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Aktuálnû z mûsta

Krompachy se staly dal‰ím partnersk˘m mûstem R˘mafiova 
aneb Nejen roztanãené námûstí

Mûsto R˘mafiov hostilo ve dnech 7. - 11. ãerven-
ce více jak dvû stovky obãanÛ z partnersk˘ch
a spfiátelen˘ch mûst Evropy v rámci Tour du
Jumelage.
Od první Tour du Jumelage uplynula jiÏ fiada

let. Konala se od 12. do 18. ãervence 1981.

Tenkrát se jela 400 kilometrÛ dlouhá cyklis-

tická traÈ z Echternachu do Schottenu.

Pozdûji se zaãaly plánovat také v˘lety pro

pû‰í. K organizaci leto‰ní Tour du Jumelage

se mûsto R˘mafiov pfiihlásilo vloni na konci

fiíjna, pfii náv‰tûvû na‰ich zástupcÛ v belgic-

kém mûstû Beloeil.

„Úãastníci Tour du Jumelage z Beloeil
v Belgii, Schottenu a Bogenu v Nûmecku,

Arca v Itálii, Crosne ve Francii a Ozimku
v Polsku se pfiijíÏdûli ubytovat do Malé
Morávky - Karlova v prÛbûhu stfiedy 7. ãer-
vence, hosté z Krompach na‰li svÛj doãasn˘
domov v penzionu U Slunce a v ubytovacích
prostorách Stfiední soukromé odborné ‰koly
Prima,“ sdûlila Irma Krejãí z Obãanského

sdruÏení pro mezinárodní partner-

skou spolupráci mûsta R˘mafiova.

Na první v˘lety vyrazili zahraniãní

hosté hned druh˘ den. Cyklisté do

Vrbna pod Pradûdem a Karlovy

Studánky a pû‰í turisté do Karlovy

Studánky, odkud pak pokraãovali ve

v˘‰lapu na Ovãárnu. ZaslouÏenû

pak odpoãívali v Schin-

dlerovû stodole v Malé

Morávce pfii odpoledním

programu, v nûmÏ vy-

stoupil belgick˘ folklórní

soubor Pas d’lá Yau. Po

spoleãné veãefii se hosté z partner-

sk˘ch mûst bavili pfii malé taneãní

zábavû.

V pátek museli organizátofii z dÛ-

vodu nepfiíznivého poãasí znaãnû

improvizovat, a tak vznikl náhradní

program - náv‰tûva zámku

v Bruntále, prohlídka ka-

ple V Lipkách, na‰i pfiátelé shlédli ta-

ké expozice v r˘mafiovském muzeu

a radnici. V odpoledních hodinách se

poãasí umoudfiilo, takÏe se nakonec

pfiece jen mohl uskuteãnit pro r˘ma-

fiovské obãany jistû zajímav˘ kultur-

ní program s pfiíznaãn˘m názvem

Roztanãené námûstí, ve

kterém vystoupili na‰i za-

hraniãní hosté. Pfiedstavil

se soubor Krompa‰an ze

Slovenska a belgick˘

folklórní soubor Pas d’lá
Yau. Na závûr zahrála známá

country kapela Keltgrass Band.

Zahraniãní pfiátelé sklidili velké o-

vace. „·koda Ïe nebyl této bájeãné
podívané vytvofien dostateãn˘ pro-
stor v rámci propagace, mohlo pfii-
jít daleko více lidí,“ posteskli si ná-

hodní kolemjdoucí.

Na poãest podpisu partnerské smlouvy mezi

mûstem Krompachy a mûstem R˘mafiov byl

v pátek uspofiádán slavnostní veãer. Za tím 

úãelem pfiijel primátor Krompach Jakub

Záhradník, kter˘ z dÛvodu pracovní vytíÏenos-

ti nemohl b˘t pfiítomen po celou dobu trvání

Tour du Jumelage. Podpis partnerské smlouvy

a slavnostní pfiípitek, v˘mûna upo-

mínkov˘ch darÛ, to byly slavnostní

okamÏiky, které zaãaly psát novo-

dobou historii obou mûst. Mûsto

Krompachy se tedy stalo na‰ím dal-

‰ím partnersk˘m mûstem. LeÏí v˘-

chodnû od R˘mafiova, severnû je

Ozimek v Polsku, jiÏnû italské

Arco, západnû nûmeck˘ Schotten

a francouzské Crosne. Pfiedsta-

vitelÛm R˘mafiova a Krompach pfii-

‰li blahopfiát zástupci zahraniãních

delegací. Oficiální ãást slavnostní-

ho veãera vystfiídala taneãní zábava, pfii které

zahrála nejen skupina Alternativa, ale také mu-

zikanti souborÛ Krompa‰an a Pas d’lá Yau.

Na sobotu byl pro na‰e hosty pfiipraven v˘-

let po památkách hanácké metropole

Olomouce. Po nároãném a zajisté i bohatém

programu zajistili organizátofii závûreãn˘

spoleãensk˘ veãer. Nastalo louãení. „V ne-
dûli se v‰ichni úãastníci Tour du Jumelage
rozjeli do sv˘ch domovÛ. MÛÏeme jen dou-
fat, Ïe se jim pobyt v na‰em regionu líbil, Ïe
na nûj budou rádi vzpomínat a Ïe se snad br-
zy zase v‰ichni uvidíme,“ uvedla Irma

Krejãí.

Podûkování patfií v‰em, kdo nesli tíhu odpo-

vûdnosti a pfiipravili dÛstojné a reprezenta-

tivní prostfiedí pro na‰e zahraniãní hosty

z partnersk˘ch a spfiátelen˘ch mûst. JiKo
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Chata EvÏenka bude pod proudem
Chata EvÏenka je majetkem

mûsta a v souãasnosti je ve

v˘pÛjãce SdruÏení rodiãÛ

a pfiátel ‰koly Gymnázia

R˘mafiov. V posledních tfiech

letech zde probíhala oprava

s cílem pfiizpÛsobit vybavení

chaty nov˘m hygienick˘m po-

ÏadavkÛm. Pfiitom stravování

a elektrifikace byly zaloÏeny

na existenci chaty Alfrédka.

Po vyhofiení Alfrédky do‰lo

bohuÏel ke ztrátû dodávky vy-

sokého napûtí do oblasti.

Spoleãnost SME, a. s., jiÏ ne-

má povinnost a nechce obno-

vit kabel z Karlova a oblast

tak elektrifikovat. Po sloÏi-

t˘ch jednáních s mnoha peri-

petiemi je poslední dohoda se

SME taková, Ïe mûstu prodají

stávající kabel (jeden vodiã je

vadn˘) za symbolickou hod-

notu a to umoÏní po ãásteã-

n˘ch úpravách odbûr alespoÀ

nízkého napûtí s jednou fází

a maximálním okamÏit˘m v˘-

konem cca 7 kW. Tento v˘kon

by mûl postaãit pro bûÏn˘ pro-

voz chaty.

SRP· provádûlo rekonstrukci

EvÏenky (rozpoãet pfiibliÏnû

600 tis. Kã) na vlastní nákla-

dy. Finance a práci zaji‰Èovalo

díky sponzorÛm a brigádní-

kÛm. Práce jsou pfied dokon-

ãením a ke kolaudaci schází

dokonãení elektrifikace a nû-

které drobné úpravy. BohuÏel

uÏ dvakrát do‰lo k vykradení

chaty s mnoha ‰kodami.

SdruÏení nemá vlastní pfiíjmy

z pronájmu chaty, protoÏe ten

není moÏn˘, a také vztahy

sdruÏení s vedením gymnázia

nedávaly Ïádnou ‰anci na zís-

kání penûz na dokonãení stav-

by. Pfiitom jde o relativnû ma-

lou ãástku - nûkolik desítek ti-

síc korun na úhradu dluhÛ

a na nové pofiízení odcizen˘ch

vûcí. Vedení SRP· se proto

obrátilo na mûsto se Ïádostí

o finanãní pomoc, která pod-

statnou ãást problémÛ vyfie‰í.

Rada mûsta poskytnutí dotace

ve v˘‰i 30 tis. Kã pro SRP·

Gymnázia R˘mafiov na dofi-

nancování rekonstrukce chaty

EvÏenka schválila.

Zpráva o ãinnosti komise pro obãanské
záleÏitosti za rok 2003

Komise pro obãanské záleÏitosti pfii Radû

mûsta R˘mafiova pracuje pod vedením Mgr.

Kvûtoslavy Sicové. Rozsáhlou ãinnost ko-

mise zabezpeãuje tfiináct ãlenÛ, z nichÏ tfii

jsou z fiad zastupitelÛ a deset z fiad obãanÛ.

Komise ve spolupráci s matrikou zaji‰Èuje

osobní, rodinné i spoleãenské slavnostní 

události, kter˘mi doprovází na‰e spoluob-

ãany od jejich narození aÏ po smuteãní roz-

louãení pfii jejich úmrtí.

Náplní komise je:

Vítání nov˘ch obãánkÛ do svazku obce
(4x roãnû)
Vítání se koná v sále Základní umûlecké

‰koly na Divadelní ulici (slavnostní pro-

gram, projev, kvûtiny maminkám, upo-

mínkové hraãky dûtem, zápis do slavnost-

ní knihy). V roce 2003 se narodilo 80 dû-

tí, z toho 66 se úãastnilo vítání.

Svatby - obfiadní síÀ - zámek Janovice
V roce 2003 se uskuteãnilo v obfiadní síni

janovického zámku 38 svatebních obfiadÛ,

tfii svatební obfiady se uskuteãnily na hra-

dû Sovinci. Obfiady jsou obãany hodnoce-

ny velmi kladnû. Na vyÏádání ãlenÛ rodi-

ny se konají rovnûÏ svatby jubilejní.

Îivotní jubilea
Pro sedmdesáti- a pûtasedmdesátileté ob-

ãany se pofiádá kaÏd˘ rok na podzim slav-

nostní veãer s besedou, Ïivou hudbou 

a obãerstvením. Pro osmdesátileté a star‰í

obãany uskuteãÀuje komise individuální

náv‰tûvy s blahopfiáním a dárkem v den

narozenin jubilanta. Gratulace se se sou-

hlasem oslavence objeví také v místním

zpravodaji R˘mafiovském horizontu.

Smuteãní obfiady
Na poÏádání rodiny a podle pfiání pozÛsta-

l˘ch smuteãní projev pfiipraví i pfiednese

Mgr. Kvûtoslava Sicová nebo BoÏena

Filipová. Pfii církevních rozlouãeních není

fieãník obvykle vyÏadován (krematoria

mají své profesionální fieãníky, v nûkte-

r˘ch pfiípadech komise pfiipravuje pouze

text projevu). Mûsto se postaralo o zlep‰e-

ní prostfiedí na‰í smuteãní sínû, a tak po-

zÛstalí jiÏ nemusejí vyuÏívat sluÏeb olo-

mouckého ãi ‰umperského krematoria.

Zpráva o vyfiizování stíÏností za období
od 1. 7. 2003 - 30. 6. 2004

Na základû zákona o obcích ã. 128/2000

Sb. § 16 odst. 2 a petiãního zákona 

ã. 85/90 Sb. jsou obce povinny fie‰it píse-

mné návrhy, pfiipomínky a petice obãanÛ.

V souladu se zákonem o obcích vydala

Rada mûsta R˘mafiova smûrnici ã. 4/96

k pfiijímání, projednávání a vyfiizování ná-

vrhÛ, podnûtÛ, pfiipomínek a petic s úãin-

ností od 27. 2. 1996. Od uvedeného data

postupují pracovníci MûÚ R˘mafiov pfii vy-

fiizování stíÏností a podnûtÛ obãanÛ dle 

uvedené smûrnice. Evidenci do‰l˘ch stíÏ-

ností vede od 1. 1. 2003 odbor kanceláfie

starosty. Za sledované období k 30. 6. 2004

je pfies centrální deník stíÏností evidováno

celkem 28 stíÏností, z toho 26 je jich vyfií-

zeno a dvû jsou v fiízení. Ve sledovaném

období obdrÏel MûÚ R˘mafiov jednu petici,

která byla vyfiízena ke spokojenosti obãa-

nÛ.

Rada vzala zprávu na vûdomí JiKo

vybíráme ze zpráv

Pivovar Excelent
bude pfiedmûtem prodeje

V pondûlí 12. ãervence se uskuteã-
nilo fiádné zasedání rady mûsta
R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali cel-
kem jedenatfiicet usnesení, pfie-
váÏnou vût‰inu tvofiily záleÏitosti
bytové.
Rada vzala na vûdomí pfiedloÏe-

nou zprávu o ãinnosti komise

pro obãanské záleÏitosti za rok

2003 a zprávu o plnûní smûrnice

ã. 4/96 o pfiijímání, projednávání

a vyfiizování návrhÛ a podnûtÛ,

pfiipomínek a petic za období od

1. 7. 2003 do 30. 6. 2004. Radní

schválili poskytnutí dotace ve

v˘‰i 30 tis. Kã pro SdruÏení ro-

diãÛ a pfiátel ‰koly Gymnázia

R˘mafiov na dofinancování re-

konstrukce chaty EvÏenka a vza-

li na vûdomí postup prodeje pi-

vovaru Excelent. Rada odvolala

k 31. srpnu 2004 Bc. Leonu

Pleskou z funkce fieditelky

Mûstského muzea R˘mafiov

a zároveÀ ji jmenovala do funk-

ce vedoucí odboru ‰kolství

a kultury Mûstského úfiadu

R˘mafiov od 1. záfií 2004. Radní

dále schválili poskytnutí finanã-

ního pfiíspûvku ve v˘‰i 3 tis. Kã

na zakoupení reprezentaãních

darÛ pro r˘mafiovskou delegaci,

která v rámci projektu „Svût pfiá-

tel“ nav‰tívila Holandsko.

Pivovar Excelent nebyl pfiedmûtem
restituãních nárokÛ

V lednu leto‰ního roku schválilo

zastupitelstvo mûsta zvefiejnûní

zámûru prodeje pivovaru Excelent

s tím, Ïe v˘nos z pfiípadného pro-

deje by poslouÏil potfiebám mûsta,

pfiedev‰ím na rozvoj sportovních

aktivit, finanãní pomoc nemocnici

a podobnû. Vzhledem k tomu, Ïe

ve‰ker˘ majetek dfiíve patfiil rodi-

nû HarrachÛ, muselo mûsto pfii-

stoupit k aktuálnímu provûfiení 

uplatnûn˘ch restituãních nárokÛ

u Pozemkového fondu. Písemné

stanovisko zní, Ïe o objekt pivo-

varu nebylo poÏádáno. V této sou-

vislosti bylo osloveno nûkolik re-

alitních kanceláfií, v˘znamnûj‰í

zájem v‰ak projevila jen Hanácká

realitní kanceláfi, spol. s r. o.

Pivovar mají v souãasné dobû pro-

najaty Mûstské sluÏby R˘mafiov,

které jej dále pronajímají spoleã-

nosti GO Czech, spol. s r. o. Radní

schválili v˘bûr Hanácké realitní

kanceláfie pro spolupráci pfii pfií-

mém prodeji pivovaru Excelent

a doporuãili stanovit minimální

nabídkovou cenu ve v˘‰i 9 mil.

Kã, dále schválili v˘povûì nájem-

ní smlouvy, uzavfiené mezi mûs-

tem R˘mafiov a Mûstsk˘mi sluÏ-

bami R˘mafiov, s. r. o., na proná-

jem pivovaru Excelent ke dni 

31. 7. 2004.
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Starosta mûsta R˘mafiov
vyhla‰uje

v˘bûrové fiízení
dle usnesení rady mûsta ã.1190/31/04 ze dne 12. 7. 2004

na funkci:

fieditele pfiíspûvkové organizace Mûstské muzeum R˘mafiov

Na jafie leto‰ního roku jsem byl

pfii jednání se zástupcem hejt-

mana Moravskoslezského kraje

Ing. Zdislavem Wantulou velmi

potû‰en zprávami o chystan˘ch

opravách komunikací ve správû

Moravskoslezského kraje v na-

‰em regionu. (Informace byla

podána v Horizontu.) Informace

námûstka tehdy navíc potvrdil

i fieditel Správy a údrÏby silnic

v Bruntále. V souãasnosti je uÏ

jisté, Ïe sliby budou splnûny jen

ãásteãnû. Nejvíce oãekávaná ak-

ce, rekonstrukce komunikace

II/449 R˘mafiov - Dlouhá

Louãka, se totiÏ odkládá nejdfií-

ve na rok 2005. DÛvodem má

b˘t pfiihlá‰ení akce do programu

EU na získání dotace a s tím

spojená nároãnost pfiípravy.

K problému se pfiidaly i nevypo-

fiádané pozemkové a restituãní

záleÏitosti v trase komunikace.

Navíc jsem dostal zprávu

z Krajského úfiadu Olomouc, Ïe

s opravou na stranû

Olomouckého kraje se zapoãne

nejdfiíve v roce 2006. Podjezd

u obce âervenka, na jehoÏ úpra-

vu nebo obchvat ãekají pfiede-

v‰ím na‰i podnikatelé a doprav-

ci, je podle této informace stále

v nedohlednu.

Dal‰í ze slibovan˘ch oprav, sil-

nice Bfiidliãná - Velká ·táhle, ta-

ké letos nebude provedena.

DÛvod je stejn˘ jako u pfiede‰lé

a stejnû tak je tomu i v pfiípadû

komunikace R˘mafiov - Skály -

Horní Mûsto. UÏ hotová je opra-

va komunikace Edrovice -

Janovice a nejhor‰í úsek Horní

Mûsto - Tvrdkov, v pfiípravû je 

úsek Stará Ves - Îìársk˘ Potok

a most v Edrovicích.

Na opravy mûstsk˘ch komuni-

kací je letos v rozpoãtu vyãlenû-

na rekordní ãástka 6,4 mil. Kã,

která se dûlí na fiadu jmenovit˘ch

akcí a podzimních plo‰n˘ch 

oprav. Zásluhou na‰ich poslancÛ

za sociální demokracii se podafii-

lo získat ãtyfimiliónovou dotaci

na opravu komunikace R˘mafiov

- Harrachov. Její komplexní 

oprava vãetnû podloÏí jiÏ zapo-

ãala. Hodnota opravy je 6,6 mil.

Kã, a proto jsme museli zmûnit

i pÛvodní rozdûlovník oprav

a pfievést finance na tuto v˘-

znamnou akci. Silnice R˘mafiov

- Harrachov je na‰í mûstskou ko-

munikací a byla pfiedev‰ím

v zimním období jedinou sjízd-

nou komunikací do místní ãásti.

Mûsto je povinno komunikaci 

udrÏovat v pfiijatelné kvalitû

a sjízdnou. Její stav byl jiÏ více

neÏ havarijní.

Nejvût‰í akcí vypu‰tûnou z plánu

je oprava mostu na ulici Národní

v hodnotû 1,6 mil. Kã. Zbyl˘ch

14 akcí zÛstává v plánu a postup-

nû se realizuje. Mezi nejnáklad-

nûj‰í patfií opravy chodníkÛ na ul.

OkruÏní, Bartákovû a Opavské

v Janovicích, vybudování dvou

parkovi‰È na sídli‰tích a drobnûj‰í

opravy mostÛ.  Ing. Petr Klouda

Jak budou letos realizovány opravy krajsk˘ch
a mûstsk˘ch komunikací ve mûstû a v regionu R˘mafiovska

Místo v˘konu práce: Mûstské muzeum R˘mafiov, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. záfií 2004

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: 8 - 10

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch

celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání vysoko‰kolské, pfiípadnû stfiedo‰kolské;

- znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

- odpovûdnost a preciznost;

- organizaãní a fiídící schopnosti;

- schopnost jednat s lidmi;

- obãanská a morální bezúhonnost;

- fiízení motorového vozidla skupiny B;

- zájem o regionální historii a souãasné v˘tvarné umûní;

- znalost nûmeckého jazyka vítána;

- orientace zejména v následujících právních pfiedpisech:

• zákon ã. 122/2000 Sb., o ochranû sbírek muzejní povahy.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
- Ïivotopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se dané oblasti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující bezúhonnost, 

vydan˘ domovsk˘m státem; pokud takov˘ doklad nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãestn˘m prohlá‰ením;

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 13. 8. 2004.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 13. 8. 2004

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. 

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, 

popfi. Bc. Leona Pleská, fieditelka Mûstského muzea R˘mafiov, tel.: 554 211 770.
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Dopravní znaãení ve mûstû získává novou podobu
V období prázdninov˘ch mûsícÛ po-
kraãuje instalace nového vodorov-
ného a svislého dopravního znaãení
ve mûstû. Podílí se na nûm organiza-
ce Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.

„Na nové znaãení ãi v˘mûnu nû-
kter˘ch poniãen˘ch nebo zasta-
ral˘ch a chátrajících dopravních
znaãek bylo vyãlenûno z mûstské-
ho rozpoãtu celkem 423 tisíc ko-

run,“ sdûlil

fi e d i t e l

Mûstsk˘ch

s l u Ï e b

M a r t i n

Vala. K 28.

ãervenci u-

místili za-

mûstnanci

sluÏeb více

jak jeden ki-

lometr vo-

dorovného

z n a ã e n í

a splnili tak

poÏadavek

odboru do-

pravy a silniãního hospodáfiství

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû.

„Z jedena‰edesáti svisl˘ch do-
pravních znaãek jich bylo insta-
lováno jiÏ ãtyfiicet, zb˘vá nám te-
dy osadit je‰tû jedenadvacet zna-
ãek a k tomu nám je‰tû zÛstává
vymûnit jedenáct nevyhovují-
cích,“ doplnil fieditel Vala.

Kromû dopravního znaãení in-

stalují Mûstské sluÏby také zpo-

malovací dopravní pásy, zejmé-

na v místech, kde to vyÏaduje

vyhlá‰ka o silniãním provozu,

napfiíklad v obytn˘ch zónách ne-

bo v úseku ãasté frekvence chod-

cÛ. „KdyÏ jsme instalovali zpo-
malovací pás na Hornomûstské
ulici u nemocnice, fiidiãi nám ne-
mohli pfiijít na jméno, dnes se
nad tím jiÏ nikdo nepozastaví.
Zv˘‰ila se pfiedev‰ím bezpeãnost

chodcÛ pfiecházejících v tomto
úseku. Ze ãtyfiiaãtyfiiceti bûÏn˘ch
metrÛ jsme nainstalovali sedm-
náct, zb˘vá nám tedy dokonãit
sedmadvacet metrÛ nov˘ch zpo-
malovacích pásÛ,“ fiekl k této

problematice provozní mistr

Mûstsk˘ch sluÏeb Antonín

Urbánek. Organizace Mûstské

sluÏby proinvestovala k 28. ãer-

venci 350 tis. korun.

Nové dopravní znaãení ve mûstû

by mûlo pfiinést zejména zv˘‰ení

bezpeãnosti a plynulosti silniãní-

ho provozu a zamezit parkování

vozidel na místech, kde to pravi-

dla silniãního provozu nedovolu-

jí. Jen pro zajímavost, tisíc pade-

sát bûÏn˘ch metrÛ vodorovného

znaãení, které provedly Mûstské

sluÏby, pfiedstavuje témûfi tfii sta

padesát parkovacích míst. JiKo

Spolupráce obcí a podnikatelÛ v regionu R˘mafiovska
Jeden z programÛ Evropské unie se jmenuje

LEADER + a má za úkol napomáhat rozvoji

venkovsk˘ch oblastí. Pfiedev‰ím má posilo-

vat ekonomické prostfiedí a tvorbu pracov-

ních míst a zhodnocovat místní pfiírodní

a kulturní zdroje. Je jako u‰it˘ na mikroregi-

on R˘mafiovska, protoÏe cílov˘mi oblastmi

jsou regiony s hustotou obyvatel do 120/km2,

s celkov˘m poãtem obyvatel 10 - 100 tis.

Zv˘hodnûny jsou obce do 2000 obyvatel.

Tyto parametry má právû na‰e oblast.

Koneãn˘m pfiíjemcem pomoci mohou b˘t

obce, svazky obcí, fyzické osoby, podnika-

telské a jiné právnické osoby a místní akãní

skupiny, které leÏí uvnitfi regionu. Aby obce

a podnikatelé mohli pomoci vyuÏít, je jednou

ze základních podmínek zaloÏení tzv. místní

akãní skupiny (dále jen MAS). Je to sesku-

pení obcí a ostatních partnerÛ - nejãastûji

podnikatelsk˘ch subjektÛ a fyzick˘ch

a právnick˘ch osob, pfiiãemÏ úãast obcí ne-

pfievy‰uje 50 % celkového poãtu úãastníkÛ.

Pro zaloÏení na‰í MAS jsme vyuÏili jiÏ exis-

tujícího seskupení tfiinácti obcí SdruÏení ob-

cí R˘mafiovska a kaÏdá obec si zajistila vlast-

ního partnera - podnikatelsk˘ subjekt z vlast-

ní obce. Tak napfi. mûsto R˘mafiov má coby

vlastního partnera firmu Rodinné domky, a. s.,

a fyzickou osobu Ing. Milu‰i Novákovou,

mûsto Bfiidliãná zvolilo firmu AL INVEST,

a. s, obec Stará Ves firmu KATR, a. s., atd.

Nutnou podmínkou pro existenci MAS je je-

jí právní subjektivita a vlastnictví rozhodova-

cích a hodnotících orgánÛ. Proto byla zaloÏe-

na Obecnû prospû‰ná spoleãnost R˘ma-

fiovsko s vlastním programov˘m v˘borem,

v˘bûrovou komisí a statutárními orgány.

V místní akãní skupinû v souãasné dobû pro-

bíhá v˘bûr témat, která by mohla b˘t pfied-

mûtem rozvoje a zároveÀ pfiinesla prospûch

maximálnímu poãtu úãastníkÛ MAS a potaÏ-

mo obãanÛm. Prakticky v‰echny obce podpo-

rují rozvoj turistiky a cestovního ruchu na

svém vlastním území a toto odvûtví také za-

ji‰Èuje práci velkému poãtu podnikatelÛ a ob-

ãanÛ v oblasti. Proto se turistika stala spoleã-

nû s doprovodn˘mi oblastmi na‰ím nosn˘m

tématem. Pfiipravované projekty budou pfie-

dev‰ím z oblasti propagace regionu, jeho

sportovních a turistick˘ch moÏností, vybudo-

vání informaãních center a podpory tradic.

Je tfieba zdÛraznit, Ïe z celé âeské republiky

bude vybráno jen deset MAS - pfiíjemcÛ pod-

pory, ktefií ji budou moci ãerpat v následují-

cích tfiech letech. Její celková v˘‰e mÛÏe do-

sáhnout aÏ 6 mil. Kã. Na‰e projekty tedy na-

razí na tûÏkou konkurenci, a budou-li vybrá-

ny, pÛjde o velk˘ úspûch. Obce musí zajistit

minimálnû 20 % finanãní spoluúãasti a pod-

nikatelé 50 %.

DÛleÏitou informací pro ãtenáfie je, Ïe cel˘

projekt je otevfien˘ pro v‰echny obãany, pod-

nikatelské i nepodnikatelské subjekty. Pokud

kdokoli z vás, kdo splÀuje podmínku bydli‰tû

nebo evidence v regionu, má zájem o spolu-

práci s MAS, má nápady nebo my‰lenky, kte-

ré se mohou stát nosn˘mi tématy pro region

a jmenovan˘ program, kontaktujte paní Ing.

Ivetu Pochylovou (tel: 554 286 391, e-mail:

stavebni@mu-bridlicna.cz) nebo Ing. Petra

Kloudu (tel: 554 254 130, e-mail: starosta@ry-

marov.cz). Ing. Petr Klouda, starosta

Den lidové kultury nûmecké men‰iny
V nedûli 8. srpna 2004 od 14.00 do
18.00 hodin se ve Stfiedisku volného
ãasu v R˘mafiovû uskuteãní kaÏdo-
roãní Den lidové kultury nûmecké
men‰iny.
Pfiedseda Svazu

NûmcÛ, severní

Morava-Orlické

hory Walter Sitte

fiekl, Ïe se jedná o akci, která je

pfiístupná ‰iroké vefiejnosti a bu-

dou na ní vítáni v‰ichni obãané

R˘mafiova a okolí.

„Svaz NûmcÛ, severní Morava-
Orlické hory byl zaloÏen roku
1990 jako registrované obãan-

ské sdruÏení státních obãanÛ
âeské republiky nûmecké národ-
nosti. Svaz se skládá ze sedmi
sdruÏení v De‰tném v Orlick˘ch

horách, Králíkách, Jeseníku,
·umperku, R˘mafiovû, ·ternber-
ku a Novém Jiãínû,“ konstatoval

Walter Sitte a dodal, Ïe svaz

sdruÏuje na 600 ãlenÛ. Z dvaa-

dvaceti regionálních nûmeck˘ch

svazÛ v âR je Svaz NûmcÛ, se-

verní Morava-Orlické hory nej-

vût‰í a má sídlo v Evropském

domû setkávání v ·umperku.

„Úkolem svazu je seberealizace

kulturních tradic, navazující na
staletou historickou minulost
poãetného nûmeckého obyvatel-
stva v ãesk˘ch zemích do roku
1945. Ná‰ svaz usiluje o úzkou,
tvofiivou a vzájemnû prospû‰nou
spolupráci s majoritou, tj. se

v‰emi lidmi dobré vÛle bez roz-
dílu národnosti v rámci evrop-
ského spoleãenství,“ doplnil dá-

le pfiedseda svazu Walter Sitte.

A právû vyvrcho-

lením aktivit tûch-

to sdruÏení je kaÏ-

doroãní Den lido-

vé kultury nûmec-

ké men‰iny, jenÏ se koná pod zá-

‰titou ministerstva kultury

âeské republiky, mûsta R˘mafio-

va a krajanÛ v Nûmecku.

Pfiedseda svazu Walter Sitte vy-

jádfiil v‰em podûkování za jejich

vstfiícnost. JiKo
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R˘mafiovsko: Koupání jen na vlastní nebezpeãí
Prázdniny jsou v polovinû, ale

léto se zatím moc nevyznamena-

lo. Skuteãnû hork˘ch a sluneã-

n˘ch bylo jen nûkolik dnÛ.

R˘mafiov‰tí jsou na krat‰í

a chladnûj‰í léta zvyklí, ov‰em

zamraãen˘ ãervenec se letos roz-

hostil nad celou republikou.

Majitelé plováren, kempÛ a ve-

fiejn˘ch koupali‰È si zoufají, nûk-

tefií restauratéfii ani nepostavili

zahrádky, statistika prodeje opa-

lovacích krémÛ a sluneãních

br˘lí bude nejspí‰ podprÛmûrná

a spokojeni nejsou (uÏ tradiãnû)

ani zemûdûlci. Mohli bychom

spoãítat na prstech, kolikrát jsme

tento rok oblékli plavky. Letním

mûsícÛm v‰ak je‰tû zdaleka není

konec a v‰e se mÛÏe ze dne na

den zmûnit. Meteorologové sli-

bují, Ïe minimálnû první polovi-

na srpna bude skuteãnû letní.

TfiicetistupÀové vedro nemusí

b˘t ani na R˘mafiovsku v˘jim-

kou a chladivá koupel je pak do-

slova poÏehnáním. Máme ale

vÛbec kam jít?

Objedete-li oblast v okruhu de-

seti kilometrÛ kolem R˘mafiova,

moÏná vás pfiekvapí, kolik vod-

ních nádrÏí tu najdete. Nûkteré

vás sice na první pohled odradí

od pokusÛ „smoãit tûlo“, jiné na-

opak pfiekva-

pí (díky do-

s a v a d n í m

nízk˘m tep-

lotám a ma-

lému vyuÏi-

tí) relativní

ãistotou vo-

dy. K tomu,

abyste se ne-

chali zlákat

a oblékli

plavky, v‰ak

letm˘ pohled

na hladinu ãi

omoãení ru-

ky nestaãí. V dne‰ní dobû uÏ ne-

jsou vodní toky a plochy to co

dfiív a zaplatit za chvíle koupání

ekzémem, nebo dokonce vnitfiní

infekcí, to nejspí‰ nikdo riskovat

nechce. Ne kaÏdá vodní nádrÏ je

navíc ke koupání urãena.

První informaci o tom, kam si

zajít na

„koupaã-

ku“, vám

n e j s p í ‰

dají va‰i

známí ãi

pfiíbuzní.

KaÏd˘ má

vû t ‰ inou

nûjaké to

své kou-

pací mís-

to, kam

chodí kaÏ-

dé léto.

Nechcete-

li ov‰em

dát pouze na laické doporuãení,

mÛÏete se informovat i jinde -

obrátit se na informaãní stfiedis-

ko nebo jednodu‰e na internet.

Na stránkách Moravskoslez-

ského kraje se toho ov‰em mno-

ho nedozvíte. Mezi koupali‰ti

a bazény v rámci na‰eho regionu

najdete pouze Kryt˘ bazén

v Bfiidliãné, v rubrice Pfiírodní

koupali‰tû vÛbec nic. A pfiitom

kam se hnete, narazíte na mal˘ ãi

vût‰í rybníãek.

O tom, s jak˘m typem vodní plo-

chy máme tu ãest, by nás mûla

v prvé fiadû zpravit ãitelná cedu-

le stojící nûkde poblíÏ na dobfie

viditelném místû. Vût‰ina vod-

ních nádrÏí na R˘mafiovsku nûja-

kou takovou tabuli skuteãnû má.

Prakticky na

v‰ech se doãte-

me, Ïe nádrÏ

patfií do revíru

místní organi-

zace rybáfiské-

ho spolku, pfií-

padnû do sprá-

vy nûkteré ob-

ce, a pokud zde

není koupání

pfiímo zakázá-

no (biologick˘

rybník u Jamar-

tic), je moÏné

pouze na vlast-

ní nebezpeãí

(rybník Edrovice, Tvrdkov,

Harrachov, Dolní Moravice). Na

nûkter˘ch místech ov‰em upo-

zornûní chybí, napfi. ve Staré Vsi

(rybníãek dle slov starosty obce

slouÏí k roz-

m n o Ï o v á n í

urãit˘ch dru-

hÛ ÏivoãichÛ

a není urãen

ke koupání),

U Lomu v R˘-

mafiovû nebo

u pomûrnû

velké nádrÏe

v RyÏovi‰ti

(mnoÏství od-

padkÛ v okolí

nádrÏe nao-

pak svûdãí

o tom, Ïe toto

místo se ke

koupání uÏí-

vá intenzivnû).

JestliÏe vám pohled na vodu ne-

bo informace z tabule nestaãí

a chcete mít jistotu, Ïe z vody

nemusíte mít strach, mÛÏete se

obrátit na webové stránky

Krajské hygienické stanice

Ostrava, která provádí mûfiení

kvality vody nejen na oficiálních

koupali‰tích, ale také u nûkte-

r˘ch „povrchov˘ch vod vyuÏíva-

n˘ch ke koupání“. Najdete mezi

nimi i dvû lokality z R˘mafiov-

ska - rybníky Edrovice a Tvrd-

kov. Zatímco na Edrovickém

rybníku je provádûno mûfiení

kaÏd˘ t˘den, zatím s velmi do-

br˘m v˘sledkem (voda je ozna-

ãena jako vhodná ke koupání),

Tvrdkovsk˘ rybník se letos do-

sud nemûfiil, protoÏe byl od po-

loviny kvûtna vypu‰tûn. Zemû-

dûlská vodohospodáfiská správa

Olomouc, která rybník spravuje,

totiÏ provádûla na nádrÏi opravy.

V souãasnosti se rybník napou-

‰tí, zatím má sníÏenou hladinu,

ale lidé k nûmu ve chvílích hor-

ka jiÏ smûfiují. Hygienici ov‰em

k mûfiení kvality vody pfiistoupí

teprve v momentû, aÏ bude nádrÏ

zcela napu‰tûna, a to závisí pfie-

dev‰ím na poãasí.

PodtrÏeno

a seãteno:

Na území

r˘mafiov-

ského re-

gionu nee-

x i s t u j e

Ïádné ne-

kryté kou-

p a l i ‰ t û ,  

umûlé ani

pfiírodní.

Jsou zde

ov‰em dvû

místa ozna-

ãovaná ja-

Biologick˘ rybník ve smûru na Jamartice

Edrovick˘ rybník

NádrÏ v HarrachovûNádrÏ v Dolní Moravici

Tvrdkovská pfiehrada
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ko „povr-

chové vody

vyuÏívané

ke koupá-

ní“, která

sice nemají

statut kou-

pali‰tû a ne-

poskytu j í

prakt icky

Ïádné sluÏ-

by (na dru-

hou stranu

nemusíte za

k o u p á n í

platit), ale

kvalita je-

jich vody je

prÛbûÏnû sledována - letos to platí

jen o edrovickém „BahÀáku“.

Ostatní vodní plochy sledovány

z hlediska vhodnosti ke koupání ne-

jsou, ale vyráchat se v nich mÛÏete

také - na

vlastní ne-

bezpeãí, sa-

mozfiejmû.

Pouze bio-

logick˘ ryb-

ník smûrem

na Jamar-

tice a také

rybníãek ve

Staré Vsi je

v zájmu

zdraví lidí

p l o v a c í m

chou tkám

zapovûzen.

Dobrou al-

ternativou

pro leto‰ní

(ne)letní dny by mohl b˘t také bfiid-

liãensk˘ kryt˘ bazén. I on má ale

své vady na kráse. Pro r˘mafiovské

plavce je ponûkud hÛfie dostupn˘

a ani jeho kapacita není zrovna

omraãující -

pomineme-li

mal˘ bazének

o hloubce 0,5

m, je zde pou-

ze jeden ba-

zén pro plavce

o délce 25 m

a maximální

hloubce 2 m.

Od konce ãer-

vna aÏ do 

9. srpna je na-

víc Kryt˘ ba-

zén Bfiidliãná

z technick˘ch

dÛvodÛ plnû 

uzavfien.

Není tedy divu, Ïe ãím dál víc lidí

z na‰eho regionu vyjíÏdí za koupá-

ním za jeho hranice - do Bruntálu,

Paseky, Uniãova, Olomouce. Stále

oblíbenûj‰í je pfiehrada Slezská

Harta, v jejímÏ okolí vznikají dob-

fie vybavená rekreaãní centra.

Kvalitu vody v Hartû hygienici sle-

dují na ‰esti místech (v Leskovci

nad Moravicí, Nové Pláni, Rázové,

Karlovci a na dvou místech

v Roudnû) a zatím konstatují, Ïe je

vhodná ke koupání. Slezská Harta

je asi nejvût‰ím konkurentem na-

‰ich mal˘ch nádrÏí, kter˘ pomalu,

ale jistû ãiní z pfiírodního koupání

na R˘mafiovsku okrajovou záleÏi-

tost. ZN

Daniel Stolárik (11), Ïák Z·
Chodím se koupat na BahÀák a do Staré

Vsi. Tam je u kina takov˘ men‰í rybník.

Jifií ·tanglica (11), Ïák Z·
Já se tady nechodím koupat. Spí‰ jezdím s ro-

diãi do Bruntálu nebo do Olomouce na bazén.

Katefiina (28), prodavaãka Jsem

z Bfiidliãné, takÏe chodím na kryt˘ bazén tam.

KdyÏ je teplo, tak si zajedeme na Slezskou

Hartu. Na BahÀák nebo nûkam do okolí ne-

chodím. Slezská Harta je pro mû blíÏ, je vût-

‰í a má pravdûpodobnû ãist‰í vodu.

Ludmila Buriánková (24), na matefiské
dovolené
Vím, Ïe tady v R˘mafiovû je rybník, ale ne-

chodím se do nûj koupat. Koupat se jezdí-

me na chatu anebo na bazén do Uniãova.

Anna Buriánková (18), studentka
Sice nejsem odtud, ale v rybníku

v Edrovicích jsem se byla koupat a zdá se

mi pûkn˘. Mnû se líbí.

Kvûtoslava (65), b˘valá zdravotní sestra
Tady není Ïádné koupání. BohuÏel.

MÛÏeme jet jedinû na bazén do Bfiidliãné.

Zdej‰ím vodním plochám nevûfiím, mys-

lím si, Ïe nejsou vÛbec vhodné ke koupá-

ní. S dûtmi se tu pfii koupání moc nevyÏi-

jeme. Edrovick˘ rybník není nic moc.

Iva Medková (23), nezamûstnaná, Jifií
Vesel˘ (28), nezamûstnan˘
Koupat se tady v okolí nechodíme,

máme bazén na zahradû u rodiãÛ. Ale na

BahÀák jsme jezdili s táborem z Nové Vsi.

Myslím, Ïe kdyÏ nemají lidi kam jinam jít,

tak alespoÀ BahÀák je docela dobr˘.

Karel Jano‰ek (19), student
Tady v R˘mafiovû se nechodím koupat vÛ-

bec nikam. Jezdíme na Náklo nebo na kou-

pali‰tû do Uniãova. Myslím, Ïe tady je voda

‰pinavá. V pfiehradû na Nákle je urãitû ãist-

‰í. Jezdím sice obãas na bazén do Bfiidliãné,

ale vût‰inou kdyÏ tam chci jít, mají zavfieno.

Ladislav Pavelek (30), dûlník
Jezdím do Paseky nebo do Uniãova. Tady se

nechodím koupat vÛbec. V té ‰pinavé vodû

se nikdo koupat nebude. UÏ to mûli dávno

spravit. Myslím, Ïe by se tu urãitû vyuÏilo i

otevfiené vyhfiívané koupali‰tû se stánky.

Pfiipravili JiKo a ZN

anketa

A kam se chodíte koupat vy?

Rybníãek ve Staré Vsi

Rybník U Lomu

NádrÏ u RyÏovi‰tû
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·kolství

Konkurzní komise
jmenovaná Radou Moravskoslezského kraje

na základû poÏadavkÛ stanoven˘ch zfiizovatelem vefiejnû oznamuje

KONÁNÍ KONKURZNÍHO ¤ÍZENÍ
na funkci fieditele pfiíspûvkové organizace

Gymnázium R˘mafiov, Sokolovská 34

PoÏadavky:
- vzdûlání a pedagogická praxe podle vyhlá‰ky M·MT ã. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické zpÛsobilosti 

pedagogick˘ch pracovníkÛ a o pfiedpokladech kvalifikace v˘chovn˘ch poradcÛ, pfiíloha ã. 1 a 2;

- znalost problematiky fiízení, znalost obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ v oblasti ‰kolství;

- obãanská a morální bezúhonnost.

Písemnû za‰lete:
- pfiihlá‰ku (uveìte kontaktní adresu, telefon, pfiípadnû e-mail);

- ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání (diplom, vysvûdãení o státní zkou‰ce, vysvûdãení o pedagogické zpÛsobilosti);

- strukturovan˘ Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech;

- koncepci rozvoje ‰koly (maximálnû 5 stran strojopisu);

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í tfií mûsícÛ) nebo doklad o jeho vyÏádání;

- lékafiské potvrzení o zpÛsobilosti k vykonávání funkce fieditele.

Ke konkurznímu fiízení budou pfiijaty pouze pfiihlá‰ky doloÏené kompletními doklady
(pfiihlá‰ka, Ïivotopis a koncepce rozvoje ‰koly - s vlastnoruãním podpisem).

Informace: www.kr-moravskoslezsky.cz

Pfiihlá‰ky podejte do 10. srpna 2004 na adresu:

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje, odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu, 28. fiíjna 117, 702 18 Ostrava.

Na obálku uveìte své jméno, adresu a oznaãte heslem:
NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ¤ÍZENÍ.

R˘mafiov‰tí gymnazisté patfií do „svûta pfiátel“
Pfied nedávnem jsem se vrátila

z mezinárodního studentského

setkání, které probûhlo ve dnech

10. aÏ 17. ãervence v Nizozemí

v rámci projektu Svût pfiátel.

Cílem projektu je navázat pfiátel-

ské vztahy mezi mlad˘mi lidmi

z rÛzn˘ch státÛ, konkrétnû

z Francie, Nizozemí, Itálie,

Nûmecka, Litvy, Polska a âeské

republiky. K uskuteãnûní tohoto

zámûru je pokaÏdé vybráno nû-

kolik studentÛ stfiedních ‰kol,

ktefií spoleãnû stráví t˘den v nû-

kterém ze spfiátelen˘ch mûst.

Na‰e ‰kola Gymnázium R˘ma-

fiov se projektu úãastnila uÏ po-

sedmé. Poprvé nás k úãasti na

projektu pfiizvalo gymnázium

v Ozimku, které bylo tehdy hlav-

ním hostitelem a organizátorem

setkání. Letos pfiipadla tato role

mûstu Landgraaf, leÏícímu v jiÏ-

ním cípu Nizozemí poblíÏ nû-

meck˘ch hranic.

Hlavním doro-

zumívacím ja-

zykem byla ang-

liãtina, kterou

jsme hovofiili

i v rodinách, ve

kter˘ch jsme

byli ubytováni.

V Nizozemí to-

tiÏ témûfi kaÏd˘

umí anglicky.

Pfii pfiíjezdu na

místo jsme ob-

drÏeli program

na cel˘ t˘den.

Hlavní náplní

leto‰ního pro-

jektu bylo vy-

tvofiení v˘tvarné

práce, mozaiky,

která mûla zachycovat charakte-

ristiku na‰eho kraje (to se nám

doufám podafiilo zobrazením

Pradûdu a Petrov˘ch kamenÛ

podle návrhu Eriky

Lansfeldové) a souãasnû mûla

b˘t symbolicky propojena s o-

statními mozaikami cestou vy-

tvofienou z kamínkÛ, jeÏ jsme si

sami pfiivezli. Na mozaice jsme

pracovali nûkolik dní. Na závûr

byla umístûna spolu s dal‰ími

mozaikami do parku Mondo

Verde. Park je rozdûlen na

mnoÏství ãástí, z nichÏ kaÏdá

sv˘mi stavbami a rostlinstvem

znázorÀuje urãitou zemi.

K na‰emu pfiekvapení dorazila

i holandská televize, aby pofiídi-

la krátk˘ záznam na‰í práce.

I my jsme mûli pfiíleÏitost jejím

prostfiednictvím informovat ni-

zozemské diváky o âeské repub-

lice a samozfiejmû hlavnû

o R˘mafiovu.

Dal‰í v˘znamnou událostí bylo

odhalení mezinárodního pomní-

ku na památku obûtí druhé svû-

tové války na nûmecko-nizo-



Aby umoÏnilo lep‰í pfiechod ÏákÛ 
9. tfiíd na stfiední ‰kolu, nabídlo fie-
ditelství SSO· Prima, s. r. o.,
v R˘mafiovû rodiãÛm ÏákÛ pfiijat˘ch
do prvního roãníku na‰í ‰koly moÏ-
nost prázdninového soustfiedûní,
které by slouÏilo k opakování vyuão-
vacích pfiedmûtÛ, s nimiÏ mûli Ïáci
potíÏe na základní ‰kole. Podle pfied-
pokladÛ byl zájem o matematiku a ci-
zí jazyky.
Poprvé se tak uskuteãnilo t˘denní

soustfiedûní ãtrnácti ÏákÛ na turis-

tické základnû ‰koly v Tvrdkovû.

Pod vedením uãitelek Ing.

ªuboslavy Pfiíkaské (angliãtina)

a Mileny Hanu‰ové (matematika)

si kaÏdé odpoledne opakovali lát-

ku z 9. tfiídy a seznamovali se s ú-

koly v tûchto pfiedmûtech, které je

ãekají v prvním roãníku ‰koly. Na

závûr pfiipravily uãitelky provûr-

ku z uãiva, ve které v‰ichni dobfie

obstáli.

Odpolední program soustfiedûní

sestával z vycházek do okolí, na-

pfiíklad na Re‰ovské vodopády,

a ze sportovních soutûÏí, na za-

hradû chaty je moÏné hrát ruské

kuÏelky, stolní tenis, ‰ipky nebo

beach volejbal. Pod vedením ve-

doucích Jany Poláchové a Zuzany

Vrbíkové, studentek Primy, absol-

vovali budoucí studenti sportovní

trojboj, noãní hru a dal‰í. Za spor-

tovní v˘kony si odnesli diplomy

a sladké odmûny.

PfiestoÏe poãasí v t˘dnu, kdy se

soustfiedûní konalo, pfiíli‰ nepfiá-

lo, odjíÏdûli v‰ichni úãastníci na-

d‰eni domÛ a pro vedení ‰koly

bylo nejlep‰í odmûnou, Ïe si

chtûli pobyt prodlouÏit. Podûko-

vání zaslouÏí i Naìa Neherová

v roli kuchafiky a manÏelé

Pudovi, správci chaty. Budoucí

studenti vytvofiili bûhem soustfie-

dûní velmi hezk˘ kolektiv a jejich

pfiání, aby byli zafiazeni do stejné

tfiídy, fieditelství ‰koly splní. JiÏ

teì bylo také rozhodnuto v této

formû pfiípravy pokraãovat

i v pfií‰tím roce, v je‰tû vût‰ím

rozsahu. ¤editelství ‰koly
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zemsk˘ch hranicích. K nápisÛm

v rÛzn˘ch jazycích toho dne pfii-

byl i nápis ãesk˘ a italsk˘ a my,

sledováni novináfii a televizními

kamerami, jsme k pomníku po-

loÏili kytici krásn˘ch kvûtin. 

Po slavnostním aktu jsme byli

pozváni na veãefii do nûmeckého

mûsta Übach-Palenberg.

Ná‰ program se ov‰em neskládal

pouze z povinností. Nav‰tívili

jsme také Maastricht, v nûmÏ by-

la v roce 1992 podepsána smlou-

va o Evropské unii. Vypravili

jsme se také k mofii, do oblasti

Zeeland, na místo, kde v roce

1953 zahynulo pfii katastrofálních

záplavách nûkolik tisíc lidí. Dnes

tam stojí muzeum a Vodní svût

s mnoÏstvím atrakcí. V jeho areá-

lu nás pfiivítal Vládce mofií, a aã-

koliv jsme byli ve skupinû studen-

tÛ z dal‰ích osmi státÛ, uvítal spe-

ciálnû nás - jako náv‰tûvníky ze

zemû, kde se hraje nejlep‰í fotbal.

Mûli jsme také moÏnost sezná-

mit se s místní skautskou organi-

zací. Spolu s nizo-

zemsk˘mi skauty

jsme v rámci sv˘ch

povinností vytyão-

vali turistickou

stez-ku v okolí je-

jich areálu. Skauti

projevili zájem

o zprostfiedkování

kontaktu s r˘ma-

fiovsk˘mi junáky

a o uspo-fiádání v˘-

mûnného pobytu.

Pfii závûreãném ve-

ãeru kaÏdá skupina

pfiedvedla svÛj „ná-

rodní“ program.

My jsme sklidili

velk˘ úspûch se

zhudebnûnou histo-

rií vzniku na‰eho mûsta. Zazpí-

vali jsme také oblíbenou píseÀ

prezidenta Masaryka „Ach syn-

ku, synku“ a nakonec jsme roz-

tleskali sál polkou „·koda lás-

ky“, kterou znali v‰ichni a zpíva-

li ji s námi. Písniãka tak zaznûla

hned v nûkolika jazycích.

Pfiesvûdãila jsem se, Ïe fáma

o tom, Ïe Holanìané jsou lako-

mí, není pravdivá. V‰ichni

k nám byli velice milí a pohos-

tinní a my odjíÏdûli s nov˘mi zá-

Ïitky a nadûjí, Ïe se je‰tû nûkdy

setkáme. Chtûla bych nyní podû-

kovat mûstu R˘mafiov a na‰í

‰kole za podporu, kterou nám

vûnovali a díky níÏ jsme se moh-

li i letos úãastnit tohoto projektu. 

Markéta Nekováfiová,
studentka Gymnázia R˘mafiov

Prázdninová ‰kola

Îáci a studenti budou jezdit do ‰kol levnûji
Od nového ‰kolního roku budou v‰ich-
ni Ïáci a studenti jezdit do ‰koly levnû-
ji. Nárok na tuto slevu budou prokazo-
vat Ïákovsk˘m prÛkazem vydan˘m do-
pravcem a potvrzen˘m ‰kolou, kter˘

si mohou vyfiídit uÏ bûhem srpna.
Îáci do 15 let zaplatí za jízdenku

maximálnû 37,5 % ceny a u ÏákÛ

a studentÛ od 15 do 26 let to bude

nejvíce 75 % obyãejného jízdné-

ho. âeské dráhy poskytnou ÏákÛm

aÏ 87 % slevy a studentÛm aÏ 

58 % (tyto slevy se t˘kají pouze

vozÛ druhé tfiídy).

Dosud mohli o speciální pfiíspûvek

na dopravu poÏádat jen sociálnû

potfiební. PrÛkaz bude platit po do-

bu trvání ‰kolního roku na trase

z místa bydli‰tû do místa sídla

‰koly. JiKo

Fota: Erika Lansfeldová, Pavel Kielar

Fota: archiv SSO· Prima
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Prázdninové zastaveníãko ve ‰kolní lavici
Letní prázdniny se jiÏ pfiekulily pfies první polovinu, a pfiestoÏe si dûti na ‰kolu a své pracovní povinnosti prozatím ani nevzpomenou,

na‰e redakce vzpomínala spolu s panem uãitelem chemie Vratislavem Koneãn˘m ze Základní ‰koly na Jelínkovû ulici v R˘mafiovû na

nedávno skonãen˘ ‰kolní rok.

VraÈo, dá se fiíci, Ïe jsi nejstar‰í aktivní uãi-
tel Základní ‰koly na Jelínkovû ulici. Jaká
je tvá aprobace?
Mám aprobaci pro pfiedmûty fyzika, chemie,

obãanská v˘chova a dílny. V leto‰ním ‰kol-

ním roce jsem uãil ve tfiídách jen chemii.

Mnoho kantorÛ ve tvém vûku je jiÏ na za-
slouÏeném odpoãinku, co tû vede k tomu, Ïe
pokraãuje‰ ve v˘uce dûtí i nadále?
Na to mají vliv dva faktory. MÛj vztah ke

kantofiinû jako k práci je pofiád je‰tû kladn˘,

ov‰em rozhodující je, Ïe mû zde pofiád je‰tû

potfiebují. Základní ‰kola na Jelínkovû ulici

je pomûrnû velká a na v˘uku chemie jsem ta-

dy jedin˘. Prozatím se nepodafiilo sehnat

mlad‰ího chemika, proto zÛstávám i nadále

vûrn˘ svému fiemeslu. Ukonãením tohoto

‰kolního roku jsem dovr‰il padesát˘ rok své-

ho pÛsobení ve ‰kolství.

Dá se tedy hovofiit o dvou leto‰ních v˘znam-
n˘ch jubileích. Îivotní jubileum - sedmde-
sát let - a padesát let ve ‰kolství. V Ïivotû
ãlovûka je to v˘znamn˘ mezník. Jak na tuto
skuteãnost pohlíÏí‰?
Nevím, které z tûch jubileí je hor‰í. KdyÏ mû

potkají známí a ptají se mû, jak se mám, tak

jim obvykle odpovídám: kdyby to bylo lep‰í,

tak bych se nezlobil, ale jsem rád, Ïe to není

hor‰í.

KdyÏ se ohlédne‰ zpátky a srovná‰ dne‰ní
Ïáky a ty, které jsi zaãínal uãit, v ãem vidí‰
rozdíl?
Dûti byly dfiíve daleko ukáznûnûj‰í a uãitel

byl pro nû autoritou. Na jeho slova dûti daly,

vûfiily tomu, co fiíká, mohl je vést, vychová-

vat k dobr˘m charakterov˘m vlastnostem,

k ãestnému jednání, k zodpovûdnosti a po-

dobnû. Mnozí z dne‰ní mladé generace od-

mítají autority, chovají se podle svého vlast-

ního uváÏení a tím ztûÏují práci nejen uãiteli,

ale zhor‰ují podmínky pro práci i ostatním

ÏákÛm, ktefií mají zájem se nauãit co nejvíce,

aby získali vûdomosti a mohli je uplatnit

v dal‰í pfiípravû, aÈ uÏ v uãebních oborech

nebo na stfiedních ‰kolách. Dnes dûti proje-

vují absolutní nezájem o práci a bohuÏel je to

k jejich veliké ‰kodû. SnaÏím se pfiesvûdãit

je, aby vyuÏili sv˘ch schopností a moÏností,

které mají, ov‰em v mnoha pfiípadech je tato

snaha zbyteãná.

V ãem vidí‰ pfiíãinu?
Domnívám se, Ïe na vinû je nejen spoleã-

nost, ale také rodina a její zázemí. Dfiíve

vedli rodiãe dûti k úctû ke ‰kole a kantorÛm,

obzvlá‰È pokud se jednalo o uãitele, kter˘

mûl snahu nûco nauãit. A co víc, rodiãe byli

se ‰kolou dfiív jednotní, v mnoha pfiípadech

dost ráznû vedli dûti ke kázni a k zodpovûd-

nému pfiístupu k práci. Mnozí rodiãe velmi

dobfie vûdí, co uãitelé nesmí, ale snad vÛbec

nevûdí, co by nemûly dûlat jejich dûti. Dost

ãasto dochází k poru‰ování ‰kolního fiádu, 

a to uÏ rodiãe nevidí nebo vidût nechtûjí. 

A podle toho se také dûti chovají.

Zodpovûdn˘ pfiístup k práci, ãestnost, smysl

pro spravedlnost jsou pro mnohé lidi doslo-

va smû‰né vlastnosti. Jednají tak, aby to pro

nû bylo co nejv˘hodnûj‰í a nejv˘nosnûj‰í

bez ohledu na práva ostatních. Sobecky vidí

jen sebe a na ty ostatní „ka‰lou“. Dal‰ím ne-

pfiízniv˘m faktorem pro vycházející dûti je

moÏnost uplatnûní se na stfiední ‰kole.

Populace dûtí klesá a stfiední ‰koly potfiebují

naplnit tfiídy. Dostávají totiÏ prostfiedky pod-

le poãtu studentÛ. Logicky vezmou i Ïáky

základních ‰kol, jejichÏ prospûch není zrov-

na optimální. Do uãebních oborÛ pak nastu-

pují Ïáci bez ohledu na prospûch a bez ohle-

du na své chování.

A co vybavenost ‰kol a souãasná technika?
V padesát˘ch letech, kdy jsem studoval na

stfiední ‰kole, a pozdûji, kdyÏ jsem uãil, tak

‰koly nebyly rozhodnû vybaveny takov˘m

mnoÏstvím pomÛcek, jaké jsou k dispozici

dnes, a je moc dobfie, Ïe úroveÀ pomÛcek ne-

zaostává za dobou a Ïe se zdokonalují.

VyuÏívá se velmi moderních pomÛcek, coÏ

zase napomáhá nebo by mûlo napomáhat

k rozvoji vûdomostí ÏákÛ. Je v˘borné, Ïe

jsou ‰koly vybaveny poãítaãi, ale i dal‰ími

pomÛckami ve fyzice a dal‰ích pfiedmûtech.

Dfiíve si o tom mohli Ïáci nechat jenom zdát.

Abychom neskonãili pfiíli‰ pesimisticky, jsou
tady prázdniny, na které se tû‰ily hlavnû dû-
ti, ale také kantofii. Jak ty, VraÈo, proÏívá‰
necelé dva mûsíce zaslouÏeného volna?
Jistû, to je ta pfiíjemnûj‰í stránka uãitelského

povolání a dva mûsíce prázdnin nejsou pro

kantory zbyteãné. V první fiadû se jedná o re-

laxaci a naãerpání nov˘ch sil do dal‰í práce,

která mlad‰í uãitele po prvním záfií letos opût

ãeká. VyuÏívám prázdniny od roku 1990 úpl-

nû jinak, neÏ jsem je vyuÏíval dfiív. Pokud je

to moÏné, snaÏím se témûfi kaÏd˘ rok podívat

do ciziny, coÏ dfiíve byla pro vût‰inu lidí vy-

louãená vûc. Jednak z dÛvodÛ finanãních,

jednak proto, Ïe to b˘val˘ reÏim nedovolo-

val. Mám velmi rád hory, procestoval jsem

jiÏ rakouské a ‰v˘carské Alpy, nav‰tívil jsem

Dolomity, zavítal jsem do Norska, ale také

vyuÏívám pobytu u mofie. O leto‰ních prázd-

ninách jedu do italsk˘ch Alp. Velmi se na tu-

to dovolenou tû‰ím, i kdyÏ se jedná o zájezd

fyzicky nároãn˘, ov‰em je pamatováno i na

odpoãinek a jsem rád, Ïe poznám nové kraje

a to, co jsem dfiív poznávat nemohl.

Samozfiejmû Ïe takov˘ pfiíjemn˘ pobyt po-

tom ãlovûku dopomÛÏe k tomu, Ïe snadnûji

zapomene na ty ménû pfiíjemné záleÏitosti,

které ho v práci po cel˘ rok potkávaly.

Má‰ nûjaké tajné pfiání, které chce‰, aby se
ti vyplnilo?
Pokud teì vyzradím své nejtajnûj‰í pfiání,

pak uÏ to nebude nejtajnûj‰í, ale vefiejné pfiá-

ní. Chtûl bych se je‰tû o nûco v Ïivotû poku-

sit, ale na to mi uÏ nezb˘vá ãas, tak o tom ne-

budu radûji ani hovofiit (smích). Dobrá, tak aÈ

je to tedy venku. Dfiíve jsem míval urãité li-

terární ambice, ale domnívám se, Ïe se jedná

jiÏ o ãas v minulosti skonãen˘. âili plus-
quamperfektum.

Dûkuji za velice pûkn˘ rozhovor a u nûjaké-
ho pfií‰tího zase nashledanou.
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

rozhovor

Základní umûlecká
‰kola R˘mafiov

pofiádá

KYTAROV¯
KONCERT

Jifií Taufer - kytara, sitar
sobota 7. srpna 2004

v 15 hodin
v kapli V Lipkách

vstupné dobrovolné
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Zdravotnictví

S alternativní medicínou zpátky do pfiírody
Orientální medicína ve starovûku - 2. ãást

Akupunktura a moxa
Akupunktura - vpichování a mo-

xa - poÏehování (japonsky mogu-

sa = hofiící koleãko) patfií mezi

základní léãebné metody ãín-

sk˘ch lékafiÛ. Zákroky zmen‰ují

nebo zvût‰ují Ïivotní sílu pacien-

ta, upravují tok jeho ãchi, jeho

vnitfiní dech.

Technika spoãívá v dráÏdûní urãi-

t˘ch bodÛ lidského tûla jehliãka-

mi nebo hofiícími kuÏelkami, kte-

ré jsou vyrábûny ze stoãen˘ch lis-

tÛ pelyÀku. O moxování si je‰tû

v budoucnosti budeme povídat.

âín‰tí lékafii zpoãátku vysvûtlo-

vali pfiíznivé pÛsobení obou tûch-

to metod tím, Ïe nutí démony 

opustit tûlo nemocného. Pozdûji

s rozvojem metodiky a znalostí

vypracovali pomûrnû logick˘ 

a pfiesn˘ systém léãení, kter˘ se

s úspûchem pouÏívá aÏ do dne‰-

ních dob, takÏe by se dalo fiíci, Ïe

nastává ãas renesance alternativ-

ních metod.

Pulsová diagnostika
Nauku o pulsu popsal lékafi

Wang ·u-che (210 - 285 n. l.)

v díle Mo-ting. Tep lidsk˘ch cév

je pfiirovnáván k chvûní strun hu-

debních nástrojÛ. Lékafi zkoumá

pomocí tohoto vy‰etfiení vztah

mezi krví a energií. Tradiãní ãín-

ská medicína rozeznávala 28

pulsÛ, z toho v kombinacích asi

kolem padesátky. Lze fiíci, Ïe se

lékafii v této diagnostice postup-

nû dopracovali do takov˘ch po-

drobností a do takové dokona-

losti, Ïe podle pulsu dokázali

rozpoznat i tûhotenství, a dokon-

ce i pohlaví plodu. V klasickém

období, ale i v souãasnosti se

pulsová diagnostika pokládá za

jeden ze základÛ umûní aku-

punktury a její zvládnutí je pfied-

pokladem medicínského, tedy

nefiemeslného pfiístupu k aku-

punkturní praxi. Zatímco v zá-

padní medicínû je hlavní otázka

frekvence pulsu, v klasické ãín-

ské medicínû je rychlost jen rela-

tivní a hodnotí se jen jako rychlá

nebo pomalá. V na‰ich podmín-

kách se pracuje se znaãnû redu-

kovan˘m poãtem pulsÛ, napfi.

prázdn˘ puls, kter˘ ukazuje na

choroby z prázdnoty urãité drá-

hy, je mûkk˘, plavn˘ a dá se za-

chytit jen pfii jemné palpaci, jinak

uniká. Kluzk˘ puls je zase pfiirov-

náván k prokluzování perlového

náhrdelníku pod prsty a je typic-

k˘ pro stavy s nahromadûním

‰kodlivin v tûle. Paradoxnû se po-

kládá za normální v tûhotenství.

Puls jako tûtiva luku je typick˘

pro onemocnûní plic a jater.

Modernizací této staré metody

vznikla elektronická pulsografie,

kterou vyvinuli pánové Paik 

a Joo. Pulsové vlny z radiální ar-

térie snímají tfii senzory umístû-

né na manÏetû, která se plní

vzduchem. Podobnû jako pfii mû-

fiení tlaku. Zafiízení umoÏÀuje

zachycení povrchov˘ch a hlubo-

k˘ch pulsÛ na v‰ech tfiech pozi-

cích obou rukou. Vznikne tak 

elektrick˘ záznam dvanácti pul-

sov˘ch kfiivek a odpadá tím vliv

moÏného subjektivního zkresle-

ní. Následnû pak záznamy mo-

hou slouÏit ke kontrolám léãby 

a k dokumentaci. 

MUDr. Stanislav Horák

Vyzvûte srdce k pohybu a vyhrajte horské kolo
Státní zdravotní ústav a program CINDI Svûtové
zdravotnické organizace v rámci Národního pro-
gramu Zdraví 2004 vyhlásily na leto‰ní prázdniny
druhou etapu soutûÏe Vyzvi srdce k pohybu 2004.
První etapa, která probûhla minul˘ rok v lé-

tû, ukázala, Ïe mnozí lidé mají zájem zmûnit

své nevhodné pohybové chování. Smyslem

soutûÏe je motivovat k ãastûj‰ímu a pravidel-

nûj‰ímu pohybu lidi, ktefií o nûj dosud nepro-

jevili zájem a jeho v˘znam pro zdraví podce-

Àují, a souãasnû posílit zmûnu v pohybové

Ïivotosprávû u tûch, ktefií se do projektu za-

pojili uÏ vloni.

SoutûÏe se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ dospûl˘ ãlo-

vûk, kter˘ v jednom z letních mûsícÛ, tedy

v ãervenci, srpnu nebo záfií, do své Ïivotosprá-

vy zafiadí minimálnû 2,5 hodiny pohybové ak-

tivity t˘dnû. Ideální je ov‰em sportovat aspoÀ

pÛl hodiny pûtkrát t˘dnû. Druh pohybu by si

mûl kaÏd˘ zvolit podle svého zdravotního sta-

vu a samozfiejmû i podle toho, co koho baví. Je

lhostejné, jestli pÛjde o rychlou chÛzi, bûh, jíz-

du na kole, plavání, fitness, spinning, sportov-

ní hry, tanec nebo nûjak˘ jin˘ druh pohybu.

SoutûÏící by mûl své pohybové aktivity

v prÛbûhu jednoho soutûÏního mûsíce zazna-

menat, vyplnit obû ãásti pfiihlá‰ky, svÛj záz-

nam o pohybov˘ch aktivitách si nechat po-

tvrdit svûdkem, kter˘m mÛÏe b˘t kdokoliv

star‰í 18 let, a pfiihlá‰ku do 30. záfií 2004 

odeslat na adresu: Doc. MUDr. Lumír

Komárek, CSc., Státní zdravotní ústav,

·robárova 48, 100 42 Praha 10. (Tel., fax:

267 310 291, e-mail: komarek@szu.cz.)

Slosování o ceny probûhne v fiíjnu 2004 a vy-

losovaní vítûzové mohou vyhrát znaãková

horská kola Author, sportovní a turistické vy-

bavení a dal‰í ceny.

Více informací, podrobná pravidla a pfiihlá‰-

ky do soutûÏe je moÏné získat na internetu na

adresách www.zuova.cz nebo www.szu.cz,

v ãervencovém vydání Ostravského Tipu, na

v‰ech poboãkách Zdravotního ústavu se síd-

lem v Ostravû a ve vybran˘ch lékárnách. 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravû

Dobrovolníci opût pracovali na Domovû odpoãinku ve stáfií
Do Diakonie âCE, stfiediska v R˘mafiovû, opût za-
vítali ve dnech 11. - 24. ãervence dobrovolníci ze
zahraniãí, aby pomohli se stavbou Domova odpo-
ãinku ve stáfií v Dolní Moravici a svojí prací tak
sníÏili mnoÏství finanãních prostfiedkÛ chybûjících
na její dokonãení.
·lo o dva Raku‰any a ãtyfii Holanìany, ktefií

pracovali na úklidu stavby, natírali laÈky

slouÏící k v˘dfievû stfiechy, skládali stavební

materiál apod. Jejich motivací byla snaha,

aby Domov odpoãinku ve stáfií mohl co nej-

dfiíve slouÏit potfiebn˘m.

Tak jako dvakrát pfiedtím i nyní byli vysláni

organizací IBO, coÏ je Mezinárodní organi-

zace stavebního fiádu IBO - ãlen

„Coordinating Committee for International

Voluntary Service“ pfii UNESCO. Bûhem 50

let své existence toto sdruÏení zorganizovalo

pomoc statisícÛ dobrovolníkÛ pfii v˘stavbû

charitativních ãi sakrálních objektÛ.

Nesmíme opomenout fakt, Ïe dobrovolníci

pracovali bez nároku na jak˘koli honoráfi,

stfiedisko jim poskytlo jen stravu a ubytová-

ní. Jako urãité zadostiuãinûní jsme se jim

snaÏili ukázat krásy nejbliÏ‰ího okolí

R˘mafiova i celé âeské republiky. Na‰i pfiá-

telé tak nav‰tívili Prahu, Karlovu Studánku,

Pradûd, Re‰ovské vodopády, svezli se na ko-

ních v Hamfiíkovû stáji, strávili pfiíjemné

chvíle u táboráku s opékáním vufitÛ.

Jejich nasazení ocenil pfii své náv‰tûvû i sám

námûstek ministra práce a sociálních vûcí pan

Jifií Hofman, kter˘ celou stavbu Domova odpo-

ãinku ve stáfií od jejího samotného poãátku sle-

duje a zároveÀ s paní Ing. Ludmilou

Müllerovou ji velmi podporuje a pomáhá s její

realizací. Marcela StaÀková, Vladimír Stanzel

Námûstek ministra práce a sociálních vûcí
Jifií Hofman v rozhovoru pro âeskou televizi

Fota: archiv Diakonie âCE
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Vloupání do chat neub˘vá
Nûkolik dal‰ích vloupání do re-

kreaãních chat zaznamenali poli-

cisté poãátkem mûsíce ãervence.

V noci z 1. na 2. ãervence vnikl

neznám˘ pachatel do firemní cha-

ty ve Îìárském Potoce a odvezl

odtud nábytek a vybavení za 

60 000 Kã. PfiibliÏnû v téÏe dobû

do‰lo také ke krádeÏi stfie‰ní kryti-

ny z rekreaãní chaty v Dolní

Moravici, pfii níÏ byla zpÛsobena

‰koda za 10 000 Kã. Tfietí zazna-

menan˘ pokus o vloupání skonãil

neúspûchem. Zlodûj, kter˘ se chtûl

v noci 6. ãervence vloupat do cha-

ty ve Îìárském Potoce, byl zadr-

Ïen r˘mafiovsk˘mi policisty pfiímo

pfii ãinu. Obvinûn˘ ãtyfiicetilet˘

muÏ z Ostravy vypáãil mfiíÏ a vy-

razil vchodové dvefie chaty, ale

vzápûtí byl zadrÏen policejní hlíd-

kou. Následující den proti nûmu

zahájil policejní komisafi v Brun-

tále trestní stíhání.

Zlodûj si ze staveni‰tû
odvezl traktor

Kuriózní krádeÏ nyní fie‰í r˘ma-

fiov‰tí policisté. Neznám˘ pachatel

odcizil ze staveni‰tû traktor s pod-

kopem. Ke krádeÏi stroje do‰lo 

4. ãervence brzy ráno v Karlovû,

kde právû probíhá rekonstrukce ho-

telu Pradûd. Traktor má Ïlutou bar-

vu, na dvefiích modr˘ nápis Povodí

Odry Opava a prasklé pfiední sklo.

Jeho hodnota ãiní asi 200 000 Kã.

V ãinÏovním domû
v Jifiíkovû hofielo

Policisté z Bfiidliãné ‰etfií pfiípad

poÏáru, ke kterému do‰lo 9. ãer-

vence v ãinÏovním domû

v Jifiíkovû. Na místû zasahoval

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor R˘mafiov

a Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ

Jifiíkov. Sedmapadesátilet˘ podná-

jemník a jeho Ïena se pfii poÏáru,

kter˘ vznikl v jejich bytû, pfiiotrá-

vili koufiov˘mi zplodinami, a byli

proto pfievezeni do nemocnice.

Jako pfiíãina poÏáru byla pfiedbûÏ-

nû stanovena závada na elektroin-

stalaci lednice. Hmotná ‰koda se

odhaduje na pfiibliÏnû 100 000 Kã.

K létu patfií i poÏáry sena
V poslední dobû do‰lo ke dvûma

pfiípadÛm poÏáru sena na

R˘mafiovsku. V nedûli 25. ãerven-

ce brzy ráno zaãalo z dosud ne-

zji‰tûn˘ch pfiíãin hofiet seno ve sto-

hu v Jamarticích. Doutnající balí-

ky objevil majitel a pfiivolal po-

moc. Na místû zasahovala jednot-

ka r˘mafiovsk˘ch a bruntálsk˘ch

hasiãÛ a také dobrovolní hasiãi

z R˘mafiova a Horního Mûsta.

Vy‰etfiovatel Hasiãského záchran-

ného sboru Bruntál pfiíãinu poÏáru

nestanovil a pfiedal vûc do ‰etfiení

policie. OheÀ po‰kodil ãtyfiicet ba-

líkÛ v celkové hodnotû 20 000 Kã.

O tfii dny pozdûji ve veãerních ho-

dinách zahofielo seno na poli v ka-

tastru mûsta R˘mafiov. Jednalo se

o ãtyfii volnû rozmístûné balíky se-

na. Pfii poÏáru zasahovala jednotka

r˘mafiovsk˘ch hasiãÛ, která poÏár

lokalizovala. PfiedbûÏnû vyãíslená

‰koda ãiní 2 400 Kã. Vy‰etfiovatel

nevyluãuje cizí zavinûní.

Policie pokraãuje
v dopravnû

bezpeãnostních akcích
Od pondûlí 12. ãervence do pátku

16. ãervence probûhla na na‰ich sil-

nicích dal‰í celorepubliková do-

pravnû bezpeãnostní akce. Do pre-

ventivní akce na vybran˘ch úse-

cích okresu Bruntál byli zapojeni

ãlenové pofiádkové a dopravní poli-

cie, ktefií se pfii kontrolách zamûfio-

vali pfiedev‰ím na dodrÏování sta-

novené rychlosti, pouÏití bezpeã-

nostních pásÛ ãi dodrÏování povin-

nosti pfii pfiepravû nebezpeãn˘ch lá-

tek. Kontrolovali rovnûÏ poÏití al-

koholick˘ch nápojÛ, technick˘ stav

vozidel, nákladní automobily pro

mezinárodní dopravu atd.

Bûhem celé akce policisté na úze-

mí na‰eho okresu zkontrolovali

1212 vozidel a zjistili celkem 508

dopravních pfiestupkÛ. Vybrané

blokové pokuty dosáhly ãástky

154 300 Kã. Nejãastûj‰ím provi-

nûním bylo tradiãnû poru‰ení nej-

vy‰‰í povolené rychlosti, alkohol

v krvi fiidiãÛ byl zji‰tûn ve dvou

pfiípadech a tfii ‰oféfii fiídili bez fii-

diãského prÛkazu. ¤idiãi se do-

pou‰tûli dopravních pfiestupkÛ i na

Ïelezniãních pfiejezdech, jeden

z nich dokonce projel pfies pfiejezd

ve chvíli, kdy svítilo ãervené v˘-

straÏné svûtlo.

Na celorepublikovou dopravnû

bezpeãnostní akci navázali poli-

cisté bruntálského okresu i ve

dnech 24. a 25. ãervence. Bûhem

tûchto dvou dnÛ zkontrolovali 217

vozidel a zjistili celkem 25 pfie-

stupkÛ. U jednoho fiidiãe byla zji‰-

tûna jízda bez fiidiãského prÛkazu,

v osmi pfiípadech nevyhovoval

technick˘ stav vozidel, pfiedev‰ím

pneumatik a svûtlometÛ. Ve tfiech

pfiípadech byli odhaleni pachatelé

trestné ãinnosti. Byl opût zazname-

nám vysok˘ poãet fiidiãÛ jedoucích

pod vlivem alkoholu (6 pfiípadÛ)!

Opil˘ cyklista
obûtí nehody?

Ve ãtvrtek 22. ãervence krátce po

pÛlnoci pfiivezl neznám˘ fiidiã do

nemocnice v R˘mafiovû ãtyfiiceti-

letého muÏe s poranûn˘m obliãe-

jem, kterého na‰el leÏet na silnici

pfied restaurací ve Velké ·táhli.

Zranûn˘ uvedl, Ïe projíÏdûl na ko-

le po mostû a srazil se s neznám˘m

vozidlem. ¤idiã vozu pravdûpo-

dobnû nezvládl fiízení a pfiejel do

protismûru, kde mûlo dojít ke stfie-

tu s cyklistou. ¤idiã potom z místa

nehody ujel. Cyklista byl zranûn

jen lehce, ov‰em dechová zkou‰ka

u nûj prokázala 2,9 promile alko-

holu. Ohledání urãeného místa ne-

hody nezjistilo Ïádné stopy po ne-

hodû. Vûc je nadále v ‰etfiení.

Opil˘ fiidiã
jel stosedmdesátkou

V pátek 30. ãervence se stala

váÏná dopravní nehoda na silnici

z R˘mafiova do Malé ·táhle.

Kolem 11. hodiny dopolední se

tudy stosedmdesátikilometrovou

rychlostí fiítilo vozidlo Audi.

¤idiã dostal pfii projíÏdûní zatáã-

ky smyk, vyletûl ze silnice a na-

razil do oplocení pastviny. Pfii

havárii utrpûl tûÏké zranûní, ze

kterého se bude léãit nejménû tfii

mûsíce. Neménû ‰patnû dopadlo

i jeho auto - ‰koda dosáhla v˘‰e

500 000 Kã. ¤idiã byl podroben

orientaãní dechové zkou‰ce, kte-

rá mûla pozitivní v˘sledek.

Nehodu dále ‰etfií Skupina do-

pravních nehod Bruntál.

Na vinû byl opût alkohol
Jízda v opilosti se nevyplatila ani

dvacetiletému Slovákovi, kter˘

se v pátek 30. ãervence pfied pÛl-

nocí pokusil se svou Octávií od-

boãit na autobusové nádraÏí

v R˘mafiovû a narazil pfiitom do

prodejny tabáku. ·koda na autû

ãiní 80 000 Kã, na budovû 30 000

Kã. Nikdo na‰tûstí nebyl zranûn.

Mlad˘ fiidiã se podrobil dechové

zkou‰ce a následnû mu bylo na-

mûfieno 1,29 promile alkoholu.

Lupiã ‰el
po drahé elektronice

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií pfiípad

vloupání do bytu, k nûmuÏ do‰lo

nûkdy mezi 29. ãervencem 

a 1. srpnem. Neznám˘ pachatel

násilím vnikl do domu na tfiídû

HrdinÛ v R˘mafiovû a odnesl

z jednoho z bytÛ hi-fi vûÏ, CD pfie-

hrávaã, videorekordér, digitální

fotoaparát a dal‰í elektroniku

v celkové hodnotû pfies 37 000 Kã.

·etfiení r˘mafiovsk˘ch policistÛ

pfiineslo okamÏité v˘sledky.

Pouze jedin˘ den po vloupání byl

dopaden podezfiel˘ místní ãtyfiia-

ãtyfiicetilet˘ muÏ, kter˘ byl obvi-

nûn z trestn˘ch ãinÛ poru‰ování

domovní svobody a krádeÏe.

Trestní stíhání je vedeno na svobo-

dû. Z lupu byl u obvinûného zaji‰-

tûn fotoaparát, dálkov˘ ovladaã na

televizor a kalkulaãka. Hi-fi vûÏ za

18 000 Kã byla zaji‰tûna u muÏe,

kterému ji obvinûn˘ prodal.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Foto: Policie âR Bruntál
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Sto muÏÛ dokáÏe vytvofiit tábor, ale jenom Ïena dokáÏe

vytvofiit domov. ãínské pfiísloví
Známá i neznámá v˘roãí

7. 8. 1899 nar. zasl. umûlec Oldfiich Nov˘, herec a reÏisér (zemfi. 15. 3. 1983)

- 105. v˘r. narození

8. 8. 1884 zemfi. Miroslav Tyr‰, zakladatel ãeské tûlov˘chovy 

(nar. 17. 9. 1832) - 120. v˘r. úmrtí

8. 8. 1929 nar. nár. umûlec Josef Suk, houslista - 75. v˘r. narození

9. 8. Mezinárodní den pÛvodního obyvatelstva, rozhodnutí bylo
pfiijato v prosinci 1994 Valn˘m shromáÏdûním OSN

9. 8. 1939 nar. zasl. umûlkynû Eva Pilarová, zpûvaãka - 65. v˘r. narození

9. 8. 1959 zemfi. nár. umûlec Emil Franti‰ek Burian, skladatel, reÏisér 

a dramatik (nar. 11. 6. 1904) - 45. v˘r. úmrtí

11. 8. 1939 nar. Josef Laufer, zpûvák a herec - 65. v˘r. narození

12. 8. Mezinárodní den mládeÏe
12. 8. 1854 nar. Ignát Herrmann, spisovatel a redaktor (zemfi. 8. 7. 1935) 

- 150. v˘r. narození

12. 8. 1899 nar. zasl. umûlec Josef Vûromír Pleva, spisovatel (zemfi. 9. 9. 1985)

- 105. v˘r. narození

13. 8. 1929 v kinû Lucerna promítnut první zvukov˘ film v Praze - „Loì 

komediantÛ“ - 75. v˘roãí

15. 8. 1919 nar. zasl. umûlec Ota Janeãek, malífi a grafik (zemfi. 1. 7. 1996)

- 85. v˘r. narození

16. 8. 1419 zemfi. Václav IV., ãesk˘ panovník, na Novém Hradû u Kunratic 

(nar. 26. 2. 1361) - 585. v˘r. úmrtí

19. 8. 1619 Ferdinand II. sesazen z ãeského trÛnu - 385. v˘roãí

21. 8. 1884 nar. Bohumil Kubi‰ta, malífi, grafik a spisovatel (zemfi. 

27. 11. 1918) - 120. v˘r. narození

23. 8. Mezinárodní den vzpomínky na obchod s otroky a zru‰ení
otroctví

23. 8. 1934 zemfi. Viktor Kaplan, rakousk˘ technik, vynálezce Kaplanovy 

turbíny (nar. 27. 11. 1876) - 70. v˘r. úmrtí

24. 8. 1999 zemfi. Jan Anastasius Opasek, teolog, arciopat benediktin-

ského klá‰tera v Praze Bfievnovû (nar. 20. 4. 1913) - 5. v˘r. úmrtí

26. 8. 1619 Fridrich Falck˘ zvolen za ãeského krále - 385. v˘roãí

28. 8. 1749 nar. Johann Wolfgang von Goethe, nûmeck˘ spisovatel, 

mnohokrát nav‰tívil âechy (zemfi. 22. 3. 1832) - 255. v˘r. nar.

28. 8. 1959 zemfi. Bohuslav MartinÛ, hudební skladatel (nar. 8. 12. 1890) 

- 45. v˘r. úmrtí

29. 8. 1984 zemfi. nár. umûlec Cyril Bouda, malífi a grafik (nar. 14. 11. 1901)

- 20. v˘r. úmrtí

29. 8. 1864 nar. Josef Svatopluk Machar, ãesk˘ básník, prozaik, politik a 

novináfi (zemfi. 17. 3. 1942) - 140. v˘r. narození

30. 8. 1919 nar. Jifií Orten (vlastním jménem Jifií Ohrenstein), v˘znamn˘ 

ãesk˘ básník (zemfi. 1. 9. 1941) - 85. v˘r. narození

1. 9. Svûtov˘ den míru - vyhlásila OSN v roce 1959
1. 9. 1689 nar. Kilián Ignác Dientzenhofer, barokní architekt a stavitel 

(zemfi. 18. 12. 1851) - 315. v˘r. narození

2. 9. 1894 zemfi. Vojtûch Náprstek, osvûtov˘ pracovník, zakladatel Náprst-

kova muzea (nar. 17. 4. 1826) - 110. v˘r. úmrtí

3. 9. 1984 zemfi. Jan Zábrana, básník a pfiekladatel (nar. 4. 6. 1931) 

- 20. v˘r. úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Adéla Matûjíãková ................................................. R˘mafiov

Jifií Palla .................................................................. R˘mafiov

Barbora Tydírová ................................................... R˘mafiov

Radoslav Kotlár ...................................................... Jamartice

Jan Berãík ............................................................... R˘mafiov

Daniel Luzar .......................................................... R˘mafiov

Tereza Riedlová ...................................................... D o l n í

Moravice

Jakub Veãerka ......................................................... R˘mafiov

Tomá‰ Sedláfi .......................................................... Janovice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jifiina Mátlová - R˘mafiov ..................................................... 81 let

Hedvika ·tûpaníková - R˘mafiov .......................................... 81 let

Anna Hladíková - R˘mafiov ................................................... 83 let

Josef Vymazal - R˘mafiov ..................................................... 84 let

Jan Rezák - R˘mafiov ............................................................ 84 let

Anna Mitáãková - R˘mafiov .................................................. 85 let

Anna Klime‰ová - Janovice .................................................. 85 let

Ludmila KoÀafiíková - R˘mafiov ........................................... 86 let

Jindfii‰ka KoÀafiíková - R˘mafiov .......................................... 87 let

Marie Pfiecechtûlová - R˘mafiov ............................................ 90 let

Rozlouãili jsme se
BoÏena Syfiínková - R˘mafiov ................................................ 1920

Jozef Kéri - R˘mafiov ............................................................. 1939

Pranostiky na mûsíc ãerven
• Co ãervenec neupeãe, to jiÏ srpnu neuteãe.

• Co srpen neuvafií, to uÏ záfií nedosmaÏí.

• V srpnu jiÏ nelze slunci mnoho vûfiit.

• I kdyÏ ze strni‰È obãas fuãí, horko nás pfiece jen muãí.

• V srpnu kdyÏ pÛlnoãní vítr vûje, bez de‰tû slunéãko hfieje.

• KdyÏ fouká v srpnu severák, bude dlouho pûknû pak.

• KdyÏ je v srpnu ráno hodnû rosy, mají z toho radost vosy.

• V srpnu mlhy na v˘‰inách - jistá voda, kdyÏ v níÏinách - to pohoda.

• KdyÏ v srpnu moc hfiímá, bude na sníh bohatá zima.

• V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné.

• Srpen z poãátku-li hfieje, zima pak se dlouho snûhem skvûje.

• Nejsou-li v srpnu hfiiby, nebude v zimû snûhu.

• Jsou-li v srpnu hory kaln˘, budou v zimû mrazy valn˘.

• Vavfiinec - první podzimec (10. 8.).

• Na Marie Nebevstoupení prvních vla‰toviãek louãení (15. 8.).

• Pfiinese-li dé‰È svatá Helena, b˘vá otava dlouho zelená (18. 8.).

• Od svatého Bartolomûje slunce jiÏ tolik nehfieje (24. 8.).

• O svatém Augustinu léto opou‰tí krajinu (28. 8.).

Ode‰el tatínek starostliv˘, jiÏ nenahradí ho

Ïádn˘ jin˘.

Krut˘ osud nevrátí ho, co vzal, zbyly nám

jen vzpomínky, stesk a Ïal.

Dne 23. srpna je tomu jiÏ 20 let, 

co nás opustil milovan˘ 

Franti‰ek Kincl z R˘mafiova.
S láskou v srdci vzpomíná manÏelka, syn a dcery s rodinami.

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v srpnu
!!! DÒLEÎITÁ INFORMACE!!!

Bazén je od 10. srpna opût otevfien 

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 13.00 - 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
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu R˘mafiov - SRPEN 2004
Vyhodnocení v˘tvarné soutûÏe vyhlá‰ené v rámci
Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ 2004

D¤EVO, STROM, LES ... a ãlovûk

V kaÏdé kategorii byly vybrány nejlep‰í práce bez urãení pofiadí

1. kategorie - dûti M·

Adam Kopsa (7 let) M· Revoluãní 30, R˘mafiov

„Îivot v lese“ - tu‰ v klovatinû, M. Suchá

Adam KomÛrka (6 let) M· Revoluãní 30, R˘mafiov

„Krásy lesa“ - kolorovaná kresba vosk. pastel, M. Suchá

Lenka Machalíãková (6 let) M· Revoluãní 30, R˘mafiov

„Krásy lesa“ - kolorovaná kresba vosk. pastel, M. Suchá

Krist˘na Mácková (6 let) 3. M· R˘mafiov

Michal Hrstka (6 let) 3. M· R˘mafiov

2. kategorie - mlad‰í Ïáci do 10 let

Bára âapkoviãová (9 let) ZK SVâ R˘mafiov

„Myslivec“ - such˘ pastel

Katka Lehká (10 let) Z· l. máje, R˘mafiov, Mgr. M. Tauferová

„Houbafi“ - kresba voskov˘m pastelem

Michaela NároÏná (8 let) Z· 1. máje, R˘mafiov, tfi. uã. J. Horáková

„Zvífiátka v lese“ - vosk. pastel, akvarel. barvy

soubor prací - Aneta ·mehlíková, Bára âapkoviãová, Mí‰a NároÏná ZK SVâ R˘mafiov

„Ptáãci“ - tisk temperou

kolektiv 1.A Z· Jelínkova 1, R˘mafiov

„Chceme se v lese kamarádit“, tfi. uã. J. âajanová

3. kategorie - do 15 let

Iveta Kyjáková (13 let) Z· Jelínkova 1, R˘mafiov, Mgr. M. Vafiechová

„Strom“

Karolína Pejchlová (11 let) Z· l. máje, R˘mafiov

„Práce v lese“ - malba akvarel. barvami

Michal Vavrla (12 let) Z· Jelínkova 1, R˘mafiov, Mgr. M. Vafiechová

„Strom“ - kresba

Romana Vlãková (12 let) Gymnázium R˘mafiov, Mgr. M. Halajãuková

„Duch lesa“ - malba temperou

Sabrina Levaiová (15 let) Z· Bfiidliãná, Mgr. P. DoleÏelová

„Strom“ - vosková vitráÏ

4. kategorie - protoÏe bylo pfiihlá‰eno velmi málo ÏákÛ nad 15 let, byly do této kategorie

zahrnuty kolektivní práce star‰ích ÏákÛ

„studijní cyklus Stromy“ - Gymnázium R˘mafiov, Mgr. M. Halajãuková

autofii - Bohuslav Hudec, Michaela Hlobilová, Hana Chudá, ZdeÀka Kfiápková, Martin Kautz

„Soubor pohádek“ - Zvlá‰tní ‰kola R˘mafiov, PaeDr. Z. Stejskalová

autofii - Emil Sztojka, Michaela Zapletalová, Klára Turtáková, Lucie ·tefani‰ínová, Olga

Peková, Andrea Litvíková, Luká‰ ·tefani‰ín

„Strom“ - ka‰írovaná práce, kolektiv 7. B, Z· 1. máje, R˘mafiov, vyuã. B. Klesnilová

Blahopfiejeme v‰em vyhodnocen˘m autorÛm a srdeãnû v‰echny zveme na oslavy

Dfievafisk˘ch, lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ 4. záfií do zahrady Hedvy, pfii nichÏ budou ví-

tûzné práce vystaveny. Jejich autorÛm pfiedá ceny starosta mûsta Ing. Petr Klouda. Vyhodnocení

probûhne v rámci kulturního programu.

V‰echny práce budou navíc vystaveny od 6. do 30. záfií 2004 v pfiedsálí SVâ R˘mafiov. Prací

se se‰lo mnoho, byly velmi pûkné a zajímavé. V‰em autorÛm a pedagogÛm velmi dûkujeme

a rádi vás uvítáme na v˘stavû. Za organizaãní v˘bor DLMD Eva Kudláková, SVâ R˘mafiov

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádá

KURZ TANCE
A SPOLEâENSKÉHO

CHOVÁNÍ
pod vedením taneãního mistra

Pavla Mûrky

Kurz zaãíná ve ãtvrtek 16. záfií
2004, 18.00 - 21.00 hodin

13 lekcí a závûreãná kolona
17. 12. 2004, cena 650 Kã

Velk˘ sál Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov

Pfiihlá‰ky odevzdejte 

v SVâ R¯MA¤OV

Kurz je nutné zaplatit 

nejpozdûji 16. 9. 2004

Informace o vysílání
mûstského rozhlasu

O letních prázdninách
se vysílá pouze ve ãtvrtek

Pfiíspûvky do vysílání pfiiná‰ejte
nejpozdûji ve stfiedu do SVâ
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Pfiihlá‰ky do zájmov˘ch krouÏkÛ
si mÛÏete vyzvednout ve Stfiedisku volného ãasu

bûhem cel˘ch prázdnin mezi 7.00 a 16.00
Vyplnûné pfiihlá‰ky pfiiná‰ejte v den zahájení vámi vybraného krouÏku

V dobû letních prázdnin se zájmové krouÏky ve Stfiedisku
volného ãasu neprovozují. SVâ pofiádá v té dobû letní tábory.

NABÍDKA ZÁJMOV¯CH KROUÎKÒ SVâ 
PRO ·KOLNÍ ROK 2004/05

Dfievafiské, lesnické
a myslivecké dny 2004
Zahrada Hedvy
sobota 4. záfií

Hlavní program:
10.00 Zahájení - fanfáry trubaãÛ

SoutûÏ zruãnosti v lesnictví
Vystoupení trubaãÛ

13.00 Dechov˘ orchestr a maÏoretky
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ v˘tvarné soutûÏe

13.45 Hudební skupina Variace
14.30 Taneãní skupina Freeze Dance

Módní pfiehlídka „Les, turistika, lov“
14.45 Hudební skupina Smetana Ïivota

(Ostrava)
16.00 Taneãní skupina Jes
16.15 Hudební skupina Rotor
17.15 Hudební skupina The Hero
18.15 Hudební skupina Keltgrass Band
19.00 Taneãní zábava

Doprovodn˘ program:
Ekologick˘ jarmark, ukázky kynologického v˘-

cviku, stfielba na asfaltové terãe, ukázky lesní

a zahradní techniky, stfielba ze vzduchovky, vy-

stoupení sokolníkÛ, ukázky fiezbáfiského fiemesla,

vystoupení mistra svûta v práskání biãem, pro-

gram âerveného kfiíÏe, ukázky hasiãské techniky,

pfiehlídka koní, dfievorubecká soutûÏ, ukázky ãin-

ností a techniky policie, vystoupení Junáka, nafu-

kovací hrad a soutûÏe pro dûti, soutûÏ v Petanque

a Ringo ad.

Obãerstvení: srnãí gulá‰, peãen˘ divoãák

Dal‰í program:
6. - 30. záfií, po - pá, 8.00 - 16.00

SVâ R˘mafiov, klub. ã. 0

V˘stava v˘tvarn˘ch prací na téma
„Dfievo, strom, les. a ãlovûk“
4. - 10. záfií po, út, ãt, pá, 8.00 - 16.00

Mûstská knihovna R˘mafiov

V˘stava knih s mysliveckou tematikou
4. - 10. záfií, so - pá, 8.00 - 16.00

SVâ R˘mafiov, mal˘ sál

V˘stava loveck˘ch trofejí

Zmûna programu vyhrazena

Vstupné:
dopolední vstupné 20 Kã
odpolední vstupné 30 Kã

taneãní zábava 50 Kã
dûti do 15 let zdarma

Myslivecké sdruÏení R˘mafiov

Mûstské muzeum a galerie Octopus
Prázdninové v˘stavy

4. 7. - 22. 8. Ivan Sajkala, Ján Sajkala, Katefiina Hrbáãová - umûlecká fiemesla

- repliky historick˘ch zbraní, keramika, ‰perky (mal˘ sál)

28. 8. - 19. 9. Petr Calábek - barevné fotografie „Ekvádor a Peru“ (velk˘ sál)

Jifií GaÏar - grafika a koláÏe (mal˘ sál)
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PfiestoÏe jak doly, tak i hutû

doslova poÏíraly staré krásné

lesy JeseníkÛ jiÏ celá staletí,

mûla nová vrchnost stále je‰tû

co chránit a zlep‰ovat. VÏdyÈ

bez dfieva by nebylo ani jedno-

ho z obou nejdÛleÏitûj‰ích 

oborÛ lidské ãinnosti v Jesení-

kách a ‰lo o to, aby stromÛ ne-

ub˘valo. Pochopitelnû nezane-

dbatelnou pohnutkou jistû byla

i bohatá honitba, majitelem

zboÏí se pfiece stal jeden z nej-

v˘znamnûj‰ích renesanãních

velmoÏÛ císafie Rudolfa. V le-

sích bychom tehdy na‰li kromû

velkého mnoÏství zajícÛ, divo-

k˘ch králíkÛ, li‰ek, jezevcÛ,

vysoké a ãerné zvûfie, velk˘ch

a mal˘ch pernatcÛ i vlka, rysa

ãi medvûda brtníka. Nikoho

ani nenapadlo umûle regulovat

stavy lesní zvûfie jako dnes.

Nastupujícímu Ferdinandovi

Hoffmannovi doporuãil nejspí-

‰e právû Izák Pfändler obrátit

se ve vûci lesÛ na zku‰eného

císafiského lesmistra Valentina

Hübschmanna, jeho b˘valého

kolegu z rakouské Solné ko-

mory a jednoho z nejv˘znam-

nûj‰ích stfiedoevropsk˘ch od-

borníkÛ. Ferdinand rozumn˘

návrh ochotnû pfiijal a zane-

dlouho se na panství objevil

i moudr˘ Hübschmann. S pr-

votní vizitací zaãal okamÏitû

druh˘ den po pfiíjezdu do

Janovic 28. kvûtna 1601.

Opl˘val nejspí‰e zdravím, pro-

toÏe spolu s lesníkem, hajn˘-

mi, tesafiem a dfievafisk˘m

mistrem pro‰el v‰echny

ohromné lesy panství bûhem

pouh˘ch tfií t˘dnÛ po daleko

ménû udrÏovan˘ch stezkách

neÏ dnes. Jen pro ilustraci lze

uvést jednu z denních tras, jeÏ

znamenala túru mnohdy témûfi

neprostupn˘mi hvozdy z Jano-

vic na Stfiíbrn˘ vrch - Jelení

studánku - Mal˘ kotel - Jelení

Ïleb - Máj - Malou Morávku

a pak opût pû‰ky zpût

do Janovic. Nádher-

né a celistvé lesní

plochy pfiekrás-

n˘ch zdrav˘ch

stromÛ mnohdy

velkého stáfií

mu natolik uãa-

rovaly, Ïe ve

své relaci tvr-

dí, Ïe nad nû

nejsou ‰varc-

valdské, tehdy

nejproslulej‰í lesy

podunajské monar-

chie, krásnûj‰í a Ïe

mohou pfiinést panství roã-

nû 5 - 6 000 tolarÛ jednak

z prodeje dolÛm a hutím, ale

i jinam, aniÏ by se jich kácení

nûjak dotklo.

Smí‰en˘ porost tvofiila níÏe

jedle s bukem, v˘‰e javor, ja-

san a kolem potokÛ lísky a dal-

‰í dfieviny. Dosavadní hospo-

dafiení v‰ak oznaãil solnohrad-

sk˘ lesmistr za veskrze velmi

‰patné a zanedlouho vytvofiil

vynikající lesní fiád. Zakazuje

pálit uhlí blízko Janovic, povo-

luje nejv˘‰e získávání staveb-

ního dfiíví, ov‰em pouze tehdy,

pokud budou vzniklé holiny

neodkladnû znovu osázeny.

Odmítá dosavadní praxi pálit

v milífiích jakékoli dostupné

dfievo, Ïádá uÏívat pod tvrdou

kontrolou v˘hradnû jen vr‰ky

stromÛ a vûtve. Kácení dovo-

luje jen po odbornû provádûné

probírce a v zimû. Konû sváÏí

dfiíví na sáních z kopcÛ k poto-

kÛm, kde má b˘t fiádnû zmûfie-

no, na jafie pfii vy‰‰ím stavu

vody a s pomocí jezÛ splavo-

váno k hrablím v blízkosti hu-

tí, kde se má vytahovat na

bfieh, aby nedo‰lo k po-

‰kození vodních kol.

¤ád pfiesnû stanoví

cel˘ cyklus na

jednotliv˘ch to-

cích i místa

s t a v i d e l .

Milífie nafiizu-

je stavût

u hamrÛ, aby

se sníÏila cena

za dopravu ãer-

stvého dfievûné-

ho uhlí, jeÏ jediné

je dostateãnû v˘-

hfievné.

Stejnû jako hutníky platila

vrchnost vskutku solidnû za

mnoÏství a kvalitu dfievûného

uhlí i uhlífie s pomocníky vãet-

nû pilafiÛ. Mistr vydûlal za t˘-

den 1 tolar a jednou roãnû do-

stal navíc 6 tolarÛ, uhlífi 24

gro‰Û a pomocník 20. Podobné

byly téÏ mzdy lesních dûlníkÛ

a poddan˘ch, ktefií se úãastnili

svozu, a tesafiÛ, ktefií opravo-

vali plavící zafiízení. Dfievo

v‰ak neproudilo jen do hutí

a dolÛ, ale znaãnou ãást zpra-

covávaly téÏ dvû pily (horní

staroveská a dolní janovická)

a za HoffmannÛ k nim pfiibyla

je‰tû tfietí v Dobfieãovû. âtvrtá,

navrhovaná Hübschma-nem jiÏ

nevznikla. Pily s ml˘ny a ham-

ry pohánûla proudící voda.

Vedlej‰ím produktem dfievafi-

ství byla je‰tû pota‰, tj. dfievn˘

popel pálen˘ z v˘vratÛ a pafie-

zÛ pro sklárny, která pfiiná‰ela

roãní v˘tûÏek 30 tolarÛ. Prodej

dfieva pokr˘val i potfieby okol-

ních panství, která mûla lesÛ

podstatnû ménû. O lidské ne-

napravitelnosti svûdãí, Ïe

pfiedpokládan˘ v˘nos panství

poãítal jiÏ pfiedem s pokutami

za lesní pych, pfiedev‰ím krá-

deÏe dfieva. Prodej dfieva na

‰indele, chrastí a topného dfie-

va vãetnû poplatkÛ za proná-

jem ãihadel na ptáky pfiiná‰ely

rovnûÏ nemal˘ zisk. Hübsch-

mann téÏ stanovil mnoÏství

zvûfie, jeÏ mÛÏe b˘t roãnû ulo-

vena, hovofií o 30 vzrostl˘ch

jelenech, 20 srnách, zajících,

divoãácích i ‰elmách. V jano-

vick˘ch lesích se tak ãasto roz-

léhal zvuk loveck˘ch trubek

hajn˘ch a dusot koní nejvzne-

‰enûj‰í zemské i cizí ‰lechty,

jeÏ se pak úãastnila gargantu-

ovsk˘ch hodÛ na novém zám-

ku v Janovicích.

Jen v rybnících ná‰ kraj zao-

stával za ostatními konãinami

Moravy. Nemûl dostatek vod-

ních ploch vhodn˘ch pro chov

kaprÛ, jen ãisté horské bystfii-

ny dodávaly jiné chutné druhy

ryb. Pokud byste narazili na

drobné rybníãky, pak slouÏily

nejv˘‰e k plavení rudy a dfie-

va. S úbytkem mnoÏství ryb,

kter˘ zavinila stavba plavicích

zafiízení na vodních tocích, se

nepfiíjemnû sniÏoval i beztak

nevaln˘ v˘tûÏek z rybolovu.

Hoffmannové se stejnû jako

pozdûji Harrachové nesmírnû

zaslouÏili o tváfi dne‰ní jesenic-

ké krajiny, jejíÏ podstatné ãásti

získaly dnes zvlá‰tní ochranu,

pfiesto jsou úÏasné hvozdy

z pfielomu 16. a 17. uÏ stûÏí do-

stiÏitelné. Mgr. Jifií Karel

Nádherné hoffmannské lesy, nad nûÏ kromû ‰varcvaldsk˘ch v monarchii neby-
Z historie

Mûstská knihovna

Otevírací doba knihovny
o letních prázdninách

PÛjãovní doba knihovny v dobû hlavních prázdnin bude zkrácena 

o jednu hodinu a v sobotu bude po celou dobu knihovna uzavfiena.

PO, Út, ât, Pá 9.00 - 16.00 hodin
Stfieda, Sobota - zavfieno

Úplné uzavfiení knihovny
Od 2. srpna do 13. srpna vãetnû

Vedení mûstské knihovny

Osadní v˘bory informují

StaÀte se pfieborníky
v pojídání knedlíkÛ

Osadní v˘bor v Ondfiejovû pofiádá zítra - v sobotu 7. srpna - u hfii‰tû

na Kolibû druh˘ roãník soutûÏe v pojí-

dání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ. Pfiihlásit

se mÛÏe kaÏd˘ bez omezení vûku,

kdo má rád legraci a pochopitelnû

v˘borné ‰vestkové knedlíky, na

Osadním v˘boru v Ondfiejovû

paní AneÏce Továrkové, i tele-

fonicky na ãísle: 554 211 371.

O dobrou zábavu nebude nouze.

Pfiipravena bude také bohatá tombola. 

Srdeãnû zve Osadní v˘bor v Ondfiejovû
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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 potr-

vá aÏ do konce srpna, kdy budou pfiíspûvky

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 teritoriál-

nû vymezena (hranice r˘mafiovského regionu

nejsou zavazující). Zasílejte nám své básnû,

povídky, fejetony i v˘tvarné poãiny, ty nej-

zajímavûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat.

KaÏd˘ pfiíspûvek opatfiete sv˘m jménem a

kontaktem.

Stezka poznání

Vnímá‰ krásu okem vnitfiním,

do mocí velk˘ch emocí jsi pad.

Kráãí‰ stezkou se sluncem jitfiním,

lesy kolem - toÈ tvÛj hrad.

Pohled sklouzne po kvûtinách,

úponcích a stéblech trav,

chÛze líná po svûtlinách

dává ti mnohé poznávat.

Trylek ptáka za rozbfiesku,

pak vítr mlhu rozhání,

to v‰e se mûní v Ïivou stezku,

v Ïivou stezku poznání.

17. XI. 1983

Îivot

Îivot je hofik˘ jak pelynûk, i sladk˘ jak med,

je sÛl, ‰Èovík i máta,

Ïivot je jaro, léto, podzim, vûda vûd,

svoboda i cesta zavátá.

Îivot je Ikaros, rozlet i pád,

ÏízeÀ i vonící káva,

Ïivot je tma, svûtlo, nasycení i hlad,

ledová kra i tekutá láva.

Îivot je ticho rozlehlé jak vesmír,

v˘kfiik radosti i dûsu, hfimící vodopád.

Îivot je ozvûna vrÏená vlastním hlasem,

boj i mír,

je sopka, oheÀ, d˘m, vÛnû i smrad.

Îivot je propast i vysoká hora, víra i zatracení,

je mûlãina, na níÏ lze uváznout, i hlubina,

v níÏ lze utonout.

Îivot je ráj i peklo, zmámení i znechucení,

pramen i stojatá voda, i puzení sami k sobû

lnout.

Îivot je pravda i m˘tus stvofien˘ z bolesti

a nesouhlasu,

Ïivot je pfiijímat odmítnuté a pochopit svût

jako jeho i na‰i spásu.

14. V. 2000

Recept na ‰tûstí

Vezmi co nejvíce bûÏného zla a blbosti,

pfiedsudku, hnûvu a krutosti,

i liché obavy,

jimiÏ lidé plní své ubohé hlavy,

udûlej trochu zaváfiky -

získá‰ ji smí‰ením sebeklamu a pfietváfiky,

pak pfiidej podlost, závist a strach,

které ve vzduchu vífií jak ve vûtru dusn˘ 

prach,

pfiidej je‰tû trochu jí‰ky -

tu získá‰ z fanatismu a z rozmí‰ky,

osol a opepfii nenávistí,

která kape z lidí, jako kdyÏ se stromÛ padá

listí,

vyválej a uhnûÈ tûsto.

Plech namasti olejem z jízlivosti,

získá‰ ho téÏ lisováním je‰itnosti,

poloÏ tûsto, navrch pfiidej noãní mÛru,

upeã na ‰kvarek, rozbij pûstí -

zlo zmizí a místo nûj tu zas bude‰ mít ‰tûstí,

‰tûstí fÛru.

27. V. 2000

Rovnodennost i slunovrat

Soumraãné stmívání padá na mou hlavu,

noc pfied námi, dálky plné hvûzd.

Neãekám zatracení a neãekám slávu,

jdu jen tam, kam kaÏdá cesta musí vést.

Lidská slova - co jich bylo - plynou stroze,

jejich mámení já dávno znám.

V‰ak Veãernice - tichá krása na obloze -

ukazuje smûr a cestu, tam já svÛj Ïivot

zanechám.

Pouta, co vázala mû k tûlu,

pfied chvílí jsem zpfietrhal.

Teì hledám cestu, jak postavit se ãelem k ãelu,

vlastní krok a vlastní cit je vánek, co mou

du‰í vÏdycky vál.

Ode‰el jsem, v‰ak zanechávám stopu,

nastal ãas, kdy tfieba myslet na návrat.

Tak jako ostatní vlastní hrob si kopu,

pfie‰la uÏ rovnodennost, pfie‰el i slunovrat.

16. I. 2001

Îivot v závorkách

Ztratit se v lese (ne zabloudit),

ztratit pojem o ãase (ne o sobû).

Sám sobû se zasmát (v‰ak úsmûv neloudit),

zti‰it se a naslouchat (jak vrká holoubû).

Odehnat komáry pfieÏil˘ch vzpomínek

(navÏdycky),

umût proÏít tady a teì (Ïivot se nemûní).

Nemyslet na tváfie (jichÏ v˘raz je cynick˘),

ke kvûtu pokleknout a pfiivonût (v souznûní).

Jít a potkat sám sebe (ne jednou),

uãinit rituál obrody (vodou, ohnûm, zemí).

ProÏít ãasto svou chvíli (tajemnou),

zavolat o pomoc (kdyÏ Ïivota zÏelelo se mi).

Pochopen˘ svût (zvlá‰tní nemovitost)

h˘bat se musí (na‰e my‰lenky).

Îivot je tûÏk˘ (zbyteãná pozdní lítost),

Ïij, nebo zemfii (dál kvetou pomnûnky).

25. VII. 2001

Snad

Z vlasÛ noci padá rosa,

hvûzdy se stûhují, nevydrÏí stát.

Osamûlá luna ráda chodí bosa,

já chodím za ní, bych mohl se jí ptát:

Proã nehledám ‰tûstí a nesly‰ím mofie,

jen píseÀ du‰e tajemnou?

Proã svût nûkdy zrÛÏoví, jindy zas upl˘vá

modfie,

co poutá nás silou vzájemnou?

Kdy zÛstal stát ãas, kdy utichl vánek,

proã po nebi nepluje obláãek?

Proã kdyÏ chci bdít, na víãka sedá spánek

a smích se mûní do pláãe?

Proã luna stále stejnû se tváfií,

kdyÏ pfiece vím, Ïe mohu znát:

Ïe spousta vûcí, aã se nepodafií,

nám nezabrání fiíkat: pfií‰tû snad.

28. X. 2001

Milo‰ Zatloukal: Mezi kapkami de‰tû
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pátek 6. srpna 19.30
Party Monster
Drama (USA 2002)

Macaulay Culkin se vrací jako cynická star ‰ílené taneãní scény po-

ãátku 90. let. Naivní Michael se stává hvûzdou noãního klubu, v nûmÏ

mÛÏe pfii dunící hudbû, v tûch nejbizarnûj‰ích kost˘mech a drogovém

opojení zapomenout na svou nejistotu. Co ale ãeká na konci divoké

párty? Abstinenãní kfieãe, osamûlost, zoufalství a ... vraÏda. V jedné

z rolí se objeví i Marilyn Manson! Pfiístupn˘ od 15 let

Pfiedfilm: Maj kompjuter (2002) - krátk˘ autorsk˘ dokument

Jakuba Sommera o reÏisérovi, houslistovi a majiteli sexshopu v zaje-

tí virtuálního démona.

sobota 7. srpna 19.30
Harry Potter a vûzeÀ z Azkabanu

DobrodruÏn˘ rodinn˘ film (USA 2004)
Harry Potter potfietí bojuje o Ïivot... Je to Harryho tfietí rok

v Bradavicích. Jeho Ïivot je opût ve smrtelném nebezpeãí. Vrah Sirius

Black utekl z kouzelnického vûzení Azkabanu. Jedna vûc by v‰ak

Harryho nikdy nenapadla. Black utekl kvÛli nûmu! MládeÏi pfiístupn˘

pátek 13. srpna 19.30
Sloní muÏ

Drama (USA/VB 1980)
Kultovní snímek Davida Lynche se opírá o autentické materiály

a skuteãné Ïivotní osudy Josepha Merricka, muÏe znetvofieného mul-

tiplexní neurofibromatózou, jenÏ byl atrakcí viktoriánského

Lond˘na. Film v‰ak zachycuje hlavnû zrÛdnost chování ostatních,

tzv. normálních lidí. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 14. srpna 19.30
Niãeho nelituji

Tragikomedie (âR 2003)

Neobyãejn˘ pohled Theodory Remundové na obyãejné lidi. Film

je rozdûlen do dvou ãástí - „Standard“ a „Niãeho nelituji“. Jde

o dva samostatné pfiíbûhy, z nichÏ kaÏd˘ ukazuje zdánlivû obyãej-

né, v‰ední rodinné vztahy. Na tomto pozadí se zaãínají rozehrávat

situace, které svou nevídaností, tragikou i komikou strhávají divá-

kovu mysl... MládeÏi pfiístupn˘

pátek 20. srpna 19.30
Pfiíbûh Alvina Straighta
Úsmûvné drama (USA 1999)

Sedmdesátilet˘ Alvin se vydává za nemocn˘m bratrem na svém za-

hradním traktÛrku s pfiívûsem. âeká ho 600 kilometrÛ, ‰est t˘dnÛ „on

the road“ - a spousta neãekan˘ch setkání. Bizarnû sladk˘ pfiíbûh o Ïa-

cích strojích, bratrské lásce, kukufiici a individuální lidské odpovûd-

nosti od reÏiséra Davida Lynche.  MládeÏi pfiístupn˘

sobota 21. srpna 19.30
·ílen˘ rande

Romantická komedie (USA 2003)
Tom není spokojen se svou pozicí v práci a chce pov˘‰it. Pfiijde mu

proto vhod pozvání na veãírek, kter˘ pofiádá jeho ‰éf. Ale to není

v‰echno. Tomovi se líbí ‰éfova dcera Lisa, takÏe chce tuto pfiíleÏitost

vyuÏít dvojnásobnû. Za dvefimi ‰éfovy vily v‰ak na snaÏivého mladí-

ka ãeká spousta neãekan˘ch trablÛ. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 27. srpna 19.30
Modr˘ samet

Krimi (USA 1986)
Kontroverzní snímek Davida Lynche vypráví o odvrácené stranû

dne‰ního svûta i o tûch nejskrytûj‰ích vrstvách lidské du‰e. Mladík

Jeffrey se zaplete do kriminálního pfiípadu a pfii svém pátrání proni-

ká do tajemného svûta zloãinu a sexu, jenÏ se skr˘vá v podhoubí po-

klidného malomûstského Ïivota, aby do‰el k poznání temn˘ch sil ve

vlastním nitru. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 28. srpna 19.30
Bolero

Psychologické krimi (âR 2004)

Pfiíbûh vychází ze skuteãného pfiípadu, kter˘ pfied ãasem zasáhl vefiej-

nost. Skupinka mladíkÛ tehdy unesla a znásilnila studentku. Dívka od-

mítla o svém postiÏení mlãet, a byla proto zavraÏdûna. PachatelÛm se

podafiilo zamést stopy. Policie nûkteré odhalila teprve po letech, kdy se

z mladíkÛ stali otcové rodin a spofiádaní obãané. Pfiístupn˘ od 15 let

pátek 3. záfií 19.30
Idioti

Podobenství (Dán/Fr/It/Niz/Nûm/·védsko 1998)
Film Larse von Triera natoãen˘ podle pravidel hnutí Dogma 95 za-

chycuje partu tfiicátníkÛ, ktefií se realizují ãi odreagovávají pfiedstírá-

ním mentálního postiÏení a konfrontací s „normálním“ svûtem.

Naturalistick˘ snímek, oznaãovan˘ za skandální, pfiedkládá zásadní

otázku, zda ‰ílenství, aÈ skuteãné ãi pfiedstírané, není v souãasné spo-

leãnosti nakonec normálnûj‰ím projevem existence neÏ konformní

pfiistoupení na obecné zásady. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 4. záfií 19.30
DÛm s vyhlídkou

Psychologické drama (USA 2004)

Strhující drama o soupefiení dvou lidí, které rozdûluje rasa, pohlaví,

názory i kultura, v níÏ byli vychováni. Vyléãenou alkoholiãku Kathy

a íránského imigranta Behraniho spojuje jediné: pocit, Ïe jsou vydû-

dûnci, a touha svou zoufalou situaci zmûnit. Soupefiení o dÛm s vy-

hlídkou se rychle mûní v otevfienou válku, ve které nikdo nemÛÏe tak

docela zvítûzit. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu
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Démon Lynch
V srpnu by si mûli do Filmového

klubu r˘mafiovského kina zajít

v‰ichni pfiíznivci amerického re-

Ïiséra Davida Lynche. V progra-

mu jsou pro nû pfiichystány hned

tfii snímky, mapující, tfiebaÏe ni-

koliv v chronologickém sledu,

Lynchovu filmafiskou dráhu od

jejích poãátkÛ, pfies vrcholné ob-

dobí aÏ k souãasnosti.

Jako první se pfiedstaví slavn˘

film Sloní muÏ z roku 1980, kte-

r˘ se mûl na plátnû místního ki-

na objevit uÏ v bfieznu v rámci

Projektu 100, ov‰em díky chao-

tickému transportnímu plánu pu-

tovního festivalu tehdy do

R˘mafiova vÛbec nedorazil.

K nevoli mnoh˘ch potenciálních

divákÛ, samozfiejmû. TvÛrci pro-

gramu kina se ov‰em nechtûli

kultovního snímku vzdát úplnû,

a tak zajistili jeho promítání na

leto‰ní prázdniny, jako souãást

malé pfiehlídky Lynchovy filmo-

grafie.

Sloní muÏ vznikl jako v pofiadí

druh˘ celoveãerní film Davida

Lynche, po experimentální prvo-

tinû Mazací hlava (1976). Oba

filmy jsou ãastokrát srovnávány,

aãkoliv na první pohled pfiedsta-

vují krajní protiklady. Zatímco

Mazací hlava má povûst tûÏko

srozumitelného a divácky maxi-

málnû nároãného díla, Sloní muÏ
je naopak publiku mnohem pfií-

stupnûj‰í, aniÏ by se ov‰em

vzdával formální originality

a my‰lenkové závaÏnosti.

Jako inspirace námûtu poslouÏil

skuteãn˘ Ïivotní osud tûÏce zne-

tvofieného Josepha Merricka,

kter˘ Ïil v 80. letech 19. století

v Anglii, nejprve jako jeden

z exponátÛ lond˘nského panop-

tika, posléze jako neménû vyhle-

dávaná atrakce salónÛ vy‰‰í spo-

leãnosti. Z necitelného svûta vel-

komûstské spodiny jej vysvobo-

dil lékafi Frederick Treves (ve fil-

mu Anthony Hopkins), zpoãátku

hnán ryze vûdeck˘m zájmem.

Postupem ãasu v‰ak v tûle dûsi-

vého monstra (pod maskou se

skr˘vá John Hurt) objevil cítící

a myslící bytost pfiekvapivé inte-

ligence a stal se Merrickov˘m 

uãitelem i ochranitelem.

David Lynch si nevybral pfiíbûh

znetvofieného Merricka jen ze

záliby v bizarnostech, ale pfiede-

v‰ím proto, aby s ním konfronto-

val tzv. normální, spofiádanou

spoleãnost. Snad kaÏd˘ LynchÛv

film charakterizuje nesoulad me-

zi uhlazen˘m vnûj‰ím vystupo-

váním mûstské komunity a po-

tlaãovanou zvráceností bující

pod povrchem. „Sloní“ muÏ, 

u‰lechtil˘ tvor uvûznûn˘ v tûle

zrÛdy, je pouh˘m prostfiedkem

k odhalení tûchto skryt˘ch ‰pi-

navostí, o to odpudivûj‰ích, oã

napucovanûj‰í luxus je maskuje.

Jeho fyzická cesta z prostfiedí

lond˘nské galerky mezi gentle-

many, ktefií se ukáÏou b˘t stejnû

tup˘mi a amorálními jako pfií-

slu‰níci spodiny, má smysl hlav-

nû jako cesta k uvûdomûní si

vlastní lidskosti a dÛstojnosti.

Pfies tuto vyslovenû humanistic-

kou tendenci nepÛsobí film di-

dakticky, nabízí naopak typicky

lynchovskou podívanou.

Nepfiehlédnutelné kvality sním-

ku tvofií jeho v˘tvarná stránka

(ãernobílá stylizace) a práce ka-

mery, která dokáÏe vytûÏit to

nejlep‰í z mysteriózní atmosféry

viktoriánského Lond˘na.

Jako druh˘ se pfiedstaví jeden

z posledních filmÛ Davida

Lynche Pfiíbûh Alvina Straighta
(1999). I tentokrát autorovi jako

námût poslouÏil reáln˘ osud v˘-

jimeãného ãlovûka. V tomto pfií-

padû ‰lo o stafiíka, kter˘ se v ro-

ce 1994 odhodlal procestovat

nûkolik stovek kilometrÛ pfies

hranice dvou americk˘ch státÛ

na zahradním traktÛrku, aby mo-

hl nav‰tívit svého bratra. Na prv-

ní pohled to vypadá jako úsmûv-

ná rarita, vhodná tak nejspí‰ na

závûr zpráv komerãní televize,

ale rozhodnû ne jako námût pro

film, natoÏpak od Davida

Lynche. ReÏisér „ujet˘ch“ sním-

kÛ o démonick˘ch hloubkách

lidského nitra si v‰ak pfiíbûh vy-

bral zcela zámûrnû a nakonec

skuteãnû dosáhl toho, ãím se vy-

znaãuje celá jeho tvorba - pfie-

kvapil. Po fiádce „po‰ahan˘ch“

hrdinÛ, jimiÏ se hemÏí Mazací
hlava, Zbûsilost v srdci, Twin
Peaks ãi Lost Highway, mÛÏe to-

tiÏ diváka zaskoãit moÏná uÏ jen

pfiímoãar˘ Alvin Straight.

David Lynch od poãátku své re-

Ïisérské dráhy usiloval potírat

zaÏité konvence americké kine-

matografie. Zda se jedin˘m zpÛ-

sobem, jak poru‰it novou kon-

venci, jeÏ se vytvofiila v rámci je-

ho dosavadního díla, tedy jak˘si

lynchovsk˘ standard otevfieného

násilí, sexu a destrukce, stal prá-

vû poklidn˘ dûj The Straight
Story (angl. straight znamená pfií-

m˘, rovn˘, jednoduch˘), je na-

snadû. Nicménû pfiekvapit diváka

netypick˘m dílkem patrnû nebyl

jedin˘ LynchÛv zámûr (autor tím

ostatnû velice riskoval, Ïe svého

diváka ztratí). Nebyl by to on,

aby se na tomto na první pohled

stfiedoproudém snímku patfiiãnû

nevyfiádil.

Lynch si bravurnû pohrál se

schématem Ïánru road-movie.

Na „cestu“ se zde totiÏ nevydává

Ïádn˘ nespoutan˘ mladík, touÏí-

cí po svobodû a dobrodruÏství,

ale stafiec nad hrobem (Richard

Farnsworth), kter˘ si moc dobfie

uvûdomuje, Ïe by mohl své zb˘-

vající dny stfiíhat na metru. Pro

pomûrnû dalekou v˘pravu, jejíÏ

cíl je osvûtlen jen velice zbûÏnû

(usmífiení s bratrem), si navíc

vybírá velice netradiãní doprav-

ní prostfiedek - zahradní traktor

s pfiívûsem, kter˘ na silnici dosa-

huje mizivé rychlosti. Jeho cesta

se tedy spí‰e podobá pouti, ve

smyslu faktickém i duchovním.

AlvinÛv pfiíbûh postrádá jakouko-

liv dramatiãnost, akãnost, pfiesto

je dílem pozoruhodn˘m, v nûmÏ

se pfiehodnocuje nejen vlastní

Lynchovo filmafiské úsilí, ale vÛ-

bec celá americká kinematografie

konce 20. století a potaÏmo Ïivot-

ní styl vyspûlé spoleãnosti, v níÏ

jako by pro lidi na sklonku Ïivota

nebylo místo. Autor tentokrát

moÏná neprovokuje, neodhaluje

dûsy a bûsy ukryté v kaÏdém

z nás, pod tenouãkou slupkou

pfietváfiky, nicménû nevzdává se

své tendence vyboãovat a pfiedvá-

dût hrdiny, ktefií se vymykají, aÈ

uÏ jako obûti vlastních démonÛ,

nebo jako mlãící podivínové,

smûfiující ... snad k vykoupení.

Do tfietice se náv‰tûvník

Filmového klubu vrátí do roku

1986, kdy vznikl LynchÛv vr-

choln˘ snímek Modr˘ samet, do-

dnes povaÏovan˘ za nejtypiãtûj‰í

v˘tvor tohoto reÏiséra a zároveÀ

za uãebnicov˘ pfiíklad filmové

postmoderny. Mnohovrstevnaté

vyprávûní nabízí nûkolik moÏ-

ností divácké interpretace.

V prvním plánu je to napínavé

krimi, se v‰ím, co k nûmu patfií -

zloãinem, pátráním, odhalením.

Mladík Jeffrey (Kyle

MacLachlan) se zaplete do kri-

minálního pfiípadu poté, co pfii

procházce napohled poklidn˘m

malomûstem nalezne na trávníku

lidské ucho. Pátrání na vlastní

pûst jej pfiivádí do pfiízraãného

svûta podsvûtí, jemuÏ vévodí ba-

rová zpûvaãka Dorothy (Isabella

Rossellini) a pfiekupník drog

Frank (Dennis Hopper).

Triviální Ïánr krimi doplÀuje

i poloha melodramatická, repre-

zentovaná Jeffreyho láskou

k dívce Sandy (Laura Dernová),

a ve scénách s Dorothy i rovina

erotická.

Filmov˘ k˘ã je tu ov‰em pouhou

platformou, která má zajistit di-

váckou pfiitaÏlivost a zároveÀ

pÛsobit jako objekt tvÛrãí pole-

miky, souznící s autorovou kriti-

kou pokfiivené morálky. Pod

svrchním nátûrem ‰okujícího

pfiíbûhu se ukr˘vá i moÏnost vní-

mat dûj jako podobenství o se-

stupu do hlubin lidského nitra,

jehoÏ nejskrytûj‰í tuÏby a pudy

se vybíjejí v podobû násilí a bru-

tálního sexu. Demonstrace psy-

chopatick˘ch sil ukryt˘ch v ãlo-

vûku je pro Lynchovu tvorbu na-

tolik charakteristická, aÏ pÛsobí

jako obsese. Svou fascinaci dé-

mony i mistrnou schopnost od-

halovat prohnilost malomû‰Èác-

ké morálky David Lynch je‰tû

nûkolikrát rozvinul, napfiíklad

v oblíbeném seriálu Twin Peaks
nebo ve snímku Mulholland
Drive z roku 2001. ZN
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Zajímavosti z Bfiidliãné
• Smí‰en˘ chrámov˘ sbor

v Bfiidliãné oslaví letos uÏ 10.

v˘-roãí svého vzniku. Hlavním

posláním sboru je jeho sluÏba

bûhem liturgie, tj. bohosluÏeb.

ZúãastÀuje se v‰ak také rÛzn˘ch

koncertÛ, napfi. v Krnovû na

Cvilínû nebo na sv. Host˘nû. Své

úsilí teì smûfiuje na kvalitu pro-

jevu tak, aby byl vybrán na „fes-

tival duchovních písní“ v Ústí

nad Orlicí, kter˘ se koná v pfií‰-

tím roce. V souãasné dobû má

sbor patnáct ãlenÛ, s jeho vede-

ním vypomáhá Lenka

Mereìová, která vystudovala

Církevní stfiední varhanickou

‰kolu v Opavû a v souãasné do-

bû studuje na Akademii umûní

v Banské Bystrici. Lenka absol-

vovala mnoho koncertÛ po celé

republice a v pfií‰tím roce vy-

stoupí i na Slovensku. UÏ má za

sebou úãinkování v opefie

„Îaklin“ od Ch. V. Glucka.

V‰echny své zku‰enosti uplatÀu-

je v na‰em sboru v Bfiidliãné.

Pfiejeme si, aby tento sbor, kter˘

se skládá z vût‰í ãásti z mlad˘ch

lidí, pokraãoval a zdokonaloval

se i v budoucnu.

• V nedûli dne 11. 7. 2004 zorga-

nizovalo sdruÏení Mé mûsto, mÛj

Ïivot na asfaltovém hfii‰ti u Z·

v Bfiidliãné soutûÏ v jízdû zruã-

nosti. SoutûÏilo se ve tfiech kate-

goriích. Dûti musely zvládnou

slalom mezi kuÏely, pfiejetí zálud-

né houpaãky, pfievoz nádoby

s vodou mezi dvûma stoly a dal‰í 

úkoly. Ti nejmen‰í kromû slalo-

mu házeli nebo pfiená‰eli míãky

do sluníãka a za odmûnu si utrhli

sladkosti, kdyÏ projíÏdûli bran-

kou, na které byly zavû‰eny.

V závûru museli ukázat i své vû-

domosti pfii poznávání doprav-

ních znaãek. Asi nejvût‰ím záÏit-

kem pro v‰echny úãastníky byla

náv‰tûva dvou policistÛ, ktefií

s nimi zábavnou formou probrali

pravidla silniãního provozu. Z je-

jich rukou pak na závûr kaÏd˘ ob-

drÏel informaãní letáãek a hlavnû

fiidiãsk˘ - cyklistick˘ prÛkaz, na

kter˘ byly dûti náleÏitû py‰né.

• ·estnáct plavcÛ z na‰eho oddílu

se letos zúãastnilo pfieboru jedno-

tlivcÛ v Opavû a v Krnovû.

Nejlépe si vedl Milan Merva, kte-

r˘ v závodû na 50 m voln˘m zpÛ-

sobem zvítûzil a ãasem 26,2 se-

kund zaplaval 1. v˘konnostní tfií-

du. Tfietí místa vybojovali Jan

Chud˘, Monika Malíková

a Tereza Smetanová.

• Klub ãesk˘ch turistÛ TJ Bfiidliãná

uskuteãnil v˘let na Îacléfisk˘ hfibet

- R˘chory, kter˘m se fiíká „Brána

Krkono‰“. Dvacet úãastníkÛ pfiije-

lo autobusem do Îacléfie a hned se

vydalo na túru. Vystoupali aÏ na

místa, odkud byla vidût pfiehrada

Bukovina v Polsku.

Dál pokraãovali podél

hranice s Polskem

a zastavili se aÏ na

R˘chorské boudû. Po

cestû mohli vidût

SnûÏku a Studniãní

horu dokonce se zbyt-

ky snûhu. Po dal‰ím

putování pfies rezerva-

ci Dvorsk˘ les dolÛ do

Prkenného dolu, kde

narazili na pevnost z 2. svûtové

války, se koneãnû dostali na ubyto-

vnu. Druh˘ den vyjeli lanovkou na

âernou horu a z rozhledny se ko-

chali pohledem aÏ na vzdálen˘

Je‰tûd. Sestupovali dále kolem

Luãiny, kde potkávali turisty schá-

zející ze v‰ech stran, aÏ do

Jánsk˘ch lázní. Po prohlídce mûs-

teãka nabrali léãivou vodu, koupili

pohledy a obdrÏeli ra-

zítko do „cancáku“

a nástupem do auto-

busu ukonãili putová-

ní sice unavení, ale

s pocitem „dobfie vy-

konané práce“ pro

zdraví.

• Rada mûsta schvá-

lila v˘stavbu fiado-

v˘ch zdûn˘ch garáÏí na Tovární

ulici dle schválené projektové do-

kumentace namísto stávajících

plechov˘ch.

• Správa domÛ, s. r. o., v Bfii-

dliãné se bude podílet na vybudo-

vání parkovi‰tû pro osobní auta

v prostoru vedle kotelny panelo-

v˘ch domÛ ve Vajglovû a zároveÀ

zajistí opravu nájezdové komuni-

kace k tûmto panelákÛm z hlavní

silnice.

• Koncem ãervna probûhlo slav-

nostní vítání obãánkÛ, kterého se

zúãastnilo dlouho nevídan˘ch de-

vût dûtí, z toho ãtyfii dûvãátka, a to

Terezka a Krist˘nka Tatou‰kovy

z Vajglova, Karolínka I‰tocyová

a Eli‰ka Pûsniãáková, a pût chlap-

cÛ: Tomá‰ S˘kora, Petr Véber,

David Gala‰, Marian Minich

a Václav Polách. Vítání bylo

zpestfieno vystoupením star‰ích

dûtí ze Z·, které zazpívaly a zare-

citovaly v‰em pfiítomn˘m. KaÏdá

maminka dostala pûknou kytiãku

s blahopfiáním. Daniel Mach

Zpravodajství mûsta Bfiidliãná

Kam na v˘let

Po nûkter˘ch trasách R˘mafiovské padesátky
Jsou-li letní dny spí‰ jen v kalendáfii, mÛÏete se

podívat do míst, kde lze toulání spojit s hledá-

ním hub a kudy povedou i nûkteré trasy 29.

roãníku R˘mafiovské padesátky 11. záfií.

Dlouhé pû‰í trasy leto‰ní „padesátky“ jsou

smûrovány do Hrubého Jeseníku - pfies

Janovice na Skfiítek. Ze Skfiítku pokraãuje pa-

desátikilometrová trasa pfies Alfrédku, Karlov,

Malou Morávku a Dolní Moravici do

R˘mafiova, „pûtatfiicítka“ pak ke ·karedé jedli

a do R˘mafiova se vrací pfies Starou Ves.

Cyklisté pojedou 65 km dlouhou trasu pfies

Tvrdkov na Bradlo a Rab‰tejn, trasa 45 km je

podobná, ale vynechává se Bradlo. Trasa 

28 km povede pfies Janovice po lesních cestách

k modré znaãce vedoucí ze Skfiítku na Rab‰tejn

a zpût se vrací stejnou cestou kolem V̆ hledÛ.

Kdo nepojede „padesátku“ na kole ani nepÛjde

dlouhou trasu, mÛÏe se do míst mezi V̆ hledy 

a Skfiítkem podívat sám, vydá-li se z R˘mafiova

po Ïluté znaãce smûrem k Rab‰tejnu pfies

Janovick˘ les k rozcestí Pod V̆ hledy. Na dal-

‰ím rozcestí, asi 800 m za tamním odpoãíva-

dlem, se odboãí ze Ïluté znaãky doprava a ne-

znaãená cesta se po necelém kilometru napojí

na cestu vrstevnicovou, po níÏ se jde vlevo 

úboãím hory Smrãiny smûrem ke Skfiítku sou-

bûÏnû se státní silnicí.

U cesty na v˘hledovém místû nad údolím je 

umístûno dal‰í odpoãívadlo, z nûhoÏ je vidût

bedfiichovskou kapliãku, Rab‰tejn a pfii dobré

viditelnosti dál k Libinû a na Mohelnicko.

Odboãka na Skfiítek je po necel˘ch 2 km v ostré

levotoãivé zatáãce, za mÛstkem, kter˘ pfieklenu-

je jeden z pramenÛ fiíãky Oskavy. Za ostrou za-

táãkou po dal‰ím 1,5 km naváÏe na‰e cesta na

modrou znaãku vedoucí ze Skfiítku na Rab‰tejn

po v˘chodním svahu âern˘ch kamenÛ.

Nechcete-li se vracet stejnou cestou, mÛÏete jet

zpût ze Skfiítku autobusem. Je také moÏné sejít

do údolí po modré znaãce pod Rab‰tejn a od-

tamtud vlevo vystoupat po Ïluté znaãce zpût

k rozcestí Pod V̆ hledy a uzavfiít tak okruh ko-

lem pramenÛ Oskavy. Do R˘mafiova se lze vrá-

tit autobusem ze zastávky ve Îìárském Potoce,

kam smûfiuje od V̆ hledÛ zelená znaãka, nebo

trasu dojít pû‰ky. Budete-li mít ‰tûstí, jistû si

z vycházky pfiinesete i nûjak˘ ten houbafisk˘ 

úlovek.

Vzdálenosti:

R˘mafiov - Pod V̆ hledy - 6,5 km (Ïlutá znaã-

ka)

Pod V̆ hledy - odboã. Skfiítek - 6 km (bez zna-

ãení)

odboã. Skfiítek - Pod Rab‰tejnem - Pod

V̆ hledy - 8 km (modrá a Ïlutá znaãka)

odboã. Skfiítek - motorest Skfiítek - 3,5 km (bez

znaãení a modrá znaãka)

Pod V̆ hledy - Îìár. Potok, autobus - 2 km (ze-

lená znaãka) Hana Ka‰parová, KâT R˘mafiov

Fota: autor
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Z okolnich obci

Situace v pobytovém stfiedisku
je lep‰í

Bruntál bude mít koneãnû vefiejná
WC v centru mûsta

Do konce fiíjna leto‰ního roku bu-
de mít Bruntál zcela nová vefiejná
WC v centru mûsta. Vybuduje je
místní firma Czasch, s. r. o.
Vefiejné záchodky v Bruntále

léta scházely. NejenÏe jde

o základní sluÏbu obyvatelÛm

mûsta, vefiejná WC jsou také

nezbytností pro turisty, ktefií

do na‰í oblasti smûfiují

a Bruntál je pro nû základnou.

Prostor pro vefiejná WC vznikl

v komplexu b˘valé radnice na

námûstí Míru, kde bude pfie-

stavûna b˘valá uhelna ze stra-

ny Slovenské ulice. Zafiízení

bude bezbariérové, souãástí

pfiístupu bude plo‰ina pro vo-

zíãkáfie.

Odbor správy majetku mûsta

vyzval ‰est firem k pfiedloÏení

nabídek na realizaci této akce,

komise pak posuzovala tfii fir-

my - bruntálskou, krnovskou

a r˘mafiovskou. Jako nejv˘hod-

nûj‰í posoudila nabídku brun-

tálské firmy Czasch, s. r. o.

Vybudování vefiejn˘ch zá-

chodkÛ pfiijde mûsto na více

neÏ jeden a pÛl milionu korun.

Zhotovitele akce schválila na

svém zasedání v úter˘ 13. ãer-

vence rada mûsta. 

Jifií Ondrá‰ek

Kvûtnová dohoda zástupcÛ mûsta,
ministerstva vnitra a Policie âR
o budoucnosti bruntálského poby-
tového stfiediska pro Ïadatele 
o azyl se nyní ukazuje jako krok
správn˘m smûrem.
Jednání probûhlo v dÛsledku

nezdravé situace ve mûstû,

zpÛsobené sérií mimofiádnû ná-

siln˘ch deliktÛ. Pozdûji se uká-

zalo, Ïe pachateli zloãinÛ neby-

li obyvatelé pobytového stfie-

diska, jednání o tomto zafiízení

bylo pfiesto vyvoláno jako jed-

no z opatfiení k posílení bez-

peãnosti obyvatel Bruntálu.

Kapacita zafiízení v b˘valém

hotelu A+H byla kvûtnovou

dohodou pevnû stanovena na

128, av‰ak ÏadatelÛ o azyl je

zde je‰tû ménû - v ãervnu se

poãet ubytovan˘ch uprchlíkÛ

pohyboval pod hranicí osmde-

sáti. V pobytovém stfiedisku tak

Ïije o nûkolik desítek lidí mé-

nû, neÏ tomu bylo je‰tû pfied

pár mûsíci.

V˘sledkem dohody je rovnûÏ

provádûní selektivních opatfie-

ní, na základû kter˘ch nedochá-

zí k soustfiedûní konfliktních 

osob v Bruntále. Za poslední

mûsíce nikdo z ÏadatelÛ o azyl

nespáchal závaÏn˘ delikt.

Memoriál Josefa Válka
Na Den slovansk˘ch vûrozvûstÛ,

5. ãervence, se ve Staré Vsi usku-

teãnil jiÏ 6. roãník Memoriálu

Josefa Válka, soutûÏ dobrovol-

n˘ch hasiãsk˘ch sborÛ. SoutûÏe

se zúãastnilo celkem dvacet sou-

tûÏních t˘mÛ, z toho jedenáct

v kategorii muÏÛ, pût v kategorii

Ïen a ãtyfii v kategorii veteránÛ.

Ve 14.10, za krásného sluneãného

poãasí, vyhlásil velitel starove-

sk˘ch hasiãÛ pan âala nástup, za-

velel pozor a vpravo hleì, pfiedal

hlá‰ení starostovi obce, kter˘

druÏstva pfiivítal a popfiál jim ús-

pû‰nou soutûÏ. A pak uÏ to zaãalo.

Nejdfiíve nastoupili domácí muÏi.

Vybûhli jako o Ïivot, ale jejich

soutûÏní vystoupení bohuÏel za-

stavila technika, nápor nevydrÏe-

lo ãerpadlo. SmÛlu mûli i nûktefií

dal‰í, napfiíklad ãerpadlo dávalo

tak mal˘ tlak, Ïe voda na terãe ne-

dostfiíkla. Ale na druhé stranû jiná

soutûÏní vystoupení byla doslova

koncertem sehranosti. MuÏi

z R˘mafiova, ktefií suverénnû vy-

hráli, pfiedvedli perfektnû nacvi-

ãen˘ útok a také si uÏili nad‰en˘

potlesk obecenstva. Odmûnou

jim byl putovní pohár, kter˘ bu-

dou vlastnit do pfií‰tího roãníku

soutûÏe.

Za nimi se s odstupem jedné vte-

fiiny umístila tfii druÏstva s v˘ko-

nem v rozmezí necelé vtefiiny.

TakÏe opravdu bylo na co koukat.

Bylo nádherné pozorovat, s ja-

k˘m zaujetí muÏi, Ïeny i veteráni

k soutûÏi pfiistupují, navíc Ïeny

byly velmi pohledné. Av‰ak sou-

tûÏ mûla i velk˘ náboj zábavy,

pfiedev‰ím veteráni z Dolní Rohle

byli pfiipraveni pobavit pfiítomné

aÈ jiÏ speciálními pokr˘vkami hla-

vy s nápisem „chlapi sobû“, anebo

manaÏerem rozdávajícím „povo-

len˘ dopink“. Celá akce byla do-

plnûna lákav˘m obãerstvením,

takÏe si na své pfii‰li v‰ichni.

Závûr se odehrál rovnûÏ formou

nástupu, starosta obce pfiedal po-

háry a pak uÏ v‰echny pozval na

pfií‰tí roãník. PfiestoÏe v prÛbûhu

soutûÏe jsme trochu zmokli, zá-

vûr uÏ byl zase pod krásn˘m slu-

níãkem. A tak se budeme pfiipra-

vovat na dal‰í roãník memoriálu.

Bude jiÏ sedm˘ a uÏ teì vás na

nûj zveme. 

Ing. Pavel Hejsek, starosta obce

Fota: archiv OÚ Stará Ves
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Akce hradu Sovinec

Kraj pfiispûje uãitelÛm na doplnûní vzdûlání
Rada kraje schválila program „Podpora roz-

‰ifiujícího studia anglického jazyka a literatu-

ry a nûmeckého jazyka a literatury uãitelÛ

základních a stfiedních ‰kol na Filozofické

fakultû Ostravské univerzity v roce 2004“.

Cílem programu je prohloubit kvalifikaci

a získat plnou aprobovanost pro v˘uku ang-

lického a nûmeckého jazyka pro uãitele, kte-

fií ukonãili vysoko‰kolské vzdûlání uãitelské-

ho smûru bez pfiíslu‰né aprobace v uvede-

n˘ch jazycích, a pro uãitele s ukonãen˘m vy-

soko‰kolsk˘m vzdûláním neuãitelského

smûru doplnûn˘m pedagogick˘m studiem.

„Dotace je urãena 60 pedagogÛm, ktefií jiÏ
byli pfiijati ke studiu na Ostravské univerzitû.
Mohou získat 12 tisíc korun na úhradu roz‰i-
fiujícího studia v 1. roãníku, o pfiíspûvek v‰ak
musí poÏádat ‰kola a doloÏit potfiebnost zís-
kání plné aprobovanosti pedagoga,“ vysvût-

lil Tomá‰ Bouda, vedoucí odboru ‰kolství,

mládeÏe a sportu KÚ MSK. Znamená to, Ïe

pfiíjemci dotace mohou b˘t základní ‰koly

prostfiednictvím rozpoãtu svého zfiizovatele

anebo stfiední ‰koly zfiizované Moravsko-

slezsk˘m krajem. ·koly mohou dotaci po-

skytnout pouze jednomu uãiteli anglického

a jednomu uãiteli nûmeckého jazyka. Dal‰í

dva roãníky roz‰ifiujícího studia hradí úãast-

níci z vlastních zdrojÛ.

·koly budou k podání Ïádosti vyzvány, zá-

kladní ‰koly musí navíc pfiiloÏit formuláfi po-

depsan˘ sv˘m zfiizovatelem, Ïe finance pfii-

jme a ‰kole pfiedá. Îádosti musí ‰koly podat

do 20. srpna 2004, o pfiidûlení dotací rozhod-

ne zastupitelstvo kraje v záfií.

Katherini Koláãková, tisková mluvãí

09,10 Venkovské, lidové a národní písniãky - Rabussa 1. nádv.

09,30 O sokolnictví s ukázkami pfiíletÛ - sokolníci Opava 4. nádv.

09,50 List pro purkmistra a udûlení Práva trÏního 5. nádv.

10,00 Na skok do hostince - ‰erm Páni z Bludova 5. nádv.

10,15 Od hradu ke hradu putujem - divadlo Magnet 5. nádv.

10,30 V obchodním domû - hraná scéna Allegros 5. nádv.

10,50 Orientální taneãnice Maja 5. nádv.

10,55 Trest lapkÛm za zlé ãiny - tûÏkoodûnci Tartas 5. nádv.

11,20 Umûní Ïonglérské - kejklífi Kfiupala 5. nádv.

11,40 ·ermífiské písniãky na poãest pfiíjezdu 

rytífie Kobylky - Rabussa 5. nádv.

11,50 O hadruÀku zamotaném - hraná scéna MCE 5. nádv.

12,25 V boji na hole, sekery i meãe - ‰erm Páni z Bludova 5. nádv.

12,40 Ukázky v˘cviku sov a drav˘ch ptákÛ - sokolníci Opava 5. nádv.

12,55 Taneãnice pro rytífie Kobylku 5. nádv.

13,00 Haniãka a stra‰idla - pohádka Magnet 5. nádv.

13,40 Hledání ztraceného grálu - tûÏkoodûnci Tartas 5. nádv.

14,00 O Pepou‰ovi - pohádka Allegros 5. nádv.

14,20 Rád vstupuji do boufilivého potlesku - kejklífi Kfiupala 5. nádv.

14,40 Princové jsou na draka - pohádka Páni z Bludova 5. nádv.

15,00 Sokolnická dovednost s drav˘mi ptáky 

- sokolníci Opava 5. nádv.

15,15 Po nás potopa - hran˘ scénáfi MCE 5. nádv.

16,15 Po proh˘fiené noci - tûÏkoodûnci Tartas 5. nádv.

16,35 Povûst o rytífii Kobylkovi - divadlo Magnet 5. nádv.

16,50 LoupeÏnická pohádka - ‰ermífiská pohádka Allegros 5. nádv.

17,10 Îonglérské umûní - kejklífi Kfiupala 5. nádv.

17,30 Tady jiÏ nesypou, táhnem tedy dál - divadlo Magnet 5. nádv.

18,00 Ukázky lovu atrapy kofiisti - sokolníci Opava louka pod hradem

Dále pouze v sobotu

18,30 Moravské lidové a ‰ermífiské písniãky

19,00 Útok vzboufiencÛ na hrad

19,15 Kejklífiské umûní - kejklífi Kfiupala

19,30 Country bál I - Holátka

20,15 Po nás potopa - MCE

21,10 Country bál II - Holátka

22,00 Pfiichází ìábel - Allegros

22,30 Orientální taneãnice Maja

22,40 Pan v˘pravãí - Akáda

22,50 Country bál III - Holátka

23,30 Pfiízrak temné vûÏe - ohÀová show

23,50 Country bál IV - Holátka

HODOKVAS RYTÍ¤E KOBYLKY
Tradiãní fiemesln˘ dobov˘ jarmark

14. a 15. srpna 2004
V létû 1620 pfiijíÏdí evangelick˘ rytífi Kobylka do podhÛfií JeseníkÛ verbovat proti císafisk˘m ...

Ukázky práce starodávn˘ch fiemesel - historick˘ trh sk˘tá moÏnost vyrobit si vlastní misku na hrnãífiském kruhu, nauãit se plést ko‰ík 

ãi vyrobit svíãku. Na dobové peci v historické kuchyni si kaÏd˘ mÛÏe upéct chleba ãi placku dle dobového receptu. 

V dobové trÏnici bude k vidûní na padesát fiemeslníkÛ i domácí zvífiata.

Pfiedstaví se:
• ‰est z desíti náv‰tûvnicky nejÏádanûj‰ích úãinkujících loÀského roku

• kejklífi Kfiupala

• MCE ‰ermífii z Brna

• tûÏkoodûnci v brnûních Tartas

• sokolníci Reného Vrbického

• ‰ermífii ze ·tramberka Allegros a dal‰í tfii noví úãinkující

V sobotu od 19.00 hod. veãerní program
Útok loupeÏníkÛ na hrad, ohÀová show a Povûst sovinecká

Cel˘ sobotní veãer Country bál - k pohodû vyhrávají Holátka

Informace na tel. 777 205 029, v den akce volejte 554 295 113, e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz

Foto: David Komínek
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Seriál

Návraty ke studnám VI.
Co dûlat, kdyÏ voda není v pofiádku
Je nutné si uvûdomit, Ïe kvalita pitné vody

pouze odráÏí kvalitu nebo stav vodního zdro-

je (studny ãi pramene), jeho okolí a vodonos-

n˘ch vrstev. V první fiadû je nutné pátrat po

pfiíãinách kontaminace, zjistit, jestli jde o kon-

taminaci jednorázovou, nebo trvalou, a poku-

sit se vodní zdroj asanovat. V na‰em pfiípadû

jde vût‰inou o opravu netûsnících Ïump a sep-

tikÛ, asanaci hnoji‰È, skládek a podobnû.

V̆ sledek asanace záleÏí nejen na zdroji zne-

ãi‰tûní, ale i na typu zemního podloÏí. Jsou

pÛdy, které slouÏí jako v˘born˘ filtr pro mik-

roorganismy i nûkteré chemické látky, jiné

podloÏí umoÏÀuje snadn˘ prÛnik zneãi‰tûní

na vzdálenost desítek i stovek metrÛ. V nûkte-

r˘ch pfiípadech je nevyhovující kvalita vody

urãena pfiirozenû geologick˘m podloÏím

a v tom pfiípadû samozfiejmû není moÏné 

o asanaci uvaÏovat, ale je tfieba hledat jiné

moÏnosti fie‰ení.

Asanace a regenerace studní:
1. OdstraÀujeme-li následky

záplav, je moÏné s asanací zaãít

aÏ po opadnutí povodÀové vlny

a poklesu hladiny podzemních

vod. Mechanicky oãistíme

vnûj‰í stûny studny a ãerpací

zafiízení od nánosÛ bahna a ne-

ãistot a opravíme po‰kozené

ãásti vnûj‰ího krytu studny.

DÛkladnû opláchneme ãistou

vodou, nejlépe tlakovou.

2. Odstraníme zákrytovou des-

ku a otevfieme studnu.

3. Instalujeme ãerpací zafiízení

(kalové ãerpadlo).

4. Pokud jde o silnû zneãi‰tû-

nou studnu, napfi. zaplavenou

bahnem, vyãerpáme cel˘ ob-

jem vody. Pokud jde o bûÏné

ãi‰tûní studny, pokraãujeme

podle bodu 9.

5. Pfied vstupem do studny po-

mocí detektoru nebo svíãky zji-

stíme, zda ve studni nejsou je-

dovaté plyny - pokud ano, od-

straníme je v˘vûvou nebo kom-

presorem.

6. DÛkladnû mechanicky (napfi.

kartáãem) oãistíme vnitfiní stû-

ny studny, ãerpací zafiízení

a dno studny. DÛkladnû 

opláchneme ãistou vodou a vo-

du opût úplnû vyãerpáme.

Ve‰kerou vyãerpanou vodu

v prÛbûhu asanace odvádíme

do odpadu nebo dostateãnû da-

leko od studny po sklonu teré-

nu, aby se zabránilo druhotné-

mu zneãi‰tûní vody ve studni,

ale i okolních studní!

7. Omyjeme vnitfiní stûny stud-

ny a ãerpací zafiízení koncent-

rovanûj‰ím roztokem dezin-

fekãního prostfiedku, kter˘ obsa-

huje chlor (chloramin 5 - 10 %,

chlornan sodn˘ 5 %, roztok

chlorového vápna 10 %).

Pokud chlorov˘ roztok nestaãí

dÛkladnû um˘t stûny, pouÏije-

me roztok m˘dlov˘.

8. Opláchneme ãistou vodou

a vodu vyãerpáme.

9. U studní nezasaÏen˘ch po-

vodní odãerpáme vodu ze stud-

ny asi na 1 m v˘‰ky vodního

sloupce. Pfieãistíme vodu dez-

infekãním pfiípravkem (nejlépe

na bázi chloru) a myjeme stûny

zpûtn˘m proudem silnû pfie-

chlorované vody. Úplnû vyãer-

páme vodu ze studny.

10. Odstraníme stávající po-

kryv dna (‰tûrk, hrubozrnn˘ pí-

sek). VytûÏíme kal a bahno ze

dna studny okovem, odstraní-

me pfiípadné pevné souãásti,

peãlivû vyãistíme dno studny.

âistíme vtokové otvory na dnû

studny.

11. Vyspravíme stûny studny

podle druhu jejího zdiva - skru-

Ïe, cihly, kameny, spárování.

12. Provedeme koneãné mytí

stûn a dna studny, vodu vyãer-

páme.

13. Vrátíme pokryv dna, nejlé-

pe nov˘ ‰tûrk nebo hrubozrnn˘

písek, v nouzi téÏ dÛkladnû

propran˘ star˘.

14. Necháme studnu naplnit

vodou a v pfiípadû, Ïe je voda

dále kalná, pokraãujeme v ãer-

pání aÏ do vymizení zákalu.

Poté demontujeme ãerpací za-

fiízení.

15. Pfiidáme prostfiedek pro

dezinfekci pitné vody podle ná-

vodu k pouÏití. Po nûkolika ho-

dinách odpustíme trochu vody

a tím naãerpáme vodu ze stud-

ny za úãelem dezinfekce téÏ do

rozvodného potrubí.

16. Uzavfieme studnu zákryto-

vou deskou. Asanujeme a upra-

víme okolí studny.

17. Asi za 2 aÏ 3 t˘dny nechá-

me provést rozbor pitné vody.

V˘‰e popsan˘ zpÛsob je samo-

zfiejmû moÏné pouÏít pouze

u ‰achtov˘ch studní. U studní

vrtan˘ch je svépomocnû moÏné

maximálnû studnu vyãerpat

a dezinfikovat.

(Zdroj: SZÚ Praha)
V pfií‰tí ãásti si povíme nûco

o problematice „vodních filtrÛ“.

MVDr. Jitka ·kutová,
vedoucí odboru hygienick˘ch

laboratofií Bruntál
Zdravotního ústavu se sídlem

v Ostravû

Víte, co dûlat pfii dopravní nehodû?
(Informace místní organizace âeského ãerveného kfiíÏe)

4. Vy‰etfiení postiÏeného

Správná diagnostika poranûní - je zákla-

dem dobfie poskytnuté první pomoci a pfiivo-

lání Zdravotnické záchranné sluÏby. Je zapo-

tfiebí se rychle zorientovat a utvofiit diagnózu

kombinací:

• vyslechnutí okolností nehody od postiÏe-

ného nebo od svûdkÛ;

• vyslechnutí subjektivních steskÛ postiÏe-

ného - bolest, nevolnost, slabost, ÏízeÀ, pocit

horka, pocit chladu, ztráta ãi porucha hyb-

nosti, ztráta ãití, ztrá-

ta pamûti;

• vlastní vy‰etfiení
postiÏeného:

pohledem zji‰Èujeme

d˘chací pohyby, cho-

vání postiÏeného, v˘-

raz obliãeje a jeho

barvu, polohu a ne-

pfiirozen˘ tvar tûla,

krvácení;

poslechem zji‰Èuje-

me d˘chací ‰elesty,

spontánní projevy po-

stiÏeného - sténání,

chrãení, kfiik a odez-

vu na oslovení;

pohmatem zji‰Èujeme

d˘chací pohyby, tep

na krkavici, zlomeni-

ny kostí, teplotu kÛÏe, bolest pfii vy‰etfiení.

Postup pfii vy‰etfiování
1. Vy‰etfiení základních Ïivotních funkcí
• stavu vûdomí - pokus o navázání kontaktu

- hlasité oslovení postiÏeného, pokud nerea-

guje, uchopení za ramena a zatfiesení s ním;

• d˘chání - kontrola d˘chacích pohybÛ a ‰e-

lestÛ - poslechem (zachránce pfiiloÏí ucho

k nosu a ústÛm postiÏeného, vnímá proud vy-

dechovaného vzduchu) a pohledem (zda se

zvedá a klesá hrudník soubûÏnû s d˘cháním);

• srdeãní ãinnosti - kontrola tepu na krãní

tepnû - pohmatem (bfií‰ky tfií prstÛ v r˘ze me-

zi ‰títnou chrupavkou a boãními krãními

svaly).

2. Vy‰etfiení oblasti, kde postiÏen˘ udává
obtíÏe - bolest.
3. Celkové vy‰etfiení postiÏeného v pofiadí

orgánÛ: hlava - krk - pátefi - hrudník - bfiicho

- horní konãetiny - dolní konãetiny; je nutné

vylouãit skrytá poranûní pod odûvem, pfie-

dev‰ím krvácení a zlomeniny. 

MUDr. Pavel Srnsk˘
(Zdravotnická pfiíprava uchazeãÛ

o fiidiãsk˘ prÛkaz)
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Je jenom jedna cesta k bliÏnímu, cesta srdce, v‰echny ostatní jsou zbyteãné okliky!
Jaké cesty nám ale BÛh dokáÏe

pfiipravit, bych vám, milí ãtenáfii

na‰eho R˘mafiovského horizon-

tu, krásného spoleãného zpravo-

daje, chtûla povûdût. ¤íká se to-

mu „BoÏí cesta“, která v mém

pfiípadû probûhla pfiece jen tak

trochu oklikou, neÏ na‰la svÛj cíl.

Trvala cel˘ch 50 let.

Tehdy mnû bylo tak 14 rokÛ,

kdyÏ mi do rukou pfii‰el smutn˘

pfiíbûh o muÏi jménem Alfred

Dreyfuss. Bylo to ãtení, pût sil-

n˘ch knih, pût dílÛ a pût let, nej-

tûÏ‰ích, jaké si jen mÛÏe kaÏd˘

z nás pfiedstavit. Byla to

Dreyfussova aféra. ·lo o fran-

couzského vojenského kapitána,

na kterého bylo uvaleno lÏivé ob-

vinûní z vyzrazení vojenského

tajemství Nûmecku. Doklady

i podpisy byly fale‰né, pfiesto byl

odsouzen a degradován. Pátého

ledna 1895 se na nádvofií Ecole

Militaire v PafiíÏi shromáÏdilo na

5 000 vojensk˘ch dÛstojníkÛ se

sv˘mi dámami a vojenská garda.

Pfiístup byl povolen jen hrstce

ÏurnalistÛ. Bylo chladné zimní

ráno a v okolí vojenské ‰koly se

se‰lo mnoho zvûdav˘ch

PafiíÏanÛ. Úderem deváté hodiny

ranní byl cel˘ akt zahájen.

Uprostfied vojska a generálÛ byl

Alfred Dreyfuss vyvolán. Nesl

hrdû svou kapitánskou uniformu.

Se ãtyfimi muÏi pfiedstoupil pfied

generála, kter˘ fiekl: „Alfrede
Dreyfussi, nejste hoden nosit
svou zbraÀ. Ve jménu francouz-
ského lidu vás degraduji, pro-
veìte rozsudek.“
V tom Dreyfuss zdvihl svou pra-

vici a z pln˘ch sil zakfiiãel:

„Pfiísahám a prohla‰uji, Ïe de-
gradujete nevinného. Jsem nevi-
nen, aÈ Ïije Francie!“ V tom o-

kamÏiku zaznûly bubny. Vojen‰tí

soudní pfiíslu‰níci odtrhali od-

souzenému knoflíky a tkaniãky,

zlomili jeho meã! Dreyfuss zÛ-

stal klidn˘ ve svém postoji. V‰e

se odehrálo bûhem pár minut.

Pak Dreyfuss absolvoval poniÏu-

jící obchÛzku kolem celé pfiihlí-

Ïející vojenské gardy. Nûktefií

dÛstojníci vykfiikovali: „Jidá‰i ...
Zrádce ... !!!“ ChÛze trvala dva-

cet minut. Odsouzen˘ byl pak

odveden zadním vchodem.

Kolem se oz˘valy v˘kfiiky

PafiíÏanÛ: „Vydejte nám zrádce,
roztrháme jej na kusy.“
Alfred Dreyfuss byl celkem dva-

náct let nevinnû vûznûn.

ManÏelka, dûti, bratr a pár pfiátel,

ktefií pevnû vûfiili v jeho nevinu,

trpûli du‰evnû i tûlesnû. Lidé po

nich plivali a okfiikovali je:

„Zrádci ... zrádci, pryã s nimi.“
Mezi nejbliÏ‰í Dreyfussovy pfiá-

tele patfiil i spisovatel Émile

Zola. Byl to on, kdo bojoval 

o oãi‰tûní Dreyfussovy cti. Psal

ãlánky a pevnû hlásal, Ïe

Dreyfuss byl nevinnû odsouzen.

Zola byl za to také odsouzen na

jeden rok vûzení a k zaplacení 

3 000 frankÛ pokuty. Pozdûji 

ode‰el do exilu, kde bojoval za

pfiítelovu svobodu. Dreyfussovi

byla nabídnuta svoboda formou

útûku z vûzení, to v‰ak nepfiijal.

Vûdûl, Ïe je nevinen, a chtûl i za

cenu dal‰ího vûznûní dokázat, Ïe

má svou vlast nade v‰e rád, ni-

kdy by ji nezradil a Ïe jednou

pravda vyjde na svûtlo BoÏí.

Jednoho dne odvlekli Dreyfusse

na ëábelské ostrovy, kde proÏil

pût let muãednického Ïivota.

V nevinnû, daleko od sv˘ch bliÏ-

ních, mezi kamenn˘mi zdmi

o hladu a Ïízni, s velk˘mi pavou-

ky a nadûjí ve spravedlnost.

V Dreyfussovû pfiíbûhu hrála

hlavní roli Ïárlivost, nenávist

a zloba, které jsou stále tûmi nej-

hor‰ími zrÛdami lidstva, pfiede-

v‰ím pak mezi blízk˘mi. I Alfred

Dreyfuss byl mezi tûmi, ktefií by-

li dennû klamáni a poniÏováni.

Jsou ov‰em i takoví pfiátelé, ktefií

vûfií v nevinu a mají víru v Boha.

S takov˘mi se pak ãlovûk pfiene-

se i pfies úskalí, utrpení a na sa-

mém konci láska vítûzí.

Tak se stalo i v pfiíbûhu Alfreda

Dreyfusse v roce 1906. Na stej-

ném nádvofií byl znovu rehabili-

tován v plné parádû. Generálové,

vojsko i lid navrátili Dreyfussovi

hodnost francouzského vojen-

ského kapitána a v‰ichni kfiiãeli:

„AÈ Ïije Dreyfuss!“ Jeho zdraví

v‰ak bylo silnû podlomené.

Sedm let ve vûzení a pût let o sa-

motû na ostrovû na nûm zanecha-

ly citelné stopy. ManÏelka brzy

zemfiela a Ïivot pro rehabilitova-

ného Dreyfusse postupnû ztrácel

smysl. Poslední kniha z pûti kon-

ãí tímto vyznáním: „Co jen osud
ãlovûku mÛÏe naloÏit, to Alfred
Dreyfuss stateãnû nesl. Îivot je-
ho byl muãednick˘ a on touÏil po
jeho konci. Byl velmi Ïádostiv˘
po smrti, ale ona ne a ne pfiijít.
Jak na tûle a du‰i zlomen˘, v srd-
ci hluboce zatrpkl˘, Ïije je‰tû
dnes muÏ, kterému v PafiíÏi bylo
do nebe volající nepráví zpÛso-
beno, Alfred Dreyfuss.“
Chtûla jsem se jako mladé dûvãe

nûco o této rodinû dovûdût.

VÏdyÈ pfiece Ïil do roku 1935, tak

kde jsou jeho blízcí, kde je rodi-

na, kde jsou pfiátelé?! Zkusila

jsem ‰tûstí a napsala na âerven˘

kfiíÏ do Mnichova a také do

Francie. Ale nic. Îádn˘ úspûch.

KdyÏ jsme ale pfied deseti lety

navázali partnerství s mûstem

Schotten v Nûmecku, setkala

jsem se s Annie Sirdey z Crosne,

z pfiedmûstí PafiíÏe. Jednou jsem

se jí svûfiila se svou ãetbou, pát-

ráním a vlastnû cel˘m pfiíbûhem.

Byla jsem velmi pfiekvapená

a potû‰ená, plná oãekávání, kdyÏ

mnû fiekla: „To je Olga a dal‰í mí
pfiátelé, se kter˘mi se v PafiíÏi
setkáváme. S jejími vnuky, pra-
vnuky i s rodinou Émila Zoly.“
Tímto jsem byla dovedena po

BoÏí cestû k m˘m vytouÏen˘m

pfiátelÛm. Získala jsem adresy,

fotografie, ãlánky. Alfred

Dreyfuss získal letos pamûtní

desku, byla po nûm pojmenová-

na jedna z ulic v PafiíÏi a obdrÏel

ãestné uznání od prezidenta

Jacquese Chiraca, stejnû tak jeho

vûrn˘ pfiítel, bojovník za ãest

a pravdu, spisovatel Émile Zola.

Jsem vûfiící a vidím v celém pfií-

bûhu poznání, Ïe BÛh je v mém

Ïivotû pfiítomn˘. Celému mûstu

dal v˘borné pfiátele, se kter˘mi

jsme se v dobû od 7. do 11. ãer-

vence setkali v R˘mafiovû. Pfiála

bych si, abychom si v‰ichni rozu-

mûli, i kdyÏ máme kaÏd˘ jinou

fieã, ale v‰ichni stojíme na jedné

skále a máme jednoho Boha

a jedno pfiání se setkávat na kte-

rémkoliv konci na‰í spoleãné

Evropy, v kterékoliv zemi. Pfiála

bych si, aby nás partnerÛ stále ví-

ce pfiib˘valo. Proto, drazí obãané

mûsta R˘mafiova, nebojte se jít

s námi a pfiidejte se.

Tam, kde jsou lidé dobré vÛle,

nemÛÏe b˘t Ïádné zlo, ale jen

láska jednoho ke druhému.

Usmífiení je tím jedin˘m klíãem,

kter˘ znovu otevírá dlouho zam-

ãené dvefie.

Olga Schreiberová,
ãlenka Obãanského sdruÏení
pro mezinárodní partnerskou
spolupráci mûsta R˘mafiova

S R˘mafiovem za zády aneb Jak si Ïili kronikáfii
Má-li kronika k nûãemu vypadat - a to ty lom-

nické vypadají - musí mít vedle pfiimûfienû ob-

jektivní náplnû záznamÛ i nezbytnou oporu

v popisovan˘ch institucích. Nebo musejí tyto

instituce zaujímat alespoÀ neutrální postoj.

Asi to zní nepopulárnû, málokdy v‰ak dojde

ke sladûní názorÛ kronikáfie s názory (ãásti) 

obecních zastupitelÛ. Pfied stovkou let tomu

bylo nejinak.

Obecní tatíci lomniãtí mûli svÛj názor na to,

co a jak by mûlo a hlavnû nemûlo b˘t zazna-

menáno. V obci tak vznikly tfii skupiny. První

tvofiili pfieváÏnû bohatí sedláci, trvající tfieba

na tom, aby bylo zapsáno, Ïe se nûjaké slav-

nosti zúãastnila nejen manÏelka pánû starosty,

n˘brÏ i dûti a pfiíbuzní. A prosím pûknû vy-

jmenovast! Druhou skupinu tvofiili kronikáfii,

pár mírn˘ch pokrokáfiÛ s rodinami a obecní

kverulanti. Nûkde mezi tûmito tábory stál pan

faráfi, Mariánská druÏina a Spolek vyslouÏilcÛ

váleãn˘ch a vojensk˘ch. Spory vyhrávali, dí-

ky své materiální nezávislosti na obci, nejãas-

tûji kronikáfii. Mûli totiÏ velkou oporu

v R˘mafiovû.

R˘mafiovské okresní instituce kronikafiení

v Lomnici pfiály. UÏ „zfiizovací listina“ nesla

posvûcení úfiadÛ z R˘mafiova a budiÏ jim po

mnoha letech za to vzdána ãest! V‰ak také na

R˘mafiov v kronikách nedali dopustit. Ono je

vÛbec zajímavé sledovat, jak to tehdy chodí-

valo. PouÏijme k tomu jeden názorn˘ pfiíklad.

Kronikáfi Karel Riedel tfieba zjistil, Ïe k dolo-

Ïení nûjaké události chybí hodnovûrn˘ píse-

mn˘ pramen a Ïe by mohl b˘t uloÏen˘ v nû-

kterém z archivu ve Vídni. Vzal tedy kores-

ponìák (nûkteré se dochovaly) a napsal do

Z okolních obcí
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ZÁVOD PRO KAÎDÉHO
ZÚâASTNùTE SE

5. ROâNÍKU MTB MAURITZ POHÁRU
V sobotu 21. srpna pokraãuje seriál závodÛ
Jesenického ‰neku 15. závodem,
a to na horsk˘ch kolech v Janovicích u R˘mafiova.
Místem konání je hotel U Zámku.
Závod je vypsán od nejmlad‰ích kategorií aÏ po veterány.
Délka tratí je od 3 do 40 km dle jednotliv˘ch kategorií.
Prezence je v místû startu do 13.30 hodin.
Pofiadatelé pfiipravili mnoho slosovateln˘ch hodnotn˘ch cen.

Pofiadatelé zvou kaÏdého, kdo si chce nejen zazávodit.
(BliÏ‰í informace na tel.: 777 696 888)

Hlavní cena: horské kolo
v cenû 9 000 Kã.

hlavního mûsta mocnáfiství svému pfiíbuzné-

mu, t. ã. knihovníkovi na Technice - Vysokém

uãení atd. ve Vídni. Bratránek ochotnû vyhle-

dal v‰e potfiebné, pan uãitel si vzal s laskav˘m

dovolením pfiíslu‰n˘ch míst v R˘mafiovû den

volna a nastavil budík na tfietí hodinu ranní.

Ve 3.50 odjíÏdûl vlak do Olomouce, pak do

Pfierova, Bfieclavi a po pfiestupu aÏ do Vídnû.

Na nádraÏí pojmenovaném, jak jinak, po císa-

fii Franti‰ku Josefovi vystoupil pfiesnû v 9.30.

Po krátkém zaváhání, ruch okolo nádraÏí ve

Vídni byl pfiece jen o poznání vût‰í neÏ

v Lomnici, se vydal do univerzitní knihovny

ke studiu pfiipraven˘ch materiálÛ. Pravda,

spropitné zfiízenci bylo ve v˘‰i ceny za svaãi-

nu, ale co chcete po hlavním mûstû, Ïe?

Kolem tfietí odpoledne odevzdal sloÏku spisÛ

a vyrazil na schÛzku se sv˘m pfiíbuzn˘m.

Popili káviãku, nûco rodinn˘ch novostí pro-

brali a ná‰ Riedl vyrazil k mostu pfies Dunaj

podívat se na „damf‰ífy“, tedy parníky. Riedl

je zboÏÀoval a pr˘ sbíral jejich obrázky.

Dojem z krásy modravého veletoku mu tro‰ku

kazily ãetné naãinãané dámiãky. Ty tam b˘va-

ly uÏ za tûch ãasÛ, nadávaly na lodníky v le-

tech ‰edesát˘ch a jsou pr˘ tam dodnes.

Okolo ãtvrté odpoledne byl ãas jít na vlak 

(osobní, jistû) a jelo se domÛ. V Lomnici vy-

stupoval ve 21.25. Doma odloÏil sváteãní klo-

bouk, nasadil ãepiãku a vzhÛru ‰ikmo bláti-

v˘m chodníkem do hostince s tehdy trochu

hanbatou povûstí, nicménû v Lomnici ze

v‰ech ‰esti hospod pfieci jen nejvíce nóbl: zum

Karl Klems Gasthaus, ã. p. 7. Tam usedl na

své místo pod velkou vycpanou sovou a jiÏ

dával k dobru ãerstvé záÏitky z velkomûsta na

Dunaji.

Idyla, co? âasy pfied první svûtovou válkou se

uÏ pak nikdy nevrátily. Sám Riedl vzpomínal

v jednom ze sv˘ch ãlánkÛ s nostalgií, Ïe mu to

probûhlo hlavou, kdyÏ v roce 1921 polními

cestami v noci tajnû pfiená‰el pytlík mouky

a sáãek krup z ml˘na ve Vajglovû.

Ale republika uÏ tu a lomniãtí kronikáfii, vûfi-

te nebo ne, se domnívali, Ïe se bude psát az-

bukou, a zaãali se ji uãit. Jinak reagovali na

pád Rakouska-Uherska vlaÏnû, nicménû ne

odmítavû. Prostû, zafiídili se podle toho! Byli

loajální, urãitû nejen z poãátku. Na rozdíl od

tûch druh˘ch kronikáfiÛ, ktefií popisovali teh-

dej‰í skuteãnost „jedna ku jedné“, jak se

v Lomnici trefnû fiíkalo. Pûti vûtami zazna-

menali besídku k narozeninám TGM a vedle

na pÛl stránky popsali surovost ãesk˘ch ãet-

níkÛ, ãíhajících na silnici z RyÏovi‰tû a dáva-

jících pokuty á 5 Kã za to, Ïe kolo nebylo 

opatfieno Ïádn˘m svûtlem ani odrazov˘m

sklem. A to pokutovali uÏ pfii tfietím pfiistiÏe-

ní stejné osoby! Pamûtníci v‰ak líãili, jak se

fiítily desítky kolafiÛ za tmy bez svûtel dolÛ

kopcem od RyÏovi‰tû, kdyÏ se vraceli dûlníci

z práce. Tak suìte. Jaroslav Chytil

Ve ãtvrtek 29. ãervence odpoledne se pfii manipulaci v areálu Pradûdovy zahrádky ve Stránském

na R˘mafiovsku zabûhly chovateli ãtyfii oveãky vala‰ky ãerné. Jedná se o unikátní chov - jedin˘

v âeské republice. Vzhledem k tomu, Ïe se je prozatím nepodafiilo nalézt, obracíme se o pomoc

na vefiejnost. Zaruãenou informaci prosím poskytnûte na tel.: 777 256 577.

Hledají se oveãky
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Sport

Hasiãi z R˘mafiova nena‰li na Memoriálu Jana Suka pfiemoÏitele
V sobotu 24. ãervence obhájilo druÏ-
stvo muÏÛ Sboru dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ mûsta R˘mafiova v areálu zahra-
dy Hedva své loÀské prvenství 
v 37. roãníku Memoriálu Jana Suka,
kdyÏ v˘sledn˘m ãasem 16,95 se-

kund porazilo druÏstvo hasiãÛ ze
Svobody a Sádku I. RovnûÏ zvítûzili
v souboji O pohár soutûÏního druÏ-
stva a ãasem 17,56 sekund nechali
za sebou dobrovolné hasiãe z druÏ-
stva Sádku I. a Vratimova.

„Povídá se, Ïe R˘mafiováci jsou
tak dobfií, Ïe na memoriál jezdí
ãím dál tím ménû druÏstev.
Témûfi pokaÏdé se jim podafií
vyhrát,“ nechal se sly‰et jeden

z ãlenÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ

z konkurenãního druÏstva.

Faktem zÛstává, Ïe druÏstvo r˘-

mafiovsk˘ch dobrovoln˘ch ha-

siãÛ získalo letos trofej nejcen-

nûj‰í, v loni vytvofiilo dokonce

rekord trati - hasiãi dosáhli v˘-

borného ãasu 15,77 sekundy -

ov‰em podíváme-li se na v˘-

sledkovou tabulku pfiede dvûma

lety, tenkrát se jim pfiíli‰ nedafii-

lo, obsadili aÏ osmou pozici.

Z toho je patrno, Ïe ‰tûstûna je

vrtkavá a velmi také záleÏí na

momentální dispozici hasiãÛ

a pfiedev‰ím na jejich pfiiprave-

nosti.

O nic hÛfi si nevedly ani na‰e ha-

siãské nadûje v Memoriálu Jirky

Pitnera - star‰í Ïáci. Po urputném

boji mladí hasiãi dokázali, Ïe

trénink a fyzická pfiipravenost

jim není pojmem neznám˘m

a v hasiãském útoku si zajistili

v˘borné druhé místo ãasem

16,40 s. Lep‰í ãas mûli jen Ïáci

z Janovic (14,92 s), tfietí se umís-

tili mladí hasiãi z Vrbna pod

Pradûdem (20,58 s).

Atraktivní a zároveÀ závûreãnou

disciplínou celého memoriálu

byl bûh jednotlivcÛ. Na‰i hasiãi

se tentokrát „nevytáhli“. Skonãili

aÏ ve druhé polovinû první desít-

ky. SvÛj úspûch nezopakoval ani

Petr Trusina, kter˘ v roce 2002

skonãil na druhém a v roce 2003

na tfietím místû. Kvalitní v˘kony

pfiedvedli tentokrát dobrovolní

hasiãi z okresu Opava.

Doprovodné programy a zábava

memoriálu rok od roku nab˘va-

jí na kvalitû. O tom svûdãí 

i atrakce pro dûti a bohaté ob-

ãerstvení v celém areálu, zejmé-

na pak bohatá tombola, ve které

bylo moÏné vyhrát napfiíklad

mikrovlnnou troubu, barevn˘

televizor ãi elektrick˘ skútr.

Podle pofiadatelÛ má v‰ak poãet

zúãastnûn˘ch druÏstev klesající

tendenci, v lep‰ím pfiípadû stag-

nuje. Co je pfiíãinou, nad tím se

budou muset zamyslet pofiada-

telé tohoto dlouholetého hasiã-

ského klání. Zcela jistû v‰ak ne-

bude dÛvodem kvalitní pfiipra-

venost domácího hasiãského

druÏstva.

Velké díky za organizaãní pfií-

pravu Memoriálu Jana Suka pat-

fií v‰em dobrovoln˘m i profesio-

nálním hasiãÛm z R˘mafiova.

SDH R˘mafiov dûkuje také v‰em

sponzorÛm, ktefií se podíleli na

hladkém prÛbûhu tohoto skvûlé-

ho sportovního klání. JiKo
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V˘sledkové tabulky Memoriálu Jana Suka
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Termínová listina mistrovsk˘ch fotbalov˘ch utkání TJ JISKRA R˘mafiov
Podzim 2004
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Stejnû jako jiné dûti z na‰eho

mûsta tráví letní prázdniny

v nejrÛznûj‰ích táborech s roz-

manit˘m zamûfiením, i r˘ma-

fiov‰tí skauti proÏívají svá do-

brodruÏství na letním tábofie,

kter˘ je vyvrcholením skautské-

ho roku. S pravidelnou pfiesnos-

tí vyjíÏdûjí v ãervenci do

Chrastic v pohofií Kralického

SnûÏníku, kde si musí sami po-

radit se základními tábornick˘-

mi dovednostmi. Musí se nauãit

stavût stany s podsadami, vzty-

ãit vlajkov˘ stoÏár, postavit

hlavní bránu, hospodafiit v polní

kuchyni, zkrátka starat se ‰est-

náct dnÛ o celé tábofii‰tû.

Leto‰ní tábor provázela celotá-

borová hra „Lovci orchidejí“,

které se zúãastnilo tfiiatfiicet

skautek, skautÛ, svûtlu‰ek 

a vlãat. Ti kromû sv˘ch táboro-

v˘ch povinností podnikali v˘-

pravy do hor, sportovali, lovili

bobfiíky, chodili se koupat a vû-

novali se rukodûln˘m pracím,

napfiíklad vyfiezávání lodí, které

pak putovaly potokem a kdoví

zda nezakotvily v nûjakém zná-

mém pfiístavu.

Skauti se nechali sly‰et: Leto‰ní
tábor skonãil, aÈ Ïije tábor pfií‰-
tího roku! JiKo
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Soukromá fiádková inzerce

Prodej
• Pfiízemní byt 2+1 v osobním vlastnictví. Cena dohodou. 

Tel.: 777 960 322.

• Elektrickou sekaãku, vodní ãerpadlo a kompresor. Cena dohodou. 

Tel.: 554 254 451

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 3. 9. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 26. 8. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

15/2004
Reklama

v R˘mafiovském
horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Pfiijme vût‰í poãet sváfieãÛ s úfiední zkou‰kou (CO2). 
Nabízíme v˘borné pracovní a platové podmínky.

Pracovi‰tû po celé âR. Ubytování zaji‰tûno.
Po zapracování moÏnost práce v zahraniãí.

Dále pfiijmeme zámeãníky (praxe a svafiovací prÛkaz 
pro svafiování v CO2 podmínkou), horizontáfie, brusiãe

na plocho a údrÏbáfie v˘robních strojÛ a zafiízení.

Informace na tel. 602 503 742

Pfiijmeme pracovníka (pracovnici)
do obchodního oddûlení.

PoÏadavky: stfiedo‰kolské vzdûlání,
fiidiãské oprávnûní skupiny B

Informace na tel: 554 252 130 - pí Ondrová

Skauti zdraví z letního tábora
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• VELK¯ SEZÓNNÍ V¯PRODEJ
• SLEVY 40 - 80 % 

NA V·ECHNO ZBOÎÍ

Husova 3

R˘mafiov

Fota: archiv Junák R˘mafiov



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

·koda Felicia 1.3 LXi Trumf,
r. v. 2000, 75 tis km, rádio,
centrál, imobilizér. 
Cena: 139 000 Kã.

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

·koda Felicia Combi LX 1.9 D, r.
v. 1998, 87 tis. km, airbag, a-
larm, posil. fiízení, centrál, pfiípra-
va pro rádio. Cena: 149 500 Kã.

·koda Fabia 1.9 Sdi, r. v.
2000, 71 tis. km, airbag,
centrál, posil. fiíz., palub. po-
ãítaã. Cena: 220 000 Kã.

BMW 320 i Klima, r. v. 1996, aut.
klima, airbagy, ASR, ABS, alarm,
el. okna, posil. fiízení, palub. poãí-
taã a dal‰í. Cena: 169 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, 
r. v. 2002, 65 460 km, klima,
ABS, posil. fiíz., palub. poã., taÏ-
né, teplomûr. Cena: 385 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.6 GLX
55 kW, r. v. 1996, rádio, cent-
rál, palub. poãítaã, taÏné.
Cena: 126 000 Kã.

Volkswagen Transporter BUS
2.5 TDi 9 míst, r. v. 1999, 
airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 349 000 Kã.
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Renault Clio 1.2 RN, r. v.
1999, 38 tis. km, první maji-
tel, airbag, rádio, centrál, imo-
bilizér. Cena: 159 000 Kã.

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

Citroen Saxo 1.2 i, r. v. 1997,
66 tis. km, rádio, centrál, el.
okna. Cena: 117 000 Kã.

·koda Felicia GLX 1.9 D, 47 kW,
r. v. 1999, airbag, ABS, rádio,
centrál, el. okna a zrcátka, posi-
lovaã fiízení. Cena: 139 000 Kã.

Audi A4 Avant 1.9 Tdi, aut. kli-
ma, r. v. 1998, 2 x airbag, ABS,
CD, imob.,palub. poã., taÏné,
centrál. Cena: 299 000 Kã. 

Ford Transit 2.5 Di, valník 
6 míst, r. v. 1999, 2 x airbag,
rádio, imob., posil. fiíz. 
Cena: 289 000 Kã bez DPH.

·koda Felicia Combi 1.3
GLXi, 50 kW, r. v. 1995, rádio,
imobilizér, el. okna, Al kola,
taÏné. Cena: 98 500 Kã.

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

Volkswagen Transporter 1.9 TD,
valník, 3 místa, r. v. 1998, 
imob., posil. fiíz. 
Cena: 199 000 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.3 LX 40 kW,
r. v. 1996, 73 tis. km, imobili-
zér, pfiíprava pro rádio. 
Cena: 89 900 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
Elegance, r. v. 2001, klima, a-
irbagy, ASR, ABS, palub. poã.,
taÏné. Cena: 368 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.6 GLX
55 kW, r. v. 1999, 74 700 km,
centrál, imobilizér, pfiíprava
pro rádio. Cena: 126 000 Kã.

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

·koda Felicia Combi 1.6 GLX,
55 kW, r. v. 1996, 112 tis. km,
rádio, centrál, el. okna, taÏné.
Cena: 108 000 Kã.

Peugeot 106 1.1, r. v. 1994,
95 tis. km, rádio, imobilizér,
ostfiikovaãe svûtlometÛ. 
Cena: 79 900 Kã.

·koda Fabia 1.9 TDI, PD Comfort,
r. v. 2000, 52 tis. km, 2x airbag,
ASR, centrál, el. okna, posil. fiíz.,
palub. poã. Cena: 249 000 Kã.


