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Sportovní tfiídy Základní ‰koly R˘mafiov na Jelínkovû ulici
zavr‰ily sezónu mistrovstvím ve sprintu

V úter˘ 22. 3. 2005 vyuÏil r˘mafiovsk˘ oddíl lyÏování spolu se

Z· na Jelínkovû ulici poslední moÏnosti, kterou zimní poãasí na-

bídlo, k uspofiádání Mistrovství ‰koly v lyÏafiském sprintu. Na

perfektnû pfiipravené trati svádûlo více jak 70 závodníkÛ (v‰ichni

Ïáci sportovních tfiíd) urputné boje o mistrovské tituly. Mnoho di-

vákÛ ze strany rodiãÛ i pfiátel bûÏeckého lyÏování se mohlo pfie-

svûdãit, co dûti na lyÏích umí a Ïe r˘mafiovské sportovní tfiídy

jsou pro pohybovû talentované dûti skvûlou volbou.

Závodilo se ve ãtyfiech kategoriích: klasika, bruslení, zvlá‰È kluci

a holky. Za pfiedvedené v˘kony zaslouÏí pochvalu v‰ichni, zvlá‰-

tû blahopfiejeme v‰em vítûzÛm. Vlastimil Baran

Fota: archiv Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
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Redakce informuje
DÛvodem t˘denního zpoÏdûní tohoto vydání 

R˘mafiovského horizontu byla nemoc v redakci.

Dûkujeme za pochopení

Aktuálnû z mûsta

Radní jmenovali konkurzní komisi pro v˘bûr fieditele základní ‰koly
V pondûlí 21. bfiezna se uskuteã-

nilo zasedání rady mûsta, na kte-

rém její ãlenové pfiijali celkem tfii-

aosmdesát usnesení, z nichÏ pûta-

tfiicet mûlo charakter doporuãení

pro jednání zastupitelstva mûsta.

Rada pfiijala fiadu usnesení t˘kají-

cích se pronájmu pozemkÛ nebo

jejich ãástí a dále nûkolik usnese-

ní ve vûci bytov˘ch záleÏitostí.

Radní se zab˘vali úlevami místní-

ho poplatku za provoz systému

shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,

tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀová-

ní komunálních odpadÛ ve smy-

slu obecnû závazné vyhlá‰ky 

ã. 08/2003 a akceptovali informa-

ci o tom, Ïe finanãní odbor mÛÏe

rozhodnout o prominutí poplatku

v pfiípadû poplatníkÛ dlouhodobû

pob˘vajících mimo území âR ne-

bo dlouhodobû umístûn˘ch v lé-

ãebném ústavu, nemocnici pro

dlouhodobû nemocné, a to na zá-

kladû Ïádosti obsahující ãestné

prohlá‰ení poplatníka o dané sku-

teãnosti. Îádost mÛÏe b˘t také po-

dána zplnomocnûn˘m zástupcem.

Rada mûsta 14. února rozhodla

vyhlásit konkurz na fieditele bu-

doucí Základní ‰koly R˘mafiov

a souãasnû jmenovala do funkce

tajemníka konkurzní komise ve-

doucí odboru ‰kolství a kultury

Leonu Pleskou. Pro konkurzní fií-

zení jmenovali radní usnesením

ze dne 21. 3. komisi ve sloÏení

Jaroslav Kala jako pfiedseda ko-

mise (ãlen urãen˘ zfiizovatelem),

SoÀa Kováfiíková (ãlenka urãená

zfiizovatelem), Ivan Tuãek (ãlen

urãen˘ âeskou ‰kolní inspekcí),

Vûra Kuchafiová (ãlenka urãená

Krajsk˘m úfiadem Moravsko-

slezského kraje) a Jan Zaoral (fie-

ditel Z· Bruntál, odborník v obla-

sti státní správy).

Od 1. ledna 2003 mÛÏe obecní po-

licie na základû vefiejnoprávní

smlouvy pÛsobit i na území jiné

obce. Po jednání se starostou

Jifiíkova Bohumilem Hrnãífiem

bylo mûsto R˘mafiov vyzváno,

aby spolupracovalo s obcí Jifiíkov

pfii zaji‰tûní v˘konu pÛsobnosti 

obecní policie na jejím území, ze-

jména pfii konání kulturních akcí

na hradû Sovinci. Náklady na ãin-

nost obecní policie na území

Jifiíkova ponese tato obec.

Radní schválili poskytnutí pfiís-

pûvku ve v˘‰i 2000 Kã Zvlá‰tní

‰kole R˘mafiov na uspofiádání so-

ciálnû-zdravotního kurzu pro Ïá-

kynû ‰koly. Tento kurz probíhá na

‰kole jako doplnûk v˘uky pravi-

delnû jiÏ nûkolik let a dívky se

v jeho rámci zdokonalují v ruã-

ních pracích, vafiení, péãi o dítû

a domácnost, základech zdravo-

vûdy, osobní hygieny, kultury ob-

lékání a bydlení. JiKo

Rozdûlování dotací v rámci ProgramÛ
podpory sportu v R˘mafiovû

Dotaãní Programy podpory sportu v R˘mafiovû byly vyhlá‰eny v led-

nu 2005 a termín podání pfiihlá‰ek byl do 28. 2. 2005. Celková finanã-

ní ãástka urãená pro tuto oblast ãiní 130 000 Kã.

Rada mûsta schválila poskytnutí dotací v rámci ProgramÛ pro podporu

sportu v R˘mafiovû dle pfiedloÏeného níÏe uvedeného návrhu. JiKo

Dal‰í setkání
se senátorem Jifiím Îákem

Tento mûsíc se uskuteãní opût setkání se senátorem Jifiím Îákem

s obãany mûsta R˘mafiova, a to 16. 4. 2005 od 9.30 do 11.30 hod.

v zasedací místnosti v pfiízemí radnice na námûstí Míru.

Obãané, ktefií se chtûjí obrátit se sv˘mi problémy ãi dotazy na pana

senátora, mohou jeho pfiítomnosti vyuÏít k individuálnímu osobnímu

kontaktu. R˘mafiov je tak po Krnovu a Bruntálu tfietím mûstem okre-

su, které bude Jifií Îák pravidelnû nav‰tûvovat k osobnímu jednání

s obãany. JiKo

Pracovní náv‰tûvu Ozimeck˘ch zpestfiilo
pfiíjemné pfiekvapení ze Schottenu

V úter˘ 5. dubna pfiijela na pracovní náv‰tûvu R˘mafiova delegace z part-

nerského mûsta Ozimku v ãele se starostou mûsta panem Janem

Labusem a místostarostou Markem Korniakem. Polská strana pfiedstavi-

la projekt vzájemné spolupráce, kter˘ bude mít sportovní charakter a bu-

de klást dÛraz na blízké kontakty mezi R˘mafiovem a Ozimkem a spo-

leãné sportovní aktivity. Tento projekt plánuje mûsto podat v rámci ini-

ciativy INTERREG IIIA a v pfiípadû získání finanãního pfiíspûvku by

mohl R˘mafiov vybudovat umûlou ledovou plochu a Ozimek zase bazén

s aquaparkem. Starosta R˘mafiova i dal‰í zúãastnûní tento impuls uvítali

a v‰ichni se rychle dohodli na konkrétním obsahu spoleãného projektu.

V krátké dobû pak polská strana vy‰le pracovní skupinu, která bude spo-

leãnû s r˘mafiovskou pracovní skupinou fie‰it konkrétní úkoly.

Dal‰ími ãleny delegace byly zástupkynû ozimecké stfiední ‰koly

Gimnazjum nr. 1 paní Leonarda P∏oszaj a paní El˝bieta Bieniecka-

Pisula, které se vûnují vzájemn˘m kontaktÛm pfiedev‰ím s r˘mafiov-

sk˘m Stfiedním odborn˘m a Odborn˘m uãili‰tûm a Soukromou stfiední

odbornou ‰kolou Prima. PedagoÏkám se vûnovala fieditelka SOU a OU

Ing. SoÀa Kováfiíková, a z jednání vze‰el také spoleãn˘ sportovní pro-

jekt, tentokrát urãen˘ ÏákÛm tûchto stfiedních ‰kol.

Pfiíjemn˘m pfiekvapením byla náv‰tûva manÏelÛ Koláfiov˘ch z nûmec-

kého Schottenu a manÏelÛ Rosov˘ch z italského Arca. Starosta Ing. Petr

Klouda vyuÏil jejich pfiítomnosti ve mûstû a pozval v‰echny k pfiátel-

skému setkání s polskou delegací na r˘mafiovské radnici. Jednání se ne-

slo v duchu rekapitulace vzájemn˘ch úspû‰n˘ch aktivit a v˘hledov˘ch

akcí, které jsou plánovány na leto‰ní ãi pfií‰tí rok. Na závûr pozvala pa-

ní Anna Koláfiová v‰echny na slavnostní setkání do Schottenu, kter˘

v záfií oslaví jiÏ ãtyfiicáté v˘roãí podepsání partnerské smlouvy s pol-

sk˘m Ozimkem. -ona-
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Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

na místo:

referenta odboru dopravy a silniãního hospodáfiství na úseku pfiestupkÛ

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: kvûten - ãerven 2005

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: v souladu se zákonem ã. 143/1992 Sb. a s nafiízením vlády ã. 637/2004 Sb. v platném znûní - 8. aÏ 10. platová tfiída

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

vn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní

Jiné poÏadavky:
• poÏadované vzdûlání minimálnû ÚSO, ÚSV;

• dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

• praxe ve státní správû a odborná zpÛsobilost podle zákona ã. 312/2002 Sb. v˘hodou;

• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 71/1967 Sb., zákon ã. 200/1990 Sb., v‰e v platném znûní);

• praxe v oboru pfiestupkového fiízení v oblasti pfiestupkÛ proti bezpeãnosti a plynulosti silniãního provozu v˘hodou;

• zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

• schopnost samostatného jednání a vystupování;

• odpovûdnost a preciznost;

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• projednávání a zpracovávání podkladÛ pro rozhodnutí v pfiestupkovém fiízení u dopravních pfiestupkÛ, alkoholismu, zákonného poji‰tûní atd. 

podle pfiestupkového zákona;

• zpracovávání statistick˘ch údajÛ o rozhodnutích v pfiestupkovém fiízení u dopravních pfiestupkÛ;

• projednávání a zpracovávání podkladÛ pro rozhodnutí v pfiestupkovém fiízení formou blokového fiízení (§ 22);

• provádûní statistiky, evidence a úkonÛ v souvislosti se spravováním a vyúãtováním pokutov˘ch blokÛ;

• zpracovávání podkladÛ k rozhodnutím ve správním fiízení ve vûci pozastavení fiidiãského oprávnûní podle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích;

• zpracovávání podkladÛ pro rozhodnutí ve správním fiízení pro zru‰ení podmínûní nebo omezení fiidiãského oprávnûní podle zákona o provozu 

na pozemních komunikacích;

• posuzování podan˘ch odvolání, provádûní úkonÛ souvisejících s odvoláním, v pfiípadû, Ïe se nevyhoví odvolání v plném rozsahu, postupuje se 

spisov˘ materiál odvolacímu orgánu.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. 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 u cizího státního pfiíslu‰níka;

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ této 

vefiejné v˘zvy;

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 3. 5. 2005.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 3. 5. 2005

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude 

uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho 

osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru dopravy a silniãního ho-

spodáfiství MûÚ Renata Vysly‰elová, tel.: 554 254 260. Tajemník MûÚ Ing. Jifií Furik

MùSTO R¯MA¤OV

námûstí Míru 1,

795 01 R˘mafiov
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Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o  fi í z e n í
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

na místo:

referenta odboru ‰kolství a kultury
- státní správa a samospráva na úseku ‰kolství

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: kvûten - ãerven 2005

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: v souladu se zákonem ã. 143/1992 Sb. a s nafiízením vlády ã. 637/2004 Sb. v platném znûní - 9. aÏ 10. platová tfiída

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

vn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní

Jiné poÏadavky:

• poÏadované vzdûlání minimálnû ÚSO, ÚSV;

• dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 561/2004 Sb., 563/2004 Sb.);

• zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

• schopnost samostatného jednání a vystupování;

• odpovûdnost a preciznost.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:

• referent vykonává státní správu na úseku ‰kolství v rozsahu § 161 odst. 7 písm. a) a b) zákona ã. 561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním, 

stfiedním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlávání (‰kolsk˘ zákon), tj. zpracovává návrh rozpisu rozpoãtu pro ‰koly a ‰kolská zafiízení v obvodu 

pÛsobnosti, rovnûÏ pro ‰koly zfiizované mûstem, a pfiedává jej krajskému úfiadu, krajskému úfiadu pfiedává dále rozbory hospodafiení v‰ech ‰kol 

a ‰kolsk˘ch zafiízení, zpracované podle § 170 citovaného zákona;

• sleduje závazné ukazatele MF âR, zpracovává rozpis rozpoãtu regionálního ‰kolství, vyhodnocuje jejich ãerpání, vymezuje úãelové prostfiedky;

• zaji‰Èuje pfiedepsané v˘kaznictví a statistická hlá‰ení;

• zpracovává podklady pro uplatÀování projektÛ podpÛrn˘ch programÛ a grantÛ zamûfien˘ch na podporu boje proti kriminalitû a úãelného vy-

uÏívání volného ãasu dûtí a mládeÏe.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. 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 u cizího státního pfiíslu‰níka;

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:

• Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ této 

vefiejné v˘zvy;

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:

• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 3. 5. 2005.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 3. 5. 2005

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude 

uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho 

osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru ‰kolství a kultury MûÚ 

Bc. Leona Pleská, tel.: 554 254 160. Tajemník MûÚ Ing. Jifií Furik

MùSTO R¯MA¤OV

námûstí Míru 1,

795 01 R˘mafiov
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Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o  v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í

dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

na místo:

referenta odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje
- technik investic a správy místních komunikací

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: kvûten - ãerven 2005

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: v souladu se zákonem ã. 143/1992 Sb. a s nafiízením vlády ã. 637/2004 Sb. v platném znûní - 8. aÏ 10. platová tfiída

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

vn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní

Jiné poÏadavky:
• poÏadované vzdûlání minimálnû ÚSO stavebního smûru;

• dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 40/2004 Sb., zákon ã. 50/1976 Sb., v‰e v platném znûní);

• schopnost samostatného jednání a vystupování;

• organizaãní schopnosti;

• schopnost jednat s lidmi;

• odpovûdnost a preciznost;

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• referent vede pfiedepsanou evidenci místních komunikací, mostÛ, zaji‰Èuje pravidelné prohlídky a pfiedkládá návrhy opatfiení z nich vypl˘vající;

• ve spolupráci s mûstskou policií dohlíÏí na dodrÏování Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta R˘mafiova ã. 48/1997, o odstraÀování závad ve schÛd-

nosti místních komunikací a o vymezení úsekÛ místních komunikací, na kter˘ch se v zimním období nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost;

• sleduje ztrátovost autobusové dopravy a pfiedkládá návrhy opatfiení ke sníÏení ztrátovosti;

• zaji‰Èuje nezávadnost autobusov˘ch zastávek, zastupuje mûsto pfii projednávání jízdních fiádÛ;

• zaji‰Èuje inÏen˘rskou ãinnost investora pfii investiãních akcích mûsta a pfii opravách v nákladech nad 0,5 mil. Kã;

• zaji‰Èuje obchodní soutûÏe ve smyslu zákona ã. 40/2004 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách, v platném znûní.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. 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 u cizího státního pfiíslu‰níka;

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ této 

vefiejné v˘zvy;

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 3. 5. 2005.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 3. 5. 2005

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude 

uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho 

osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí a regi-

onálního rozvoje MûÚ RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312. Tajemník MûÚ Ing. Jifií Furik

MùSTO R¯MA¤OV

námûstí Míru 1,

795 01 R˘mafiov
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Zastupitelé schválili nové obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
Ve ãtvrtek 31. bfiezna se uskuteã-

nilo zasedání zastupitelstva mûs-

ta, na nûmÏ jeho ãlenové pfiijali

celkem padesát usnesení, z nichÏ

vût‰ina mûla charakter majetko-

v˘ch záleÏitostí.

Zastupitelé akceptovali a schváli-

li jako rozpoãtová opatfiení roku

2004 zv˘‰ení objemu pfiíjmÛ roz-

poãtu na základû pfiidûlení 

úãelov˘ch dotací ze státního roz-

poãtu v celkové ãástce 5 202,8

tis. Kã a souãasnû zv˘‰ení obje-

mu rozpoãtov˘ch v˘dajÛ o stej-

nou celkovou ãástku s rozpisem

podle rozhodnutí poskytovatele

dotace. Dále schválili rozbor pl-

nûní rozpoãtu pfiíjmÛ a v˘dajÛ

mûsta za rok 2004 a finanãní vy-

pofiádání úãelovû poskytnut˘ch

prostfiedkÛ (podrobn˘ v˘pis v ta-
bulkách uvádíme uprostfied novin
v pfiíloze). Zastupitelstvo vzalo na

vûdomí zprávu o stavu plnûní

vûcného plánu mûsta do roku

2006 (podrobné informace pfiine-
seme v pfií‰tím vydání novin).
Zastupitelé schválili nov˘ me-

chanismus v˘poãtu kupní ceny

stavebních pozemkÛ v R˘mafio-

vû a jeho místních ãástech. Ku-

pní ceny budou stanoveny takto:

Základem je cena pozemku do

800 m2 dle cenové mapy + pfiís-

pûvek na sítû ve v˘‰i 51 Kã/m2,

do 1000 m2 dle cenové mapy +

pfiíspûvek na sítû ve v˘‰i 200

Kã/m2 a nad v˘mûru 1000 m2 dle

cenové mapy + uhrazení skuteã-

ného v˘daje na zasíÈování 1 m2

v dané lokalitû.

Zastupitelé schválili finanãní vy-

rovnání s Nemocnicí, s. r. o.,

R˘mafiov ve v˘‰i 63 107,50 Kã za

provedené technické zhodnocení

budovy dûtského oddûlení, reali-

zované v roce 2002, po provede-

ní kontroly a vyúãtování dotací,

zápoãtÛ a finanãních pfiíspûvkÛ

poskytnut˘ch mûstem R˘mafiov

a vyslovili souhlas s odprodejem

vybavení dûtského, porodnické-

ho a novorozeneckého oddûlení,

a to dûtsk˘ch post˘lek, inkubáto-

rÛ, nemocniãních lÛÏek bez po-

jezdu a pfiebalovacích pultÛ, jeÏ

na základû smlouvy o pronájmu

uÏívala Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov, která jiÏ tato oddûlení

neprovozuje.

Zastupitelstvo mûsta schválilo ce-

nu pro prodej garáÏov˘ch míst

v novû budované lokalitû „Îi-

Ïkova - NádraÏní“; kupní cena je-

dnoho stání vãetnû ceny pozemku

ãiní 28 841 Kã. Dále schválili

i cenu pro prodej garáÏov˘ch míst

v lokalitû „Opavská - pfied ãerpa-

cí stanicí“, kde kupní cena jedno-

ho stání vãetnû pozemku ãiní 

18 318 Kã.

Zastupitelé dále schválili uzavfiení

smlouvy o pÛjãce, mezi mûstem

R˘mafiov a spoleãností DÛm zdra-

ví, s. r. o., na ãástku 900 tis. Kã se

splatností do 30. dubna 2009, za

úãelem zhodnocení nemovitosti.

Hlavním posláním a smyslem

podnikání této spoleãnosti je pfie-

dev‰ím zaji‰tûní objektu pro po-

skytování zdravotnick˘ch sluÏeb

obãanÛm R˘mafiova a okolí. V té-

to souvislosti se plánuje v˘mûna

oken, zlep‰ení vzhledu objektu,

kter˘ je v blízkosti centra mûsta,

a zkvalitnûní provoznû-technic-

k˘ch parametrÛ a celkové úrovnû

objektu.

âlenové zastupitelstva mûsta

schválili Obecnû závaznou vy-

hlá‰ku mûsta R˘mafiova 

ã. 01/2005, PoÏární fiád mûsta

R˘mafiova, a Obecnû závaznou

vyhlá‰ku mûsta R˘mafiova 

ã. 02/2005, o udrÏování ãistoty 

ulic, vefiejn˘ch prostranství, ve-

fiejné zelenû a o zabezpeãení

místních záleÏitostí vefiejného po-

fiádku na území mûsta R˘mafiova

a o zru‰ení Obecnû závazné vy-

hlá‰ky mûsta R˘mafiova ã. 44/97.

(Obû obecnû závazné vyhlá‰ky
uvádíme v plném znûní uvnitfi to-
hoto vydání.)
Zastupitelstvo jmenovalo dle § 84,

odst. 2 písm. f) zákona o obcích

do funkce ãlena dozorãí rady spo-

leãnosti Sovinecko, o. p. s., pana

Ladislava Îilku, kter˘ nahradí

zemfielou RNDr. Milenu Machá-

ãkovou, a jako ãlena správní rady

spoleãnosti Sovinecko, o. p. s., za

mûsto R˘mafiov Mgr. Jarmilu

Labounkovou za Ing. Miloslava

Marka, kter˘ ukonãil ãlenství na

vlastní Ïádost. JiKo

·est˘ roãník turnaje v ko‰íkové
Ve stfiedu 30.bfiezna se v tûlocviã-

nû Gymnázia R˘mafiov uskuteãnil

basketbalov˘ turnaj, kter˘ jiÏ tra-

diãnû pofiádá na‰e uãili‰tû.

Zúãastnila se ãtyfii druÏstva. Dvû

druÏstva místních studentÛ - SOU

a OU a Gymnázia. Pfiijeli si zahrát

také studenti SZ· z Opavy a druÏ-

stvo z polského Ozimku. Urãitû

v‰ichni na tento turnaj peãlivû

a tvrdû trénovali, ale vyhrát mohli

jen ti nejlep‰í. V‰echny zápasy by-

ly dobfie odehrané, uÏ od zaãá-

tku se v‰ichni snaÏili o dobré 

umístûní. Nejvíce divákÛ a netr-

pûliv˘ch fanou‰kÛ mûlo SOU

a OU R˘mafiov. SpoluÏáci, stu-

denti a uãitelé fandili co jim hla-

sivky dovolily.

Na‰i horcí favorité se nejprve ut-

kali s místním Gymnáziem a po

nerozhodném zaãátku nakonec

zvítûzili. Jejich druh˘m soupefiem

byli studenti z opavské ‰koly, kte-

fií taktéÏ proti na‰im studentÛm ne-

uspûli. Poslední zápas, kter˘ ãekal

na na‰e druÏstvo, byl jedním z nej-

dÛleÏitûj‰ích a nejobávanûj‰ích.

Polské druÏstvo z Ozimku bylo

známo taktickou hrou a rychl˘mi

a ponûkud tvrdû hrajícími hráãi.

Na‰i ho‰i za vidinu prvního mís-

ta bojovali z pln˘ch sil aÏ do

konce celého turnaje. Nezklamali

a podafiilo se jim umístit na nád-

herném a hlavnû zaslouÏeném

prvním místû. Na druhém místû

skonãili pol‰tí hráãi z Ozimku,

na tfietím místní Gymnázium a na

ãtvrtém, bramborovém místû

skonãili ho‰i z Opavy.

V‰em na‰im studentÛm, ale také

trenérovi panu uãiteli StaÀkovi

blahopfiejeme a zároveÀ dûkujeme

za pûknou reprezentaci na‰eho 

uãili‰tû. Veronika Mlãková,
2. roãník SOU a OU R˘mafiov

Fota: archiv SOU a OU R˘mafiov
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·kolství

Pedagogové pfievzali ocenûní u pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ
Ve stfiedu 23. bfiezna v Rytí-

fiském sále Muzea Beskyd ve

Fr˘dku-Místku slavnostnû pfie-

dali zástupci Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje oce-

nûní pûtadvaceti pedagogick˘m

pracovníkÛm. Mezi ocenûn˘mi

byl také profesor Gymnázia

R˘mafiov Mgr. Vladimír Stan-

zel, kter˘ je uãitelem ãeského

jazyka a literatury a estetické

a hudební v˘chovy. Ocenûní ob-

drÏel v kategorii V˘razná peda-

gogická osobnost roku za roz-

sáhlou publikaãní ãinnost, ze-

jména v ãasopisech âesk˘ jazyk

a literatura, Aluze a Host a dále

za mimofiádnou péãi o talento-

vané Ïáky, která byla korunová-

na v˘znamn˘mi úspûchy stu-

dentÛ ‰koly v celostátních soutû-

Ïích (v roce 2004 to bylo napfi.

2. místo Lubo‰e Hlavienky v ce-

lostátní literární soutûÏi Permo-

níkÛv kahan). Vladimír Stanzel

se rovnûÏ podílí na projektové

ãinnosti ‰koly (napfi. v oblasti

prevence sociálnû-patologic-

k˘ch jevÛ) a od roku 2000 patfií

k hlavním organizátorÛm celo-

‰kolních studentsk˘ch slavností

Iuvenales. JiKo

Oslava Dne uãitelÛ se vydafiila
Jako kaÏd˘ rok, i letos se se‰li

zástupci mûsta s pedagogick˘mi

pracovníky na oslavû Dne uãite-

lÛ. Dne, kdy si pfiipomínáme v˘-

roãí narození Jana Amose

Komenského, velké postavy ães-

k˘ch dûjin, pedagoga proslulého

po celém svûtû. Autor více neÏ

‰esti desítek spisÛ, které byly v˘-

sledkem peãlivé vûdecké a lite-

rární ãinnosti, pfiedbûhl svou do-

bu a jeho my‰lenky jsou i po ãty-

fiech stoletích aktuální a staly se

základem moderních pedagogic-

k˘ch teorií.

Leto‰ní Den uãitelÛ pfiipadl na

Pondûlí velikonoãní, proto bylo

slavnostní setkání pfiesunuto na

stfiedu 30. bfiezna. V podveãer se

tak v malém sále Stfiediska vol-

ného ãasu se‰li na pozvání staro-

sty mûsta zastupitelé mûsta, kte-

fií jsou ãleny komise pro v˘cho-

vu a vzdûlávání, fieditelé ‰kol

a ‰kolsk˘ch zafiízení, jejich zá-

stupci a pfiedev‰ím oslavenci -

pedagogiãtí pracovníci, ktefií 

oslavili ãi oslaví padesátiny, nebo

ti, ktefií v leto‰ním roce odcházejí

do dÛchodu. ProtoÏe mezi po-

slednû jmenovan˘mi mûly pfieva-

hu Ïeny, nebylo by asi od nás pfií-

li‰ taktní v‰echny jubilanty ãi bu-

doucí dÛchodce jmenovat.

O dobrou náladu v sále se sv˘m

prÛvodním slovem tradiãnû po-

starala Mgr. Kvûta Sicová.

Kulturní program pfiipravila

Základní umûlecká ‰kola v R˘-

mafiovû - v úvodní ãásti vystou-

pily kfiehké houslistky Petra

Jaro‰ová a Miroslava Rapou-

chová a akordeonistka Iveta ·in-

dláfiová s âajkovského Rusk˘m

tancem, následovalo Vivaldiho

Andante, které na kytary zahráli

fieditel ZU· pan Jifií Taufer a stu-

dentka r˘mafiovského gymnázia

Laura Hahn, flétnov˘ Flet kvartet

v ãele s panem uãitelem Liborem

Martiníkem pfiedvedl dvû vûty

z Telemannova Koncertu pro ãty-

fii flétny a poté zazpívala paní 

uãitelka Jana Sedláãková

s Laurou Hahn písnû Otevfiení

sloveãkem od Bohuslava Marti-

nÛ a lidovou A te Réhradice. Paní

uãitelka Silvie Jablonãíková a dû-

ti z literárnû dramatického oboru

ZU· pak v‰em v sále pfiipravily

hororov˘ záÏitek svou dokonale

propracovanou verzí balady

Vodník z proslulé Erbenovy

Kytice - na jevi‰ti pûnily vlny je-

zera, oz˘val se stra‰ideln˘ vodní-

kÛv hlas, i mrtvého nemluvnûte

se diváci doãkali. Diváci mûli

moÏnost uklidnit se z proÏitého

dûsu pfii vystoupení kytarového

orchestru, kter˘ pfiedvedl

Händelovu skladbu Passepied

a poté, za úãasti saxofonisty Ivo

Janou‰ka, slavnou Armstrongovu

píseÀ Blueberry Hill.

Oficiální ãást veãera zahájil

sv˘m krátk˘m kultivovan˘m

proslovem starosta mûsta Ing.

Petr Klouda, místostarosta Ing.

Jaroslav Kala uhodil na váÏnûj‰í

strunu a ve svém projevu se za-

myslel nad budoucností r˘ma-

fiovského ‰kolství. Oba pfiedsta-

vitelé mûsta pak jednotliv˘m 

oslavencÛm pfiedali kvûtiny

a drobné upomínkové pfiedmûty

z keramické dílny, kterou ve

Stfiedisku volného ãasu vede pa-

ní Eva Kudláková.

Neformální ãást veãera zahájil

starosta mûsta slavnostním pfiípit-

kem a pozváním v‰ech zúãastnû-

n˘ch k rautu, kter˘ jako vÏdy per-

fektnû a nápaditû pfiipravili stu-

denti Stfiedního odborného

a Odborného uãili‰tû v R˘mafiovû

pod vedením paní Jany Egidové.

Poho‰tûní poskytlo pfiíleÏitost

k pfiátelsk˘m rozhovorÛm, v‰ich-

ni mûli moÏnost prohlédnout si

v˘stavu v˘tvarn˘ch prací dûtí

nav‰tûvujících matefiskou ‰kolu

na ulici 1. máje, kterou pfiipravila

fieditelka paní EvÏenie Resnero-

vá. Pedagogové i vedoucí praco-

vníci vyuÏili pfiítomnosti zástup-

cÛ mûsta také k pracovním dota-

zÛm a debatám nad aktuálními

problémy na‰eho ‰kolství.

Cel˘ veãer se nesl v duchu vzá-

jemné spolupráce mezi ‰kolami

a leto‰ní oslava Dne uãitelÛ tak

byla urãitû dÛstojn˘m zpÛso-

bem, jak pedagogÛm podûkovat

a ocenit jejich nároãnou práci.

KaÏd˘ nezasvûcen˘ náv‰tûvník,

kter˘ by do malého sálu zavítal,

by mohl vidût, Ïe v r˘mafiov-

ském ‰kolství pracují vskutku 

osobnosti, a to je to skuteãnû dÛ-

leÏité, protoÏe uÏ Komensk˘, je-

hoÏ narozeniny se vlastnû slavi-

ly, pfied ãtyfimi stoletími napsal:

Uãitel musí nejen uãit, ale hlav-

nû vychovávat. -ona-

Vladimír Stanzel pfiijímá gratulace z rukou vedoucího odboru ‰kol-
ství, mládeÏe a sportu KÚ PaedDr. Tomá‰e Boudy)
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Bruntálská Matefiinka je za námi, hurá do Nymburka!
V pátek 11. bfiezna se v bruntál-

ském divadle konala Bruntálská

Matefiinka - oblastní kolo celo-

státního festivalu matefisk˘ch

‰kol Matefiinka 2005. V leto‰ním

roce se takov˘chto oblastních

festivalÛ konalo po celé republi-

ce více neÏ dvû desítky a pfied-

stavilo se na nich pût stovek ma-

tefisk˘ch ‰kol.

Matefiinka je nesoutûÏní dobro-

volnou pfiehlídkou pódiov˘ch

vystoupení matefisk˘ch ‰kol, kte-

ré se takto chtûjí pfiedstavit ve-

fiejnosti. M˘lil by se v‰ak ten,

kdo by si myslel, Ïe jde o nûja-

kou vût‰í ‰kolní akademii.

Vystoupení dûtí jsou dokonale

propracovaná po vizuální i po-

hybové stránce, jsou v nich skry-

ty t˘dny práce na kost˘mech

i choreografii.

Leto‰ní pfiehlídku organizovala

‰kolka na OkruÏní ulici

v Bruntále pod vedením paní

AlÏbûty Navrátilové. Hosty

v prostorách divadla vítala uÏ od

poledne copatá hosteska

Matefiinka a v‰ich-

ni mûli moÏ-

nost se

vzájemnû

pozdravit

a prohléd-

nout si v˘stavu

dûtsk˘ch prací z bruntál-

sk˘ch matefisk˘ch ‰kol. O pÛl

tfietí byla Bruntálská Matefiinka

slavnostnû zahájena, úãastníky

pozdravil starosta mûsta

Bruntálu Bc. Stanislav Navrátil

a zástupci mûst i zúãastnûn˘ch

matefisk˘ch ‰kolek pak pfievzali

dárky od jednoho ze sponzorÛ,

firmy Crystalex, a. s.

Pak uÏ nic nebránilo tomu, aby

zaãala pfiehlídka jednotliv˘ch

vystoupení dûtí z matefisk˘ch

‰kol. ProtoÏe zájem ‰kolek o vy-

stoupení je velik˘, dostalo se

tentokrát jen na dvû r˘mafiovské

- M· Revoluãní

24 reprezen-

t o v a l a

s nápadi-

t˘m pro-

g r a m e m

„Dûti na‰í Ze-

mû“, v nûmÏ zemûkouliã-

ka pfiedstavovala své svûtadíly,

a M· 1. máje, která pfiedvedla

hned dvû vystoupení - pÛvabné

„âere‰niãky“ a divácky atraktiv-

ní „Sirky“, které demonstrovaly,

co v‰echno mohou vyvádût zá-

palky, kdyÏ vypadnou klukÛm

z krabiãky.

V‰echny dûti se k vystoupení po-

stavily zodpovûdnû, cviãily, tan-

ãily a zpívaly jako zdatní profesi-

onálové a pfiípadná drobná za‰ko-

brtnutí jim obecenstvo v sále za-

plnûném do posledního místeãka

rádo prominulo. Pfii závûreãném

finále pak dûti sklidily zaslouÏe-

n˘ dlouhotrvající potlesk, kter˘

ocenil nejen jejich v˘kony, ale

i peãlivou práci, kterou do pfiípra-

vy vloÏily paní uãitelky.

Videozáznam v‰ech vystoupení 

odeslali organizátofii bruntálské

Matefiinky hlavnímu organizátoro-

vi, Nadaãnímu fondu Matefiinka.

Jeho pracovníci uÏ rozhodli, Ïe di-

váci uvidí na kvûtnovém

Celostátním finále Matefiinka

2005 v Nymburce mimo jiné i po-

dafienou choreografii „Sirky“ dûtí

z Matefiské ‰koly 1. máje

v R˘mafiovû. Leona Pleská,
odbor ‰kolství

a kultury MûÚ R˘mafiov

Studenti Primy
pomohli realizovat sbírku

Geografická soutûÏ stfiedních ‰kol
„Kolumbus“

Dne 23. bfiezna 2005 uspofiádala

Soukromá obchodní akademie

a Vy‰‰í odborná ‰kola cestovní-

ho ruchu ve spolupráci

s Krajsk˘m úfiadem Hradec

Králové geografickou soutûÏ

stfiedních ‰kol pod názvem

Kolumbus.

Poprvé se této soutûÏe zúãastni-

lo i tfiíãlenné druÏstvo SSO·

Prima R˘mafiov ve sloÏení

Aneta O‰Èádalová, Katefiina

Nevrlá a Petra Vosáhlová. Na‰e

studentky si soutûÏ náleÏitû vy-

chutnaly. Uplatnit zde mohly

geografické znalosti, bystrost,

rychlost, ale i herní t˘movou

spolupráci.

Celá soutûÏ se skládala ze ãtyfi

ãástí. V první ãásti bylo nutné

prokázat v rychlém písemném

testu svûtové zemûpisné znalos-

ti. Druhá disciplína se speciali-

zovala na JiÏní Ameriku.

Z prázdn˘ch obrysov˘ch map se

v ãasovém limitu skládal konti-

nent. Nechybûly v‰eteãné otáz-

ky t˘kající se v˘znamn˘ch oso-

bností, zajímavostí, mûst a zemí

JiÏní Ameriky. Tfietí ãást organi-

zátofii nasmûrovali domÛ, do

âeské republiky, na mûstské pa-

mátkové rezervace. Za pomocí

postupné obrazové nápovûdy

bylo tfieba co nejdfiíve rozpoznat

památná místa na‰í krásné histo-

rické zemû. âtvrt˘ úkol byl za-

mûfien na cel˘ svût, a to detek-

tivnû. Obrazové nápovûdy kul-

turnû-historick˘ch památek

a pfiírodních zajímavostí bylo

nutno usadit na správn˘ konti-

nent, do správné zemû a je‰tû

vybrat správnou státní vlajku.

Na‰e studentky si poprvé zasou-

tûÏily s velkou chutí a odvahou.

I kdyÏ nepfiivezly zlat˘ vûnec ví-

tûze, radost ze hry z nich nevy-

prchala a uÏ teì se pfiipravují na

zdrcující odvetu a urputn˘ boj

v pfií‰tím roce. 

Ing. Eva Sovi‰ová, SSO· Prima

Ve dnech 21. a 22. bfiezna jsme mohli potkávat v ulicích na‰eho mûs-

ta studenty s modr˘mi ta‰tiãkami s logem Obãanského sdruÏení

„Pí‰Èalka“. Jednalo se o celorepublikovou charitativní akci - prodej

dfievûn˘ch pí‰Èalek. Tato sbírka má pomoci dûtem a mlad˘m lidem,

ktefií jsou zdravotnû postiÏení a potfiebují nutnû protetické pomÛcky,

které poji‰Èovny nehradí v plné v˘‰i.

Obãanské sdruÏení pomáhá také zafiízením, která se v Kladrubech

a Hrabyni o lidi s tzv. získan˘m handicapem starají.

Dûkujeme v‰em na‰im spoluobãanÛm, ktefií zakoupením pí‰Èalky na

sbírku pfiispûli. Celkem na konto sdruÏení posíláme více jak 12 000 ko-

run. Chválíme také nejúspû‰nûj‰í dvojici prodávajících studentek, kte-

rou tvofiily Z. Vrbíková a L. Fallová. Studenti SSO· Prima R˘mafiov

Podûkování za Tfiíkrálovou sbírku 2005
VáÏení spoluobãané,

za okny je jiÏ jaro v plném proudu, ale my

jsme se dostali k závûreãné zprávû

Tfiíkrálové sbírky aÏ teì. Tak jako v uplynu-

l˘ch letech dûkuji za ochotu, vstfiícnost a obû-

tavost asistentÛm a koledníkÛm Tfiíkrálové

sbírky, ktefií pfiiná‰eli poÏehnání do jednotli-

v˘ch domácností a nabídli sv˘m pfiíchodem

uskuteãnit dobr˘ skutek pomocí finanãního

daru.

V‰em spoluobãanÛm dûkuji za bohatou ‰tûd-

rost pfii vûnování finanãních darÛ a za lásky-

plné srdce pfii pfiijetí koledníkÛ.

Tfiíkrálová sbírka 2005 byla velmi ovlivnûna

i velkou tragédií v jihov˘chodní Asii, kde

pod tsunami zahynuly tisíce lidí a materiální

‰kody dosáhly velk˘ch rozmûrÛ.

Tato skuteãnost také ovlivnila koneãn˘ v˘sle-

dek, kter˘ byl podstatnû vy‰‰í oproti minu-

l˘m rokÛm. Za cel˘ region, kter˘ spadá pod

Charitu Odry, se vybralo 1 183 920,50 Kã

a v celé na‰í diecézi 10 915 499 Kã.

V R˘mafiovû vybrali koledníci ãástku 68 549

Kã. Z Tfiíkrálové sbírky bylo za na‰i diecézi

zasláno na pomoc jihov˘chodní Asii celkem

400 000 Kã.

Zb˘vající ãástka bude rozdûlena podle roz-

dûlovníku, jak jsme uvádûli na na‰ich plaká-

tech pfii Tfiíkrálové sbírce. O vyuÏití na míst-

ní úrovni budete informováni.

Je‰tû jednou Vám v‰em moc dûkuji za celou

Charitu Odry a vypro‰ujeme Vám BoÏí poÏe-

hnání pro Vá‰ soukrom˘ i profesní Ïivot

a pevné zdraví v leto‰ním roce.

S pfiátelsk˘m pozdravem Petr Kuãerka,
fieditel Charity Odry

Foto: archiv SSO· Prima R˘mafiov
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Zdravotnictví

Euromednet zru‰í nûkterá oddûlení nemocnice, o práci pfiijde ‰estnáct zamûstnancÛ
Valná hromada spoleãnosti

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov

rozhodla 17. února 2005 o pfie-

vodech obchodních podílÛ

v‰ech deseti spoleãníkÛ na spo-

leãnost Euromednet, a. s., tím se

spoleãnost stala 100 % vlastní-

kem podílÛ Nemocnice

R˘mafiov, s. r. o. S nástupem

nového vlastníka bude prÛbûÏnû

docházet také k ekonomick˘m

i personálním zmûnám.

„Od 1. ãervence leto‰ního roku
pfiestane fungovat gynekologic-
ké oddûlení, v souãasné dobû se
intenzivnû jedná o dal‰ím v˘vo-
ji lÛÏkového fondu chirurgické-
ho oddûlení,“ sdûlila tisková

mluvãí Euromednetu Simona

Souãková. Podle Souãkové pfii-

tom obdrÏelo jiÏ ke konci bfiez-

na 16 pracovníkÛ v˘povûdi

podle zákoníku práce odst. 46,

a to v rámci ru‰ení a zefektiv-

nûní provozu. „Vzhledem k to-
mu, Ïe od 1. 7. dojde ke zru‰ení
lÛÏkového oddûlení gynekolo-
gie a plánuje se urãitá míra
omezení chirurgie, v˘povûdi se
t˘kají pracovníkÛ tûchto dvou
oddûlení. Vrchní sestry z gyne-
kologie, chirurgie a interny roz-
hodly na základû sv˘ch zku‰e-
ností s podfiízen˘mi o odchodu
11 sester a 3 o‰etfiovatelek,“
doplnila Simona Souãková.

O tom, kdo odejde z lékafiÛ,

padlo rozhodnutí ze strany fiedi-

tele. V˘povûì obdrÏeli k 1. 7.

dva, jeden z gynekologie a dru-

h˘ z chirurgie.

Plánované zmûny souvisí podle

tiskové mluvãí s restrukturali-

zací a zefektivnûním ãinnosti

nemocnice v R˘mafiovû. Pfii

pfievzetí nemocnice spoleãnost

Euromednet provádí standard-

nû restrukturalizaãní proces

tak, aby nemocnice byla ekono-

micky stabilní a sobûstaãná

a byla schopna investovat do

sv˘ch zamûstnancÛ, pfiístrojo-

vého vybavení a stûÏejních pro-

gramÛ. 

„Vzhledem k velikosti spádové
oblasti okolo 25 tisíc obyvatel je
nutno zachovat dostupnost péãe
pro tento spád. Na druhé stranû
je nezbytné provést anal˘zu po-
ptávky po zdravotní péãi a na
základû této poptávky provádût
restrukturalizaãní opatfiení.
V nemocnici by mûla zÛstat lÛÏ-
ka interní a následné péãe, kte-
rá jsou vzhledem ke struktufie
obyvatel R˘mafiovska plnû vyu-
Ïita“, fiekla místopfiedsedkynû

pfiedstavenstva Euromednet

Ing. Lenka Laníková. Podle ní

je hlavním cílem, aby nemocni-

ce v R˘mafiovû zachovala zdra-

votní péãi, která vypl˘vá z po-

ÏadavkÛ regionu tak, aby byla

uspokojena poptávka pacientÛ

po zdravotních sluÏbách.

V˘hodou pro pacienty bude

skuteãnost, Ïe v pfiípadû vysoce

specializovan˘ch o‰etfiení bu-

dou moci vyuÏít sluÏeb jiné ne-

mocnice patfiící k holdingu spo-

leãnosti Euromednet, která

praktikuje rÛzné formy propoje-

ní zdravotnick˘ch zafiízení, jeÏ

zastfie‰uje Nemocnice Podlesí

v Tfiinci.

O dal‰ím spektru lÛÏkového

fondu se bude podle tiskové

mluvãí Euromednetu Simony

Souãkové jednat v nejbliÏ‰ích

t˘dnech pfiedev‰ím s plátci

zdravotní péãe, coÏ jsou zdra-

votní poji‰Èovny.

Jak na v˘voj v r˘mafiovské ne-

mocnici pohlíÏí mûsto R˘mafiov

jsme se zeptali starosty Ing.

Petra Kloudy.

rozhovor
Jak˘m zpÛsobem dali najevo
zástupci Euromednetu své plá-
ny do budoucna?
Zástupci svolali na 22. bfiezna

jednání za úãasti ãlena dozorãí

rady Tomá‰e Köllera, MUDr.

Bohumila Servuse a mé. Po-

psali nám své zámûry na stabi-

lizaci nemocnice s tím, Ïe v˘-

voj situace a restrukturalizaãní

zmûny budou ve velké mífie zá-

viset na jednání s poji‰Èovnami.

Podot˘kám v‰ak, Ïe nejsem 

oprávnûn podávat jakékoliv 

oficiální stanoviska. K tomuto 

úãelu je zde tisková mluvãí.

Byly ve smlouvû o prodeji po-
dílÛ r˘mafiovské nemocnice za-
kotveny nûjaké podmínky, kte-
ré by zakazovaly omezení ãi
dokonce zru‰ení nûkter˘ch od-
dûlení v nemocnici?
Pochopitelnû, Ïe nebyly. Za ta-

kov˘ch podmínek by nikdo po-

díly nemocnice nekoupil. Bylo

pouze konstatováno, Ïe zde bu-

de zachována taková struktura,

aby s ní nemocnice bez dal‰ích

opatfiení existovala minimálnû

ve stfiednûdobém horizontu

a aby zÛstala zachována. Nov˘

majitel, stejnû tak jako spoleã-

níci pfied ním, nemÛÏe udrÏovat

ztrátové a neefektivní oddûlení.

Ale pokud si vzpomínám, a ko-
neckoncÛ byl tento problém fie-
‰en i na stránkách na‰ich no-
vin, o gynekologickém oddûle-
ní se hovofiilo v tom smyslu, Ïe

bude zachováno. Proã najed-
nou dochází k jejímu zru‰ení?
Tenkrát, kdyÏ jsem se vyjádfiil

na stránkách R˘mafiovského

horizontu v tom smyslu, Ïe

gynekologické oddûlení zde

bude jen na pfiechodnou dobu,

jsem jiÏ znal stanovisko zá-

stupce Euromednetu, Ïe lÛÏko-

vá ãást gynekologie je ztráto-

vá záleÏitost a bude dfiíve ãi

pozdûji zru‰ena. Tenkrát jsem

za v˘rok „na pfiechodnou do-

bu“ rozpoutal boufii, ov‰em

bohuÏel, ve sklenici vody.

Zástupci Euromednetu jasnû

deklarovali, Ïe provoz nemoc-

nice budou optimalizovat. Na

jednáních zastupitelstva a se

spoleãníky bylo zástupci ma-

nagementu opakovanû fieãeno,

Ïe nemocnice bez spojení se

strategick˘m partnerem „ne-

pfieÏije“, protoÏe za rok a pÛl

vypr‰í smlouvy a poji‰Èovny

s nemocnicí nové smlouvy ne-

uzavfiou. Prodej spoleãnosti

silnému majiteli, kter˘ provo-

zuje fietûzec nemocnic, byla 

opravdu na‰e jediná  záchrana.

Pfiipomínám, Ïe samotné mûs-

to vlastnilo jen 40 % podílu.

A pokud by Euromednet ne-

koupil r˘mafiovskou nemocni-

ci a koupil by „jen“ bruntál-

skou, coÏ se také stalo, tak by-

chom moÏná ve velmi krátké

dobû zavírali v‰echna oddûle-

ní. V souãasnosti má Euro-

mednet v nemocnici svou in-

vestici a bude se snaÏit o její

zachování.

Dobfie, ale pokud chce
Euromednet vytvofiit z na‰í ne-
mocnice specializované praco-
vi‰tû, a teì je jedno, zda to bu-
de traumacentrum nebo ‰piã-
kové rehabilitaãní centrum,
proã hodlá propou‰tût zdravot-
nick˘ personál? Nestálo by za
to stávající stfiední zdravotnic-
k˘ personál rekvalifikovat na
potfiebnou odbornost tak, aby
lidem zÛstala práce?
Chirurg, gynekolog, anestezio-

log jsou vysoce specializované

profese a nejsou snadno jinde

uplatnitelné, pouze ve svém 

oboru a profesi. Musí b˘t tedy

asi propu‰tûni a bohuÏel, musí

jít za svou specializací.

Jak˘ vyplynul tedy závûr z jed-
nání?
Byl proveden ekonomick˘ a per-

sonální rozbor stavu v‰ech od-

dûlení a audit, a na základû jeho

v˘sledkÛ se noví majitelé roz-

hodli nastavit strukturu nemoc-

nice tak, aby pfieÏila stfiednûdo-

b˘ horizont. Z toho tedy vypl˘-

vá, Ïe nov˘ vlastník musel nej-

ztrátovûj‰í oddûlení, která mají

nejmen‰í obloÏnost a nejménû

úkonÛ, zru‰it. Jedná se se v‰í

pravdûpodobností o chirurgii,

která vykazovala roãní ztrátu

více jak 4 mil. korun a oddûlení

gynekologie. Vzhledem k to-

mu, Ïe jde o pomûrnû velké

prostory a provozní náklady

jsou znaãnû vysoké, tak chce

spoleãnost pfiestûhovat do bu-

dovy chirurgie internu, labora-

tofi, rentgen a budovu interny

vrátit mûstu s tím, Ïe by se ãa-

sem pfiebudovala buì na léãeb-

nu pro dlouhodobû nemocné,

pfiípadnû by se v ní vybudovalo

nûkolik bytÛ. V‰e by se mûlo

rozbûhnout od 1. ãervence le-

to‰ního roku. ZároveÀ by se na-

startoval proces minimalizová-

ní nákladÛ na provoz nemocni-

ce a vytvofiil by se prostor pro

oddûlení, která budou zisková.

Za nejsilnûj‰í stránku nemocni-

ce povaÏují zástupci Euromed-

netu management, kter˘ jiÏ rea-

lizoval fiadu racionalizaãních 

opatfiení. Naopak za nejslab‰í

stránku povaÏují velice nízkou

spádovou oblast. Pochvalnû se

vyjádfiili o rehabilitaci, která by

se v budoucnu mohla dále roz-

víjet. V budoucnu by mohla

vzniknout rehabilitaãní lÛÏková

ãást, lÛÏková ãást na doléãová-

ní pacientÛ a v rámci sítû hol-

dingu Euromednetu by se spo-

leãnost pokusila profilovat r˘-

mafiovskou nemocnici tak, aby

doplnila chybûjící ãlánek v jiÏ

existujícím fietûzci. Zachováno

zÛstane interní oddûlení a v‰e-

chny stávající ambulance.

Dûkuji vám za rozhovor.
JiKo
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Nemocnici Bruntál ãeká revitalizace
Spoleãnost Euromednet, a. s.,

koupila koncem bfiezna leto‰ního

roku od skupiny fyzick˘ch osob

balík akcií, jejichÏ souãástí bylo

i 100 % akcií Nemocnice Bruntál,

a. s. Spoleãnost Euromednet se

podrobnû seznámila s chodem

bruntálské nemocnice, která vy-

kazuje hlubokou kumulovanou

ztrátu se záporn˘m vlastním ka-

pitálem ve v˘‰i takfika 50 miliónÛ

korun a celkov˘mi nekryt˘mi

dluhy ve v˘‰i témûfi 100 miliónÛ

korun.

„V této situaci jsme pfiistoupili
k razantním revitalizaãním kro-
kÛm, jejichÏ cílem je zachovat
kontinuitu nemocniãní péãe
v Bruntále. Pro definitivní fie‰ení
bruntálského zdravotnictví a jeho
dlouhodobou úspû‰nost jsme po-
Ïádali o spolupráci mûsto
Bruntál, VZP a zástupce
Moravskoslezského kraje. Tento
t˘den v úter˘ jsme nav‰tívili zase-
dání Rady mûsta Bruntálu a po-
Ïádali, aby radní jmenovali ãlena
t˘mu, kter˘ se bude zab˘vat situa-
cí bruntálské nemocnice. Radnice
vybrala místostarostku Hanu
·utovskou,“ vysvûtlil MUDr.

Marek Potysz, pfiedseda pfiedsta-

venstva Euromednet, a. s.

„Po jednáních se zástupci spo-
leãnosti Euromednet, a. s., ktefií

byli rovnûÏ pfiizváni na schÛzi ra-
dy mûsta v úter˘ 5. dubna 2005,
nevyslovuji obavy o dal‰í osud
bruntálské nemocnice. Je v‰ak
zapotfiebí, aby nov˘ vlastník pfied-
loÏil konkrétní návrh poskytování
nemocniãní péãe v Bruntále, kte-
r˘ bude v˘chozím bodem pro jed-
nání v‰ech zainteresovan˘ch
stran a jehoÏ v˘sledkem bude za-
chování nemocniãní péãe
v Bruntále v dosavadním rozsa-
hu, tedy takovém, jak˘ obyvatelé
celého spádového území nezbytnû
potfiebují,“ doplnila místostarost-

ka Hana ·utovská.

Spoleãnost Euromednet bude ná-

vrh revitalizace konzultovat

s Ing. Jifiím Veverkou, námûst-

kem hejtmana Moravskoslez-

ského kraje, dále s Ing. Oldfii-

chem Pfiikrylem, fieditelem VZP

Bruntál, a místostarostkou mûsta

Bruntálu Hanou ·utovskou.

Cílem ozdravného programu je

fie‰ení celé situace ve spojení

s blízkou nemocnicí v R˘mafiovû,

tak aby to vedlo k efektivní struk-

tufie zdravotní péãe. Skupina ma-

naÏerÛ spoleãnosti Euromednet,

která má bohaté zku‰enosti s re-

strukturalizaãním procesem, pfie-

dloÏí 14. dubna návrh struktury

poskytované péãe. Ten by mûl za-

bránit duplicitû jednotliv˘ch obo-

rÛ v regionu a maximálnû vyuÏít

dostupné lidské zdroje. Zástupci

kraje, mûsta, VZP a spoleãnosti

Euromednet se sejdou na spoleã-

ném jednání dne 18. dubna, aby

posoudili koneãnou variantu fie-

‰ení situace bruntálského zdra-

votnictví. „Ve‰keré kroky podni-
káme velmi rychle, protoÏe situa-
ce v Bruntále nesnese odkladu,“
fiekl Marek Potysz.

„ÚP VZP v Bruntále byla pfii jed-
nání s MUDr. Markem Potyszem
pfiedbûÏnû informována o zámû-
rech nového vlastníka s tím, Ïe
VZP má prvofiad˘ zájem na zaji‰-
tûní dostupné péãe pro své poji‰-
tûnce. O podrobnostech se bude
jednat aÏ po pfiedloÏení definitiv-
ního zámûru vlastníka,“ sdûlil fie-

ditel bruntálské poboãky VZP

Ing. Oldfiich Pfiikryl.

Námûstek hejtmana Moravsko-

slezského kraje Ing. Jifií Veverka

potvrdil, Ïe je o zámûrech spo-

leãnosti Euromednet informo-

ván: „Jsem pfiipraven se na ce-
lém procesu podílet v konzultaã-
ní rovinû.“
Místostarostka mûsta Bruntálu

Hana ·utovská konstatovala:

„Nepochybuji, Ïe v rámci revita-
lizaãních krokÛ spoleãnosti
Euromednet, a. s., v bruntálské
nemocnici bude postupováno
s maximálním ohledem na odpo-

vûdnost, jakou poskytování zdra-
votní péãe tisícÛm obãanÛ zname-
ná. Jsem dále pevnû pfiesvûdãena,
Ïe nov˘ vlastník nemocnice do-
stojí závazkÛm, které vypl˘vají
z dohody s Vítkovickou nemocnicí
Blahoslavené Marie Antoníny,
a. s., a t˘kají se investic do fi-
nanãnû mimofiádnû nároãné ob-
novy chirurgického oddûlení.“
Dále podotkla, Ïe je pfiipravena,

stejnû jako celé vedení mûsta, úz-

ce spolupracovat se spoleãností

Euro-mednet, a. s., a dal‰ími za-

interesovan˘mi subjekty tak, aby

se v‰echny strany staly skuteãnû

dlouhodob˘mi partnery, schop-

n˘mi zajistit obãanÛm pfiístup

k tûm nejdÛleÏitûj‰ím sluÏbám.

Spoleãnost Euromednet, a. s.,

sídlí v Tfiinci a jejím jedin˘m ak-

cionáfiem je Nemocnice Podlesí.

Kumulovan˘ obrat firem, které

jsou ve vlastnictví firmy

Euromednet, ãinil za rok 2004

dvû miliardy korun. Obrat v roce

2003 ãinil 1,5 miliardy korun.

Skupina Euromednet vlastní nebo

manaÏersky fiídí deset zdravotnic-

k˘ch zafiízení na Moravû.

Simona Souãková, tisková mluvãí
(Pozn. redakce: Jednání o bu-
doucnosti obou nemocnic nejsou
zdaleka ukonãena a my vám bu-
deme pfiiná‰et dal‰í aktuální in-
formace v na‰em tisku.)

Podûkování
Dûkuji vedení Diakonie a v‰em sestrám, které se v posledních

mûsících, t˘dnech a dnech jejího Ïivota peãlivû, s plnou odbor-

ností a obûtavostí vûnovaly mé mamince Helenû Novosadové

a pomáhaly nám pfiekonat v‰echny obtíÏe, které nemoc pfiiná-

‰ela. Bez jejich pomoci, neoceniteln˘ch rad a slov povzbuzení

bych situaci nezvládla.

OceÀuji vysoce i pomoc pana MUDr. Bohumila Servuse, kter˘

o zesnulou dva roky peãoval a zejména v posledních dnech je-

jího Ïivota se o ni velmi obûtavû staral.

ZároveÀ dûkuji v‰em, ktefií maminku znali, za projevená slova

útûchy. Mgr. Helena Nejedlá
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Fale‰ní zákazníci odcizili
v obchodû penûÏenku

Ve stfiedu 23. bfiezna odpoledne

vstoupili do prodejny smí‰eného

zboÏí v Janovicích tfii neznámí

muÏi. První byl ve vûku kolem

pûtatfiiceti let, vysok˘ 172-174

cm, sportovní postavy, mûl krát-

ce stfiiÏené blond vlasy, na nose

jizvy. Na sobû mûl modré rifle,

ãernou látkovou bundu a na no-

hou hnûdé ‰nûrovací polobotky.

Druh˘ muÏ byl rovnûÏ ve vûku

kolem pûtatfiiceti let, vysok˘ asi

165 cm, silnûj‰í postavy, snûdé

pleti, mûl vlasy tmavé, vlnité,

krátce stfiiÏené, obleãen byl cel˘

v ãerném, na nohou mûl ‰nûro-

vací ãerné polobotky z usnû.

Tfietí podezfiel˘ mûl asi 28 let,

byl vysok˘ 175 cm, hubené po-

stavy, mûl svûtlé vlasy stfiiÏené

na jeÏka. Na sobû mûl svûtle

modré rifle, ‰edo-béÏovou bun-

du a sportovní obuv.

První z muÏÛ stál u pultu s uze-

ninou a poÏadoval po prodavaã-

ce nakrájení salámu. Druh˘ po-

dezfiel˘ u pultu s vínem vybíral

láhev a tfietí muÏ se zdrÏoval

v prostoru u pokladny. Po chví-

li pfiistoupil k pultu s vínem

a fiekl svému komplici, aby nic

nebral a ‰el. MuÏ u pultu s uze-

ninou zaplatil 10 Kã za salám

a poté v‰ichni tfii spoleãnû

z prodejny ode‰li a odjeli

v BMW.

Asi po deseti minutách, pfii obs-

luhování dal‰ího zákazníka, pro-

davaãka zjistila, Ïe jí chybí pe-

nûÏenka, pÛvodnû uloÏená na

polici pod pokladnou, ve které

byla hotovost a dobíjecí kupóny

do mobilních telefonÛ, v‰e

v celkové hodnotû témûfi 8 000

Kã. Policisté z krádeÏe penûÏen-

ky podezfiívají právû zmínûnou

trojici.

Chatu v Jamarticích
nav‰tívil zlodûj

V dobû mezi 20. a 26. bfieznem

vylezl dosud neznám˘ pachatel

na pfiístfie‰ek dfievûné verandy

chaty v Jamarticích, rozbil ok-

no v podkroví a po schodi‰ti se-

‰el do pfiízemí, kde vykopl dve-

fie a z chodby odcizil pár pán-

sk˘ch goratexov˘ch bot za 

4 000 Kã. Z kuchynû si odnesl

rádio s pfiehrávaãem v hodnotû

4 000 Kã a po‰kodil dva visací

zámky od kÛlny s náfiadím.

Celkovû zpÛsobil ‰kodu za té-

mûfi 10 000 Kã.

Incident v restauraci
se neobe‰el bez zranûní

Ve stfiedu 30. bfiezna zahájil poli-

cejní inspektor Skupiny krimi-

nální policie a vy‰etfiování

v Bruntále trestní stíhání dvou

bratrÛ ze Slovenska ve vûku 34

a 35 let. Mlad‰í z nich byl obvi-

nûn z v˘trÏnictví, star‰í hned ze

tfií trestn˘ch ãinÛ - kromû v˘trÏ-

nictví i pro ublíÏení na zdraví

a po‰kozování cizí vûci.

SkutkÛ se mûli dopustit veãer

21. srpna loÀského roku v res-

tauraci v Horním Mûstû.

Pûtatfiicetilet˘ obvinûn˘ po slov-

ní rozepfii napadl místního muÏe,

kterého shodil se Ïidle. Mlad‰í

v˘trÏník rozbíjel sklenice na sto-

le a vrazil do hrací hudební skfií-

nû. Obsluha restaurace se snaÏila

jejich fiádûní zarazit, ale v˘trÏní-

ci rozpoutali rvaãku, pfii které

ãí‰níkovi i majiteli zpÛsobili ãet-

ná zranûní. Pfii potyãce navíc do-

‰lo k po‰kození zafiízení restau-

race a vchodov˘ch dvefií. ·ko-

du majitelé vyãíslili na témûfi 

17 000 Kã.

Slovenské bratry zadrÏela poli-

cie 30. bfiezna v Olomouci a pfie-

vezla je do Bruntálu. Mlad‰í je

stíhán na svobodû, na star‰ího

byl podán návrh na vzetí do

vazby. Na rozhodnutí o jejím 

uvalení ãeká obvinûn˘ v poli-

cejní cele.

Za dopravní nehodou
se opût skr˘vá alkohol

Mezi obcemi Malá ·táhle

a R˘mafiov do‰lo 31. bfiezna ráno

krátce pfied pÛl devátou k do-

pravní nehodû. Dvacetilet˘ fiidiã

Octavie jedoucí smûrem do

Malé ·táhle zaãal pfiedjíÏdût vo-

zidlo Kia ve chvíli, kdy v proti-

smûru pfiijíÏdûla Felicie. Do‰lo

k ãelnímu stfietu Octavie s Felicií

a následnû je‰tû k boãnímu stfie-

tu s pfiedjíÏdûnou Kiou. Na au-

tech vznikla ‰koda za 160 000

Kã. ¤idiãi vyvázli na‰tûstí bez

zranûní. Pfii zkou‰kách na alko-

hol bylo fiidiãi Felicie namûfieno

0,21 promile.

Odcizil doklady
a platební karty

Dosud neznám˘ pachatel odcizil

1. dubna v noci v objektu obãer-

stvení v Karlovû ze stolu odloÏe-

nou penûÏenku s hotovostí 4 000

Kã, platební kartou a v‰emi do-

klady.

Havárie si vyÏádala tûÏké zranûní
mladého fiidiãe

Pfii dopravní nehodû se rozpÛlil
traktor, náklaìák skonãil v zahradû

Ve ãtvrtek 7. dubna, krátce po desáté hodinû dopoledne do‰lo

v Bfiidliãné na kfiiÏovatce ulic R˘mafiovská a Na Lánech k neho-

dû mezi traktorem a nákladním vozidlem Mercedes. âtyfiicetilet˘

fiidiã traktoru dával znamení o zmûnû smûru jízdy a zaãal odbo-

ãovat vlevo právû v dobû, kdy byl pfiedjíÏdûn nákladním vozidlem

Mercedes Benz. Do‰lo ke stfietu vozidel, po kterém se traktor roz-

lomil a nákladní vozidlo po nárazu prorazilo oplocení domu a za-

stavilo se aÏ na zahradû. Celková ‰koda byla vyãíslena na 72.000

korun. Na‰tûstí nedo‰lo ke zranûní osob a poÏití alkoholu bylo

u fiidiãÛ vylouãeno.

Za Starou Vsí smûrem na ·umperk do‰lo 4. dubna odpoledne

k závaÏné dopravní nehodû vozidla Iveco. Jeho tfiiadvacetilet˘ fii-

diã z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin nezvládl fiízení automobilu, na

pfiímém úseku sjel s vozovky a ãelnû narazil do stromu. Na Ivecu

vznikla ‰koda za 300 000 Kã. Pfii nehodû se fiidiã tûÏce zranil

a musel b˘t letecky transportován do nemocnice. V místû neho-

dy byl na témûfi dvû hodiny zastaven provoz.

Foto: archiv Policie âR BruntálFoto: Miroslav Dulaj
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Hostinsk˘
zpronevûfiil pivo

Skupina kriminální policie a vy-

‰etfiování v Bruntále zahájila trest-

ní stíhání padesátiletého muÏe

z Pfierovska pro trestn˘ ãin zpro-

nevûry. Jako provozní hostince

v Dolní Moravici neuhradil hanu-

‰ovickému pivovaru pivo v celko-

vé hodnotû témûfi 6 000 Kã. Navíc

po ukonãení provozování hostin-

ce dva sudy prodal a peníze za

prodej nepouÏil na úhradu dle

smlouvy, ale pro svoji potfiebu.

Rozbil v˘lohu
knihkupectví

Na námûstí v R˘mafiovû rozbil

dlaÏební kostkou zatím nezná-

m˘ pachatel v odpoledních ho-

dinách v nedûli 10. dubna v˘lo-

hu prodejny knihkupectví.

Îádné zboÏí sice neodcizil, ale

po‰kozením zpÛsobil ‰kodu za

23 000 Kã.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí
Policie âR Bruntál

Kam na v˘let

Ke druhé krnovské rozhlednû
Na leto‰ní celodenní jarní v˘let

vás zveme, stejnû jako loni, do

teplej‰ích míst na‰eho euroregio-

nu, do Krnova, k náv‰tûvû druhé

krnovské rozhledny na JeÏníku.

Dfievûná rozhledna je pûtipodlaÏ-

ní, volnû pfiístupná a podle pÛvod-

ní historické podoby ji postavil

podnik Lesy âeské republiky

v roce 2001 na kopci Vyhlídka.

Pokud pojedete vlakem, dovede

vás na JeÏník od hlavního krnov-

ského nádraÏí zelená znaãka.

Budete-li mít v‰ak zájem projít se

také kolem pohraniãní fieky

Opavice, je vhodnûj‰í jet aÏ do

stanice Krnov-Cvilín, odkud

k JeÏníku vede krnovsk˘ rekreaã-

ní okruh - pro pû‰í turisty, lyÏafie

a cyklisty - znaãen˘ ãtvercov˘m

ãerven˘m „psaníãkem“. Cesta

s touto znaãkou se pak po pfiekro-

ãení albrechtické silnice pfiipojí na

staré JeÏnické ulici ke znaãení ze-

lenému, které vede od nádraÏí. Pfii

cestû dále si pak mÛÏete v‰imnout

i dal‰í krnovské zajímavosti, jíÏ je

b˘valá Larischova venkovská vila

ã. p. 1834, která od roku 1935 sto-

jí v tamním oploceném parku

s bazénkem. Pfiízemní dfievûn˘

objekt projektoval znám˘ archi-

tekt L. Bauer.

K rozhlednû pÛjdeme po ãerve-

ném znaãení, které se od zelené

znaãky odlouãí a pokraãuje vpra-

vo za silnicí k lesu za obcí. Po v˘-

stupu na rozhlednu budeme sledo-

vat cestu s ãerven˘m „psaníã-

kem“ i pfii sestupu k sanatoriu na

JeÏníku. Od sanatoria je moÏné

vrátit se zpût do Krnova také

mûstsk˘m autobusem, kter˘ v‰ak

o víkendech jezdí jen tfiikrát den-

nû. Také je moÏné vrátit se zpût

k nádraÏí opût po zelené znaãce

nebo se na zpáteãní cestu vydat

modfie znaãenou cestou pfies les,

která tudy vede opût v soubûhu

s ãervenû znaãen˘m okruhem aÏ

k Bezruãovu památníku na

Bezruãovû vrchu nad Kostelcem.

Tam se obû znaãení rozcházejí.

Modrá znaãka vede k nedalekému

Hlavnímu nádraÏí pfies Ïelezniãní

lávku, zatímco ãervenû znaãen˘

okruh pokraãuje místní ãástí

Kostelec pfies fieku Opavu k zají-

mavému Cháfiovskému parku za

tratí âesk˘ch drah. Park byl zalo-

Ïen v r. 1899 na území tehdej‰í

obce Cháfiová okra‰lovacím spol-

kem a bylo v nûm vysazeno mno-

ho zajímav˘ch dfievin. V roce

1997 byl pfii povodních po‰kozen,

dnes je v‰ak jiÏ znovu upraven

vodní náhon i systém rybníãkÛ,

byla opravena i ãást cestiãek a do-

sazeny nové stromy a kefie. K ne-

dalekému nádraÏí se pak mÛÏete

vrátit pfies mûsto.

Chcete-li nav‰tívit JeÏník, respek-

tive Krnov, autem, je moÏné ho

zaparkovat na JeÏníku u sanatoria.

Vzdálenosti:
Krnov, nádraÏí - JeÏník, rozhled-

na - Krnov, nádraÏí ......... (12 km)

Cvilín, nádraÏí - rozhledna -

Krnov, nádraÏí ................ (13 km)

BezruãÛv vrch - Cháfiovsk˘ park

........................................ (2,5 km)

Hana Ka‰parová, KâT R˘mafiov

Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov pofiádá

v sobotu 23. dubna 2005

2. roãník akce

VYCHODILOVA STEZKA

Spoleãn˘ start: 9.00 od SVâ. Trasy: 5, 8 a 12 km

vycházka bude mít ekologické zamûfiení. KaÏd˘ úãasník obdrÏí pamûtní list.

Informace o omezení
silniãního provozu

V úter˘ 19. dubna od 10.00 do 18.00 hodin bude úplnû uzavfiena

silnice II. tfiídy ãíslo 440 v úseku Albrechtice u R˘mafiova po kfii-

Ïovatku smûrem na R˘mafiov a Jifiíkov. Objízdná trasa povede

pfies Stránské. Ve stfiedu 20. dubna od 10.00 do 17.00 hodin bu-

de úplnû uzavfiena silnice III. tfiídy ãíslo 44417 od kfiiÏovatky po-

blíÏ Haukovic smûrem k Brníãku (Uniãov). Objízdná trasa pove-

de pfies Újezd a v nedûli 1. kvûtna od 7.00 do 16.00 hodin bude

úplnû uzavfiena silnice II. tfiídy ãíslo 445 mezi KnûÏpolem

a Stránsk˘m. Objízdná trasa povede pfies Jifiíkov. -zr-
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Statistika pfiinese údaje o situaci ãesk˘ch domácností
âesk˘ statistick˘ úfiad (âSÚ) organizuje v ro-

ce 2005 v souladu se zákonem ã. 89/1995 Sb.,

o státní statistické sluÏbû, ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ, a pfii respektování zákona 

ã. 101/2000 Sb., ochranû individuálních dat,

v˘bûrové zji‰Èování o Ïivotních podmínkách

domácností v âeské republice s názvem SILC

2005. Provádûní tohoto statistického zji‰Èová-

ní od roku 2005 je povinné pro v‰echny ãlen-

ské zemû Evropské unie. Povinnost vypl˘vá

z Nafiízení (EC) ã. 1177/2003.

Uvedené zji‰Èování se bude konat na celém 

území âR a bude se t˘kat 7 tisíc náhodnû vy-

bran˘ch bytÛ. Náv‰tûvy domácností Ïijících

ve vybran˘ch bytech za úãelem zji‰tûní po-

tfiebn˘ch údajÛ probûhnou v dobû od 9. dub-
na do 22. kvûtna leto‰ního roku a zaji‰Èovat

je budou speciálnû vy‰kolení tazatelé.

Mezi obcemi vybran˘mi v Moravskoslez-

ském kraji pro uvedené ‰etfiení je také mûsto
R˘mafiov.
Úãelem zji‰Èování je získat reprezentativní 

údaje o sociální a ekonomické situace ães-

k˘ch domácností, napfi. o jejich pracovní akti-

vitû a pfiíjmech, nákladech na bydlení, Ïivot-

ních podmínkách apod.

Pracovníci provádûjící zji‰Èování v domác-

nostech se budou prokazovat pfiíslu‰n˘m po-

vûfiením âSÚ ve spojení s obãansk˘m prÛka-

zem, zaruãujícím jejich jednoznaãnou identi-

fikaci. Ve v‰ech fázích zji‰Èování bude zaruãe-

na anonymita údajÛ získan˘ch u domácností.

S pfiípadn˘mi dotazy se mÛÏete s pfiípadn˘mi

dotazy obracet na podatelnu MûÚ R˘mafiov,

pfiípadnû na pracovníka Krajské reprezentace

âSÚ v Ostravû, povûfieného fiízením a koordi-

nací ‰etfiení v na‰em kraji, paní Ing. Evu

Kramoli‰ovou, telefon: 595 131 212, e-mail:

ekramolisova@gw.czso.cz. MûÚ R˘mafiov

Organizace a spolky

Psáno do ‰uplíku

R˘mafiov‰tí kynologové zahájili leto‰ní sezónu
Stejnû jako v loÀském roce, i letos zahájili

psovodi Základní kynologické organizace

v R˘mafiovû jiÏ v únoru v˘cvikovou sezónu.

I kdyÏ jim v˘cvik znaãnû ztíÏilo velké mnoÏ-

ství snûhu, zúãastnili se jiÏ prvního leto‰ního

závodu, kter˘ se konal 19. února za krásného

sluneãného poãasí v Mûstû Albrechtice

u Krnova. Jednalo se o zimní obranáfisk˘ zá-

vod O putovní pohár starosty mûsta podle

Národního zku‰ebního fiádu v kategoriích

ZVV1 (zkou‰ka v‰estranného v˘cviku 1. stu-

pnû) a v ZPO1 (zkou‰ka psa obranáfie).

SoutûÏ byla zamûfiena na poslu‰nost a obra-

nu, na dodrÏování pravidel dohlíÏel rozhodãí

V. Barto‰ík.

Za ZKO R˘mafiov se zúãastnili tfii psovodi se

sv˘mi psy a ostudu rozhodnû neudûlali.

V˘sledky závodu:

Kategorie ZVV1

1. Jifiina Koudelová (nûmeck˘ ovãák Frost)

- Slovansk˘ dÛm (ZKO R˘mafiov)

2. Jifií Koudela (nûmeck˘ ovãák Freia)

- Slovansk˘ dÛm (ZKO R˘mafiov)

3. Dagmar âeplová (malinois Iman de Alphaville Boh.)

ZKO Krnov

Kategorie ZPO1

1. Jana âeplová (kfiíÏenec nûm. ovãáka a rotweilera)

ZKO Krnov

2. Rostislav Valíãek (nûmeck˘ ovãák Aiwo od Natálky)

ZKO R˘mafiov

3. Katka ¤epi‰Èáková (bulteriér Bulík junior)

ZKO Mûsto Albrechtice

Vyhla‰ovala se také „nejlep‰í poslu‰nost“

a „nejlep‰í obrana“ závodu. Obû tyto dis-

ciplíny vyhrála Jifiina Koudelová s nûmec-

k˘m ovãákem Frostem ze Slovanské domu

(ZKO R˘mafiov), která se zároveÀ stala

celkov˘m vítûzem závodu a obdrÏela jiÏ

podruhé Putovní pohár starosty mûsta. 

Za ZKO R˘mafiov
zpracovala Jifiina Koudelová

Na nebi sto ...

Na nebi sto zvífiat

na nebi sto nocí

na nebi za‰lé svûtlo

hvûzdy z konce ãasu

.mrtví jsou sami

a my v polosvûtû

odíváme se

v kardinálsk˘ purpur soumraku

marníce barvy sv˘ch tûl

daleko od sebe

pfiilétl noãní pták

a do rána jsme spolu bdûli

zalívajíc si u‰i voskem

pfied sirénami snÛ

ráno vstávám ze svého rámu

.vûnec kostí

.‰petka soli

.morek KristÛv

a jdu

stopami zítfika

ve svém dávno mrtvém obrazu

Vidûl jsem víc

Vidûl jsem víc

neÏ vidût bych chtûl

zhaslé svûtlo

v oãích

i to, oã tady

bûÏí

Tûlo, zemi

Du‰i, mûsíc

slávu na hfibitovech

andûly

se slámou v botech

smrt

ve smuteãních ‰atech

pláã pobodan˘ch vãel

Ptej se Ïeny

jestli ty jsi

ne ten první

ale poslední

neví.

Odejít

jsem se sly‰el

ale zÛstávám stát v mlãení

a zrcadlo

je ta nejvût‰í leÏ

k vidûní

Miroslav Václavek



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Pouze v ne‰tûstí plnû cítíme v‰echny vlastnosti, které jsou

potfiebné pro jeho pfiekonání. Johan Wolfgang von Goethe
Známá i neznámá v˘roãí

15. 4. 1765 zemfi. Michail Vasiljeviã Lomonosov, rusk˘ básník, prozaik, 

historik, pfiírodovûdec (nar. 19. 11. 1711) - 240. v˘roãí úmrtí

15. 4. 1980 zemfi. Jean Paul Sartre, francouzsk˘ prozaik, dramatik, esejista

a filozof (nar. 21. 6. 1905) - 25. v˘roãí úmrtí

17. 4. 1790 zemfi. Benjamin Franklin, americk˘ vynálezce, pfiírodovûdec, 

publicista a politik (nar. 17. 1. 1706) - 215. v˘roãí úmrtí

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historick˘ch sídel,
slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO, v tento den se obvy-

kle zahajuje nová sezóna prohlídek historick˘ch památek, 

zpravidla se vstupem zdarma

18. 4. 1955 zemfi. Albert Einstein, nûmeck˘ fyzik, nositel Nobelovy ceny

(nar. 14. 3. 1879) - 50. v˘roãí úmrtí

20. 4. Mezinárodní den svobody tisku, poprvé byl uspofiádán v roce

1991 z iniciativy sdruÏení Reportéfii bez hranic

20. 4. 1970 zemfi. Jaroslav Vojta, herec (nar. 27. 12. 1888) - 35. v˘r. úmrtí

21. 4. -

- 24. 4. 1990 âeskoslovensko poprvé v jeho historii nav‰tívil fiímsk˘ pa-
peÏ Jan Pavel II. - 15. v˘roãí

21. 4. 1910 zemfi. Mark Twain, vl. jm. Samuel Langhorne Clemens, ame-

rick˘ prozaik (nar. 30. 11. 1835) - 95. v˘roãí úmrtí

22. 4. Den Zemû, slaví se od roku 1970, kdy ho ameriãtí studenti uspo-

fiádali poprvé ve snaze o prosazení nov˘ch ekologick˘ch zákonÛ

a zv˘‰ení státního rozpoãtu na ochranu Ïivotního prostfiedí; vy-

hlá‰en na zasedání generální konference UNESCO v roce 

1983, v âeské republice se slaví od roku 1990

22. 4. Evropsk˘ den akcí proti rasismu (vyhlásila Evropská konfe-

rence o problémech rasismu)

23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva - vyhlá‰en 28. gene-

rální konferencí UNESCO v r. 1996; toto datum bylo vybráno 

proto, Ïe na nûj pfiipadají v˘roãí velikánÛ svûtové literatury Migu-

ela de Cervantese, Williama Shakespeara a Gacilase de la Vegy,

v‰ichni tfii zemfieli 23. 4. 1616, na tent˘Ï den pfiipadají i Ïivotní

v˘roãí Maurice Druona, Vladimira Nabokova a Kiljana Laxnesse

23. 4. 1420 nar. Jifií z Podûbrad, ãesk˘ král (zemfi. 22. 3. 1471) - 585. v˘-

roãí narození

24. 4. Mezinárodní den skautÛ a skautek, slaví se u pfiíleÏitosti svá-

tku sv. Jifií, patrona skautÛ a skautek

24. 4. Svûtov˘ den laboratorních zvífiat - Den boje proti vivisekci
- vyhlásila anglická spoleãnost NAVS (National antivivisec-

tion society)

24. 4. 1980 zemfi. Alejo Carpentier, kubánsk˘ romanopisec, novelista a mu-

zikolog (nar. 26. 12. 1904) - 25. v˘roãí úmrtí

25. 4. 1840 nar. Petr Iljiã âajkovskij, rusk˘ skladatel a dirigent (zemfi. 

6. 11. 1893) - 165. v˘roãí narození

26. 4. Mezinárodní vzpomínka na âernobyl
26. 4. Svûtov˘ den du‰evního vlastnictví, byl vyhlá‰en Svûtovou orga-

nizací du‰evního vlastnictví (WIPO), která byla zaloÏena 

26. 4. 1970 v Îenevû, slaví se od roku 2001

26. 4. 1885 nar. Jan Eisner, historik a archeolog (zemfi. 2. 5. 1967) - 120. v˘-

roãí narození

26. 4. 1945 nar. Petr Oslzl˘, dramatik, scenárista, dramaturg, herec a pfiekla-

datel - 60. v˘roãí narození

27. 4. Svûtov˘ den grafiky, vyhlásila Mezinárodní rada organizací 

grafického designu ICOGRADA na pamûÈ v˘roãí svého zaloÏe-

ní v roce 1963, v âeské republice se slavil poprvé v roce 1966

28. 4. Mezinárodní den smutku, vyhlásila Mezinárodní konfederace

svobodn˘ch odborÛ jako vzpomínku na ty, ktefií pfii‰li pfii práci

o Ïivot nebo byli zranûni, slaví se od roku 1996

29. 4. Mezinárodní den tance, vyhlá‰en Mezinárodním divadelním 

ústavem v roce 1982, slaví se v den v˘roãí narození francouz-

ského choreografa Jeanna Georgese Novarra (1727)

29. 4. Den holocaustu - pfiipomínka vypuknutí povstání ve var‰av-

ském ghettu

29. 4. 1885 nar. Egon Erwin Kisch, praÏsk˘ nûmeck˘ reportér, prozaik, dra-

matik a básník (zemfi. 31. 3. 1948) - 120. v˘roãí narození

29. 4. 1980 zemfi. sir Alfred Hitchcock, americk˘ filmov˘ reÏisér a prozaik

(nar. 13. 8. 1899) - 25. v˘roãí úmrtí

30. 4. 1870 nar. Franz Lehár, rakousk˘ hudební skladatel a dirigent (zemfi.

24. 10. 1948) - 135. v˘roãí narození

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - duben 2005

15. 4. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

16. 4. 15.00 SVâ Pódiové skladby - pfiehlídka taneãních 

souborÛ

17. 4. 17.00 kino Don Quijote - divadelní pfiedstavení

pro vefiejnost, reÏie: B. Polívka

18. 4. 11.00 kino Don Quijote - SSO·

21. 4. 17.00 SVâ Kurz malování na hedvábí - obrázek

23. 4. 14.00 SVâ Cviãíme s míãi

25. 4. 18.00 SVâ Talianka - koncertní vystoupení

29. 4. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Dominik Herrman ................................................. R˘mafiov
Denisa Záborská ................................................... Dolní Moravice
Tereza Heinzová ................................................... Horní Mûsto
Karolína Vlãková ................................................. R˘mafiov
Katefiina Malá ...................................................... Stará Ves
Eli‰ka Orságová .................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
·tefan Lipka - Janovice ........................................................ 80 let
Josef Gerhard - R˘mafiov ..................................................... 80 let
ZdeÀka Slováãková - R˘mafiov ............................................ 80 let
BlaÏena Mareãková - R˘mafiov ............................................ 81 let
Alois Talãík - R˘mafiov ......................................................... 81 let
Jifiina Chodilová - R˘mafiov ................................................. 83 let
Marie Charvátová - R˘mafiov ............................................... 85 let
Josef Talián - R˘mafiov ......................................................... 85 let
Irma Scholzová - R˘mafiov ................................................... 86 let
AlÏbûta Valachová - R˘mafiov .............................................. 87 let
Terezie Zvárová - R˘mafiov .................................................. 88 let
Josef Burget - R˘mafiov ........................................................ 90 let
Josef Musil - R˘mafiov ......................................................... 91 let

Rozlouãili jsme se
Lubomír Targo‰ - Jamartice ................................................... 1959
Josef Kubík - R˘mafiov ........................................................... 1933
Bohumila ·vecová - Janovice ................................................ 1915
Vûra Neumannová - R˘mafiov ................................................ 1933
Miroslav Pospí‰il - Re‰ov ...................................................... 1929
Anna Smékalová - R˘mafiov .................................................. 1943
Jozefína Hanichová - R˘mafiov .............................................. 1961
Helena Novosadová - R˘mafiov ............................................. 1923

Matrika MûÚ
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pfiipravilo pro milovníky pohybu v‰ech vûkov˘ch kategorií

uvolnit se, pobavit a posilovat

do malého sálu SVâ R˘mafiov od 14.00 hod.,
v sobotu 23. dubna

S sebou sportovní obleãení, obuv a pití
!! Vlastní míãe nejsou podmínkou !!

Cena 40 Kã

Pfiihlá‰ky a informace: H. Tesafiová; tel. 554 211 410

POKUD SE CHCETE ZBAVIT BOLESTÍ PÁTE¤E,
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Pozvánka na divadelní pfiedstavení
Stfiedisko volného ãasu zve

v‰echny milovníky kvalitního hu-

moru v nedûli 17. dubna od 17.00

hodin do mûstského kina na di-

daktickou klauniádu na motivy

románu Miguela de Cervantese

y Saavedry - která prodluÏuje Ïi-

vot - Don Quijote de la Mancha

v podání Divadla klauniky z Brna.

V pfiedstavení nechybí humor,

nadsázka a mystifikace.

Po formální stránce zvolil reÏijní

poradce pfiedstavení, autor, mim,

básník tûla i du‰e Boleslav Polívka

cestu didaktické klauniády. S vû-

domím toho, Ïe spoleãnost je po-

znamenaná dekadencí a nedostat-

kem ideálÛ a opravdov˘ch vzorÛ,

pfiedstupují pfied diváky 2,38

m vysok˘ profesor ‰panûlského

jazyka a literatury a sto dvaceti ki-

logramov˘ EvÏen, pracující jako

vychovatel na internátû zdravot-

ních sestfiiãek v Brnû, v kost˘-

mech Dona Quijota a Sancho

Panzy. Se skupinou ‰panûl‰tináfiÛ

se ujímají nelehkého úkolu: co

nejlépe ztvárnit pfiíbûh dÛmyslné-

ho rytífie Dona Quijota.

Osou pfiedstavení je vzájemné

prolínání nûkolika v˘znamov˘ch

rovin. ¤azením scén, poãínaje bo-

jem s vûtrn˘mi ml˘ny aÏ do

Quijotova zmoudfiení, je vytváfien

pfiíbûh Dona Quijota, kter˘m neu-

stále prostupují osudy profesora

a vychovatele, odráÏející jejich

slabosti i velikost, po‰etilost i od-

cizení. Stfietáváním tûchto dvou

rovin vzniká fiada humorn˘ch si-

tuací, jeÏ jsou odrazov˘m mÛst-

kem pro vytváfiení nového vztahu

mezi profesorem (hrajícím Dona

Quijota), vychovatelem EvÏenem

(pfiedstavujícím Sanchu) a dal‰ími

postavami dûje (princezna

Dulcinea, pasováãek atd.). Jako

by celá inscenace vznikala mo-

mentálnû pfied zraky a za aktivní

spolupráce divákÛ.

Názornost, atraktivnost, spontán-

nost, lidov˘ humor a pfiedev‰ím

pfiirozená hravost. Forma, která je

v pfiedstavení Don Quijote de la

mAncha Divadla klauniky uÏita,

je vlastnû hra na hru v tom nejdi-

vadelnûj‰ím slova smyslu.

V̆ sledkem toho je pocit radosti

z odkr˘vání a sdílení vzájemného

vztahu mezi hercem a divákem,

radost ze spoleãné úãasti na tvor-

bû okamÏiku, která je umocnûna

proÏitkem hybatelské síly u‰le-

chtilého donkichotství.

Divadlo klauniky bylo zaloÏeno

v Brnû roku 1986 Ïáky Bolka

Polívky. Roku 1990 se stalo první

soukromou scénou humoru

v âeskoslovensku. Divadelní

klauniáda Don Quijote de la

mAncha byla nastudována v pûti

svûtov˘ch jazycích. Inscenace

mûla premiéru roku 1988 v Brnû.

Od té doby má za sebou dva tisíce

pût set repríz. Pfiedstavila se v fia-

dû zemích Evropy a získala mno-

há ocenûní.

(Vstupenky na pfiedstavení je moÏ-
no zakoupit v pfiedprodeji v infor-
maãním centru pfii mûstském mu-
zeu na námûstí Míru 6. Vstupné:
65, 50 a 35 Kã.) JiKo

Bazén v Bfiidliãné

AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

Dûtské brouzdali‰tû s barevn˘mi balónky a skluzavkou,

plaveck˘ bazén s protiproudem, relaxaãní bazén, pfiíjemné

bublinky ve whirlpool vanû, finská sauna, ochlazovací ba-

zén, horká pára, masáÏní box, mokr˘ bar i odpoãívárna.

PROVOZNÍ DOBA:

Po - Pá  14.00 - 21.00
So, Ne a svátky  10.00 - 21.00

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958

ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU R¯MA¤OV

LL EE TT NN ÍÍ TT ÁÁ BB OO RR YY
LETNÍ TÁBOR JEMNICE - âARODùJÒV UâE≈
TERMÍN: 1. - 10. 7. 2005
CENA: 2540 Kâ
Program: 10 kouzeln˘ch dní s ãarodûji a ãarodûjnicemi - hry, 

soutûÏe, v˘lety (hrad Bítov, ZOO, jízda na koni, koupání.)

Informace a pfiihlá‰ky: Helena Tesafiová, tel. 554 211 410

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR SVâ R¯MA¤OV
7. 7. 2005 - zájezd R¯MA¤OV
- SLAVKOV U BRNA
- LEDNICE
sraz: 6.30 hodin u svã

návrat: 18.00 hodin

cena: dle poãtu úãastníkÛ

Pfiihlá‰ky u pí Matûjové

do 1. 6. 2005; tel. 554 211 410

10. 8. 2005 - zájezd R¯MA¤OV
- ÚSOV - LITOMY·L
sraz: 7.00 hodin u SVâ

návrat: 17.30 hodin

cena: dle poãtu úãastníkÛ

Pfiihlá‰ky u pí Matûjové do 1. 6. 2005;

tel. 554 211 410

LETNÍ TÁBOR VRACOV
Termín: 22. 7. - 29. 7. 2005
Cena: 2000 Kã
Program: hry, malování na hedvábí, sport,

v˘lety, celotáborová hra

- olympijské hry Vracov 2005
Informace a pfiihlá‰ky:

Marcela Pavlová, tel. 554 211 410

Plavání pro vefiejnost - duben
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

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

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

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

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

TJ Jiskra odbor Sport pro v‰echny
a SVâ R˘mafiov

zvou na 25. roãník

PÓDIOV¯CH
SKLADEB

16. 4. 2005 v 15.00 hodin v SVâ R˘mafiov
Vstupné dûti 10 Kã, dospûlí 20 Kã.



Mûstská knihovna

PÛjãovní doba knihovny
Po - 9.00 - 17.00 hodin, Út - 9.00 - 17.00 hodin, St - zavfieno, ât - 9.00 - 17.00 hodin, Pá - 9.00 - 17.00 hodin, So - 8.00 - 11.00 hodin
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Letos se na‰e knihovna pfiipojila k celorepub-

likové jiÏ tradiãnû pofiádané Noci

s Andersenem. V roce 200. v˘roãí narození

slavného dánského pohádkáfie se této akce zú-

ãastnilo 350 knihoven celé âeské republiky,

pfiipojily se i kolegynû ze Slovenska, Polska

a Rakouska. Cílem této akce je podpora dût-

ského ãtenáfiství a snaha pfiivést dûti do kniho-

ven a ke knize. Noc z 1. na 2. dubna v na‰í

knihovnû strávilo 16 dûtí a my vám nabízíme

hodnocení spaní (?), které nám pfiinesly dvû

nocleÏnice. K tomu, Ïe dûti ráno odcházely

z knihovny sice unavené, ale spokojené, pfii-

spûli také sponzofii, R˘mafiovská pekárna

a manÏelé Monincovi, za coÏ jim dûkujeme.

Noc s Andersenem
V ‰est hodin veãer jsme pfii‰li do

knihovny. Nejdfiíve jsme hráli se-

znamovací hry. Pak nám paní kni-

hovnice pfieãetla dopis dánského

velvyslance a fiekla, Ïe si mÛÏeme

vzít prázdnou pohlednici a nakres-

lit na ni pohádkovou postavu, kte-

rou mÛÏeme poslat nûjaké slavné

osobnosti. Také nám fiekla, Ïe není

na ‰kodu udûlat nûjak˘ dobr˘ sku-

tek, a proto kdo chtûl, mohl udûlat

panenku, která se po‰le na UNI-

CEF, tam ji prodají a za ty peníze

se koupí oãkovací látky pro dûti.

Také pfii‰la Snûhová královna, kte-

rá nám pfiinesla ãtyfii pizzy od

MonincÛ. Pak jsme hráli „schov-

ku“ v úplné tmû, zaãali jsme tro-

chu ãetovat, ale museli jsme pfie-

stat, protoÏe paní knihovnice pro

nás mûla pfiichystanou hru.

Nejdfiíve jsme byli rozdûleni na

dvû skupiny, na modré a ãervené.

Paní knihovnice nám zadala prv-

ní úkol, mûli jsme kaÏdá skupina

najít devût lístkÛ své barvy a spl-

nit úkoly, které na nich byly na-

psané. Modfií je mûli hned, ale

pro ãervené se tento úkol stal ne-

splniteln˘m úkolem. Nakonec

ãervené lístky hledali modfií, paní

knihovnice a dokonce nám pfii‰la

pomoct i Snûhová královna. Ale

dva lístky se pofiád nena‰ly, takÏe

se nûkdo nedivte, aÏ najdete

v kníÏce ãerven˘ lístek. Druh˘ 

úkol byl navzájem se namalovat

za pohádkové bytosti. Byli mezi

námi Kocour v botách, svûtlu‰ka,

klauni, ãarodûjnice i Harry Potter.

Tfietí úkol byl v co nejvût‰í rych-

losti nafouknout tfii balónky a na

jeden napsat v‰echna jména sku-

piny. Potom jsme museli skonãit,

protoÏe jsme ‰li na StráÀ, kde

nám skautky zahrály pohádku

Zlatovláska. Byla moc, moc hez-

ká a my jsme je za to pozvali na

pohádku na DVD. Nûkdo si mohl

dûlat panenky. KdyÏ jsme se se

skautkami rozlouãili, ‰li jsme ãe-

tovat, ale jak uÏ jsem napsala,

mohly ãetovat jen tfii poãítaãe

a na ostatních byl internet.

Nejvíce se ãetovalo s Krnováky.

Mohli jsme b˘t u poãítaãÛ jen do

pÛl jedné a pak jsme si ‰li na-

chystat spacáky a paní knihovni-

ce nám pfieãetla pohádky od

Andersena a museli jsme jít spát,

ale stejnû jsme si je‰tû s holkama

povídaly, a proto na nás vletûl

duch. No a byli jsme potichu.

Spali jsme od dvou do pÛl sedmé.

O pÛl sedmé nás probudil fiev

„buuudíãek!“, bylo to hrozné

vstávání. Museli jsme si vyãistit

zuby a um˘t obliãej, hráli jsme

je‰tû nûjaké hry, ale museli jsme

vyklidit knihovnu do osmi hodin,

protoÏe se v osm otvíralo. Je‰tû

nás paní fieditelka chtûla naposle-

dy vyfotit, ale technika zklamala,

vybily se baterky. Rozlouãili

jsme se a ‰li domÛ.

Lada âiklová, 4. tfiída

Byl pátek 1. dubna. Ten den se

spalo v knihovnû. To mûl v˘roãí

Hans Christian Andersen 200 let.

Se‰li se v‰ichni, co mûli odevz-

danou pfiihlá‰ku. Jak jsme se se-

‰li v‰ichni, tak jsme sepfiivítali

hrou plác plác bum bum. Nûkdo

to neumûl, tak jsme je to museli

nauãit. Jak jsme se pfiivítali, pfii-

‰la Snûhová královna, ta nám pfii-

nesla snûhového beránka a pizzu

se s˘rem a se ‰unkou. A ptala se,

jestli nevíme, kdo má narozeni-

ny, Ïe jí to Hans Christian fiekl.

Královna fiekla: „Ty, Jirko, ne-

m˘lím se?“ Nem˘lila se, Jirka

mûl narozeniny, byl to ná‰ mal˘

Andersen, ale to uÏ nechme.

KdyÏ jsme snûdli tu pizzu, hráli

jsme pohádkovou olympiádu.

Rozdûlili jsme se na dvû druÏ-

stva, na modré a ãervené.

V‰ichni jsme museli hledat lís-

teãky své barvy. Ty lísteãky byly

schované po celé knihovnû mezi

kníÏkami. Modfií vyhráli. Potom

jsme skládali puzzle a to vyhráli

ãervení. Potom jsme se museli co

nejvíce pomalovat, to vyhrála

obû dvû druÏstva. Ale zapomnûla

jsem vám fiíct, Ïe dvû holky mu-

sely jít pryã, protoÏe ‰ly na

skautskou chatu nachystat diva-

dlo, ale o tom pozdûji. Potom se

nafukovaly balónky a vû‰ely na

síÈ. To vyhráli ãervení. TakÏe ãer-

vení mûli zlato a modfií stfiíbro,

ale stejnû vyhráli v‰ichni. Jak

jsme dohráli olympiádu, tak jsme

‰li na skautskou chatu, skautky si

pro nás nachystaly divadlo

Zlatovláska. Byla to hezká po-

hádka o tom, jak zl˘ král chtûl

Zlatovlásku za Ïenu, ale to vy ur-

ãitû víte. Tak zase pokraãujeme,

ne? Po pohádce jsme ‰li zpátky

do knihovny, kde nás ãekalo pfie-

kvapení. Je‰tû jsem vám zapo-

mnûla fiíct, Ïe skautky ‰ly s námi.

Tak k tomu pfiekvapení. Bylo pro

nás nachystané plátno, abychom

se mohli dívat na pohádku.

Mohli jsmesi vybrat. My jsme si

vybrali Pfiíbûh Ïraloka. Byla to

hezká pohádka, ale nás moc ne-

bavila. Tak jsme ‰li na internet

ãetovat s jin˘mi knihovnami, ale

nikdo se neoz˘val, tak jsme hráli

hry. Jak nás to nebavilo, tak jsme

‰li spát, ale neÏ jsme ‰li spát, pa-

ní knihovnice nám pfieãetla dvû

pohádky od Hanse Christiana

Andersena, O‰klivé káãátko

a Císafiovy nové ‰aty. Ale po po-

hádce jsme opravdu museli jít

spát. Zalehli jsme, ale co to, bûÏe-

lo tam stra‰idlo, holky se ho bály,

kromû mû a klukÛ. Potom jsme

ho chytli, ale zjistili jsme, Ïe to je

paní fieditelka. Pak jsme spali ja-

ko dudci po celé knihovnû. Ráno

jsme se probudili a paní fieditelka

nám donesla koláãky z pekárny

a uvafiila nám ãaj. Jak jsme posní-

dali, tak jsme hráli rÛzné hry, na

vraha a tak dál. Potom jsme se

rozlouãili a ‰li jsme domÛ. 

Jana Kyjáková, 5. tfiída



Situaci v R˘mafiovû v druhé polovinû 17. sto-

letí skvûle dokumentuje místní povûst o ús-

pû‰né, a tak nikoli chudé bábû kofienáfice

Niekischin (Nyki‰ce) ze Staré Vsi, jak ji za-

znamenal mÛj pfiítel Roman Icha. Vyprávûní

dokládá obecnou lidskou mentalitu a shrnuje

cel˘ komplex lidské závisti, nepfiejícnosti,

povûr i snah hodit v‰echny hfiíchy svûta na

krk jedinému obûtnímu beránkovi a fie‰it

problémy zcela neadekvátními prostfiedky

i pûknû podezfiel˘mi triky. Vyslechnûme tedy

horor star˘ víc neÏ tfii staletí.

Ve Staré Vsi Ïila Ïena a jmenovala se

Niekischová. Znala snad v‰echny léãivé by-

linky z okolí, vûdûla, zda je sbírat v ranní ro-

se, v pravé poledne ãi za úplÀku, zda v srpnu

ãi záfií, a s ãím je míchat, jak pfiipravovat

páchnoucí ãi voÀavé masti na kolena, lektva-

ry odporné chuti proti kaÏdému bolení i ty

nejlep‰í klyst˘ry. Vûdûla, jak pfiiloÏit kravsk˘

trus na oteklou paÏi. Dovedla zafiíkat r˘mu ãi

ka‰el stejnû jako krávu, co pfiestala dojit nebo

se zdula, kdyÏ ji nûkdo ufikl. Vûdûla téÏ, co

s hadím u‰tknutím. MoÏná umûla pfiivolat

i odplynulou lásku manÏela nebo dostrkat

sv˘mi lektvary Ïenicha ãi nevûstu pod ãepec.

Neobyãejné úspûchy jí pfiiná‰ely kromû úcty

a autority pûkné peníze od bohat˘ch klientÛ

ãi cenné naturálie od chud‰ích a dokonalá ho-

meopatka, jak bychom jí fiíkali dnes, bohatla.

Postavila pûknou chalupu, pfiikoupila slu‰né

pozemky a stala se váÏenou vesniãankou.

Úspûch a bohatství v‰ak mnozí sousedi jaksi

nemohli pfiekousnout, a tak tlachavé Ïeny

i jejich závistiví muÏi zaãali nad nenadál˘m

‰tûstím Niekischové kroutit pováÏlivû hla-

vou a sem tam prohodili slÛvko, Ïe se stafie-

nou, aãkoli i pro nû byla nepostradatelnou pfii

o‰kliv˘ch nemocích zubÛ, bolístkách i boles-

tech ãi zlomen˘ch údech, to urãitû nebude

jen tak. Jen ta slova o zvlá‰tní milosti BoÏí ãi

daru od Boha, jim pofiád kupodivu nechtûla

z úst. TakÏe kdyÏ ne BÛh, jehoÏ pomoc ves-

niãtí vûdátofii zavrhli jiÏ pfiedem, pak jedinû

On, ãern˘ ãi ten vzadu mohl pomáhat. Slovo

ìábel radûji ani nevyslovili, neboÈ by se mo-

hl okamÏitû zjevit s ohlu‰ujícím tfieskotem

a sirn˘m odérem. A uÏ vidûli i úpis psan˘ kr-

ví, kruhy malované svûcenou kfiídou, sly‰eli

podivné hlasy a moÏná u nejednoho fe‰ného

a neznámého pacienta tu‰ili ve stfievíci kopy-

to a za páskem schovanou huÀatou oháÀku.

Leã ochránci, mocní nemocní, nebyli bez-

mocní a kdo by si na nû troufnul. Pravda ten

dÛchodní, co vybíral danû a honil je na robo-

tu, byl sám témûfi ãert a hejtman jakbysmet,

ale sáhnout na jejich léãitelku strach nedovo-

lil. Dokud Ïila. AspoÀ mezi sebou, aby vrch-

nost nesly‰ela, zaãali povídat, Ïe Niky‰ka je

ãarodûjnice a má pletky s peklem.

KaÏdému Niky‰ka pomohla, ale sobû ne.

Stafiiãkou Ïenu jednoho dne nav‰tívila nemoc

a zanedlouho i ta s kosou a byl konec.

NevydrÏela pr˘ bolesti a vlastní rukou ukon-

ãila svÛj Ïivot - obûsila se pr˘ na hfiebíku nad

postelí, taková uÏ byla su‰inka. Bylináfika za-

nechala závûÈ, v níÏ Ïádala pozÛstalé, aby je-

jí tûlesná schránka, aÏ se odebere na vûãnost,

byla odevzdána prsti michaelského hfibitova

v R˘mafiovû pod ochranou farního kostela sv.

archandûla, nikoli hlínû chudého místního

hfibitÛvku. A teì se pr˘ zaãaly dít vûci.

KdyÏ ji pfiipravovali do rakve, nechtûlo se jí

dovnitfi a vÏdy jedna z nohou visela ven. Kdo

pohlédl do jejího ãi svého zrcadla, na toho

vytfie‰tila oãi její pfií‰erná scvrklá tváfi s vy-

cenûn˘mi zuby. Stra‰ila téÏ vytrvale ve své

chalupû i v sousedství, oz˘valo se bouchání,

skfiípûní dvefií i kroky v liduprázdn˘ch poko-

jích, rachotil nábytek. Nejhor‰í to v‰ak bylo

po západu slunce. To tr˘znila hlavnû zvífiata,

dobytek v ma‰talích ne‰Èastnû buãel, krávy

zaãaly dojit krev, psi prchali ze vsi a malého

psíka, co nedokázal utéct vãas z jejích spárÛ,

na‰li druh˘ den chudáka zavû‰eného na plo-

tû, spoutaného vlastním ocasem a vyjícího,

aÏ hrÛza obcházela. Jakmile nûkdo jen omy-

lem vyslovil její jméno, okamÏitû se mu zje-

vila, nasadila mu roubík a vykrákala neboÏá-

ka za vlasy, aÏ mu jich hrsti vy‰kubala. Proto

pr˘ lidé radûji mlãeli a jen nûktefií na‰li od-

vahu Ïádat vrchnost, aby podle zvyku povo-

lila ãarodûjnici vyvézt ze vsi, její ostatky

spálit na polní hranici naproti Moravici a po-

pel zahrabat daleko v horách. Leã bohatí

a váÏení pfiíbuzní tomu zabránili, pfiestoÏe se

snaÏili sousedé oblomit panské úfiedníky za-

tracenû pûkn˘mi penûÏními dary (ejhle ko-

rupce), a proti v‰emu „právu“ ji slavnostnû

pohfibili na michaelském hfibitovû vedle far-

ního kostela v R˘mafiovû. JenÏe zaãalo b˘t

je‰tû hÛfie v samotném mûstû. Zaãaly vichfii-

ce, vítr bral stfiechy, Podolsk˘ potok se rozlil

a blesk stíhal blesk v ponur˘ch bezmûsíã-

n˘ch nocích.

Nevdûãného úkolu ochránit mûsto se ujal

hrobník, kter˘ cítil vinu, Ïe tûlo ãarodûjky

bez odporu svûfiil posvûcené zemi. Devát˘

den v noci neboÏku vyhrabal a ke svému 

údûsu zjistil, Ïe tûlo i tváfi Niky‰ky, jistû jen

z vÛle ìáblovy, nenesly Ïádné stopy obvy-

kl˘ch posmrtn˘ch zmûn. Notnû vystra‰en˘ ji

na dvoukoláku vyvezl i s rakví hfibitovními

vraty za mûsto aÏ na hranici panství zdánlivû

bez problému. Ale stafiec neznal˘ vûci udûlal

chybu, ãarodûjnice totiÏ nesmí hfibitov nikdy

opustit obvyklou branou, ale probouranou

zdí, nebo je‰tû lépe dírou vyhrabanou pod ní.

Pfii návratu na nûj ãíhala stra‰livá Niky‰ka na

zápraÏí jeho chudobného domku, podrazila

mu nohy a on si zlomil vaz. Doplatil na svou

nevûdomost. V‰e zaãalo nanovo. Dûkan se

potázal se zlou, kdyÏ ji nevûda po zaklepání

vpustil na faru. Vrhla se na nûj a ‰krtila ho

tak, Ïe z toho mûl málem smrt. Nejvíce fiádi-

la v okolí Horní brány a zvlá‰tû ve dvou do-

mech na Janovické (Radniãní) ulici, kam rá-

da za Ïivota chodívala. PekafiÛm ke v‰emu

je‰tû zaãala okusovat perníky a peãivo, ovo-

cnáfiÛm nakusovala ovoce, ba dokonce k po-

hor‰ení opilcÛ kazila téÏ nápoje v ‰enku, ale

i nejrÛznûj‰í potraviny v domácnostech.

UÏ to bylo k nevydrÏení, ale nakonec pfii‰li

R˘mafiované na spásnou my‰lenku. AÏ z dale-

kého Vala‰ska, kde se odpradávna lidé nejlépe

vyznají, jak se chránit proti démonÛm, ìáb-

lÛm, kouzlÛm a ãárÛm, pozvali starého zku‰e-

ného vojenského veterána. Po svém pfiíchodu

a zvlá‰È s vidinou tuãné odmûny zaãal oka-

mÏitû pátrat, zaã je toho loket. Netrvalo víc

neÏ nûkolik dnÛ a bylo v‰e jasné. Pfiímo v do-

mû s popisn˘m ãíslem 202 nakonec Niky‰ku

na‰el, odpoãívala u nic netu‰ícího bednáfie

v podobû tlusté ãerné husy zavû‰ena na bidle

v teple u sálající peci v pfiítmí ãerné kuchynû.

Bez dlouh˘ch odkladÛ si voják nechal na rad-

nici vysázet nemalou odmûnu ve stfiíbfie, po-

padl husu, strãil ji do pytle, pfiehodil pfies ra-

meno a vyrazil vesele neznámo kam. Od té

doby se rozhostil ve mûstû i okolí blahodárn˘

klid, i kdyÏ stále nebylo mnoho penûz. A od té

doby jiÏ nikdy radní nedovolili pohfibít „ne-

bezpeãného“ neboÏtíka na hfibitovû.

Kromû posledních dvou vût samá voda, av‰ak

kronikáfi Springer fiíká, Ïe po jakési nejasné

události (asi kolem roku 1685) odmítali lidé

pochovávat své blízké na dosavadním hfibito-

vû a vzali radûji zavdûk pfiedpolím kaple

V Lipkách. Hfibitov u sv. Michaela museli

znovu vysvûtit. Není úplnû vylouãeno, Ïe po-

dobné povûsti a povûry, ale spí‰e pfieplnûn˘

mûstsk˘ hfibitov vedly nûkdy v druhé pÛli 

17. stol. k jeho pfienesení do míst nad Dolní

branou v prostoru dne‰ního Stfiediska volné-

ho ãasu a k vybudování jiÏ páté mûstské brá-

ny - Hfibitovní. Na nové pohfiebi‰tû pfiená‰eli

neboÏtíky na márách uzounkou uliãkou zva-

nou Umrlãí, podél stûny dne‰ní po‰ty.

Mimochodem hfibitov v okruhu mûstsk˘ch

hradeb je ukázkou, Ïe ani Karel IV. leccos ro-

zumného a hygienicky pochopitelného nedo-

kázal u sv˘ch vûrn˘ch poddan˘ch prosadit.

Nafiídil totiÏ jiÏ v druhé pÛli 14. stol. zru‰it

hfibitovy ve mûstech a pfienést je za hradby. 

Roman Icha, Jifií Karel

Povûst zlá o kofienáfice Niekischové ze Staré Vsi

Z historie
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Opût dal‰í velmi hodnotné v˘stavy v Galerii Octopus pfii mûstském muzeu
Ve dnech od 24. 4. do 15. 5. mÛÏete nav‰tívit

v na‰í galerii v˘stavy dvou v˘znamn˘ch ães-

k˘ch malífiÛ stfiední generace. PraÏan Richard
Tyme‰ (*Praha 1958), pÛvodnû rytec, je mist-

rem tzv. akãní kresby a svá díla tvofií na roz-

mûrn˘ch plochách rolí papíru. Nejedná se sa-

mozfiejmû o jedin˘ Ïánr, kter˘m se zab˘vá,

a kromû ilustrací je autorem téÏ fiady dal‰ích

prací. Je Ïákem Karla Malicha, Jitky Svobod-

ové a doc. Jana Kotíka z praÏské Akademie

v˘tvarn˘ch umûní. Jeho kolega Olomouãan

Miroslav ·najdr ml. (*Olomouc 1961), jinak

téÏ autor monumentálních pláten, obsadí men-

‰í v˘stavní sálek komornûj‰ími oleji, pfiípadnû

dal‰ími technikami. Naprosto originální jsou

jeho maãkané ãi vrstvené figurální reliéfy.

Vûnuje se téÏ hlubokému studiu letadel druhé

svûtové války a je autorem 16 renomovan˘ch

publikací z uvedeného oboru. Po brnûnské 

umûleckoprÛmyslové ‰kole u profesora Dali-

bora Chatrného absolvoval Pedagogickou fa-

kultu Palackého univerzity v Olomouci.

U obou se jedná o progresivní tvorbu zcela

v intencích nastupujícího jedenadvacátého sto-

letí. Oba dva jiÏ vystavovali ve vût‰inû na‰ich

nejv˘znamnûj‰ích galerií a mají ãetné zahra-

niãní zku‰enosti, jejich práce jsou zastoupeny

ve fondech mnoha ãesk˘ch a evropsk˘ch gale-

rií. MoÏná nûkter˘ z na‰ich náv‰tûvníkÛ zhlé-

dl jiÏ nûkteré práce obou v˘tvarníkÛ na sovi-

neck˘ch instalacích. Îánry, jeÏ autofii nabízejí,

jsou neobyãejnû originální a objevují se v na-

‰ich prostorách poprvé.

Jistû velk˘m záÏitkem pro posluchaãe moder-

ní hudby bude i vystoupení na‰eho známého

rodáka Vladimíra Václavka (*R˘mafiov

1959), kytaristy, skladatele, textafie a nejv˘-

znamnûj‰ího pfiedstavitele brnûnské alternativ-

ní scény a ‰piãky dané sféry v na‰í zemi. Spolu

s ním si budeme moci vyslechnout jeho nemé-

nû známého kolegu a skvûlého hudebníka

Milo‰e Dvofiáãka. Patfií v ãeské hudební kul-

tufie k tûm, ktefií ná‰ stát skvûle a trvale repre-

zentují na zahraniãních pódiích tfií kontinentÛ.

Václavkovy kapely získaly vysok˘ kredit v fia-

dû evropsk˘ch zemí, dostalo se jim velkého o-

cenûní pfii africkém turné a patfií k tûm nemno-

ha, co si získaly publikum téÏ v USA. Jen pro

upfiesnûní, v jeho orchestrech se vystfiídala fia-

da hudebníkÛ i ze vzdáleného zahraniãí a s je-

ho b˘valou a dnes jiÏ legendární kapelou

Dunaj pÛsobila téÏ Iva Bittová, Pavel Fajt

a Josef Ostfiansk˘. Dnes pÛsobí v ãele for-

mací V. R. R. M. a Klar. Po první ãásti pro-

dukce se pfiesune do Paseky, kde vystoupí

spolu se sv˘m kolegou Milo‰em Dvofiáãkem,

r˘mafiovskou Sibérijí a brnûnskou skupinou

San Francicko. Ver‰e zazní z úst Mojmíra

Vrby. S uveden˘mi pfiedstaviteli umûní na‰í

zemû se budete moci osobnû setkat na verni-

sáÏi v˘znamné v˘stavy v sobotu 23. dubna

v 15 hodin.

Galerie Octopus

sobota 16. dubna 17.00

Kafe a cigára
Povídkov˘ film (USA 2003)

Protagonisté jedenácti krátk˘ch povídek se scházejí u stolkÛ v rÛz-

n˘ch kavárnách, barech a putykách. Zatímco konzumace nikotinu

a kofeinu neustává, bezv˘znamné a dÛleÏité se stfiídá, propojuje 

a ovlivÀuje ... Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 16. dubna 19.30

Blade: Trinity
Horror (USA 2004)

Poslední ‰tvanice zaãíná. VÛdci upírÛ oÏivili legendárního Draculu.

Nastává bitva, pfii které je v sázce rovnováha svûta a zachování lid-

ského rodu. Pfiístupn˘ od 12 let

• PROJEKT 100 • PROJEKT 100 • PROJEKT 100 • PROJEKT 100 •

sobota 23. dubna 17.00

Vera Drake - Îena dvou tváfií
Drama (V. Británie/USA 2004)

Pfiíbûh Ïeny, která tajnû pomáhá Ïenám v nesnázích - pfii nechtûném

tûhotenství. V 50. letech 20. stol byl potrat v Anglii nezákonn˘. KdyÏ

je Vera odhalena, její svût se zhroutí. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 23. dubna 19.30

Alexander Velik˘
Historické drama (USA 2004)

Velkolepá historická sága mapující Ïivot i legendu neúprosného do-

byvatele Alexandra Velikého, kter˘ ve vûku 32 let vytvofiil nejvût‰í

impérium v‰ech dob. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 24. dubna 17.00

Lovci pokladÛ
DobrodruÏn˘ (USA 2004)

Benjamin Franklin Gates hledá cel˘ Ïivot poklad TempláfiÛ. Zjistí, Ïe

mapa cesty k pokladu je ukryta na zadní stranû Deklarace nezávislosti.

O tu má v‰ak zájem i jeden nebezpeãn˘ zloãinec. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 30. dubna 17.00

Utopie - Nejvíc lidí Ïije v âínû
Komedie (Norsko 2002)

Osm pfiíbûhÛ inspirovan˘ch osmi politick˘mi stranami. V‰e se ode-

hrává bûhem ãtyfiiadvaceti hodin pfied norsk˘mi volbami pfii benzi-

nové pumpû, jeÏ patfií jistému Lassemu. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 30. dubna 19.30

Snowboarìáci
Komedie (âR 2004)

Mrtvej snûhulák, dobrej snûhulák!! Randyho a Jáchyma ãeká t˘den

na horách. Nauãí se jezdit na snowboardu, pofiádnû pafiit a samozfiej-

mû balit Ïensk˘. MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu
! ! ! O d b fi e z n a j e p r o m í t á n í F i l m o v é h o k l u b u p fi e s u n u t o n a s o b o t u 1 7 . 0 0 ! ! !
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Pfiíbûh

Z ãinnosti r˘mafiovského junáka

Dobrá skr˘‰
âas od ãasu máme potfiebu nûco si schovat,

„zasyslit si“. Obvykle je to dárek, na kter˘ je‰-

tû nenade‰el ãas, pfiekvapení na pozdûj‰í dobu,

obnos penûz, které jsme neãekanû získali nebo

u‰kudlili, ãást obleãení, které jsme si jaksi na-

víc koupili, dopis, fotografii, prostû nûco.

Kam se uch˘líme s na‰ím pokladem? Îeny ob-

vykle volí úkryt mezi prádlem (nejlépe loÏ-

ním), pod koberec, za kníÏky v knihovniãce,

do kosmetického koutku, kabelky, mezi neno-

‰ené svr‰ky, za skfiíÀ. Jistû byste jmenovali dal-

‰í a dal‰í moÏnosti i nemoÏnosti.

A teì si pfiedstavte muÏe. Bankovãiãky malé

i tro‰ku vût‰í ‰etfií pro svou Ïenu, tolik si pfieje

koÏich na zimu, ale nûjak to stále nevychází,

stále jsou potfiebnûj‰í vûci, ledniãka dosluhuje,

auto potfiebuje zásah mechanika, dûti vybave-

ní pro sport. Radûji nepoãítat.

Vytrvale pomalu se ‰etfiit dá, a tak mil˘ manÏel

zvût‰uje svÛj poklad. Kam ale s ním? Îena to

v‰ude najde! UÏ to mám! V garáÏi visí stará

flanelová ko‰ile, jakési pracovní obleãení.

kapsiãka uÏ zaãíná b˘t pûknû nasycená. Brzo

bude dost na slu‰n˘ koÏí‰ek, v‰ak se taky blíÏí

v˘roãí svatby.

Osudového dne pfiichází do garáÏe. Pohled na

vû‰ák! Nic! Zmizela i ãervenoãerná károvaná

ko‰ile. Co se tu dûlo?

Odpovûì zní: „Jezdili popeláfii, má‰ tu nepofiá-

dek, tûch zbyteãn˘ch hader, tak jsem to vyho-

dila a dala jsem sem jiné.“

„A kdy jezdili?“ „Dnes po obûdû.“ MuÏ vidí

rudû. Chvatnû jede na technické sluÏby, najde

posádku „bobra“, fiidiãe, kter˘ si pamatuje, do

kter˘ch míst obsah auta s odpadky dané ulice

vyklopil.

A je dokonce ochoten s ne‰Èastníkem jet na

skládku. Sedí v autû a celkem nechápavû po-

zoruje muÏe, jak se brodí odpadky a dlouhou

tyãí je nadzvedává, prohlíÏí v‰e detektivním

zrakem. UÏ se dokonce rychle setmûlo, zapí-

nají reflektory auta. Je‰tû, je‰tû.. ano!

Károvaná ko‰ile je na svûtû, rychl˘ hmat do

kapsiãky, peníze jsou skoro netknuté. Îe tro-

chu nevábnû voní? Nevadí! Ko‰ile zÛstává na

skládce, ochotn˘ navigátor za ochotu dostává

dvû tisícovky. Brání se a nakonec je spokojen˘

s jednou. Pochopil. Oba nemluví, ale zpáteãní

cesta je jaksi radostnûj‰í.

ManÏel se vrací domÛ. Îena ho udivenû sledu-

je. A on, zjevem, chováním i vystupováním 

aristokrat a noblesní ãlovûk, od kterého nikdo

nesly‰el hrubé slovo, procedil pouze: „Místo

dárku dostane‰ h - - - -!“ To bylo první a po-

slední hrub‰í slovo, které od nûho kdo kdy sly-

‰el.

A splnil to! Dárek nebyl. (Si)

Skauti vítali jaro
Jaro vítali r˘mafiov‰tí skauti v ne-

dûli 20. bfiezna. Trasa první jarní

v˘pravy vedla ze Stránû pfies

Edrovice, Janovick˘ zámek, Nové

Pole, Stfiíbrné Hory a Skály zpût

do R˘mafiova.

Na‰e první zastávka byla v Jano-

vicích - u zámku, kde jsme si spo-

leãnû zahráli novou hru, kterou

pfiipravil bratr Loy. Pak se ‰lo dál.

Na horizontu za Nov˘m Polem

jsme si zahráli typickou jarní hru -

kuliãky. Hrála mezi sebou ãtyfii

druÏstva, zapojili se i v‰ichni do-

spûláci. Hra byla o dobré trefû,

herní taktice, ale i náhodû ãi ‰tûstí.

Hfii‰tûm nám bylo krásnû uprave-

né snûhové pole osvûtlené hodnû

pfiíjemn˘m sluníãkem na modrém

nebi. Odmûnou v‰em byly nûjaké

ty pamlsky a hlavnû radost ze hry.

Vítûzné druÏstvo dostalo navíc

i ãokoládu.

Cestou do Skal jsme uÏ hlídali ãas

na hodinkách, abychom nepropás-

li okamÏik, kdy odejde zima a pfii-

jde astronomické jaro. A tak jsme

ve Skalách, u autobusové zastáv-

ky Na ‰pici, pfiesnû ve 13.31 hodin

spoleãnû zvolali: Jaro je tady!

Cesta do R˘mafiova uÏ pak utekla

jako voda. V̆ prava se vydafiila

tak, jak má b˘t. Pfii‰li jsme opále-

ní, trochu hladoví, Ïízniví i unave-

ní - zkrátka spokojení. 

Markéta, Trpa, Berda

Jak jsme hráli Zlatovlásku
V pofiadí osmé divadlo r˘mafiovsk˘ch skau-

tek se hrálo na junácké chatû Na Stráni v so-

botu 19. bfiezna 2005. Na programu byla po-

hádka Zlatovláska, kterou si pfiipravily

skautky z druÏiny Vãelky a Li‰tiãky. Asi ko-

lem pÛl ãtvrté se v‰echno rozjelo. Hosté jiÏ

netrpûlivû oãekávali na‰e pfiedstavení. S ho-

ustnoucí atmosférou v sále houstla i na‰e tré-

ma. Ta ov‰em opadla s prvními slovy na‰ich

hereck˘ch postav. Skvûlé kost˘my i dûj pro-

kládan˘ písniãkami pohádku docela pûknû 

oÏivily. Zaãátek pfiedstavení ohlásil zvone-

ãek a jeho ukonãení pak dlouh˘ potlesk di-

vákÛ. Podle nûj usuzujeme, Ïe se pohádka lí-

bila a scénáfi se opravdu sestfie Mat˘skovi -

Martinû Kobolkové povedl. Nechybûla ani

závûreãná dûkovaãka a hosté se pomalu ubí-

rali domÛ.  Skautky Mat˘sek a âervánek

Foto: archiv Junák R˘mafiov

Fota: archiv Junák R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2005

21

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

- SoutûÏ bude hodnocena anonymnû pûtiãlennou odbornou komisí za úãasti státního notáfie;

- vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo ponechat si soutûÏní práce a pouÏít je pro dal‰í propagaci R˘mafiovska;

- vyhla‰ovatel je oprávnûn bezplatnû uÏívat vítûznou práci na obrazovce i v propagaãních materiálech, zasláním návrhu do soutûÏe soutûÏitel

vydává s tímto uÏívání svÛj souhlas ve smyslu ustanovení autorského zákona;

- vyhla‰ovatel si vyhrazuje právo vybrat více soutûÏních návrhÛ pro dal‰í prezentaci R˘mafiovska.

Deset nejlep‰ích návrhÛ bude ocenûno vûcnou cenou v hodnotû 300 Kã a zvefiejnûno ve ãtrnáctideníku R˘mafiovsk˘ horizont.

Autor vítûzného návrhu získá vûcnou cenu v hodnotû 2 000 Kã.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ v˘bûrového fiízení, které provede v˘bûrová komise, bude zvefiejnûno v R˘mafiovském horizontu a Regionu.

Kontakt pro pfiípadné dotazy: Miroslav Volek, tel.: 554 286 108, Ing. Iveta Pochylová, tel.: 554 286 391.

Tû‰íme se na va‰e návrhy. Miroslav Volek, pfiedseda pfiedstavenstva o. p. s. R˘mafiovsko

V ¯ Z V A
Obecnû prospû‰ná spoleãnost

R˘mafiovsko vyhla‰uje vefiej-
nou v˘zvu na zhotovení návr-

hu prezentaãního loga pro
mikroregion R˘mafiovsko.
Cílem o. p. s. R˘mafiovsko je

vytvofiení komplexní prezenta-

ce mikroregionu R˘mafiovsko,

která bude obsahovat webové

stránky, natoãení filmu o mik-

roregionu, návrh a zhotovení

map a mapov˘ch souborÛ, zho-

tovení prezentaãních tiskovin

apod.

Jednotícím prvkem v‰ech pro-

pagaãních materiálÛ a prezenta-

cí by mûlo b˘t logo, které by ná-

zornû a v˘stiÏnû charakterizo-

valo mikroregion R˘mafiovsko
- malebné podhÛfií JeseníkÛ.

Mikroregion sdruÏuje celkem

12 obcí s nejvût‰ím mûstem

R˘mafiov, které je správním

centrem mikroregionu.

Návrh musí b˘t pouÏiteln˘ pro

v‰echny tiskoviny, mapy, dopi-

sy, v elektronické podobû

a s moÏností zmen‰ovat a zvût-

‰ovat logo pfii zachování stej-

ného charakteru a v˘znamu.

Své návrhy mohou zasílat

v‰ichni zájemci, ‰koly, obãané

mikroregionu, a to v ti‰tûné

a elektronické verzi. Zaslané

návrhy nebudou vráceny a ne-

budou ani hrazeny.

Termín uzávûrky pro podání návrhÛ je do 30. dubna 2005 vãetnû.
Své návrhy zasílejte na adresu: Ing. Iveta Pochylová, Mûstsk˘ úfiad Bfiidliãná, NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná. E-mail.: stavebni@mu-bridlicna.cz

Klub mlad˘ch turistÛ Zprávy z oddílu kuÏelek
V uplynul˘ch dvou víkendech sehráli

na‰i hráãi dal‰í mistrovské zápasy se

stfiídav˘mi úspûchy. Zaãnûme prvním

muÏstvem v divizní soutûÏi. Na domá-

cí pÛdû pfiesvûdãivû zvítûzili nad sestu-

pujícím muÏstvem ze Sigmy Olomouc,

ktefií pfiijeli s náhradníky, proto i v˘sle-

dek a v˘hry ve v‰ech utkáních byly

jednoznaãné. Podstatnû tûÏ‰í utkání ãe-

kalo na hráãe o t˘den pozdûji s SKK

Ostrava na jejich kuÏelnû. Zaãátek vy-

‰el díky âestmír ¤epkovi, ale to bylo

tak v‰echno, zbytek utkání byl zcela

v reÏii domácích. Pfiesto si kuÏelkáfii

drÏí pozici v první polovinû tabulky,

jen dva body za druh˘m muÏstvem

v tabulce, která je velmi vyrovnaná.

V pfieboru Olomouckého kraje na‰e dru-

hé muÏstvo podlehlo v Prostûjovû domá-

címu muÏstvu, které po úvodních dvou

hrách získalo náskok témûfi 80 kol-

kÛ, pak na‰i sníÏili rozdíl na polovinu

a vypadalo to nadûjnû, jenomÏe závûr

se nezdafiil Josef Veselému, nejlep‰í

z na‰ich byl Zdenûk Fiury ml. Dal‰í zá-

pas nás ãekal doma s vedoucím muÏ-

stvem z Horního Bene‰ova, které v‰ak

sv˘m v˘konem zklamalo. Domácí

Zdenûk Fiury st. získal náskok 46 kol-

kÛ, hosté postupnû stahovali, ale v po-

sledním zápase uÏ Tomá‰ Fiury nepus-

til zaslouÏené vítûzství. Prohra vedou-

cího Bene‰ova v Bfiidliãné je‰tû více

zdramatizovala situaci na ãele tabulky.

V meziokresním pfieboru druÏstev na‰e

tfietí druÏstvo porazilo doma Minervu

Opava jednoznaãnû ve v‰ech utkáních,

nejlep‰ím byl Jaroslav Zelinka. A na‰e

ãtvrté druÏstvo v soutûÏi mûlo o nûco

tûÏ‰ího soupefie Sokol Chvalíkovice,

ale na jeho kuÏelnû si vedlo zdatnû a ve

vyrovnaném utkání zvítûzilo, nejvût‰í

mûrou pfiispûl nejlep‰í z na‰ich Pavel

Vládek st. Na‰i jsou stále v tabulce tûs-

nû za vedoucím R˘mafiovem jen o dva

body. Daniel Mach

Od ledna tohoto roku zaãal v Bfiidliãné aktivnû pracovat

turistick˘ oddíl mládeÏe, jehoÏ ãlenové si zaãali fiíkat

„Pû‰áci“. Jejich vedení se ujala b˘valá druÏinová ve-

doucí Helena Pelikánová. Pfiihlásilo se a poté zapsalo

celkem osmnáct dûtí ze tfietích tfiíd Z· v Bfiidliãné.

Zaãali se scházet pravidelnû kaÏd˘ pátek odpoledne po

vyuãování. Za nepfiíznivého poãasí se schází v klubov-

nû, kde se baví a hrají rÛzné hry. Pokud to poãasí dovo-

lí, chodí ven do probouzející se pfiírody a dokud byl

sníh, vyuÏívali moÏností zimních sportÛ. Teì, kdy pfii‰lo

jaro, plánují jak pû‰í, tak i cyklistické v˘lety do bliÏ‰ího

i vzdálenûj‰ího okolí. V dobû letních prázdnin by chtûli

uspofiádat t˘denní putovní tábor.

„JelikoÏ jsme oddíl turistÛ napadlo nás, abychom mezi
sebou vyhlásili a zahájili soutûÏ o nejvy‰‰í poãet nacho-
zen˘ch kilometrÛ. V‰ichni nad‰enû souhlasili a hned na
první schÛzce se malí turisté s elánem vydali na svoje
první kilometry do Velké ·táhle a zpût. Ale bohuÏel, nû-
které slab‰í povahy to odradilo a na pfií‰tí schÛzku a dal-
‰í kilometry s tím spojené, uÏ nepfii‰ly. Ale dûti, které vy-
trvaly, se na krouÏek a dal‰í putování velmi tû‰í. Navíc
slíbily, Ïe pfiivedou své kamarády, aby se jejich poãet stá-
le zvy‰oval,“ fiekla k nové aktivitû Helena Pelikánová.

Noc s Andersenem
V pátek probûhla v Bfiidliãné

knihovnická akce nazvaná

„Noc s Andersenem“. Uskute-

ãnila se v rámci ukonãení dal‰í

zajímavé akce s názvem

„Bfiezen - mûsíc internetu“, kdy

v knihovnách a na dal‰ích mís-

tech byl internet v tomto mûsíci

zcela zdarma. Noc s Anderse-

nem probíhala souãasnû i na

Slovensku, v Polsku a Rakou-

sku s celkovou úãastí 11.614

dûtí a byla prezentována jako

podpora dûtského ãtenáfiství.

V knihovnách, na ‰kolách,

v domech dûtí a na dal‰ích mís-

tech, byl pro dûti, které mûly

zájem, pfiipraven zajímav˘ pro-

gram, kter˘ vyvrcholil pfiespá-

ním v knihovnách.

V Bfiidliãné se díky sdruÏení

„Mé mûsto mÛj Ïivot“, konala

tato noc jiÏ podruhé. Nocovalo

21 dûtí ze tfietích aÏ pát˘ch tfiíd

Z· spolu se ‰esti dospûl˘mi.

Dûti se nedoãkavû scházely uÏ

kolem páté odpoledne do Domu

dûtí a mládeÏe, kde byl pro nû

pfiipraven doslova nabit˘ pro-

gram, takÏe nûkteré naplánova-

né vûci se nestihly uskuteãnit.

Kromû rÛzn˘ch her, povídání

o kníÏkách, lu‰tûní kvízÛ a há-

danek, si dûti pfiipravily a ná-

slednû zahrály pantomimu, kde

kromû jiného musely poznávat

pohádkové dvojice z Veãerní-

ãkÛ, dále si zasadily do vlastno-

ruãnû namalovaného kvûtináã-

ku smrãek nazvan˘ AndersenÛv

pohádkovník, kterému sloÏily

básniãku. Pfii hodinû zpûvu si

procviãily svoje hlasivky, a to

uÏ se zaãalo stmívat a v‰ichni

se vydali na noãní vycházku,

jejíÏ souãástí byla i stezka od-

vahy. Po návratu v‰em vyhlád-

l˘m chutnala znamenitû dobrá

veãefie a pak se dûti pustily do

psaní a malování pohlednic pro

dánskou královnu Margaretu

II., vyslance H. Ch. Andersena

v âesku pana Václava Havla

a dal‰í pfiedstavitele kultury

u nás. Zakonãením celého pro-

gramu byl turnaj v oblíbené hfie
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âlovûãe nezlob se. Pomalu se

blíÏila pÛlnoc a dûti se zaãaly

ukládat k zaslouÏenému spán-

ku, ti vytrvalej‰í setrvaly u ãet-

by pohádky z kníÏky H. Ch.

Andersena.

V‰echny dûti dostaly na památ-

ku úãastnické listy, okopírova-

nou pohádku Malenka, dále

zpûvník a pohlednici. Dûkujeme

tímto rodiãÛm, Ïe nám s dÛvûrou

svûfiili své ratolesti, panu uãiteli

Zavadilovi za poskytnutí prostor

knihovny, paní Pelikánové a ãle-

nÛm sdruÏení „Mé mûsto mÛj Ïi-

vot“, ktefií se podíleli na organi-

zaci celého veãera a noci.

Pevnû vûfiíme, Ïe semínka po-

hádek, zasazená dûtem do srdí-

ãek, vzejdou a vyrostou z nich

barevné kvítky a Ïe si v‰echny

dûti na památku odnesly víru

v dobr˘ konec a to nejen v po-

hádkách.  Liba Kovafiíková

Toulav˘ náprstek
V sobotu 2. 4. 05 pofiádal Klub ãesk˘ch turis-

tÛ TJ Bfiidliãná ve spolupráci s obãansk˘m

sdruÏením Mé mûsto mÛj Ïivot, jiÏ 9. roãník

turistického pochodu nazvaného „Toulav˘

náprstek“ opût s ekologick˘m zamûfiením.

Se‰lo se celkem 39 úãastníkÛ, z toho bylo 

9 dûtí, ktefií mûli na v˘bûr tfii trasy v délkách

6, 10 a 16 km. Na startu pfievzali dospûlí ige-

litové pytle na odpad, kterého bylo podél tras

opravdu hodnû, navzdory tomu, Ïe se loni

ãistily. Bylo nám z toho smutno. Plné pytle se

zanechaly na urãen˘ch místech a ty se po

skonãení pochodu odvezly.

Nejdel‰í trasa je velmi hezká a turisticky vdûã-

ná. Vede podél fiíãky Poliãky ke kapliãce

u Vajglova, která byla pfied tfiemi lety oprave-

na na‰imi ãleny. Potom jsme stoupali na

Lískovec odkud byl krásn˘ v˘hled na zasnûÏe-

n˘ hfieben Hrubého Jeseníku, byl pûknû vidût

i Uhlífisk˘ vrch. Za âerven˘m vrchem míjíme

pomníãek, na kterém je nûmeck˘ nápis z roku

1874 - pfieloÏeno „císafisk˘ modfiín“. Modfiín

jiÏ uschnul a byl poraÏen koncem osmdesá-

t˘ch let minulého století. Dále sestupujeme

k Moravici do Bfiidliãné lesy a lesní silniãkou

stoupáme aÏ ke Kamenné boudû. Odtud poho-

dlnû k na‰emu vloni obnovenému místu, které

se naz˘vá „U obrázku“, kde nacházíme velké,

bizarnû pokroucené buky. Od obrázku vychá-

zíme z lesa a mÛÏeme se opût kochat krásn˘m

v˘hledem na Sluneãnou, V̆ ‰inu, Stránsk˘

vrch a je vidût i kousek RyÏovi‰tû. BlíÏíme se

pomalu k cíli a sestupujeme nad jezírkem do

Bfiidliãné. Dûkujeme v‰em, ktefií se na pfiípra-

vû této akce podíleli. Ludmila HorÀáãková

Úspûch na Mistrovství
âeské republiky v ‰achu

Ve dnech 12. - 19. bfiezna se v re-

kreaãním areálu Bohema ve

Zlat˘ch Horách konalo Mistro-

vství âeské republiky v ‰achu

mládeÏe do 16 let. Mistrovství se

zúãastnilo pfies 200 dûtí s dopro-

vodem, pfieváÏnû s perfektním zá-

zemím ze ‰achov˘ch ‰kol z Fr˘-

dku-Místku, Prahy, Plznû a dal-

‰ích. V této tvrdé konkurenci se

neztratila odchovankynû ‰achu

z Bfiidliãné Michaela Ondrová,

v souãasné dobû ãlenka ‰achové-

ho klubu Bruntál, za kter˘ hraje

v extralize mlad‰ího dorostu.

I kdyÏ podmínky pro pfiípravu

má, s ohledem na polohu Bfiidli-

ãné a omezené finanãní moÏnos-

ti, nesrovnatelnû hor‰í neÏ mají

ãlenové ‰achov˘ch ‰kol, dokáza-

la s tûmito soupefikami drÏet krok

a po dramatickém prÛbûhu 

8. a závûreãného 9. kola obsadit

ve své kategorii dívek do 16 let

krásné 2. místo a získat tak moÏ-

nost úãasti na mistrovství Evropy, 

eventuálnû na mistrovství svûta. 

-zr-

¤editelství Základní ‰koly v Bfiidliãné
a péãe o stolní tenis

V úter˘ 22. bfiezna se uskuteãnil

na Základní ‰kole v Bfiidliãné

velk˘ turnaj ve stolním tenise

„O velikonoãního zajíãka“.

SoutûÏilo se ve tfiech kategoriích

na ãtyfiech stolech v hernû ‰koly.

V kategorii nejstar‰ích ÏákÛ zví-

tûzil Petr Gregovsk˘, v mlad‰í

kategorii Pavel Kuãera. SoutûÏ

dívek vyhrála Pavla Gunãagová.

¤editelství ‰koly dává najevo

zájem o tento mezi mládeÏí oblí-

ben˘ sport a plnû podporuje

ve‰keré aktivity s ním souvisejí-

cí. Zajistilo dokonce pálky do

v‰ech tfiíd a velmi podporuje

dva krouÏky stolního tenisu na

‰kole. KrouÏky vede a dûti tré-

nuje jeden z pedagogÛ ‰koly

Antonín Zavadil, dlouholet˘ ak-

tivní hráã stolního tenisu. 

Radoslav Mûfiínsk˘

Podûkování hudbám z R˘mafiova
Dne 26. bfiezna jsem oslavoval

své Ïivotní jubileum v kruhu své

rodiny, pedagogÛ a správních za-

mûstnancÛ Základní ‰koly

v Bfiidliãné. Mûl jsem ‰Èastnou

ruku pfii volbû hudeb, které jsem

si na oslavu pozval. Ty se posta-

raly o skvûlou atmosféru a velmi

zpfiíjemnily oslavy.

Novû vzniklá hudba duo Akord

dokázala, Ïe se mÛÏe zcela bez 

obav fiadit mezi v˘borné interprety

taneãní hudby. Je dnes jiÏ dÛvûrnû

známá vefiejnosti nejen v R˘ma-

fiovû, ale i v ‰irokém okolí.

Podûkování patfií i druhé hudbû,

dnes jiÏ legendární kapele Stfie-

diska volného ãasu R˘mafiov, hud-

bû Pedagog. Toto taneãní hudební

tûleso za krátké dva roky oslaví 

50 let svého trvání. Stfiedisko vol-

ného ãasu v R˘mafiovû se mÛÏe

právem py‰nit souborem tohoto

druhu, kter˘ u nás pravdûpodobnû

vÛbec nemá obdoby. Zpûvaãka

souboru paní Ludmila Sigmun-

dová, zpívající jak v souboru

Akord, tak v matefiském souboru

Pedagog, je dnes uznávanou zpû-

vaãkou v oboru star‰í, ale i zcela

moderní hudby. Pan Franti‰ek

Karásek, zpûvák nad jiné, pfiedve-

dl i po tûÏké nemoci dÛkaz svého

muzikantského kum‰tu.

Dovolím si touto cestou v‰em

muzikantÛm i zpûvákÛm srdeãnû

podûkovat za nev‰ední taneãní

veãer pfii m˘ch oslavách. 

Marko Petrek, ‰kolník,
Základní ‰kola Bfiidliãná
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Z okolních obcí

Ve Stránském nezapomnûli na tradiãní oslavu Velikonoc
¤editel obecnû prospû‰né spoleãnosti

Sovinecko Petr Schäfer je znám nejen sv˘m

aktivním pfiístupem k nejrÛznûj‰ím zajíma-

v˘m a prospû‰n˘m projektÛm - napfiíklad

loÀsk˘m vyãi‰tûním okolí silnice vedoucí ze

Stránského do R˘mafiova - ale pfiedev‰ím ja-

ko hlavní iniciátor projektu Pradûdovy za-

hrádky v okolí Stránského a v neposlední fia-

dû jako ‰éf kapely Keltgrass Band, která sv˘-

mi country melodiemi a star˘mi keltsk˘mi

písnûmi dokáÏe navodit velice pfiíjemnou at-

mosféru pfii nejrÛznûj‰ích setkáních a akcích.

Tou poslední byl pfiedvelikonoãní koncert

25. bfiezna ve Stránském, pfii kterém ãlenové

kapely pozvali v‰echny pfiítomné obãany,

chatafie a chalupáfie na tradiãní oslavu

Velikonoc - Velikonoãní ateliér, jehoÏ hlavní

my‰lenkou je zachování star˘ch zvykÛ, které

se o Velikonocích dodrÏovaly zejména na

vesnici. K tomu úãelu dobfie poslouÏila klu-

bovna spoleãnosti Sovinecko, o. p. s., b˘valá

hospÛdka ve Stránském. V nedûli 27. bfiezna

si mohli stálí i nahodilí náv‰tûvníci vyzkou-

‰et zpracování surové ovãí vlny na kolovratu

pod odborn˘m dohledem Petry Kaãmáfiové,

za asistence Vladimíry Machalové zase vzni-

kaly nejrÛznûj‰í v˘tvory z vizovického tûsta.

Chlapi a jino‰i mûli moÏnost uplést si vlast-

noruãní pomlázky na pondûlní koledu. Jejich

uãitelem byl Petr Martinát a proutí ãtyfi barev

(Ïluté, ãervené, zelené a ãerné) bylo letos po-

prvé dodáno z Pradûdovy zahrádky. Dívky

a Ïeny se mohly pfiiuãit od Mirky

Dvofiáãkové, jak se paliãkuje krajkovou

technikou, a v‰ichni mûli moÏnost nazdobit

velikonoãní kraslice barvami nebo hork˘m

voskem.

Atmosféra ve Velikonoãním ateliéru byla

vskutku pohodová a pfiátelská. K pravému

koloritu oslavy vesnick˘ch Velikonoc snad

opravdu chybûla jiÏ jen malá kÛzlata, která

loni pfiedstavila rodina Beránkov˘ch.

DÛvodem absence kÛzlat byla leto‰ní je‰tû

pomûrnû vysoká snûhová pokr˘vka. Nevadí,

i pfiesto odcházeli v‰ichni naveãer s pocitem

pfiíjemné velikonoãní nálady. Pfií‰tí rok ve

Velikonoãním ateliéru ve Stránském zase na-

shledanou.  JiKo

Cesta k prosperitû vede pfies vzdûlávání
Poslední desetiletí ukázala, Ïe znalosti jsou

základním faktorem podporujícím ekono-

mick˘ rÛst a zprostfiedkovanû i spoleãensk˘

rozvoj. Vznik ekonomiky zaloÏené na vûdû-

ní a znalostech, s dÛrazem na vysoce rozvi-

nuté technologie v prÛmyslu, ale i v sektoru

sluÏeb, dává vzdûlávání nov˘ rozmûr, pfied-

stavuje novou v˘zvu a lidsk˘ potenciál je po-

vaÏován za hlavního ãinitele rozvoje spoleã-

nosti, coÏ se dfiíve pfiisuzovalo jen technice

a majetku. Znalosti se ãím dál více stávají

neopominutelnou ekonomickou kategorií

a také pfiedmûtem trÏní smûny. Vzdûlání

a nové poznatky pronikají do celého hospo-

dáfiství a stávají se zdrojem rÛstu produktivi-

ty práce a konkurenceschopnosti. Proto se

mluví o tzv. vzdûlanostní spoleãnosti - o uãí-

cím se podniku, mûstû, organizaci.

Problematika vzdûlávání je Ïivá i v oblasti

podnikání. Situace v ekonomice se mûní, ze-

jména její strukturalizací a globalizací, vznika-

jí nové nároky na odbornou kvalifikaci, do-

vednosti a postoje. Je tfieba mít na pamûti, Ïe

ãe‰tí podnikatelé ztratí ãasem cenovou konku-

renãní v˘hodu a budou se muset nauãit prosa-

zovat také necenov˘mi faktory konkurence, tj.

kvalitou, inovací, rychlostí, servisem i péãí

o zákazníka. Podstatnû více neÏ dfiíve je eko-

nomické vzdûlávání spjato se situací na trhu

práce. Ten vyÏaduje zamûfiení vzdûlávacího 

úsilí na klíãové kompetence, jako je komunika-
tivnost, práce v t˘mu, fie‰ení problémÛ a rozvoj
schopnosti uãit se a zdokonalovat vlastní v˘-
konnost. Ekonomické vzdûlávání nemÛÏe b˘t

efektivní bez spolupráce se sociálními partne-

ry, a to jak pfii tvorbû studijních profilÛ a pro-

gramÛ, tak v procesu vzdûlávání i jeho vyvr-

cholení, napfi. pfii zpracování diplomních prací.

Vzdûlávací systém musí tedy vhodnû reago-

vat na potfieby praxe i na v˘voj vnûj‰ího pro-

stfiedí. V tomto smyslu pro‰lo vysoké ‰kolství

za patnáct let v˘razn˘mi promûnami.

Nejzfietelnûj‰í byly kvantitativní zmûny, cha-

rakterizované vznikem nov˘ch fakult vefiej-

n˘ch V· i vznikem nov˘ch soukrom˘ch vy-

sok˘ch ‰kol. K vysoko‰kolskému vzdûlávání

má dnes jiÏ v souladu se zámûrem státu pfií-

stup prakticky polovina pfiíslu‰né populace.

V souãasné dobû je v âR 23 vefiejn˘ch V·

a na 40 soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol. Tento

trend je plnû v souladu s Memorandem o vy-

sokém ‰kolství v Evropském spoleãenství

z roku 1991, kde se hovofií o potfiebû vût‰í di-

verzifikace vysokého ‰kolství. Na rozdíl od u-

plynul˘ch staletí, kdy univerzity b˘valy elitní-

mi institucemi, slouÏí nyní vysoké ‰koly jako

zdroj ekonomické prosperity a bohatosti Ïivo-

ta. Vzdûlávací instituce se v nastupující vzdû-

lanostní spoleãnosti stávají symbolem prospe-

rity a rozvoje v podobném smyslu, jak˘m by-

ly kdysi „továrny s koufiícími komíny“.

Je velmi prozfietelné, Ïe se v na‰í oblasti po-

dafiilo spojit tfii z nûkolika principÛ moderní

vzdûlávací politiky, tj. zájem vefiejné správy

o otázky vzdûlávání s právem i skutkem sou-

krom˘ch iniciativ zakládat nové vysoké ‰ko-

ly a elokovat poboãky tûchto ‰kol do regionÛ.

Vysoká ‰kola podnikání, a. s., která se pfii-

pravuje na pfiijetí dal‰ích studentÛ do nového

roãníku v Bruntále, chce v partnerské spolu-

práci právû s vefiejnou správou i podnikateli

regionu pfiispívat v duchu vzdûlávacího cíle

EU k rozvoji podnikatelského my‰lení a tím

i ekonomiky a spoleãnosti na na‰em území.

K tomu má v souãasnosti vytvofieny základ-

ní podmínky i pfiíznivé prostfiedí.

Ing. Pavel Koláfi, Vysoká ‰kola podnikání, a. s.,
poboãka Bruntál

Fota: archiv Sovinecko, o. p. s.
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Vysoká ‰kola podnikání, a. s., oznámila termíny pfiijímaãek

Pfii‰lo jaro do vsi?
PfiestoÏe snûhu na horách ub˘vá jen pozvolna, jaro podle kalendáfie

uÏ nastoupilo a zaãalo kralovat. Dûti z Matefiské a Základní ‰koly

v Lomnici se rozlouãily se zimou vhozením Moreny do potoka a jar-

ní fiemeslnou dílnou, která byla pfiipravena ve ‰kole. V‰ichni si moh-

li ozdobit vajíãka, perník, vyrobit svíãku, velikonoãní pfiáníãko.

ZároveÀ dûti spoleãnû s uãitelkami vyzdobily ‰kolu, aby jaro vûdûlo,

Ïe i my na horách na nûj netrpûlivû ãekáme.  Uãitelky Z· Lomnice

Termíny pfiijímacích zkou‰ek do dal‰ího prv-

ního roãníku poboãky Vysoké ‰koly podni-

kání, a. s., v Bruntále jsou jiÏ známy. Opût

pÛjde o bakaláfiské studium ve studijním pro-

gramu Ekonomika a management, obor

Podnikání. Zájemci o kombinovanou formu

studia na konzultaãním stfiedisku vysoké

‰koly v Bruntále si mohou vybrat z nûkolika

termínÛ pfiijímacích fiízení.

Pfiedkola se uskuteãní jiÏ 20. dubna a 11. kvû-

tna 2005, první kolo 23. ãervna a druhé kolo

11. ãervence.

BliÏ‰í informace lze získat u vedoucího

bruntálské poboãky Vysoké ‰koly podnikání,

a. s., Ing. Pavla Koláfie v budovû Mûstského

úfiadu Bruntál na NádraÏní 20, tel. 775 295

599, e-mail: vsp-br@seznam.cz.

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Tanková bitva o Ostravsko
V sobotu 30. dubna 2005, v den 60. v˘roãí osvobození mûsta Ostravy, vyvrcholí nûkolikadenní oslavy konce druhé svûtové války mimofiádnou akcí pro ‰i-
rokou vefiejnost. V prostoru tzv. stojánky jih mo‰novského leti‰tû, kde se pravidelnû na podzim koná Den NATO, probûhne nejvût‰í vojenská historická ukáz-
ka na na‰em území - rekonstrukce tankového boje v rámci Ostravsko-opavské operace. Organizátory akce jsou Moravskoslezsk˘ kraj, Statutární mûsto
Ostrava, obãanské sdruÏení Jagello 2000 a Armáda âeské republiky. Vstup je zdarma.

S ohledem na poãet vozidel a vo-

jákÛ, ktefií se ukázky zúãastní, se

bude jednat o nejvût‰í akci svého

druhu, jaká kdy byla na území

âeské republiky pfiedvedena.

V souãasné dobû je potvrzena 

úãast nûkolika desítek tankÛ, obr-

nûn˘ch transportérÛ, prÛzkum-

n˘ch vozidel, nákladních a osob-

ních aut, motocyklÛ a dûl a více

neÏ ãtyfii sta vojákÛ v historick˘ch

uniformách Rudé armády, Wehr-

machtu a oddílÛ SS. AÏ na v˘jim-

ky pocházejí ve‰kerá vozidla ze

soukrom˘ch sbírek z celé republi-

ky, vojáci obou „válãících“ stran

jsou ãleny klubÛ vojenské historie

z âeské republiky i ze zahraniãí

(z Nizozemska a z Francie).

Na jakou vojenskou techniku se

tedy mohou náv‰tûvníci tû‰it?

Rudá armáda bude zastoupena nû-

kolika tanky T-34/76 a T-34/85,

samohybn˘m dûlem SU-85, prÛ-

zkumn˘m vozidlem âapajev, ná-

kladními vozidly, motocykly

a dûly. Na stranû protivníka se

pfiedstaví unikátní nûmeck˘ tank

Panzer IV J a stíhaã tankÛ Hetzer

z le‰anské sbírky Vojenského

historického ústavu (jediná vo-

zidla svého druhu, dochovaná na

území na‰í republiky), dále kolo-

pásové transportéry Sd.Kfz 251,

vynikající replika lehkého obrnû-

ného automobilu Sd.Kfz. 222

a fiada dal‰ích kusÛ dobové tech-

niky.

Vzhledem k tomu, Ïe se tato akce,

na kterou bude vstup zdarma, zce-

la jistû setká s velk˘m zájmem ve-

fiejnosti, zpfiístupní organizátofii

prostor stojánky jih jiÏ od jedenác-

ti hodin dopoledne, kdy si bude

moÏné vojenskou techniku pro-

hlédnout v rámci statické ukázky,

následovat bude pfiesun strojÛ do

v˘chozích postavení a v pÛl tfietí

bude zahájen program, ve kterém

nejprve pfied diváky projdou vá-

leãní veteráni - úãastníci bojÛ dru-

hé svûtové války (pfiijede jich na

150), poté z rukou hejtmana kraje

pfievezme zástavu Rota aktivních

záloh Moravskoslezského kraje

a ve tfii hodiny bude pfieletem sou-

dob˘ch letadel vzdu‰n˘ch sil

Armády âeské republiky zahájena

vlastní bojová ukázka, která potr-

vá zhruba hodinu.

Areál bude zpfiístupnûn jiÏ dopo-

ledne také proto, aby se na mo‰-

novské leti‰tû vãas dostali v‰ichni

zájemci.

Organizaãní a bezpeãnostní pokyny
• Organizátofii upozorÀují v‰echny ná-

v‰tûvníky, aby dÛslednû dbali pokynÛ po-

fiadatelÛ a pfiíslu‰níkÛ Policie âR jak na

pfiíjezdov˘ch a pfiístupov˘ch trasách, tak

v samotném areálu leti‰tû, a aby se zdrÏo-

vali pouze na místech, vyhrazen˘ch vefiej-

nosti.

• MoÏnost prohlédnout si interiéry vystave-

n˘ch vozidel nebo vylézt si na nû bude zále-

Ïet na benevolenci majitelÛ, organizátofii ji

v Ïádném pfiípadû nemohou garantovat.

• Z dÛvodu moÏného v˘skytu nevybuchlé

pyrotechniky a munice nebude v Ïádném pfií-

padû povolen vstup na plochu boji‰tû, a to

ani po skonãení ukázky.

• Organizátofii upozorÀují náv‰tûvníky, Ïe

vojenská ukázka bude doprovázena mimo-

fiádn˘m hlukem desítek motorÛ, stfielby a ex-

plozí, kter˘ mÛÏe b˘t nûkter˘m náv‰tûvní-

kÛm na obtíÏ. 

• Úãast by mûly zváÏit osoby trpící epilepsií,

onemocnûními srdce a podobnû, kter˘m by

enormní hluk a rázové vlny, vyvolané explo-

zemi, mohly zpÛsobit zdravotní újmu. 

Za organizátory:
Petr Vanûk - vedoucí kanceláfie hejtmana kraje
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Seriál

Pojìte s námi zdravû Ïít
·tíhlá linie a jarní únava z pohledu tradiãní ãínské medicíny
Nastal ãas, kdy se mÛÏeme tû‰it z probouzejí-

cí se pfiírody. A abychom si toho tû‰ení uÏili pl-

n˘mi dou‰ky, nemûli bychom se pfietûÏovat

a nadmûrnû tûlesnû vysilovat. V tomto období

jsou nejvíce zatíÏena játra a ta jsou na zátûÏ

velmi citlivá. S jarem pfiichází oteplení a s ním

bohuÏel i jarní únava. Není divu, neboÈ po

dlouhé zimû se tûlo potfiebuje zase „naladit“ na

teplé období a nastartovat fyziologické pocho-

dy pro aktivní letní ãas.

Proto bychom mûli více odpoãívat a alespoÀ

10 minut dennû relaxovat a takzvanû „vypnout

mozek“.

A protoÏe po zimû provádíme jarní úklid, mû-

li bychom si „uklidit“ také v na‰em tûle a mys-

li. Pfies zimu se ãlovûk více „obaloval“ tuky

a nyní nastal ãas, abychom se jich zbavili. Ale

tzv. hladovky nejsou tím správn˘m fie‰ením.

Oslabují totiÏ dráhu sleziny a Ïaludku a tím

i krev a energii ãchi, do budoucna se to vymstí.

Nejlépe je vÏdy pozvolna, s rozmyslem nûco

z jídelníãku ubrat, nûco pfiidat a pomalu orga-

nismus pfieladit. Ideální hubnutí je tak jeden

a pÛl aÏ dva kilogramy za mûsíc. Vhodné jsou

také jednodenní pÛsty, pfii kter˘ch konzumuje-

me nejlépe jeden druh potravy - napfi. bylinko-

vé ãaje, zeleninové nebo ovocné ‰Èávy (nejlé-

pe ãerstvé, bez „éãek“) - nezatûÏujeme tím trá-

vicí orgány a uvolnûná energie se mÛÏe v or-

ganismu vyuÏít k regeneraci a detoxikaci.

Vhodné dny pro pÛst jsou 8. 4. pfii novoluní,

16. 4. pfii první ãtvrti mûsíce - odzemí, 24. 4.

pfii úplÀku, 1. 5. pfii poslední ãtvrti mûsíce, 8.

5. pfii novoluní.

Nadváha je odvûk˘m problémem lidstva. Dle

ãínské medicíny se vût‰inou jedná o akumula-

ci horka a vlhka v bfii‰ní oblasti spolu s nedo-

stateãnou funkcí sleziny a Ïaludku. Dráha sle-

ziny produkuje energii ãchi a krev a tím i do-

stateãnû zásobuje organismus. Nadmûrnou du-

‰evní ãi fyzickou prací, stresem, nepravidel-

ností v jídle, hltáním jídla a dal‰ími nepofiád-

nostmi v Ïivotosprávû dochází k oslabení a za-

tíÏení sleziny. Slezina tak nemÛÏe dostateãnû

zpracovávat potravu, která stagnuje a hromadí

se v oblasti bfiicha a vytváfií stagnaci vlhka

a horka, tedy jak˘si „kompost“. Organismus

v‰ak potfiebuje energii a té se mu ze sleziny ne-

dostává. Proto se objevuje zv˘‰ená potfieba ka-

loricky bohat˘ch, ne v‰ak zdrav˘ch jídel.

Oslabená slezina v‰ak takováto jídla nemÛÏe

zpracovat, dochází opût k hromadûní vlhka

a horka ve stfiedním ohni‰ti a zaãarovan˘ kruh

se uzavírá. To vysvûtluje i teorii „JOJO efek-

tu“, tj. opûtovného pfiibírání na váze po dietû.

Proto vám mohu doporuãit speciální bylinné

smûsi, které na jedné stranû vyluãují nahroma-

dûné vlhko a horko z oblasti bfiicha, na druhé

stranû posílí dráhu sleziny a Ïaludku a zhar-

monizují trávení. ZároveÀ sniÏují krevní tuky,

cholesterol, uvolÀují bolesti v oblasti bfiicha,

moãením sniÏují otoky, upraví cukern˘ meta-

bolismus, sníÏí hladinu krevního cukru, posílí

esenci ledvin a zabrání únavû.

NejdÛleÏitûj‰ím meridiánem pro trávení je me-

ridián sleziny a Ïaludku. Zde se potrava pfie-

mûÀuje na energii a krev.

ZároveÀ je tfieba upravit jídelníãek - napfi. pod-

le dûlené stravy (Ursula Summerová). Hlavní

zásadou je stfiídmost, pravidelnost a pestrost.

Zde platí na‰e ãeské pfiísloví: Jez do polosyta,

pij do polopita. Ná‰ organismus vysílá první

signály z mozku do Ïaludku aÏ po 10 minutách

po najedení. Proto se pocit sytosti dostavuje

pozdûji. Pfiejídání vede k oslabení sleziny a Ïa-

ludku s hromadûním hlenu, coÏ zpÛsobuje po-

city plnosti, fiíhání, pálení Ïáhy, pocity nevol-

nosti a bfii‰ního roztaÏení. âínská medicína

klade dÛraz nejen na to, co ãlovûk jí, ale jak jí.

Napfi. jedení ve spûchu, mluvení pfii jídle o prá-

ci, zaãínat práci ihned po jídle, jedení v pozd-

ních veãerních hodinách, jedení v emoãním

napûtí - to v‰e oslabuje Ïaludeãní jin.

Správnû se stravovat je opravdu umûní. âasto

mû vyhledávají klienti ohlednû sestavení jídel-

níãku „na míru“ nebo kvÛli obezitû, trávicích

ãi zaÏívacích potíÏích. âasto se setkávám s kli-

enty, ktefií vÛbec nesnídají nebo snídají ve spû-

chu, za chÛze, pfiípadnû den zaãínají ‰álkem

zrnkové kávy. Pfiitom zdravá snídanû je zá-

klad. Veãefiet bychom mûli v pravidelnou dobu

(nejlépe kolem 18. hodiny). Stravování je dob-

ré rozloÏit na pût men‰ích porcí dennû. VÏdyÈ

strava je ná‰ lék, ná‰ „pohon“.

A v neposlední fiadû je také zdrav˘ pohyb na

ãerstvém vzduchu - tfieba taková veãerní pro-

cházka nám udûlá velmi dobfie. Vhodné je ta-

ké denní zdravotní cviãení spojené s regulací

d˘chání a regulací mysli. Nemá pro nás velk˘

v˘znam nadmûrné fyzické cviãení, kdyÏ si pak

opût dáme vepfio-knedlo-zelo apod.

âlovûk neÏije proto, aby jedl, ale jí proto, aby

Ïil.

Pfií‰tû se zamûfiíme na detoxikaci tlustého stfie-

va.

Pfieji vám, abyste spolu se svr‰ky zimního ob-

leãení odloÏili i staré neduhy.

Petrová Jana - HARMONIE

UÏiteãná informace

Na téma bydlení - IV. ãást
Je v˘hodnûj‰í bydlet ve vlastním, nebo si pronajmout byt?

Jak si vybrat vhodnou realitní kanceláfi pfii

koupi ãi prodeji nemovitosti? Kde vzít pení-

ze na vlastní byt a jeho rekonstrukci? Koupû

vlastního bytu ãi domu se v posledních le-

tech stala témûfi módní záleÏitostí. Ale právû

touha mít vlastní, a ne pronajaté bydlení ved-

la k raketovému nárÛstu kupních cen a nao-

pak k poklesu trÏních nájmÛ. Pfiedtím, neÏ se

rozhodnete koupit byt za jakoukoli cenu, mû-

li byste dobfie poãítat. MÛÏe se vám totiÏ

snadno stát, Ïe z dlouhodobého pohledu bys-

te na tom byli lépe v bytû pronajatém.

Pfii rozhodování, jestli si nemovitost koupit,

nebo pronajmout, byste si mûli ujasnit, jakou

nemovitost chcete. Poté se nezávaznû v rea-

litní kanceláfii zeptejte, kolik by taková ne-

movitost stála a jak vysok˘ by byl pronájem

podobné. Pak porovnejte platby, které souvi-

sí s vlastnictvím nemovitosti (moÏná se aÏ

budete divit, co v‰e musíte platit), s tím, ko-

lik byste platili jako nájemníci.

Platby související s vlastnictvím nemovitosti koupené na hypotéku:
• splátky hypotéky;

• pojistné na rizikovou Ïivotní pojistku (bez ní hypotéku nedostanete) - orientaãnû jde asi o 10 % mûsíãní splátky hypotéky;

• poji‰tûní nemovitosti;

• poplatky za správu domu;

• spoluvlastnické platby (do fondu oprava apod.).

V‰echny tyto platby seãtûte a porovnejte s ce-

nou, za kterou si danou nemovitost mÛÏete

pronajmout. Konkrétní hodnoty jsou v‰ak od-

vislé od konkrétní lokality (situace mÛÏe b˘t

i opaãná - nájem je draÏ‰í neÏ koupû na hypo-

téku), prodejních podmínek i podmínek
jednotliv˘ch bank a spoleãenství vlastníkÛ

a mûní se v ãase (bohuÏel spí‰e k hor‰ímu).

Kromû finanãních rozdílÛ je ov‰em tfieba
vzít v úvahu i jiné faktory. Pokud je rozdíl

mezi nájmem a koupí na hypotéku mal˘ (v fiá-

du stokorun v neprospûch hypotéky), má i tak

koupû na dluh smysl, neboÈ v dÛchodu pak u-

‰etfiíte na nájmu. Tento efekt ale mÛÏe b˘t

vyváÏen v pfiípadû, Ïe úsporu (zvlá‰tû pokud

bude velká - nûkolik tisíc korun a více) získa-
nou nájmem budete stfiádat. Pokud byste
napfiíklad 15 let stfiádali 8 tisíc korun pfii
2% úrokové sazbû (po zdanûní), mûli byste
na konci témûfi 1,7 milionu korun.

JiKo (zdroj internet)
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Není nad vlastní osobní zku‰enost
Více jak dvacet let bydlíme

s manÏelkou a dvûma dûtmi

v druÏstevním domû na Dukelské

ã. 4. Mládí jsem proÏil ve zdûném

rodinném domû u rodiãÛ. Mohu

tedy porovnávat diametrální roz-

díl mezi panelákem a kvalitní

poctivou pûtaãtyfiicítkou cihlovou

zdí.

V Ïádném pfiípadû nemohu sou-

hlasit s tvrzením Ing. Vavfiíãkové,

která porovnává neporovnatelné.

(Pozn. redakce: stanovisko Ing.
Vavfiiãkové bylo uvefiejnûno v RH
ã. 05/2005)
RovnûÏ tak argument t˘kající se

plísní je nesmysln˘ a zavádûjící.

Panelové domy jsou do na‰ich

klimatick˘ch podmínek absolut-

nû nevyhovující stavby, a v dobû,

kdy byla energie relativnû levná,

tak to bylo vcelku jedno. Stejnû

tak nesmyslné jsou rovné stfiechy,

které v na‰ich podmínkách trápí

v‰echny uÏivatele tûchto staveb.

Ideální by bylo vybudovat na

tûchto stfiechách nástavby s malo-

metráÏními byty, kter˘ch je nedo-

statek, a tím navÏdy odstranit v˘-

‰e uveden˘ problém a souãasnû

kvalitnû zateplit stfiechy.

Mluvím nyní o dvou topn˘ch se-

zónách v zatepleném paneláku na

v˘‰e uvedené adrese. Celou dobu

do zateplení jsem se marnû pot˘-

kal s plísnûmi, a to hlavnû na se-

verní stranû. V souãasné dobû, po

provedeném zateplení, je v bytû

úplnû jiné mikroklima. Panely

jsou teplé, rosn˘ bod se posunul

smûrem ven a s plísnûmi, které

jsou mimo jiné velmi zdraví

‰kodlivé (hlavnû u dûtí), je konec.

Okresní stavební bytové druÏstvo

se sídlem v Krnovû dokonãuje

tzv. energetické audity, které jsou

povinné ze zákona. V‰echny do-

my s roãní spotfiebou energií více

jak 700 GJ budou muset fie‰it te-

pelné ztráty.

Po vzoru bytového druÏstva ve

Svitavách, kde bûhem pfiedminu-

lého roku kompletnû zateplili

1200 bytÛ a dosahují aÏ 54 % 

úspor tepla. Získali velmi v˘hod-

n˘ úvûr ve v˘‰i 200 mil. Kã pfii

0,5 % úrokÛ z úvûru od Komerãní

banky.

Pfied zahájením zateplování na‰e-

ho domu jsem nav‰tívil starostu

Ing. Kloudu s dotazem, jak bude

fie‰it mûsto zateplování obecních

panelov˘ch domÛ. Stejnû tak Ing.

Vavfiiãkovou. Oba svornû konsta-

tovali, Ïe nejsou peníze.

Upozornil jsem je na moÏnost

získat dlouhodobé úvûry (10-15

let) a pfii úsporách tepla 50 % 

umofiit tyto úvûry z vût‰í ãásti

z tûchto úspor. Na základû ener-

getick˘ch auditÛ budou muset

mûsta tuto problematiku stejnû

fie‰it, jinak hrozí mnohamiliono-

vé pokuty.

Celkové náklady spojené s revita-

lizací panelov˘ch domÛ byly vy-

ãísleny na neuvûfiiteln˘ch 800

miliard korun. Takovou ãástku

na‰e vytunelovaná spoleãnost ni-

kdy nedá dohromady. Nabízí se

kulantní fie‰ení, a to prodej obec-

ních bytÛ za symbolickou cenu

s tím, Ïe noví majitelé si vezmou

dlouhodobé úvûry a zajistí revita-

lizaci vãetnû kompletního zatep-

lení. Tito noví majitelé se po vzo-

ru ãlenÛ bytov˘ch druÏstev bu-

dou lépe a radostnûji starat o své

domy.

Ve stfiedu 23. bfiezna 2005 bylo

oznámeno poslankyní Evropské-

ho parlamentu, Ïe EU nepfiispûje

Ïádn˘mi prostfiedky na regenera-

ci panelov˘ch domÛ.

Ing. Josef ·véda,
ãlen pfiedstavenstva OSBD Bruntál

Pouãíme se z leto‰ní zimy?
V Ïádném pfiípadû si neosvojuji právo hodno-

tit a vyvozovat závûry z péãe o chodníky a ko-

munikace o leto‰ní zimû. To pfiíslu‰í jin˘m,

povolanûj‰ím, ktefií to jistû provedou.

Upozorním jen na takové jevy, o kter˘ch jsem

vût‰inou bezv˘slednû s vedením Mûstsk˘ch

sluÏeb R˘mafiov bûhem zimy hovofiil.

1.) Je tfieba rychle reagovat na pfiídûl snûhu

a jeho rozhrnování a zpfiístupnit pfiechody pro

chodce. Bylo bûÏn˘m jevem, Ïe z pfiechodu

na silnici nebo opaãnû bylo tfieba pfiekonávat

50 aÏ 70 cm zledovatûlé hromady snûhu.

Chodil jsem s dvûma holemi a mûl jsem co

dûlat, abych nesklouzl pfiímo pod auto.

Nebylo by pr˘ moÏné, dle vyjádfiení Ing.

Valy, zamûstnat nezamûstnané na tyto a po-

dobné práce. Ale koncem zimy uÏ bylo moÏ-

né je zamûstnat pfii krumpáãování ledov˘ch

krun˘fiÛ na chodnících? Myslím, Ïe udrÏová-

ní pfiechodÛ pro chodce po celou zimu by by-

lo dÛleÏitûj‰í.

2.) Také udrÏet nûkteré frekventované schody

bylo nad moÏnosti Mûstsk˘ch sluÏeb? Jedná

se o schodi‰tû pod ‰kolou u kostela, dále

o schody u dolní drogerie a navazující svaÏit˘

chodník. Tam nûkdy projít bez úhony bylo

nad síly chodcÛ. Chodil jsem tam ãasto ráno

pfied sedmou a vidûl jsem nikoliv starého pá-

na, jak jenom dík ruksaku na zádech nepfii‰el

k úrazu pátefie.

3.) Silniãáfii, aby poznali pfii rozhrnování snû-

hu, kde je okraj silnice, vytyãující zejména

v zatáãkách okraje cesty.

Mûstské sluÏby by mûly obdobnû zcela spora-

dicky okraj chodníkÛ. Napfiíklad od rohu pro-

dejny H+H dál po Pivovarské ulice vyjel roz-

hrnovaã mimo chodník víc jak o metr, takÏe

kdyÏ roztál sníh, chodili jsme místo po chod-

níku blátem. Jaroslav Nejedl˘

Prostor pro firmy a podnikatele

Prostûjovská Gala nabídla dvû desítky pracovních míst v Janovicích
V pátek 1. dubna byl slavnostnû

zahájen provoz poboãky firmy

Gala Prostûjov v objektu b˘valé

Základní ‰koly v Janovicích za 

úãasti zástupcÛ firmy - generální-

ho fieditele Michala Preiningera,

ekonomického fieditele Otakara

Kukly a ãlena pfiedstavenstva spo-

leãnosti a manaÏera projektÛ

Pavla Ogouna, dále Hany Korco-

vé, obchodního area manaÏera,

Jifiiny Souãkové, vedoucí mode-

lárny Gala, a Marie Jaro‰ové,

mistrové provozovny Gala Jano-

vice. Pfiítomni byli také fieditel

Úfiadu práce Bruntál Milan Horna

a vedoucí odboru trhu práce

Tomá‰ Nûmec. Za mûsto R˘ma-

fiov pfiijali pozvání starosta Petr

Klouda a fieditelka Bytermu

R˘mafiov Lenka Vavfiiãková.

Gala Prostûjov nabídla v jano-

vické poboãce práci dvaceti ‰iã-

kám, které se zde uplatní pfii v˘-

robû tûÏké galanterie a v provo-

zu ‰ité v˘roby. Na pracovní mís-

ta vyhlásila firma v˘bûrové fiíze-

ní, které se uskuteãnilo dvouko-

lovû a pfiihlásilo se na nû celkem

58 uchazeãÛ.

Gala Prostûjov vyrábí své pro-

dukty jiÏ od roku 1951, v sou-

ãasné dobû zamûstnává 226 pra-

covníkÛ a prezentuje se na trhu

v devûtadvaceti zemích svûta.

Známé jsou pfiedev‰ím její volej-

balové a basketbalové míãe, se

kter˘mi se ve ãtrnácti zemích

svûta hraje I. nebo II. liga a na

které má spolu s dal‰ími tfiemi

státy svûta certifikát pro meziná-

rodní soutûÏe vydávané svûto-
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Akce hradu Sovinec

Po oba dny hrad otevfien 9.00 - 19.00 hod.

Dále pfiipravujeme:
7. a 8. 5. „P¤ÍZRAK TEMNÉ VùÎE“ -  PÁLENÍ âARODùJNIC NA HRADù

28. a 29. 5. „LÁRY FÁRY DO POHÁDKY“ -  POHÁDKOV¯ HRAD DùTEM

2. a 3. 7. „PAST NA MEDVùDA“ -  SOKOLNICKÉ A LESNICKÉ SLAVNOSTI

16. a 17. 7. „ZA âEST KRÁLE“ -  T¤ICETILETÁ VÁLKA NA SOVINCI

13. a 14. 8. „HODOKVAS RYTÍ¤E KOBYLKY“ -  TRADIâNÍ ¤EMESLN¯ JARMARK

3. a 4. 9. „O PRSTEN âERNÉ VDOVY“ -  GOTICK¯ MUMRAJ NA ST¤EDOVùKÉ TVRZI

24. a 25. 9. „KA·PÁREK NA SKALNÍM HRADù“ -  LOUTKÁ¤SKÁ A DIVADELNÍ POUË

Informace na: tel.: 777 205 029
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz

www.sovinec.cz

První akce na hradû Sovinci
NA MORAVSKÉ VESELICI - 16. a 17. dubna

09.10  Slavnostní zahájení sezóny 2005 - dûlové salvy pfied hradem

09.25  Probudíme hrad ze zimního spánku - Garda 3. nádv.

09.30  Aj, másku, másku - lidová hudba Rabu‰a 3. nádv.

10.00  Ona a její vyvolení - ‰erm ·ejdífii 5. nádv.

10.20  Zasadil jsem kopretinu - scénka Garda 5. nádv.

10.25  Pfiíjezd rytífie Kobylky - scénka M.C.E. 5. nádv.

10.35  Vyná‰ení smrti a vítání jara - folklór Markovice 5. nádv.

11.00  Slavnostní prÛvod úãinkujících hradem 5. nádv.

11.10  Mal˘ kousek velkého umûní - kejklífi Kfiupala 5. nádv.

11.35   Bakaláfii - hraná scéna M.C.E. 5. nádv.

12.10  ·ípková RÛÏenka - pouliãní pohádka VíÈa Marãík 5. nádv.

13.10  Zvesela, hudci - lidová hudba Rabu‰a 5. nádv.

13.30  Ona a její vyvolení - ‰erm ·ejdífii 5. nádv.

13.50  Na moravské veselici - folklór Markovice 5. nádv.

14.10  Rád vstupuji do boufilivého potlesku - kejklífi Kfiupala 5. nádv.

14.35  O hadruÀku zamotaném - hraná scéna M.C.E. 5. nádv.

15.00  Aj, másku, másku - lidová hudba Rabu‰a 5. nádv.

15.15  Princ Bajaja - pouliãní pohádka VíÈa Marãík 5. nádv.

16.10  Ona a její vyvolení - ‰erm ·ejdífii 5. nádv.

16.30  Vítání jara na vsi - folklór Markovice 5. nádv.

16.55  UkáÏu vám jedno kouzlo - kejklífi Kfiupala 5. nádv.

17.15  Bakaláfii - hraná scéna M.C.E. 5. nádv.

17.50  Zasadil jsem kopretinu - scénka Garda 5. nádv.

18.00  Na rozlouãenou - lidová hudba Rabu‰a 5. nádv.

vou organizací FIVB a FIBA.

Kromû toho je v˘robcem zboÏí

pro velmi nároãné zákazníky,

vyrábí také ruksaky, tlumoky,

sportovní ta‰ky, pfiíslu‰enství

k míãov˘m hrám, zdravotní a zá-

chranáfiské soupravy, napfiíklad

pro rakouské letecké záchranáfie

a dal‰í partnery. V âeské repub-

lice má více jak 600 odbûratelÛ

a prodej se realizuje prostfiednic-

tvím obchodních zástupcÛ.

Majitelem firmy je prof. Milan

Janout a v souãasnosti nejv˘-

znamnûj‰ím zákazníkem je nû-

mecká firma pana Jochena

Kıblera, pro kterou Gala

Prostûjov vyrábí 17 druhÛ v˘-

robkÛ. Tfiiaosmdesát procent

produkce Galy putuje na export.

„Jsme velmi spokojeni a mile
pfiekvapeni, jak probíhala doko-
nalá souhra a vzájemná spolu-
práce zainteresovan˘ch stran ta-
dy u vás v R˘mafiovû pfii pfiípra-
vû otevfiení poboãky Galy
v Janovicích. Zásluhu na tom má
zejména mûsto R˘mafiov a sta-
rosta Petr Klouda, stavební
úfiad, kter˘ kolaudoval rekon-
struovan˘ objekt b˘valé ‰koly, na
poradenské ãinnosti a organiza-
ci se v˘znamnû podílela organi-
zace Byterm s paní fieditelkou
Lenkou Vavfiiãkovou. Stejnû si
váÏíme vstfiícnosti Úfiadu práce
v Bruntále s fieditelem Milanem

Hornou, v neposlední fiadû pak
za otevfiení poboãky vdûãíme
i r˘mafiovské stavební firmû
STAS, která zvítûzila ve v˘bûro-
vém fiízení a odvedla svou práci
ve znaãnû krátké dobû a ve velmi
dobré kvalitû. Lidsk˘ pfiístup,
ochotu, pomoc a „moravskou“
vstfiícnost by vám mohlo závidût
nejedno mûsto v republice,“ fiekl

v úvodu pfied slavnostním pfie-

stfiiÏením pásky pfii oficiálním 

otevfiení janovické poboãky ge-

nerální fieditel Michal Preininger.

Podle vyjádfiení ‰kolícího stfie-

diska v Prostûjovû, kam se nové

zamûstnankynû janovické Galy

jezdily zauãovat, a vedoucí mo-

delárny Jifiiny Souãkové, jsou

vybraná dûvãata velmi zruãná

a ‰ikovná. Svépomocí si vytvofii-

la na pracovi‰ti domácí prostfiedí,

u‰ila si závûsy a záclonky do 

oken. Slavnostní pfiestfiiÏení pásky

svûfiil generální fieditel starostovi

mûsta Petru Kloudovi, kter˘ po-

pfiál janovické provozovnû mno-

ho spokojen˘ch zákazníkÛ, vede-

ní firmy vzkvétající prosperitu

a nov˘m zamûstnankyním, aby se

jim na novém pÛsobi‰ti líbilo.

A jak˘ názor má na otevfiení ja-

novické poboãky fieditel Úfiadu

práce v Bruntále Mgr. Milan

Horna?

„Jsem rád, Ïe i men‰í firma, ja-
kou je poboãka Galy Prostûjov

v Janovicích, pomÛÏe sníÏit neza-
mûstnanost na R˘mafiovsku,
a hlavnû, Ïe zde na‰ly uplatnûní
matky s dûtmi, které se jen stûÏí
vracejí na trh práce,“ sdûlil fiedi-

tel ÚP v Bruntále Milan Horna.

K tomu, aby do problémov˘ch

regionÛ pfii‰li investofii, je podle

jeho slov potfieba vyvinout vût‰í

tlak na krajské úfiady, pokud moÏ-

no z více stran, nejen ze strany

zamûstnavatelÛ a podnikatelÛ, ale

zejména ze strany obcí, ale i úfia-

dÛ práce. „V pfiípadû otevfiení po-
boãky v Janovicích sehrálo hlav-
ní roli velmi pozitivnû mûsto
R˘mafiov spolu s Úfiadem práce

v Bruntále a v˘sledky na sebe ne-
nechaly dlouho ãekat. Domnívám
se, Ïe do budoucna je to jeden
z moÏn˘ch modelÛ aktivní spolu-
práce tûchto subjektÛ. A objektÛ,
které nejsou v dostateãné mífie vy-
uÏity, máme v na‰em regionu po-
mûrnû dost, jde jen o to, jak dané
projekty uvést do pohybu, jak na-
jít partnery, ktefií budou ochotni
investovat,“ dodal fieditel Milan

Horna a na závûr vyslovil pfiání,

aby pfiicházeli takoví investofii,

jejichÏ zámûry budou my‰leny

váÏnû a jejich plány budou reálné

a realizovatelné v na‰ich podmín-

kách a s na‰imi lidmi. JiKo
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Velká cena R˘mafiova ve stolním tenisu
V sobotu 26. bfiezna uspo-

fiádal oddíl stolního tenisu

ve spolupráci se Stfiedi-

skem volného ãasu v R˘-

mafiovû turnaj registrova-

n˘ch a neregistrovan˘ch

hráãÛ ve stolním tenisu.

Kvalitnû obsazeného tur-

naje se zúãastnilo 45 hráãÛ

ze ·ternberka, Olomouce,

Krnova, Bruntálu, Jesení-

ku, R˘mafiova a okolí. Úro-

veÀ turnaje byla na velmi

vysoké úrovni, jelikoÏ vût-

‰ina úãastníkÛ hraje pravi-

delnû krajské a divizní sou-

tûÏe. V celém prÛbûhu tur-

naje se neztratili domácí

hráãi, ktefií v kategorii re-

gistrovan˘ch obsadili dru-

hé a ‰esté místo. Celkov˘m

vítûzem turnaje se stal R˘-

mafiovan hrající v souãasné

dobû v Krnovû - Vladimír

Îateck˘.

To, Ïe se v R˘mafiovû dob-

fie pracuje s mládeÏí, potvr-

zuje i úspûch Markéty

Îatecké na krajském turna-

ji TOP 12 v Krãmani u Olo-

mouce, kde obsadila krásné

2. místo. Ale‰ Polák

V˘sledky - registrovaní: V˘sledky - neregistrovaní:

1. Vladimír Îateck˘ - Krnov 1. Zdenûk Pavlík - Krnov

2. Vojtûch JanÛ - R˘mafiov 2. Antonín MaÀur - Stará Ves

3. Jifií Plesník - Bruntál 3. Ludûk Gryã - R˘mafiov

4. Petr Karatidis - Jeseník 4. Vladimír ·trbík - Velká ·táhle

5. Jaroslav Ptáãek - Bruntál 5. Petr Jánsk˘ - R˘mafiov

6. Bronislav Rektofiík - R˘mafiov 6. Josef Vosyka - R˘mafiov

Kategorie - juniofii a Ïeny:

1. Radek Pospíchal - Olomouc

2. Luká‰ Rektofiík - R˘mafiov

3. Jaroslava Kozáková - R˘mafiov

4. Hanka Poláková - R˘mafiov

5. Markéta Îatecká - Krnov

6. ZdeÀka Weinerová - R˘mafiov

Sport

·est˘ roãník turnaje v ko‰íkové
Ve stfiedu 30. bfiezna se v tûloc-

viãnû Gymnázia R˘mafiov usku-

teãnil basketbalov˘ turnaj, kter˘

jiÏ tradiãnû pofiádá na‰e uãili‰tû.

Zúãastnila se ãtyfii druÏstva. Dvû

druÏstva místních studentÛ -

SOU a OU a Gymnázia. Pfiijeli si

zahrát také studenti SZ·

z Opavy a druÏstvo z polského

Ozimku. Urãitû v‰ichni na tento

turnaj peãlivû a tvrdû trénovali,

ale vyhrát mohli jen ti nejlep‰í.

V‰echny zápasy byly dobfie ode-

hrané, uÏ od zaãátku se v‰ichni

snaÏili o dobré umístûní. Nejvíce

divákÛ a netrpûliv˘ch fanou‰kÛ

mûlo SOU a OU R˘mafiov.

SpoluÏáci, studenti a uãitelé fan-

dili, co jim hlasivky dovolily.

Na‰i horcí favorité se nejprve ut-

kali s místním Gymnáziem a po

nerozhodném zaãátku nakonec

zvítûzili. Jejich druh˘m soupe-

fiem byli studenti z opavské ‰ko-

ly, ktefií taktéÏ proti na‰im stu-

dentÛm neuspûli. Poslední zá-

pas, kter˘ ãekal na na‰e druÏ-

stvo, byl jedním z nejdÛleÏitûj-

‰ích a nejobávanûj‰ích. Polské

druÏstvo z Ozimku bylo známo

taktickou hrou a rychl˘mi a po-

nûkud tvrdû hrajícími hráãi. Na‰i

ho‰i za vidinu prvního místa bo-

jovali z pln˘ch sil aÏ do konce

celého turnaje. Nezklamali a po-

dafiilo se jim umístit na nádher-

ném a hlavnû zaslouÏeném prv-

ním místû. Na druhém místû

skonãili pol‰tí hráãi z Ozimku,

na tfietím místní Gymnázium

a na ãtvrtém, bramborovém,

místû skonãili ho‰i z Opavy.

V‰em na‰im studentÛm, ale také

trenérovi panu uãiteli StaÀkovi

blahopfiejeme a zároveÀ dûkuje-

me za pûknou reprezentaci na‰e-

ho uãili‰tû. Veronika Mlãková,
2. roãník SOU a OU R˘mafiov

Stolní tenisté zabodovali v krajské soutûÏi
DruÏstvo stolních tenistÛ sehrálo v sobotu

2. dubna na domácí pÛdû poslední utkání

leto‰ní sezóny. Proti prvnímu muÏstvu ta-

bulky, které pfiijelo v plné sestavû, nastou-

pili hráãi SVâ bez respektu a pfiehráli ho

pomûrem 11:7. O vítûzství a body se vy-

rovnan˘m v˘konem zaslouÏilo celé druÏ-

stvo: JanÛ (3,5), Veiglová (3), Rektofiík

(2,5), Polák (2).

Tento v˘kon nováãkÛ soutûÏe pfiinesl umís-

tûní na 5. místû tabulky, coÏ pfied sezónou

nikdo neãekal a je to pfiíslib do dal‰ího ro-

ku, kdy chce druÏstvo zase bojovat o pfied-

ní umístûní ãi postupové místo do vy‰‰í

soutûÏe. Bronislav Rektofiík

1. Omya Jeseník D 244:152 58

2. TJ Loko Zábfieh B 228:168 55

3. Sokol Horní Îivotice 255:141 55

4. TJ Sokol Jedlí 225:171 49

5. SVâ R˘mafiov 218:178 47

6. Sokol Vrbno p. Prad. 217:179 46

7. Empax Mikulovice B 200:196 44

8. TJ Krnov B 188:208 42

9. ATS M. Albrechtice 184:212 40

10. Granitol Mor. Beroun 160:236 35

11. Sokol Dubicko 164:232 34

12. Pramet ·umperk D 93:203 23

Chcete vidût nûco z umûní na‰ich hráãÛ a hlavnû mistra Evropy 

a vicemistra svûta? Pfiijìte se podívat na v˘jimeãnou podívanou, 

kterou je‰tû R˘mafiov nevidûl:

Nejlep‰í stolnû-tenisová exhibice na svûtû!
v podání legend ãeského stolního tenisu

Milan Orlowski - trojnásobn˘ mistr Evropy

Jindfiich Pansk˘ - dvojnásobn˘ vicemistr svûta

Kdy: sobota 30. 4. 2005 ve 14.00 hodin

Kde: SVâ R˘mafiov (DÛm kultury) - velk˘ sál

Dvouhodinov˘ program, kter˘ stojí za to vidût:

- krátké vystoupení mlad˘ch nadûjí stolního tenisu R˘mafiova

- dvouhra Orlowski proti domácímu hráãi

- dvouhra Pansk˘ proti domácímu hráãi

- ãtyfihra Orlowski, Pansk˘ proti domácím hráãÛm

- exhibice Orlowski - Pansk˘

Vstupné: dûti - 50 Kã, dospûlí - 90 Kã

Prodej: BOB sport, Husova 3, R˘mafiov - od 11. 4 do 30. 4.

SVâ - 30. 4. od 13.00

Info: 777 121 919

Pfiijìte podpofiit rozvoj stolního tenisu v R˘mafiovû !  
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Cyklistická sezóna zaãíná
CK Stará Ves se v sobotu 26. bfie-

zna zúãastnil prvních závodÛ le-

to‰ní sezóny. V rámci zpestfiení

jarní pfiípravy a soustfiedûní klu-

bu na jiÏní Moravû startovali

s klubem i Buldoci Rapotín na

Velikonoãní ãasovce v Hulínû.

PfiestoÏe nûktefií ãlenové klubu

zaãali minul˘ t˘den najíÏdût prv-

ní kilometry, zanechali v Hulínû

dobr˘ dojem a ukázala se kvalit-

ní zimní pfiíprava na bûÏkách. Na

trati dlouhé 20 km v kategorii ju-

niorek zvítûzila Petra StrÏínková

a porazila v‰ech ‰est domácích

závodnic. V kategorii ÏákÛ dojel

na druhém místû Lubo‰ Orság

a v seniorské kategorii obsadil 

2. místo Antonín Domansk˘.

Do prvních závodÛ v na‰em re-

gionu zÛstávají je‰tû tfii t˘dny.

Pfiejeme v‰em cyklistÛm sluneã-

né a teplé poãasí pro kvalitní pfií-

pravu. Karel StrÏínek

TK Jes postupuje na dal‰í mistrovství
Ve dnech 19. a 20. bfiezna se 

uskuteãnila v Kulturním domû

v Karviné regionální taneãní

soutûÏ, kterou kaÏdoroãnû pofiá-

dá âeskomoravská taneãní orga-

nizace. Bojovalo se v devíti ta-

neãních disciplínách a tfiech vû-

kov˘ch kategoriích. V sobotu

probûhlo klání dûtí a hlavní kate-

gorie, nedûle patfiila juniorÛm.

Registrované soubory z celé se-

verní Moravy pfiedvádûly porotû

své v˘kony. Diváci i zmiÀovaná

porota shlédli neuvûfiiteln˘ch se-

dmdesát vystoupení. Po oba dny

mûl TK Jes své zástupce.

Dûti se v kategorii Choreografie

rekreaãního tance umístily na

krásném druhém místû, juniofii

v kategorii Taneãní kompozice

skonãili na místû ãtvrtém. Obû

skladby postupují na mistrovství

Moravy, které se bude konat 

23. a 24. dubna ve Vy‰kovû.

Dûkuji tímto v‰em taneãníkÛm

za vzornou reprezentaci a pfieji

mnoho úspûchÛ v dal‰í soutûÏi. 

Alena Tome‰ková

ZDRAVÁ V¯ÎIVA
Biopotraviny

ãaje z ekologick˘ch oblastí

TRADIâNÍ
âÍNSKÁ MEDICÍNA

DDeettooxxiikkaaããnníí bbyylliinnnnéé ppfifiíípprraavvkkyy
¤¤ÍÍZZEENNÁÁ DDEETTOOXXIIKKAACCEE OORRGGAANNIISSMMUU
VVyynniikkaajjííccíí ppfifiíípprraavvkkyy pprroo ‰‰ttííhhlloouu lliinniiii

V·E PRO ZAHRÁDKÁ¤E
eko-hnojiva, kvûtináãe, semena, sazenice

ovocné stromky, konifery

Poradenství Harmonie, prodejna Zahrádkáfi
R˘mafiov, Národní 31 - u pekárny, tel. 554 211 190

Soukromá fiádková inzerce

STARÉ POHLEDNICE do roku 1945 (tj. mal˘ formát)
DOB¤E ZAPLATÍM!

Tel.: 608 420 808

Hledám pronájem
Hledám k dlouhodobému pronájmu (3-5let) byt, 1/2 domu, dÛm, po-

pfi. chalupu uzpÛsobenou k celoroãnímu bydlení v R˘mafiovû a okolí.

V pfiípadû bytu ne v panelovém domû, nejlépe v cihlovém domû, po-

pfi. zrekonstruované podkroví apod. (velikost 3+1, mÛÏe b˘t i vût‰í).

V pfiípadû nabídky prosím kontakt na tel: 602 203 322.

Tonda Domansk˘ na 2. místû

Petra na prvním místûOdjezd ze soustfiedûní v Otrokovicích.
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Fotbalov˘ oddíl TJ JISKRA
informuje

VáÏení pfiíznivci kopané,

fotbalov˘ oddíl TJ Jiskra R˘mafiov je stále nejvût‰ím od-

dílem TJ. Do mistrovsk˘ch soutûÏích je pfiihlá‰eno 9 muÏ-

stev v poãtu 145 hráãÛ. I po sestupu druÏstva muÏÛ z di-

vize jde fotbalov˘ Ïivot dál. V krajském pfieboru muÏÛ

hraje na‰e druÏstvo pohledn˘ fotbal s daleko vût‰ím po-

ãtem hráãÛ vlastní líhnû. Musíme b˘t py‰ní na ãlenskou

základnu v mládeÏnick˘ch muÏstvech. V krajském pfiebo-

ru ÏákÛ na‰e druÏstva bojují o postup do divize.

Dorostenci se snaÏí postoupit do krajského pfieboru.

MuÏstva pfiípravek nám ostudu také nedûlají. MÛÏeme fií-

ci, Ïe jdeme správnou cestou.

S prací kolem fotbalu je spjata i ostatní ãinnost, jako je po-

fiadatelská sluÏba, ãinnost pokladních pfii utkání muÏÛ a sa-

mozfiejmû i pomoc pfii vedení a organizaci jednotliv˘ch

druÏstev. Tímto oslovením Vás Ïádáme o pomoc pfii orga-

nizaãní ãinnosti pfii fotbalov˘ch utkáních. Není v silách v˘-

boru zaji‰Èovat tuto ãinnost bez pomoci Vás fanou‰kÛ. Tûm

fandÛm, kter˘m na r˘mafiovské kopané záleÏí, nechÈ své

sluÏby nabídnou pfii fotbalov˘ch utkáních a na tréninko-

v˘ch jednotkách funkcionáfiÛm fotbalového oddílu.

Za pochopení a spolupráce pfiedem velmi dûkujeme.

V˘bor fotbalového oddílu TJ Jiskra R˘mafiov

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto
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Vy‰lo dne: 15. 4. 2005. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 21. 4. 2005, dal‰í ãíslo vyjde 29. 4. 2005.

Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz 
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Fotbalov˘ v˘sledkov˘ servis

Tabulky pfiipravil Zdenûk Kudlák

NNoovvûû ootteevvfifieennáá kkaanncceellááfifi WWüüsstteennrroott
Nabízíme: - úvûry s 0% vkladem
- úrok pouze 4,8%
- doba schválení do 48 hodin
- hypoteãní úvûry s úrokem od 5,35%
- opravy panelov˘ch domÛ s úrokem 1,9%
- poji‰tûní majetku a osob
- spofiení pro dûti ZDARMA (do 30. 6.)

AKCE: kdo uzavfie úvûrovou smlouvu nebo smlouvu o stavebním spofiení
do konce kvûtna, má 50% slevu na poplatku

Kontakt: nám. Míru 29, R˘mafiov, 795 01
(1. patro nad fieznictvím a cukrárnou)

PO, ST 9 - 11 13 - 17
ÚT, âT 13 - 16

Mobil: 724 129 137
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VVííttee,, ÏÏee mmÛÛÏÏeettee uu‰‰eettfifiiitt
aaÏÏ 22..000000 KKãã
ppfifiii ppoovviinnnnéémm ppoojjii‰‰ttûûnníí
VVaa‰‰eehhoo vvoozziiddllaa??
MMyy aannoo aa uummíímmee VVáámm ppoorraaddiitt..
PPfifiiijjììttee nnááss nnaavv‰‰ttíívviitt aa uu‰‰eettfifiííttee!!!!

GGaarraanntt ppoojjii‰‰ÈÈoovvaaccíí mmaakkllééfifisskkáá ssppoolleeããnnoosstt ss.. rr.. oo..
Námûstí Míru 29, 795 01 R˘mafiov

Po 9-11 13-17
Út 13-16
St 9-11 13-17
ât 13-16

SSppoolluupprraaccuujjeemmee vv ppoojjii‰‰ttûûnníí:
âeská poji‰Èovna a.s., Kooperativa poji‰Èovna
a.s., Allianz poji‰Èovna a.s., âSOB poji‰Èovna
a.s., Generali poji‰Èovna a.s., UNIQA poji‰Èovna
a.s., Triglav poji‰Èovna a.s., âPP a.s.

PPeennzziijjnníí ppfifiiippoojjii‰‰ttûûnníí: Penzijní fond âP a.s.

SSttaavveebbnníí ssppoofifieenníí: Wüstenrot a.s.- ii úúvvûûrryy
zzee ssttaavveebbnnííhhoo ssppoofifieenníí

HHyyppoottééããnníí úúvvûûrryy: Wüstenrot a.s., Raiffeisen a.s.
Kontakt mimo provoz kanceláfie: 
777 888 033, 554 212 267 - p. Ujfalu‰i

Husova 3, R˘mafiov, tel.: 776 884 331

Dejte vyniknout kráse va‰eho tûla
opálením v biosoláriu

POZOR! NOVÉ TRUBICE!
P¤I ZAKOUPENÍ PERMANENTKY

BONUS +50 % ZDARMA

OBCHOD SE ZNAâKOVOU MÓDOU,
OBUVÍ A DOPL≈KY

TELEPOINT PARTNER, RÝMAŘOV náměstí Míru 2 (vedle pošty), 1. patro
tel.: 554 230 485

Proã si sluÏbu pofiídit:

• První 3 mûsíce uÏívání sluÏby s mûsíãním 
poplatkem pouh˘ch 520 Kã (bez DPH)

• KaÏd˘ dal‰í mûsíc poplatek 599 Kã (bez DPH)
• Aktivace sluÏby pouze za 1 Kã
• Rychlost aÏ 256 kbit/s (downstream)
• Velkorys˘ datov˘ limit 2 Gb mûsíãnû

Dal‰í v˘hody sluÏby:

• pfiipojení k internetu 24 hodin dennû
• garance stál˘ch mûsíãních poplatkÛ
• bezpeãné a spolehlivé pfiipojení

(nehrozí podvodná pfiesmûrování)
• telefonování a surfování zároveÀ
• neuplatnûní Fair User Policy

Z¤ÍZENÍ VYSOKORYCHLOSTNÍHO
INTERNETU!

Vefiejn˘ internet
v budovû

âeského Telecomu!
(vedle po‰ty - 1. patro)

Cena od 20 Kã za hod.

Vysokorychlostní pfiipojení!

(moÏnost tisku
a záloha dat na média)



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

Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Money Auto: 
+ Defendlock nebo Construct v hodnotû 10.000 Kã + slevová karta na benzin Benzin Plus 

+ kreditní karta s úvûrov˘m rámcem aÏ 75.000 Kã + digitální fotoaparát Olympus 
AKCE

• Ke kaÏdému vozu pohonné hmoty v hodnotû 1000 Kã •

• 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.
• Úvěr autoCREDIT od GE Money
Auto: akontace již od 0%, výhod-
né havarijní pojištění a povinné ru-

čení. Na sjednání úvěru potřebuje-
te dva platné doklady totožnosti,
bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel 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

Renault Twingo 1.3, 3dvéfio-
v˘, r. v. 1996, 73 tis. km, rá-
dio, imobilizér, zadní stûraã.
Cena: 69 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 Ghia, 
1. maj., r. v. 2001, 139 tis. km, aut. kli-
ma, 8x airbag, ABS, CD, pal. poã., v˘-
bava v el., centrál. Cena: 268 000 Kã.

·koda Felicia combi LX 1.9 D, 
r. v. 1998, 80 tis. km, airbag, CD,
rádio, centrál, imob., posil. fiíz.,
el. zrcátka. Cena: 139 000 Kã. 

Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
Elegance, r. v. 2001, 52 tis. km,
2x airbag, ABS, centrál, klima, taÏ-
né, construct. Cena: 339.000 Kã.

Ford Focus 1.8 TDDi 66 kW, r. v.
2003, 39 400 km, klima, 4x air-
bag, ABS, el. v˘bava, centrál,
CD, rádio. Cena: 299 500 Kã.

Mazda Premacy 2.0 DIDT, r. v. 2000,
106 800 km, klima, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. v˘bava, posilovaã
fiízení. Cena: 259 000 Kã.

·koda Felicia Combi LX 1.9 D,
47 kW, r. v. 1997, 139 tis. km,
rádio, centrál, imobilizér, posi-
lovaã fiízení. Cena: 89 900 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

Audi TT Coupé 1.8, 1. majitel, 
7 740 km, aut. klima, 4x airbag, ESP,
ASR, ABS, CD, rádio, centrál, el. v˘-
bava a dal‰í. Cena: 695 000 Kã.

Volkswagen Polo 1.0 i - 3-dvéfi.,
r. v. 1995, 84 400 km, 2x air-
bag, rádio, imobilizér, posilo-
vaã fiízení. Cena: 109 000 Kã.

Opel Vectra 2.0 Di, r. v. 1997, 184
tis. km, 2x airbag, ABS, rádio, 
imobilizér, posil. fiíz., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 139 000 Kã.

Ford Fiesta 1.8 D - 1. majitel, 
r. v. 1998, 60 tis. km, klima, 2x
airbag, centrál, imob, el. okna, po-
sil. fiízení. Cena: 129 500 Kã. 

·koda Superb 1.9 TDI, 96 kW, 
1. maj., r. v. 2002, 129 tis. km, klima,
4x airbag, ASR, ABS, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 437 000 Kã.

Ford Escort 1.8 16V klima, 
1. maj., r. v. 1998, 78 tis. km, 2x
airbag, ABS, CD, el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 138 000 Kã.

Renault Mégane Classic 1.6,
r. v. 1997, airbag, rádio, 
imob., posil. fiízení, el. okna,
centrál. Cena: 109 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 2.2 Hdi, 98 kW,
r. v. 2001, 115 tis. km, aut. klima, 
airbagy, ASR, ABS, pal. poã., senz.
stûr., el. v˘bava. Cena: 269 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 
1. maj., r. v. 2002, 149 tis. km, kli-
ma, 4x airbag, ABS, alarm, el. okna,
posil. fiíz., centrál. Cena: 299 000 Kã. 

Ford Transit 2.0 TDI, minibus, r. v.
2001, 149 tis. km, klima, airbag, ASR,
el. v˘bava, taÏné, centrál, nezávislé to-
pení a dal‰í. Cena: 325 000 Kã.

Fiat Stilo 1.2 I.E. 16V, klima, 1. maj.,
r. v. 2002, 60 745 km, klima, 6x
airbag, ASR, ABS, rádio, poãítaã, el.
v˘bava, centrál. Cena: 269 000 Kã.

·koda Fabia 1.9 SDi Classic, 
1. majitel, serv. kniha, r. v. 2000,
88 tis. km, airbag, centrál, rádio,
posil. fiízení. Cena: 188 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi Comfort, kli-
ma, r. v. 2000, 94 600 km, 2x air-
bag, centrál, imob, el. v˘bava, po-
sil. fiíz., poãítaã. Cena: 169 000 Kã.

·koda Octavia 1.6 LX, r. v.
1998, 189 tis. km, airbag, rá-
dio, imob., posil. fiíz., zámek
fiadící páky. Cena: 158 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi, klima,
r. v. 2001, 109 tis. km, 8x airbag, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 299 000 Kã.

Ford Transit 2.4 TDi valník 
DOKA, 7 míst, r. v. 2002, 42 tis.
km, airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 395 000 Kã bez DPH.

Mercedes-Benz E 270 Cdi, automat, 
1. maj., r. v. 2001, 178 tis. km, klima,
6x airbag, ESP, ASR, ABS, CD, plná
v˘bava, tempomat. Cena: 589 000 Kã.

!!! A TO V·E ZDARMA !!!


