
Pozvání r˘mafiovského gymná-
zia pfiijal litevsk˘ dívãí sbor
Au‰ra a chlapecká vokální sku-
pina ze stfiední ‰koly Panemuné

Miloslav PoÏár a jeho hosté je ná-
zev dal‰í zajímavé v˘stavy v Ga-
lerii Octopus. Expozice potrvá do
17. kvûtna

Mal˘ ‰achista Honza ·tefani‰in má letos za sebou jiÏ deset tur-
najÛ s dobr˘m umístûním
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Aktuánû z mûsta

Zastupitelé splnili slib: umûlá ledová plocha bude
Umûlá ledová plocha je investiã-

ní akce, o kterou usiluje mûsto

R˘mafiov spolu se zastupiteli od

poãátku celého volebního obdo-

bí. Podafiilo se ji prosadit i do

ãtyfiletého plánu mûsta.

„O dotaci na tuto investiãní akci
jsme Ïádali prostfiednictvím se-
dmi dotaãních programÛ, aÏ se
koneãnû podafiilo ji získat od mi-
nisterstva pro místní rozvoj. Vûci
pomohli pfiedev‰ím na‰i zastupi-
telé ze strany sociálnû-demokra-

tické,“ sdûlil starosta mûsta

R˘mafiova Petr Klouda.

Od ministerstva, které dotaci

schválilo pfied nûkolika dny, by

mûlo mûsto obdrÏet 6 671 tisíc

korun, pfiiãemÏ celkové náklady

na vybudování umûlé ledové

plochy pfiedstavují ãástku 9 821

tisíc korun. Rozdíl mezi dotací

a skuteãn˘mi náklady bude fi-

nancován z mûstského rozpoãtu.

„Na tuto investiãní akci bude po-
chopitelnû vyhlá‰eno v˘bûrové

fiízení a investice by se mûla
uskuteãnit v prÛbûhu léta.
Projekt zahrnuje novou umûle
chlazenou plochu, která najde
multifunkãní uplatnûní. Mimo
zimní sezónu bude slouÏit jako
tenisové kurty. Plocha by mûla
mít rozmûry 57,5 metrÛ na délku
a 27,5 metrÛ na ‰ífiku,“ upfiesnil

starosta Petr Klouda. Zimní sta-

dion bude slouÏit bez ohledu na

pfiípadné v˘kyvy teplot ãi obãas-

né oblevy nepfietrÏitû od listopa-

du aÏ do konce února nejen ho-

kejistÛm TJ Jiskra R˘mafiov, ale

také vefiejnosti.

Mûsto R˘mafiov uspûlo také se

Ïádostí o dotaci na v˘stavbu pat-

nácti podkrovních bytÛ na

Hornomûstské ulici, schválena

byla i dotace na v˘stavbu byto-

vého domu na tfiídû HrdinÛ (za

shofielou ubytovnu). V pondûlí

17. dubna se díky dotaci zaãal

realizovat projekt ·kolní ulice

v Janovicích. JiKo

V minulosti jsme pod touto rubrikou uvefiejÀo-

vali aktuální informace o nejpalãivûj‰ích pro-

blémech, které fie‰í mûsto R˘mafiov a které by

mohly zajímat na‰e obãany.

(Dotazy nebo námûty pro tuto rubriku mÛÏete
zasílat prostfiednictvím e-mailu na adresu:

rymhor@seznam.cz, pfiípadnû po‰tou na adre-
su: OkruÏní ulice 10, 795 01 R˘mafiov, nebo
vhodit do na‰í redakãní schránky na stejné ad-
rese. UpozorÀujeme pisatele, Ïe budeme brát
zfietel pouze na podepsané pfiíspûvky, nikoliv na
anonymy, av‰ak bude-li to pisatelovo pfiání, ne-

bude pod ãlánkem jeho jméno uvefiejnûno.)
Setkáváme se na pÛdû r˘mafiovské radnice se

starostou mûsta Petrem Kloudou, abychom se

zeptali na nûkteré aktuální otázky, t˘kající se

vefiejného dûní, schválen˘ch dotací mûstu, by-

tové v˘stavby a dal‰ích témat.

Sníh pomalu zmizel z ulic a ve-
fiejn˘ch prostranství na‰eho
mûsta a zároveÀ s tím se zaãaly
objevovat nevzhledná a zane-
dbaná místa, která nebyla díky
snûhov˘m spoustám vidût. Mezi
nejvíce postiÏená místa patfií síd-
li‰tû Pfiíkopy po nedokonãené
revitalizaci. Kdy mûsto zahájí
dokonãení této investice, kolik
finanãních prostfiedkÛ je‰tû mû-
stu zb˘vá proinvestovat a kdy se
poãítá s dokonãením projektu?
Se zahájením prací se poãítá oka-

mÏitû, jak to klimatické podmín-

ky dovolí, roztají poslední zbyt-

ky snûhu a nebude v˘raznû pro-

mrzlá pÛda. Revitalizace sídli‰tû

Pfiíkopy, nebo alespoÀ její pod-

statná ãást, by mûla b˘t hotova

do konce tohoto pololetí. Jedná

se zejména o v˘stavbu chodníkÛ

a v˘sadbu dfievin. Bude potfieba

pfiemístit znaãné mnoÏství zemi-

ny, proto musí práce poãkat na

vhodnou dobu, aby nedocházelo

ke zbyteãnému niãení dal‰ích

travnat˘ch ploch. Z hlediska fi-

nancování bylo mûstu R˘mafiov

umoÏnûno doãerpat celou ãást

dotace ve v˘‰i 4 700 tis. Kã.

Znamená to, Ïe Ïádné prostfiedky

nemusíme vracet. Z dosavadních

financí byla pofiízena nová dlaÏ-

ba chodníkÛ, financovány byly

zemní práce, opûrná zídka pod

kostelem, v˘sadba zelenû, na-

koupeny byly atrakce na dûtská

hfii‰tû. Z hlediska proinvestování

bylo uãinûno maximum, které se

do konce loÀského roku dalo

zvládnout. Zb˘vá je‰tû dofinan-

covat Ïiviãné povrchy.

Pamatuje projekt revitalizace
sídli‰tû Pfiíkopy i na odpoãinko-
vé zóny s dostateãn˘m mnoÏ-
stvím laviãek, které právû v této
oblasti znaãnû chybí?
Ano, projekt s klidov˘mi zónami

poãítá a na sídli‰ti a v jeho okolí

by mûl b˘t umístûn dostateãn˘

poãet laviãek.

PfiipomeÀme, pane starosto, kte-
ré firmy se na revitalizaci sídli‰-
tû podílejí?
Pfiedev‰ím jsou to Mûstské sluÏ-

by R˘mafiov, s. r. o., firma

Ferdinand ·opík a R˘mstav CZ,

spol. s r. o.

Novou informací pro obãany
mûsta je, Ïe se podafiilo získat
dotaci na v˘stavbu domu s peão-
vatelskou sluÏbou na Horno-
mûstské ulici. MÛÏete uvést po-
drobnosti?
Mûsto obdrÏelo dotaci na svÛj

dlouholet˘ investiãní zámûr -

dÛm s peãovatelskou sluÏbou.

Celková v˘‰e dotace je 24 mil.

Kã. DÛm vyroste v místû zahrád-

káfiské kolonie na Hornomûstské

ulici. Bude mít 30 bytÛ urãen˘ch

pro seniory a bude disponovat

zdravotním personálem pro oby-

vatele domu. Cesta k tomuto cíli

trvala snad deset let - od projektu

po stavební povolení, vykoupení

pozemku a úspûch v Ïádosti

o dotaci. Zb˘vá zvolit ve v˘bûro-

vém fiízení dodavatele stavby.

Práce mohou zaãít ve druhé po-

Rozhovory u pracovního stolu starosty

Pfiípravné práce k v˘stavbû bytového domu na tfi. HrdinÛ
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lovinû leto‰ního roku. Mûsto tím-

to posledním úspûchem splnilo

v‰echny dÛleÏité investiãní zá-

mûry volebního období.

Nedávno jste se, pane starosto,
zúãastnil mítinku s prezidentem
republiky Václavem Klausem,
kter˘ se uskuteãnil v rámci jeho
náv‰tûvy Moravskoslezského
kraje. MÛÏete se zmínit v krát-

kosti o smyslu prezidentovy ná-
v‰tûvy a jeho setkání se starosty
mûst a obcí?
Prezident âeské republiky Vá-

clav Klaus s manÏelkou absolvo-

val ve dnech 28. - 30. bfiezna pra-

covní cestu za úãelem náv‰tûvy

Moravskoslezského kraje. Setkal

se s v˘znamn˘mi osobnostmi,

starosty, sportovci, lékafii, profe-

sory, ale i fiadov˘mi obãany mûst

Ostravy, Fr˘dku-Místku, Nového

Jiãína, Fren‰tátu pod Radho‰tûm,

Bohumína, Orlové, Lázní Darko-

va, Karviné, Havífiova, Kravafi,

·títiny a Studénky. Byl jsem spo-

lu s dal‰ími ãtyfiiceti starosty po-

zván na slavnostní veãefii, která

trvala asi tfii hodiny. Byl to pro

mû velk˘ osobní záÏitek. KaÏd˘

ze starostÛ dostal prostor k tomu,

aby pfiedstavil své mûsto a regi-

on. Sdûlil jsem základní údaje

o mûstû a regionu, naãeÏ se mû

prezident zeptal, zda u nás je‰tû

existuje podnik Hedva. Sdûlil

jsem mu základní dostupné in-

formace o v˘voji situace.

Dûkuji vám, pane starosto, za
rozhovor. JiKo

Galerie cti

R˘mafiovská úfiednice zachránila lidsk˘ Ïivot
Mnozí z nás se uÏ dostali nebo je‰tû v bu-

doucnu dostanou do nenadálé situace, kdy

museli nebo budou muset uãinit dÛleÏitá roz-

hodnutí, aÈ uÏ pÛjde o soukromou záleÏitost

nebo tfieba o záchranu ãlovûka v ohroÏení Ïi-

vota. Na správná rozhodnutí b˘vá zpravidla

velmi málo ãasu, zejména pokud se jedná

o neãekané události, jako je dopravní nehoda,

náhlá srdeãní nebo mozková pfiíhoda, tonutí,

zástava dechu a podobnû.

K podobné události do‰lo 2. bfiezna leto‰ního

roku v budovû Okresního soudu v Bruntále

a její protagonistkou byla úfiednice oddûlení

sociálnû-právní ochrany a sociální prevence

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû paní Alena

Hiczová. Bez váhání pfiispûchala na pomoc

Ïenû, která pfii soudním jednání ztratila vûdo-

mí a pfiestala d˘chat. Pfied poskytnutím první

pomoci staãila paní Hiczová mobilním tele-

fonem pfiivolat rychlou záchrannou sluÏbu.

Spoleãnû s ãlenkou justiãní stráÏe Blankou

Tesafiovou uloÏily Ïenu do stabilizované po-

lohy, zprÛchodnily její d˘chací cesty a udrÏo-

valy ji v bdûlém stavu aÏ do pfiíjezdu lékafiské

pomoci. Tímto ãinem se zásadním zpÛsobem

zaslouÏily o záchranu jejího Ïivota.

„Je zajímavé, Ïe jsem si okamÏitû vzpomnûla,
jak mám postupovat pfii poskytnutí první po-
moci, zfiejmû se mi vybavil nûkter˘ z televiz-
ních filmÛ, v nichÏ se s poskytováním první
pomoci setkáváme pomûrnû ãasto,“ fiekla

nám k rozhodnému postupu záchrany Ïivota

Alena Hiczová. Ne kaÏd˘ by asi jednal stejnû

rozhodnû jako tato skromná zachránkynû,

která pfiitom nemá Ïádnou zku‰enost s po-

dobnou situací, a jak s úsmûvem dodává,

snad jiÏ v budoucnu ani dal‰í mít nebude.

Její zásluÏn˘ ãin ocenila místopfiedsedkynû

Okresního soudu v Bruntále JUDr. Hana

Beranová, která poslala vedoucí odboru soci-

álních vûcí a zdravotnictví MûÚ R˘mafiov dû-

kovn˘ dopis. Alena Hiczová obdrÏela od sou-

du také vûcn˘ dar.

Ve stfiedu 12. dubna pfii‰li podûkovat Alenû

Hiczové za její rozhodnost, lidsk˘ pfiístup

a pomoc pfii záchranû ãlovûka také tajemník

mûstského úfiadu Jifií Furik spolu se starostou

Petrem Kloudou a pfiedali zachránkyni vûcn˘

dar a dûkovn˘ dopis. Slova díkÛ vyjádfiila své

zachránkyni i samotná postiÏená, která je uÏ

v pofiádku a cítí se dobfie. Nûkdy staãí oprav-

du velmi málo a ãlovûk díky vãasnému po-

skytnutí první pomoci mÛÏe pfieÏít. To ostat-

nû potvrdili v pfiípadû paní Hiczové i lékafii

bruntálské záchranky. JiKo

R˘mafiovsko nav‰tívil dívãí sbor z Litvy
R˘mafiovsko se ve dnech 8. aÏ

10. dubna stalo cílem mimofiádné

zahraniãní náv‰tûvy, jejímÏ hlav-

ním aktérem byla padesátiãlenná

v˘prava z litevského Alytusu.

Dívãí sbor Au‰ra a chlapecká vo-

kální skupina ze stfiední ‰koly

Panemuné pfiijely do âeské re-

publiky na pozvání své partner-

ské ‰koly Gymnázia R˘mafiov.

Sbor Au‰ra (tradiãní litevské

dívãí jméno) byl pfii panemunské

stfiední ‰kole s umûleck˘m za-

mûfiením zaloÏen jiÏ v roce

1991, a letos tedy slaví 15. v˘ro-

ãí své existence. Hlavní vedoucí

sboru Biruté Ei‰montiené i jeho

dirigentka Egidija Pociené do-

vedly za tuto dobu kvality sboru

na mezinárodní úroveÀ. Sedmi-

ãlenná chlapecká skupina, která

Au‰ru bûhem ãeské náv‰tûvy do-

provázela, rovnûÏ patfií mezi

uznávaná pûvecká uskupení,

o ãemÏ svûdãí i skuteãnost, Ïe

pfied nûkolika dny zvítûzila v li-

tevském televizním konkurzu.

První cesta litevsk˘ch studentÛ

v nezbytném doprovodu pfiedsta-

vitelÛ ‰koly, jmenovitû zástup-

kynû fieditele Silvije Pe‰teniené,

vedla do hlavního mûsta na‰í re-

publiky. Po celonoãním cestová-

ní v autobuse strávili sobotu pro-

hlídkou historického centra

Prahy, z níÏ byli dle vlastních

slov doslova nad‰ení. „Praha je
váÏnû nádherné mûsto,“ svûfiila

nám své dojmy osmnáctiletá

Vilija. Je‰tû tent˘Ï veãer litevská

v˘prava dorazila na R˘mafiovsko

a pfií‰tí dva dny vûnovala pozná-

vání zdej‰ích dominant. Také

podhorsk˘ kraj zapÛsobil na li-

tevské sboristky skvûl˘m do-

jmem. „Moc se nám líbí zdej‰í
hory a vÛbec místní pfiíroda.
U nás je to úplnû jiné. V okolí
Alytusu Ïádné hory nejsou, je
tam jen spousta jezer,“ fiíká

Vilijina kolegynû Simona.

Nedûlní dopoledne strávily litev-
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ské sboristky náv‰tûvou lázeÀ-

ského mûsteãka Karlovy Studán-

ky. Její souãástí byla prohlídka

léãebného areálu, kterou vedl

sám fieditel ústavu MUDr. Jan

Vrabec. Sbor poté uspofiádal

koncert pro lázeÀské hosty, je-

hoÏ se mimo jiné zúãastnil i fo-

tograf Jindfiich ·treit, kter˘ ne-

dávno vystavoval v Litvû. V̆ let

na Pradûd, kter˘ byl naplánován

na odpoledne, byl kvÛli ‰patné-

mu poãasí a s ohledem na hlasiv-

ky mlad˘ch sboristek zru‰en,

m‰i v malomoráveckém kostele

si v‰ak Litevci jakoÏto silnû vû-

fiící katolíci ujít nenechali.

Pondûlní program se jiÏ odehrá-

val pfiedev‰ím v R˘mafiovû. Jeho

hlavní náplní byly tfii koncerty,

dva dopolední pro ‰koly a pod-

veãerní pro vefiejnost. Zaplnûná

hledi‰tû v‰ech tfií koncertÛ si mo-

hla vyslechnout rozmanit˘ re-

pertoár, sestávající z litevsk˘ch

národních písní i muzikálov˘ch

a operních kusÛ, jehoÏ vrcholem

byl slavn˘ pochod z Verdiho 

opery Nabucco. V citlivû sesta-

veném programu vystoupení,

jímÏ provázely Silvija Pe‰teniené

a Jaroslava Slaviãínská, se stfiída-

ly veselé i melancholické sklad-

by a nechybûlo ani krátké pásmo

písní v podání chlapeck˘ch hla-

sÛ. Více neÏ tfiicetihlav˘ dívãí

sbor v litevsk˘ch krojích nedal

ani pfii svém posledním vystou-

pení najevo Ïádné známky únavy

a pfiedvedl bezchybn˘ a pfiitom

procítûn˘ v˘kon.

Pfiestávku mezi dopoledními

zkou‰kami a vystoupeními litev-

‰tí hosté vyplnili oficiální ná-

v‰tûvou r˘mafiovské radnice.

Pfied odpoledním koncertem se

setkali také se studenty gymná-

zia, ktefií se stali jejich prÛvodci

po mûstû. V jejich spoleãnosti

strávila litevská delegace i veãer

po koncertû, kdy byla ve

Stfiedisku volného ãasu uspofiá-

dána diskotéka. Je‰tû tent˘Ï po-

zdní veãer se litev‰tí hosté vyda-

li na nároãnou cestu zpût do

Alytusu. ZN

PodûkováníLitevskou delegaci pfiivítali také zástupci mûsta
Gymnázium R˘mafiov by touto cestou rádo podû-

kovalo v‰em, kdo se podíleli na organizaci náv‰tû-

vy litevského dívãího sboru a chlapecké vokální

skupiny v R˘mafiovû: ZU· R˘mafiov za zapÛjãení

koncertního sálu, Mûstskému úfiadu R˘mafiov za

reprezentativní vûcné dary pro litevskou delegaci

a finanãní pfiíspûvek, Spolku pro partnerskou spo-

lupráci mûsta R˘mafiova za finanãní podporu,

Místní organizaci âeského âerveného kfiíÏe

R˘mafiov za zdravotnickou pohotovost, Stfiední

‰kole R˘mafiov za obãerstvení, starostovi Malé

Morávky Petru Pechovi za ubytování hostÛ na

chatû Jitfience a majiteli chaty U Bohou‰e za jejich

ubytování a stravování. Podûkování patfií i ÏákÛm

Z· R˘mafiov a SSO· Prima, ktefií koncerty litev-

ského sboru nav‰tívili, a gymnazistÛm, ktefií se

hostÛm vûnovali bûhem jejich pobytu

v R˘mafiovû. Gymnázium R˘mafiov

V rámci partnerské náv‰tûvy studentÛ z litevského mûsta Alytusu na r˘mafiovském gym-

náziu pfiivítali v pondûlí 10. dubna vedení této v˘pravy také zástupci mûsta R˘mafiova sta-

rosta Petr Klouda a mí-

stostarosta Jaroslav Ka-

la. V krátkém setkání si

vymûnili s hosty po-

znatky z náv‰tûvy R˘-

mafiovska i zájezdu do

Prahy. V závûru oficiál-

ní ãásti setkání na r˘-

mafiovské radnici pfie-

dala zástupkynû fiedite-

le alytuského gymnázia

Silvija Pe‰teniené ofi-

ciální nabídku starosty

mûsta Alytus k dal‰í

spolupráci mezi obûma

mûsty. JiKo

Zmûny v Moravskoslezském kraji jsou velké a viditelné,
kraj intenzívnû pracuje na budování lep‰í image

Zhruba dvû tfietiny lidí, ktefií nepocházejí
z Moravskoslezského kraje, si myslí, Ïe se v na-
‰em regionu za poslední roky nic podstatného
nezmûnilo. 
Pokud by se mûli k rozvoji severní Moravy

a Slezska vyjádfiit lidé z jiÏní Moravy nebo

âech, budou jen ve 27 procentech pfiípadÛ 

ochotni spontánnû tvrdit, Ïe se Ïivot v regi-

onu na severov˘chodû zemû mûní. To jsou

v˘sledky v˘zkumu vefiejného mínûní (rea-

lizovala firma Datamar), které má kraj

k dispozici. „Obãané na‰eho kraje to ale
vidí jinak a v 64 procentech pfiípadÛ fiíkají,
Ïe se region mûní, a to vesmûs k lep‰ímu.
Pomûrnû velké mnoÏství obyvatel kraje - té-
mûfi 39 procent - ov‰em také zÛstává ve
skupinû tûch, ktefií zmûny nezaznamenáva-
jí,“ konstatoval na základû v˘sledkÛ prÛ-

zkumu námûstek hejtmana pro regionální

rozvoj Pavel Drobil.

V souãtu se dá fiíci, Ïe si lidé napfiíã republi-

kou v‰ímají, Ïe se v Moravskoslezském kraji

podstatnû zlep‰ilo Ïivotní prostfiedí, rozvíjí se

cestovní ruch, ale i sluÏby, infrastruktura

a prÛmyslové zóny a podniky. Tento v˘voj je

v témûfi 100 procentech odpovûdí ze vzorku

více neÏ 500 lidí hodnocen kladnû. Negativnû

lidé vnímají útlum tûÏkého a tûÏebního prÛ-

myslu. Zajímavostí je tady ale fakt, Ïe zatím-

co v rámci celé âR vnímá restrukturalizaci 60

procent respondentÛ jako negativní v˘voj, sa-

mi obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou

si vûdomi toho, Ïe jim zmûna pfiinesla i pozi-

tiva. Jen zhruba tfietina vlastních obyvatel re-

gionu fiíká, Ïe útlum tûÏkého prÛmyslu je

zmûnou negativní. Celé dvû tfietiny lidí si

myslí, Ïe dopad tohoto v˘voje je pfiízniv˘ ne-

bo neutrální.

Jako nejvût‰í klady v rozvoji kraje vidí jeho

obãané, a to spontánnû, tedy bez pfiedem de-

finovan˘ch moÏností v˘bûru odpovûdí, v Ïi-

votním prostfiedí a cestovním ruchu, v re-

konstrukcích mûst a infrastruktury, ve sluÏ-

bách a fungování podnikÛ a prÛmyslov˘ch

zón. Poslední dûní kolem vstupu v˘znamné-

ho investora - automobilky Hyundai - v‰ak

pfiekvapivû vnímají lidé v Moravskoslez-

ském kraji ménû pozitivnû neÏ ve zb˘vají-

cích ãástech zemû. Zatímco v regionu je

Hyundai pfiíznivû naklonûno 58 procent lidí,

v rámci jin˘ch oblastí âR je to 85 procent.

Pûtina lidí ze severní Moravy a Slezska vidí

vstup automobilky dokonce jako negativní.

V rámci âR se negativní postoj objevil jen

u ãtyfi procent dotazovan˘ch.

Úfiad Moravskoslezského kraje má k dispo-

zici také dal‰í data o vnímání regionu a na

zachycení image kraje spolupracuje na zá-

kladû v˘bûrového fiízení s agenturou Data-

mar. Její prÛzkum upozornil na to, Ïe i pfies

vnímané zmûny v rozvoji regionu zÛstává

velmi problematická image kraje. „Od-
hadovali jsme, Ïe to tak bude, a proto jsme
uÏ ustavili pracovní skupinu pro budování
znaãky kraje, vydáváme nové publikace
o regionu, novû a s nov˘m stánkem se pre-
zentujeme na v˘stavách a veletrzích doma
i v cizinû,“ vysvûtlil námûstek Pavel

Drobil. Podle nûj chce kraj také vejít do po-

vûdomí lidí jako sídelní místo v˘znamn˘ch

v˘robcÛ a region s potenciálem v nejvyspû-

lej‰ích oborech, jak˘mi jsou tfieba rozvoj

informaãních a komunikaãních technologií.

„Je logické, Ïe kvÛli vyjednávání o pod-
mínkách bylo sly‰et jen o Hyundai, teì je
ale ãas upozornit na dal‰í novinky v kraji,“
vysvûtlil Drobil. Upozornil, Ïe k nejv˘-

znamnûj‰ím v tûchto dnech patfií napfiíklad

expanze TietoEnator nebo finanãní skupiny

GE Money. IT spoleãnost chce v rozvojo-

vém softwarovém centru v Ostravû do kon-

ce roku 2007 zamûstnat tisícovku lidí, sku-

pina GE Money uÏ otevfiela nové centrum

zákaznick˘ch sluÏeb.  

Podklady Krajsk˘ úfiad MSK
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Odbory MûÚ informují

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Komunitní plánování sociálních sluÏeb v R˘mafiovû
Co je to komunitní plánování?

Jak˘ pfiínos má komunitní plánování pro obec?
- zapojuje v‰echny úãastníky systému sociálních sluÏeb do pfiípravy a uskuteãnûní plánu sociálních sluÏeb, zvy‰uje míru zapojení do dûní v obci;

- zvy‰uje dostupnost a kvalitu sociálních sluÏeb a roz‰ifiuje jejich nabídku, zaji‰Èuje, aby sociální sluÏby odpovídaly místním potfiebám;

- zvy‰uje efektivitu investovan˘ch finanãních prostfiedkÛ, protoÏe jsou vynakládány jen na takové sluÏby, které jsou potfiebné.

V âR jsou jiÏ nyní zku‰enosti s praktick˘m pouÏíváním principÛ KP

v mnoha mûstech i obcích. Ministerstvo práce a sociálních vûcí za-

ãalo uskuteãÀovat rozsáhlou reformu sociálních sluÏeb, jejímÏ cílem

je pfiizpÛsobit se praxi v EU, a vyhla‰uje dotaãní programy pro kraje

a obce na podporu KP. Mûsto R˘mafiov se do komunitního plánová-

ní rovnûÏ zapojilo. KP se vûnuje odbor sociálních vûcí a zdravotnic-

tví MûÚ R˘mafiov.

V souãasné dobû probíhá poãáteãní fáze KP:

- zformování prvotní pracovní (pfiípravné) skupiny;

- zmapování potfieb obãanÛ (pfiíjemcÛ sluÏeb) a vyhledání potencio-

nálních poskytovatelÛ sociálních sluÏeb;

- zpÛsob oslovení a pfiizvání dal‰ích úãastníkÛ;

- zpracování dal‰ích informací.

V̆ chozím produktem pfiípravné fáze KP v R˘mafiovû bude informaãní broÏura o poskytovan˘ch sociálních sluÏbách a subjektech, které je po-

skytují. Dal‰ím krokem bude tvorba pilotního projektu - „Komunitní plánování mûsta R˘mafiova“.

Co je v˘sledkem KP?
V̆ sledkem je zejména systém sociálních slu-

Ïeb na místní úrovni, kter˘ odpovídá míst-

ním potfiebám, reaguje na lokální odli‰nosti

a zaji‰Èuje, Ïe finanãní prostfiedky vynaklá-

dané na sluÏby jsou efektivnû vyuÏívány.

Metoda komunitního plánování funguje jiÏ

velmi dobfie v sousedním mûstû Bruntálu,

o ãemÏ svûdãí i pfiiloÏen˘ obrazov˘ materiál.

(V pfií‰tím vydání pfiineseme: Co je to soci-
ální sluÏba, jaké existují druhy sociálních
sluÏeb a dal‰í.)

Pfiipravila Ing. Iveta Podzemná

Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo kra-

jÛ plánovat sociální sluÏby tak, aby odpoví-

daly místním podmínkám i potfiebám jedno-

tliv˘ch obãanÛ.

Mûsto R˘mafiov vstoupilo do komunitního

plánování (dále jen KP) v loÀském roce. Na

22. zasedání Zastupitelstva mûsta R˘mafiova

bylo vytvofieno podpÛrné politické klima pro

zahájení této metody plánování sociálních

sluÏeb. ZároveÀ i politické reprezentace okol-

ních obcí vyjádfiily zájem vstoupit do procesu

zlep‰ení nabídky sociálních sluÏeb v regionu.

Prostfiednictvím KP hledáme odpovûì na 

otázku: „Jaké sociální sluÏby mají v obci,

mûstû, regionu b˘t, aby odpovídaly specifi-

kÛm místa, potfiebám celé komunity i potfie-

bám jednotlivcÛ?“ Posláním sociálních slu-

Ïeb je pomáhat lidem pfii fie‰ení jejich ne-

pfiíznivé sociální situace, reagovat adresnû

na existující potfieby. Slovo „komunitní“ dá-

vá tu‰it, Ïe celé plánování sociálních sluÏeb

probíhá za úãasti komunity - v pfiípadû soci-

álních sluÏeb se tedy jedná o zástupce uÏi-

vatelÛ, poskytovatelÛ a zadavatelÛ, ale i dal-

‰í vefiejnosti, jíÏ je téma sociálních sluÏeb

blízké.

Jádrem komunitního plánování sociálních

sluÏeb je zapojení v‰ech, kter˘ch se sociální

sluÏby dot˘kají a ktefií chtûjí pfiispût k jejich

zlep‰ení, tedy jejich uÏivatelÛ, poskytovate-

lÛ, zadavatelÛ i vefiejnosti.

UÏivateli jsou lidé v nepfiíznivé sociální situ-

aci, tedy ti, jimÏ jsou sluÏby urãeny, ktefií je

vyuÏívají. Jsou nejdÛleÏitûj‰ími úãastníky

KP a jejich pohled je v komunitním plánová-

ní nepostradateln˘.

Poskytovateli jsou subjekty, které sluÏby po-

skytují a nabízejí, bez ohledu na to, zda se

jedná o nestátní neziskové organizace, orga-

nizace fiízené krajem nebo obcí, pfiíp. státem.

Poskytovatelé vûdí, jak sluÏby fungují,

a znají systémové i provozní záleÏitosti.

DokáÏou popsat stávající poptávku i pfiedpo-

kládané trendy.

Zadavateli sociálních sluÏeb rozumíme ze-

jména obce. Jsou odpovûdni za zaji‰tûní KP

sociálních sluÏeb na pfiíslu‰ném území. Jsou

garanty realizace v˘stupÛ KP.

V pfiípravû komunitního plánování budou postupnû osloveny a ke spolupráci vyzvány místní organizace i zájmové skupiny,

kter˘ch se poskytování sociálních sluÏeb dot˘ká (napfi. vefiejné instituce, nemocnice, ‰koly, úfiad práce, policie apod.), ale ta-

ké obãanské iniciativy ãi etnické skupiny.

Zdravotnictví

Na oddûlení Podhorské nemocnice nejlépe volat pfiímo
Pacienti a lidé, ktefií se chtûjí spojit s nûkte-

r˘m oddûlením bruntálského pracovi‰tû

Podhorské nemocnice po patnácté hodinû

odpoledne, musí volat pfiímou klapku. Vytoãí

554 700 a pfiidají tfii ãísla pfiímé linky jedno-

tliv˘ch oddûlení. Do ambulancí a na oddûle-

ní r˘mafiovského pracovi‰tû Podhorské ne-

mocnice je nejlep‰í volat pfiímo bûhem celé-

ho dne, ãíslo je 554 253 a k tomu je nutné

pfiidat trojãíslí pfiímé volby. Podrobn˘ tele-

fonní seznam pacienti najdou napfiíklad na

www.podhorska.cz.

Anesteziologicko-resuscitaãní oddûlení

v Bruntále má ãíslo 554 700 291, na bruntál-

ské chirurgické oddûlení se lidé dovolají na

ãíslo 554 700 450 - 451, chirurgická ambu-

lance má klapku 314 a 317. Pokud se chtûjí

spojit s interním oddûlením v Bruntále, tak

musí volat na muÏské oddûlení ãíslo

554 700 363, Ïenské má klapku 356 a JIP

367. Gynekologické oddûlení má ãíslo

554 700 472, porodní oddûlení má klap-

ku 267 - 9 a novorozenecké 473.

S interním oddûlením v R˘mafiovû se lidé

spojí na ãísle 554 253 207 nebo 215, chi-
rurgická ambulance má ãíslo 554 253 225,

na rehabilitaãní oddûlení se dá dovolat na

klapku 228 nebo 420 a radiodiagnostické
oddûlení má ãíslo 554 253 302.

Simona Souãková, tisková mluvãí

Foto: www.komplan-bruntal2.wz.cz
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. ãervna 2006.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové podmínky: 8. platová tfiída - fiídí se zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch a v nûkter˘ch 

dal‰ích organizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch pomûrech 

zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

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

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

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

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 128/2000Sb., o obcích, zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, zákon ã. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ, zákon ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, v‰e v platném znûní);

- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- vysoké pracovní nasazení;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
- vedení registru fiidiãÛ, vydávání fiidiãsk˘ch prÛkazÛ;

- zpracování uloÏen˘ch pokut v blokovém fiízení nebo udûlování právní moci rozhodnutím o uloÏení sankcí za pfiestupek nebo trest za trestn˘ ãin, 

spáchan˘ jednáním zafiazen˘m do bodového hodnocení;

- provádûní statistiky, evidence a úkonÛ v souvislosti s bodov˘m systémem;

- zpracování podkladÛ pro rozhodnutí ve správním fiízení pro pozbytí fiidiãského oprávnûní podle zákona o provozu na pozemních komunikacích;

- posuzování podan˘ch odvolání a námitek, provádûní úkonÛ souvisejících s odvoláním.

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, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
- Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ tohoto v˘-

bûrového fiízení;

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

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

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 10. kvûtna 2006.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 10. kvûtna 2006

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. V̆ sledek v˘bûrového fiízení bude uchazeãÛm ozná-

men písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky uchazeã sou-

hlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou dokumenty s osobní-

mi údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

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

MûÚ Renata Vysly‰elová, tel.: 554 254 260. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

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
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na funkci

referenta odboru dopravy a silniãního hospodáfiství
- evidence fiidiãÛ
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Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Ladislav Îilka (KSâM) se narodil 14. ledna 1947 v Krnovû. Od roku 1975 bydlí s rodinou v R˘mafiovû. Po ukonãení základní ‰kolní do-

cházky se vyuãil lesním mechanizátorem a nastoupil do Lesního závodu Krnov. Po absolvování základní vojenské sluÏby nastoupil do firmy

Metaz v Malé Morávce, kde pracoval aÏ do roku 1974. Od tohoto roku zaãal pÛsobit v RD R˘mafiov, kde pracoval jako dûlník a po ukonãe-

ní Stfiední prÛmyslové ‰koly dfievafiské jako technicko-hospodáfisk˘ pracovník. V RD pracoval do roku 1998. V letech 1998 aÏ 1999 pÛsobil

v Kovohutích Bfiidliãná, od r. 1999 do r. 2001 u Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, od r. 2001 do r. 2003 u firmy Brvos, s. r. o., Bruntál a od r. 2003

dosud u MOS, s. r. o., Bfiidliãná. Ladislav Îilka je Ïenat˘, má tfii dûti a dvû vnuãky.

Ve které komisi ãi oblasti jste
pracoval?
V nynûj‰ím zastupitelstvu pracuji

jako pfiedseda kontrolního v˘boru,

jsem ãlenem komise Ïivotního

prostfiedí a v˘stavby, kulturní ko-

mise, dále pfiedsedou dozorãí rady

spol. Teplo, s. r. o., R˘mafiov, jsem

ãlenem dozorãí rady Obecnû pro-

spû‰né spoleãnosti Sovinecko

a ãlenem Rady ‰koly Z· R˘mafiov.

Na základû povûfiení zastupitel-

stva zastupuji mûsto na valn˘ch

hromadách VaKu Bruntál, a. s.

Co se vám konkrétnû podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co jiÏ
do konce volebního období ne-

stihnete?
V práci zastupitele nelze vyt˘ãit

Ïádn˘ osobní cíl. Tato práce musí

b˘t kolektivní pro celé zastupitel-

stvo tak, aby její v˘sledek byl ku

prospûchu obãanÛ mûsta.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Nejvût‰í problém vidím v nedo-

statku finanãních prostfiedkÛ pro

mûsto. Mrzí mne, Ïe nelze zajistit

vyuÏití pfiipravené prÛmyslové

zóny i pfiesto, Ïe se objevilo nû-

kolik zájemcÛ. Toto v‰ak navazu-

je na nevyhovující stav pfiíjezdo-

v˘ch komunikací. Za velké mí-

nus pro mûsto povaÏuji odliv

mlad˘ch a kvalifikovan˘ch lidí

z mûsta, coÏ je zapfiíãinûno nedo-

statkem pracovních pfiíleÏitostí.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
Jako prvofiad˘ úkol bych vidûl za-

ji‰tûní pracovních pfiíleÏitostí pro

obãany. Lep‰í zaji‰tûní vyÏití mla-

d˘ch, aby nemuseli svÛj ãas trávit

v pohostinstvích a rÛzn˘ch „dou-

patech“, kde poÏívají návykové

látky. V budoucnu bych byl rád,

kdybych se doÏil vybudování plá-

novaného areálu u Edrovického

rybníka, protoÏe kvalitní koupa-

li‰tû zde skuteãnû chybí.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?
V‰em kolegÛm a kolegyním v za-

stupitelstvu, ktefií sv˘m rozhodo-

váním mûli na mysli prospûch

mûsta a jeho obãanÛ a nemysleli

na prospûch svÛj ãi svého politic-

kého subjektu. Také projevuji

svÛj dík obãanÛm, ktefií se na dû-

ní ve mûstû aktivnû podílejí prací

v rÛzn˘ch komisích mûstského 

úfiadu nebo prezentují mûsto akti-

vitami v rÛzn˘ch zájmov˘ch or-

ganizacích.

Chtûl byste kandidovat do zastu-
pitelstva mûsta i v pfií‰tím voleb-
ním období?
Ano.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
PfiestaÀme politikafiit a pracujme

v‰ichni, myslím tím i obãany, kte-

r˘m by nemûlo b˘t lhostejné, jak

vypadá mûsto za dvefimi jejich

bytu, a ktefií nejsou aktivní jen pfii

debatách u piva, ale nav‰tíví i jed-

nání zastupitelstva a tam své ná-

vrhy a pfiipomínky pfiednesou.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
Se zlatou rybkou.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Pevné zdraví v‰em a dostatek fi-

nanãních prostfiedkÛ.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou oso-
bností (i neÏijící), kdo by to byl?
Karel IV., Jan ÎiÏka, Hanzelka

a Zikmund.

Koho nebo co byste si vzal s se-
bou na pust˘ ostrov?
Svou Ïenu a na‰eho pejska.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Jím v‰echno, hlavnû kdyÏ je k to-

mu knedlík. M˘mi oblíben˘mi spi-

sovateli jsou Karel May a Rudolf

Luskaã a mezi mé oblíbené filmy

patfií Îelary a Zelená míle. Rád si

poslechnu dechovku, cimbálovku,

spirituály. Mám rád zpûváky JoÏku

âerného a Karla Zicha.

Va‰e Ïivotní motto?
Na v‰e si udûlej vlastní názor.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

MUDr. Bohumil Servus (KDU-âSL) se narodil 14. 6. 1952 v Prostûjovû. Vystudoval Lékafiskou fakultu UP Olomouc. Od roku 1976 Ïije

v R˘mafiovû, kde do r. 1980 pracoval na interním oddûlení r˘mafiovské nemocnice. V roce 1980 byl „pfiemístûn“ na polikliniku jako obvod-

ní lékafi. Od roku 1993 má privátní praxi praktického lékafie pro dospûlé na poliklinice v R˘mafiovû.

Ve které komisi ãi oblasti jste
pracoval?
Pracoval jsem v komisi Ïivotní-

ho prostfiedí a v˘stavby, nyní

v kontrolním v˘boru, hospodáfi-

ské komisi a jsem ãlenem Rady

mûsta R˘mafiova.

Co se vám konkrétnû podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co
jiÏ do konce volebního období
nestihnete?

Za v˘razn  ̆osobní úspûch povaÏuji

to, Ïe se nám podafiilo zachránit

ohroÏenou dotaci na mûstskou ka-

nalizaci v prosinci 2002, kdy bylo

prokopáno cca 19 mil. Kã, peníze

od Fondu Ïivotního prostfiedí neby-

ly dosud uvolnûny a byla reálná

hrozba, Ïe o nû mûsto pfiijde se v‰e-

mi následky, které by to pro nás zna-

menalo. Podafiilo se o nûco zlep‰it

práci úfiedníkÛ radnice. Podstatné je

ale to, Ïe novû nastoupiv‰í vedení

obce splnilo vût‰inu plánÛ, které

jsme mûli: dát do pofiádku finance

mûsta, zlep‰it komunikaci s obãany,

spravovat domy, cesty apod.

Poslední úspûch je pfiidûlení státní

dotace na umûlou ledovou plochu

a na v˘stavbu chránûn˘ch bytÛ.

TakÏe se dá fiíci, Ïe jsme splnili vût-

‰inu toho, co jsme si pfiedsevzali.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Rezervy jsou v‰ude. Jen tak na-

mátkou: zlep‰ení vzájemné ko-

munikace s lidmi, tvorba pracov-

ních míst, podpora vyuÏití vol-

ného ãasu atd. atd.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
Je potfieba dát do pofiádku infra-

strukturu, stavût byty, hledat zá-

jemce o „prÛmyslovou zónu“, vy-

stavût sportovní areál kolem rybní-

ka, hledat moÏnosti rozvoje ce-

stovního ruchu a dal‰í a dal‰í.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?
Ing. P. Kloudovi za jeho píli, vytr-

valost a pracovitost, Ing. J. Kalovi,

kter˘ se sice dodnes nenauãil po-

fiádnû fiíkat své názory, ale má lví

podíl na získání penûz ze státního

rozpoãtu. Také v‰em ãlenÛm za-

stupitelstva, ktefií berou svou práci

poctivû a pomohli tomu, Ïe v tom-

to volebním období pracuje zastu-

pitelstvo mûsta velmi dûlnû.

Chtûl byste kandidovat do za-
stupitelstva mûsta i v pfií‰tím vo-
lebním období?
Ano.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
V ãervnu, jak víte, jsou parlament-

ní volby. Na ãtvrtém místû kandi-

dátky za severní Moravu je zapsá-

na paní Marcela StaÀková, kterou

znáte z její práce v Diakonii âCE

a v zastupitelstvu, je potfieba ji

podpofiit. Její místo je volitelné

a R˘mafiov by svého poslance

v parlamentu potfieboval.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
S doktorem McCoyem.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Zdraví pro celou rodinu a klid
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k práci.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se s v˘-
znamnou nebo zajímavou osob-
ností (i neÏijící), kdo by to byl?
S Járou Cimrmanem.

Koho nebo co byste si vzal s sebou

na pust˘ ostrov?
âetu fiemeslníkÛ a univerzitní kni-

hovnu.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?

Nemám vyslovenû oblíbené jíd-

lo, i kdyÏ rád dobfie jím. âtu

hodnû od beletrie, poezie po lite-

raturu faktu. V poslední dobû se

mi líbil Deník Ostravaka. Hudbu

mám rád klasickou, country a jiÏ

„klasick˘“ rock’n roll, opût bez

jednoznaãné preference.

Va‰e Ïivotní motto?
Neb˘t nikdy pfiíli‰ spokojen sám

se sebou. (J. Cronin)

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Marcela StaÀková - kandidátka do Poslanecké snûmovny âR
Nikoli moc, ale pomoc

Podporovat rodinné souÏití, pomoci handica-

povan˘m a zdravotnû postiÏen˘m a pomoci

neziskov˘m organizacím, které se o tyto ob-

ãany starají - to jsou priority, kter˘mi chce 

oslovit voliãe kandidátka ã. 4 za KDU-âSL

pro parlamentní volby v Moravskoslezském

kraji, paní Marcela StaÀková.

Jednaãtyfiicetiletá matka ãtyfi dûtí a dlouhole-

tá ãlenka KDU-âSL bydlí v R˘mafiovû.

Absolvovala Stfiední zdravotnickou ‰kolu

v Krnovû, poté Pomaturitní specializaãní stu-

dium (instrumentáfika operaãních oborÛ)

a mnoho odborn˘ch kurzÛ v oblasti zdravot-

nictví a sociální péãe, z toho jeden ve Velké

Británii. 14 let pracovala v r˘mafiovské ne-

mocnici, od roku 1998 pÛsobí v Diakonii

âCE - stfiedisku v R˘mafiovû, nejprve jako

zástupkynû fieditelky, od r. 2001 jako fieditel-

ka. Bûhem této doby nav˘‰ila poãet uÏivate-

lÛ sluÏeb stfiediska o více neÏ 100 %, roz‰ífii-

la spektrum poskytovan˘ch sluÏeb, vybudo-

vala Domov odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici, kter˘ byl 1. fiíjna 2005 slavnostnû

otevfien a v nûmÏ na‰lo svÛj druh˘ domov 34

seniorÛ z r˘mafiovského regionu.

Marcela StaÀková je místopfiedsedkyní

Místní organizace KDU-âSL v R˘mafiovû

a ãlenkou Okresního v˘boru KDU-âSL

v Bruntále. V souãasné dobû je jedinou Ïe-

nou, která má na moravskoslezské kandidát-

ce KDU-âSL ‰anci na zvolení do Poslanecké

snûmovny Parlamentu âR (zároveÀ je jedi-

n˘m r˘mafiovsk˘m kandidátem ze v‰ech po-

litick˘ch stran, kter˘ tuto ‰anci má).

Její prioritou je sociální práce: „Jako kfies-
Èanka a matka ãtyfi dûtí mám zv˘‰en˘ cit pro
rodinu, pro sociální otázky. I svÛj pracovní
Ïivot jsem spojila se sociální oblastí, pracuji
jako fieditelka Diakonie âCE - stfiediska
v R˘mafiovû. Tato organizace se stará o seni-
ory a zdravotnû postiÏené spoluobãany, v ro-
ce 2005 jsme pro nû otevfieli i Domov odpo-
ãinku ve stáfií v Dolní Moravici. Úspûch této
investiãní akce, ale hlavnû spokojenost na-
‰ich klientÛ mû vedou k pfiesvûdãení, Ïe prá-
vû zde mám voliãÛm co nabídnout.“
Její Ïivotní krédo, které naplÀuje v soukromí

i ve své práci, zní: „Nikoli moc, ale pomoc.“

„Politiku chápu jako sluÏbu vefiejnosti, ne ja-
ko zdroj osobního prospûchu a obohacení.
A myslím, Ïe práce, která je za mnou vidût,
svûdãí o tom, Ïe svá slova beru váÏnû, ne ja-
ko vûjiãku v pfiedvolebním boji,“ dodává

Marcela StaÀková. Redakce

·kolství

PoÏadavky:

Vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v akreditova-

ném magisterském studijním programu dle zákona 

ã. 563/2004, o pedagogick˘ch pracovnících, § 9 Uãitel

stfiední ‰koly, odstavec 1.

Zájemci o uvedené místo, za‰lete své Ïádosti o zamûst-

nání vãetnû profesního Ïivotopisu do 15. ãervna 2006

na adresu ‰koly. (BliÏ‰í informace nebo dotazy na 

tel. 554 212 541, e-mail: info@stredniskolarymarov).

Stfiední ‰kola, R˘mafiov, p. o.,
Julia Sedláka 16, 795 01 R˘mafiov

VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
NA MÍSTO:

UâITEL V·EOBECNù
VZDùLÁVACÍCH P¤EDMùTÒ

JAZYK âESK¯ + JAZYK NùMECK ,̄

JAZYK âESK¯ + JAZYK ANGLICK¯

Den uãitelÛ na Primû
Na sklonku bfiezna oslavili za-

mûstnanci SSO· Prima, s. r. o.,

jiÏ tradiãnû Den uãitelÛ. K spo-

leãnému veãeru s bohat˘m po-

ho‰tûním a zajímav˘m progra-

mem pozvalo vedení ‰koly nejen

souãasné, ale i b˘valé pedagogy

a nepedagogické pracovníky.

Program, pfiipraven˘ studen-

ty pod taktovkou vychovatelek 

z obou ‰kolních internátÛ, zahr-

noval úvodní zdravici, vtipná li-

terární vystoupení a originální

hudební a taneãní produkci.

Nakonec v‰echny pfiekvapila pa-

ní vychovatelka Klesnilová ori-

ginálním dárkem v podobû ruãnû

zdobeného kvûtináãe. 

Mgr. Jana Petlachová,
SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

Foto: archiv SSO· Prima
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Na zku‰ené
Víkend 31. 3. - 2. 4. 2006 byl pro dvû student-

ky SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov velmi pod-

nûtn˘. Ptáte se proã a pro které? ·lo o dívky

Lucku Zapletalovou a Hanku Schauerovou,

obû studentky z 1. B. Byly vybrány, aby spolu

s 18 dal‰ími studenty stfiedních ‰kol z celé âR

reprezentovaly zájmy a názory ãlenÛ student-

ského klubu ASK pfii na‰í ‰kole na I. Meziná-

rodním kongresu studentÛ, kter˘ se uskuteãnil

pod zá‰titou EU v rakouském Linzi.

Sjelo se na nûj víc jak 60 studentÛ zpûti státÛ EU:

Rakouska - pofiádající zemû, Nûmecka,

·v˘carska, Slovenska a âeské republiky.

Spoleãnou dorozumívací fieãí byla angliãtina. To

mûlo své v˘hody, ale kladlo i zv˘‰ené nároky na

úãastníky. Ono totiÏ najednou nestaãilo jen pfiijet,

poslouchat, ale kaÏd˘ z úãastníkÛ se musel sám

aktivnû zapojit do jednání, vyjádfiit své my‰lenky

a postoje skupiny, kterou zastupoval, v anglic-

kém jazyce. O to víc nás tû‰í, Ïe se tohoto úkolu

zhostily na‰e studentky velmi úspû‰nû, jak o tom

svûdãí ohlas pofiadatelÛ z Rakouska.

Na programu setkání bylo pfiedev‰ím navázání

vzájemn˘ch kontaktÛ mezi jednotlivci i cel˘-

mi organizacemi - ‰kolami. Dále pokus o spo-

leãn˘ pohled do budoucnosti ve smyslu práv

studentÛ a vÛbec postojÛ mladé generace vÛãi

dûní ve sjednocené Evropû. V tomto smyslu

bylo vypracováno i komuniké v‰ech zúãastnû-

n˘ch jako v˘raz spoleãné vÛle mlad˘ch lidí,

jeÏ bylo odesláno do Evropského parlamentu.

Samo sebou Ïe i kdyÏ setkání bylo ãistû pra-

covní, na‰la se chvíle i na prohlídku mûsta a se-

známení s jeho historií, na chvíle pfiátelského

posezení. Na‰e studentky pfiedaly studentÛm

z ostatních zemí propagaãní materiály z na‰eho

mûsta a pozvaly je k náv‰tûvû. Akce se v‰em

zúãastnûn˘m velice líbila, hodnotili ji jako vel-

mi potfiebnou a vydafienou. Na místû se dohod-

li na jejím dal‰ím pokraãování. O hostitelské

zemi pfií‰tího roãníku se bude teprve jednat, ale

své místo v kalendáfii mezinárodních student-

sk˘ch akcí si toto setkání rozhodnû zaslouÏí.

A je‰tû si na závûr dovolím malé upfiesnûní.

Pod zkratkou ASK se skr˘vá Asociace stfiedo-

‰kolsk˘ch klubÛ s ústfiedím v Brnû. Vznikla

hned v roce 1991 a na‰e základní organizace

se mÛÏe py‰nit tím, Ïe patfií mezi ty první, za-

kládající. Cílem organizace je pfiispívat ke

sbliÏování mládeÏe rÛzn˘ch zemí, uãit je vzá-

jemné úctû a toleranci, ale i umûní vyjádfiit

svÛj názor ke globálním (celospoleãensk˘m)

otázkám. A protoÏe nejen prací Ïiv je ãlovûk,

zamûfiuje se i na kvalitnû proÏit˘ voln˘ ãas

mlad˘ch, pofiádání setkání a táborÛ.

Mgr. Alexandra Dûrdová,
SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

SoutûÏ v logice na Primû
Na SSO· Prima, s. r. o., probûhla v minul˘ch t˘dnech zajímavá a na lo-

gické my‰lení nároãná soutûÏ v dnes velmi populární disciplínû - sudoku.

Název hry vznikl z japonského „SúdÏi wa doku‰in ni kagiru“, ale její

pÛvod není japonsk˘. Hra byla zvefiejnûna v osmdesát˘ch letech 

20. století pod názvem „Numer Place“ („Umísti ãíslice“) v americkém

magazínu o hlavolamech. Nedávno zaãali doceÀovat její krásu a zdán-

livou jednoduchost i lidé ze západu a velice rychle se roz‰ífiila - v sou-

ãasnosti snad nenajdeme deník, v nûmÏ by chybûla tabulka sudoku na-

hrazující klasickou kfiíÏovku. V̆ hodou hry totiÏ na rozdíl od klasické

kfiíÏovky je její nezávislost na jazyku. Jejím principem je doplnûní ãí-

selné tabulky s nûkolika pfiedepsan˘mi ãísly o ostatní ãíslice od 1 do 9

tak, aby se Ïádná ãíslice jak ve sloupci, tak v fiádku v celkem devíti díl-

ãích ãtvercích o hranû 3 ãtvereãky neopakovala. Z definice hry vypl˘-

vá, Ïe existuje pouze omezené mnoÏství zadání sudoku, a to pfiesnû

6 670 903 752 021 072 936 960 variant, tj. 6,67 trilionÛ. To je tak ob-

rovské ãíslo, Ïe kdyby kaÏd˘ ãlovûk na na‰í planetû dennû vylu‰til

1000 variant sudoku, vystaãil by

v‰em poãet variant na více jak 

3 miliony let.

Na Primû probûhla tfii vyfiazovací

kola, kter˘ch se zúãastnilo 223 fie-

‰itelÛ. PokaÏdé se jednalo o vylu‰-

tûní tabulky sudoku ve ãtyfiiceti

minutách. Vítûzkou se stala stu-

dentka ãtvrtého roãníku Petra
Kopetková. Mgr. Antonín Hampl

Cyklobusy Jeseníky pfiepravily loni tisíce lidí a vyjedou také letos
Tisíce lidí s bicykly pfiepravily

v loÀském roce cyklobusy

Jeseníky. Na jejich provozu se

finanãnû podílelo také mûsto

R˘mafiov. Cyklobusy budou jez-

dit i v nadcházející sezónû.

Cyklobusy slouÏí pro pfiepravu

jak pû‰ích turistÛ, tak i cyklotu-

ristÛ s jízdními koly - jde o kla-

sické autobusy s pfiívûsn˘mi

cyklovozíky pro pfiepravu bicyk-

lÛ. KaÏd˘ cyklobus pfiepraví aÏ

osmnáct kol.

Historicky první jesenick˘ cyk-

lobus vyjel vloni 4. ãervna a byl

v provozu do konce záfií. V ãer-

vnu a v záfií cyklobusy jezdily jen

o víkendech, v ãervenci a v srpnu

kaÏd˘ den. Trasy cyklobusÛ za-

hrnovaly tfii linky, pfiiãemÏ jedna

vedla z Bruntálu do Javorníku,

dal‰í z Lipové-láznû do Karlova

a tfietí z ·umperku pfies R˘mafiov,

Malou Morávku, Vrbno pod

Pradûdem a âervenohorské sedlo

do KoutÛ nad Desnou. Ze v‰ech

zastávek bylo moÏno udûlat zají-

mavé v˘lety na kolech a veãer se

vrátit zpût do v˘chozí stanice.

Celkovû na v‰ech tfiech linkách

cyklobusy na-

jezdily v loÀ-

ském roce ví-

ce neÏ 49 tisíc

k i l o m e t r Û ,

z toho nejvíce

na lince Brun-

tál - Javorník,

a to 17 222 ki-

lometrÛ. Do-

hromady pfie-

pravily 15 543

lidí a 2 083

jízdních kol.

Projekt jese-

nick˘ch cyklobusÛ v loÀském ro-

ce finanãnû podpofiilo celkem

dvaadvacet mûst a obcí z na‰í ob-

lasti, které dohromady pfiispûly

ãástkou 212 tisíc korun. Do pro-

jektu se zapojilo také osm soukro-

m˘ch subjektÛ pÛsobících na

tomto území, a to finanãnû i jinak,

napfiíklad nákupem cyklopfiívûsÛ

ãi propagací. Na provozu cyklo-

busÛ v Jeseníkách se v˘znamnû

podílely také organizace zab˘va-

jící se rozvojem cestovního ruchu

v Olomouckém a Moravskoslez-

ském kraji. Realizátorem projektu

je dopravce Connex Morava, a. s.

Zájem o dopravu cyklobusy

v prÛbûhu loÀské sezóny postup-

nû rostl, proto se s provozem cyk-

lobusÛ poãítá také v leto‰ním ro-

ce. V následující sezónû budou

v Jeseníkách opût provozovány

tfii cyklobusové linky, na jejichÏ

trasách do‰lo na základû zku‰e-

ností z pfiedcházejícího roku k nû-

kter˘m úpravám. Napfiíklad cyk-

lobus pÛvodnû jezdící z Bruntálu

bude vyjíÏdût jiÏ z Krnova a poje-

de do Jeseníku. 

Jifií Ondrá‰ek a JiKo
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

dietáfiÛm
Jak se v R˘mafiovû pozná jaro?

Nûkdy dost tûÏko. Chvíli uÏ to vy-

padá nadûjnû, slunce svítí a teplo-

ty ‰plhají k patnáctce, takÏe do-

konce i na R˘mafiovsku odtává

sníh, nicménû pak se zase studená

fronta postará o nefal‰ovan˘ fiíjen

a jaro pfiipomíná jen velikonoãní

v˘zdoba v˘kladních skfiíní a vy‰‰í

frekvence televizních reklam na

hubnutí.

Jaro a hubnutí patfií neodmyslitel-

nû k sobû. Pfiíãiny jsou zfiejmé -

je‰tû doznívají novoroãní pfiedse-

vzetí, vy‰‰í teploty nutí odkládat

koÏichy a volné kabáty, které pfies

zimu leccos skryly, a navíc je tu

ãtyfiicetidenní postní doba, která

odnepamûti pfiedchází Velikono-

ce. Její podstatou je vedle kfiesÈan-

ského apelu na tûlesnou i duchov-

ní obrodu pfied nejdÛleÏitûj‰ími

svátky v roce i prastará lidová

moudrost vycházející z nezbyt-

nosti. Po zimû totiÏ lidem dochá-

zely zásoby potravin, a neÏ pfii‰lo

jaro a s ním nové vegetaãní obdo-

bí, bylo potfieba se uskrovnit.

Svou roli hrálo i hledisko zdravot-

ní, neboÈ období mezi masopus-

tem a Velikonocemi bylo vÏdy lé-

pe vyplnit stfiídmostí, jeÏ by vy-

kompenzovala sváteãní pfiejídání.

S tím, jak se západní (tj. euroat-

lantická) civilizace, jejíÏ souãástí

jsme i my, vzdalovala tradiãnímu

zpÛsobu Ïivota a díky moderním

technologiím zaãala s men‰ím fy-

zick˘m úsilím produkovat vût‰í

mnoÏství potravin a souãasnû pro-

vozovat pohodlnûj‰í zpÛsob Ïivo-

ta, objevil se problém zvan˘ obez-

ita. V souãasnosti je právû obezita

jedním z nejvût‰ích zdravotních

rizik provázejících zvy‰ující se Ïi-

votní úroveÀ AmeriãanÛ a Evro-

panÛ, ale také napfi. âíÀanÛ ãi 

obyvatel Stfiedního V˘chodu.

A neomezuje se jen na dospûlé je-

dince, podle statistik Ïije jen v ze-

mích Evropské unie asi 13 milio-

nÛ dûtí a mlad˘ch lidí s nadváhou.

Prognózy navíc varují, Ïe se tento

stav má v budoucnu je‰tû zhor‰o-

vat. A jak jsou na tom âe‰i? Moc

dobfie ne - v rámci EU jsou ãe‰tí

muÏi tfietí nejobéznûj‰í a Ïeny

ãtvrté.

PfiestoÏe Ïijeme v kultufie, která 

adoruje ideál subtilní krásky a vy-

pracovaného svalovce, realita je

jiná. Spoleãnost sice preferuje je-

dince, ktefií jsou tzv. fit, ale sou-

ãasnû nabízí komfort a spoustu lá-

kadel, o nichÏ se na‰im pfiedkÛm

je‰tû pfied sto lety ani nesnilo.

Média, která v˘znamnû ovlivÀují

ná‰ Ïivot, tento paradox odráÏejí

nejv˘mluvnûji v podobû reklam-

ních spotÛ - v pásmech se pravi-

delnû stfiídají reklamy na hubnou-

cí pfiípravky s upoutávkami na

sladkosti. Na jednu stranu jsme

vyz˘váni, abychom se s potû‰e-

ním oddávali chuÈov˘m záÏitkÛm,

a na druhou stranu bombardováni

apely, Ïe je naprosto nezbytné vy-

padat „‰lank“. Pokud bychom se

fiídili návodem televizních re-

klam, poveãefieli bychom tabulku

ãokolády, zapili ji limonádou

a zajedli tukoÏroutskou pilulkou.

Lidé uÏ vymysleli nesãetnû tipÛ

a zaruãen˘ch návodÛ, jak zhub-

nout. KaÏd˘ ãlovûk je ov‰em jedi-

neãná bytost s jedineãnou fyzio-

gnomií, genetickou dispozicí

a metabolismem, takÏe univerzál-

ní recept na ‰tíhlou linii neexistu-

je. Tfií r˘mafiovsk˘ch „dietáfiÛ“,

jimÏ jsme tentokrát vûnovali dal‰í

pokraãování na‰eho seriálu, jsme

se zeptali na jejich návod, na

vlastní zku‰enosti s dietami a taky

na to, jak se Ïije v R˘mafiovû die-

táfiÛm, ktefií pfiestoÏe netvofií Ïád-

nou organizovanou skupinu,

pfiedstavují moÏná nejpoãetnûj‰í

societu ve mûstû.

Václav Orlík (62) je uãitel.

Vzhledem k tomu, Ïe uãil tûlocvik

a vÏdycky sportoval, nemûl nikdy

problémy se skuteãnou nadváhou.

Teprve pfied pár lety zjistil, Ïe má

vy‰‰í hladinu cholesterolu a roz-

hodl se preventivnû pár kilo sho-

dit. Omezil proto ve svém jídel-

níãku vajíãka a nûkteré tuãné po-

traviny. Podruhé k dietû pfiistoupil

loni v bfieznu, opût ze zdravotních

dÛvodÛ. Aby sníÏil hladinu cukru,

zaãal se stravovat mnohem stfiíd-

mûji a dodrÏovat pitn˘ reÏim.

Není zastáncem medikamentÛ ãi

pfiípravkÛ na hubnutí, zvlá‰tû

kdyÏ slibují rychl˘ úbytek kilo-

gramÛ, ale spí‰e pfiirozeného zpÛ-

sobu redukce. Hlavním principem

jeho diety je „v‰eho jíst jen pÛl“.

Za pÛl roku se zbavil dvanácti ki-

logramÛ, takÏe teì se blíÏí své

optimální hmotnosti. S jarem se

zase chystá jezdit na kole, které

povaÏuje za nejlep‰ího spojence

v boji proti pfiebyteãn˘m kilÛm.

Velkou oporou bûhem diety byla

Václavu Orlíkovi jeho manÏelka,

která jak sám fiíká, sice v˘bornû

vafií, ale rozhodla se jej podpofiit

a upravit jídelníãek i mnoÏství

jídla svému muÏi tak, aby vyho-

vovalo jeho pfiání zhubnout.

Kromû ní a lékafie o dietû jinak

nikdo nevûdûl, takÏe okolí zaãalo

vnímat teprve v˘sledky. Kolego-

vé v práci se vyptávali, nûktefií

zmûnu chválili, jeden ze spolu-

pracovníkÛ se dokonce vsadil,

o kolik a za jak dlouho je‰tû die-

táfi zhubne. Pan Orlík tehdy sice

prohrál, hubnul ale dál a nakonec

se na danou váhu dostal.

Nejvût‰í pfiekáÏkou v dietû byl

pro nûj samozfiejmû hlad, a proto-

Ïe jak dodává, kdyÏ nûkdo navíc

jí rád, musí pfiekonávat i své chu-

tû. Celá dieta se tak stává otázkou

pevné vÛle a jedinû vytrvalost

a dÛslednost jsou zárukou úspû-

chu. Pfiestávky a rÛzné ústupky

nevedou k niãemu. Václav Orlík

je ov‰em typem dietáfie, kter˘ jde

tvrdû za tím, co si pfiedsevzal. Mûl

ostatnû silnou motivaci, chtûl b˘t

pfiedev‰ím ukáznûn˘m pacien-

tem, kter˘ dá na rady svého léka-

fie. Právû zdravotní dÛvody ho

vÏdycky utvrdily v odhodlání vy-

trvat. Pocit lehkosti po ztrátû zby-

teãn˘ch kil mu navíc bohatû vy-

nahradil v‰echny dobroty, které si

musel upfiít.

Velk˘m zadostiuãinûním byl pro

pana Orlíka i lep‰í vzhled. Vnûj‰í

vzhled ãlovûka sice nepovaÏuje

za nejdÛleÏitûj‰í kvalitu, nicménû

první dojem dûlá své a „o tom, jak
ãlovûk vypadá, si vÏdycky rozho-
duje sám“. Jak podle nûj vypadá

ideální Ïena? Spí‰ sportovní typ,

kterému by odpustil i nûjaké to ki-

lo navíc. Hlavnû s ní ov‰em musí

Ilustraãní foto
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b˘t muÏ ‰Èastn˘ a naopak.

A jak se podle Václava Orlíka Ïije

dietáfiÛm v R˘mafiovû? Mají zde

dostatek pfiíleÏitostí své rozhod-

nutí zhubnout uskuteãnit? „My-
slím, Ïe si lidé v R˘mafiovû mohou
nakoupit dostatek ovoce a zeleni-
ny, i kdyÏ nabídka dietních potra-
vin by mohla b˘t urãitû vût‰í. Z po-
hybov˘ch aktivit doporuãuji kolo
a plavání, kdo nemá moÏnost, sta-
ãí i kaÏdodenní ostrá chÛze. K to-
mu má pfiíleÏitost skuteãnû kaÏd˘.
Nejsem typ, kter˘ by nav‰tûvoval
posilovny. Tûlocviãen a men‰ích
center je v R˘mafiovû docela dost,
na druhou stranu zde postrádám
nûjaké vût‰í sportovní centrum,
které by na jednom místû soustfie-
dilo více typÛ sportovi‰È a kde by
se lidé mohli setkávat ve volném
ãase.“
Paní Vûra (43) je úfiednice.

Sedavé zamûstnání a rodinná dis-

pozice ji k problémÛm s nadvá-

hou pfiímo pfiedurãují. S kilogra-

my bojuje cel˘ Ïivot a o dietách ví

opravdu hodnû. Dietu jako tako-

vou drÏela pûtkrát, poprvé uÏ pfied

dvaceti lety. První dvû probíhaly

pod lékafisk˘m dohledem, pak uÏ

ale vûdûla jak na to, a dnes si or-

dinuje cel˘ postup sama. Její re-

cept spoãívá v poãítání kilojoulÛ,

které smí bûhem dne pfiijmout,

a intenzivním cviãení. Tato dieta

vÏdycky zabrala, bohuÏel ne natr-

valo. PokaÏdé nastoupil jo-jo 

efekt a paní Vûra se musela do

hubnutí po ãase pustit znovu, jak-

mile se zaãalo bolav˘mi klouby

a zády oz˘vat pfietíÏené tûlo. Jak

fiíká, za tûch dvacet let uÏ zhubla

jednoho celého ãlovûka - 67 kg.

Svou poslední dietu zaãala drÏet

pfied tfiemi t˘dny a zbavila se uÏ

tfií kil. V plánu má minimálnû je‰-

tû dal‰í ãtyfii shodit a tím dosáh-

nout rovné stovky. Její ideální vá-

ha by pfiitom mûla b˘t skoro o tfii-

cet kilogramÛ niÏ‰í. O tom, Ïe by

se k ní je‰tû pfiiblíÏila, ale pochy-

buje. Nejvût‰í brzdou v souãasné

chvíli je pro ni nedostatek pohy-

bu, na kter˘ si, jak sama fiíká, ne-

umí udûlat ãas.

Stejnû jako u Václava Orlíka je

u ní prvotním impulsem k dietû

pokaÏdé zdravotní problém a vel-

k˘m motorem podpora rodiny.

Paní Vûra potvrzuje, Ïe drÏet die-

tu tajnû je zcela nemoÏné.

NejtûÏ‰í zkou‰kou jsou pfiitom

rÛzné rodinné oslavy, pfii kter˘ch

ãlovûk musí odolávat velkému

poku‰ení, zvlá‰È kdyÏ jako paní

Vûra miluje sladké. Pfied chutí na

sladkosti ji neochránily ani „zaru-

ãené“ pfiípravky na hubnutí z tele-

vizních reklam. Jedinou cestou je

pak úplná askeze, ke které pfiistu-

puje, kdyÏ je na sebe opravdu

hodnû na‰tvaná.

Nejhor‰í je údajnû pfiekonat první

mûsíc, kdy hlad zpÛsobuje nervo-

zitu a ãlovûk si nemÛÏe na uklid-

nûní dopfiát lék - cukr. Pfiitom sa-

mozfiejmû nesmí ani na okamÏik

povolit, protoÏe v‰echno vynalo-

Ïené úsilí by rázem pfii‰lo vniveã.

Oddávat se jídlu je totiÏ stejná zá-

vislost jako alkoholismus ãi ku-

fiáctví.

Zadostiuãinûním po dietním mar-

t˘riu jsou vedle ustupujících zdra-

votních obtíÏí i obdivné reakce 

okolí na ‰tíhlej‰í vzhled. To, jak

ãlovûk vypadá, je podle názoru

paní Vûry pfiece jen dÛleÏité, ze-

jména kdyÏ je ãasto v kontaktu

s lidmi a má ve své práci i v rám-

ci sv˘ch koníãkÛ pÛsobit alespoÀ

trochu reprezentativnû. Honba za

dokonal˘m tûlem ale smyslem je-

jího Ïivota rozhodnû není.

V‰em, kdo se chtûjí do diety pustit,

paní Vûra doporuãuje, aby si

v‰echno dobfie rozmysleli, a pokud

jim chybí pevná vÛle, radûji se do

hubnutí nepou‰tûli. Musí poãítat

také s tím, Ïe pracovat na redukci

své hmotnosti zabírá dost ãasu.

A jak se podle ní Ïije dietáfiÛm

v R˘mafiovû? „S nákupem zdravé
v˘Ïivy je v R˘mafiovû trochu pro-
blém, ale já jezdím za prací do
Bruntálu, takÏe si nakoupím tam.
Z pohybov˘ch aktivit si lidé naopak
mohou urãitû vybrat, posiloven
a speciálních cviãení pro Ïeny je tu
dost. Jen dojíÏdûní na bazén je ne-
pfiíjemné, kdyÏ ãlovûk nemá auto.“

Redaktor Jifií Koneãn˘ (45) se

mezi úspû‰né dietáfie zafiadil do-

cela nedávno. V Ïivotû se párkrát

pokusil zhubnout, ale vÏdy bez

dlouhodobûj‰ího úspûchu. Také

pro nûj byl hlavním úskalím jo-jo

efekt. V srpnu loÀského roku se

v‰ak znovu odhodlal nûco se

sv˘m „neforemn˘m tûlem“ udû-

lat. Jak fiíká, první kroky byly po-

nûkud ost˘chavé a kilogramy 

ustupovaly jen pozvolna. Tu sprá-

vnou motivaci pfiinesla teprve

sázka, kterou uzavfiel v prosinci

s kolegyní z divadelního spolku

a po níÏ nastoupil skuteãnû pfiís-

nou redukãní dietu. Do dne‰ního

dne se mu podafiilo shodit 24 kilo-

gramÛ (z pÛvodních 114 kg).

Slovo „dieta“ mûlo pro Jifiího

vÏdycky pfiíchuÈ nûãeho direktiv-

ního, a tak i dnes radûji fiíká tomu,

co v posledních mûsících podstou-

pil, „v˘uka správn˘ch stravova-
cích návykÛ“. Její podstatou tedy

není Ïádná jednostranná bÛãková

ãi ananasová dieta, n˘brÏ správn˘

pfiísun základních Ïivin a dostateã-

ného mnoÏství tekutin do tûla

v kombinaci s optimální fyzickou

zátûÏí. Jifií musel pfiedev‰ím ra-

zantnû zmen‰it porce jídla a zmû-

nit i sloÏení stravy. Uzeniny a s˘ry

musely ustoupit zeleninû a ovoci,

místo mlsání se pustil do pravidel-

ného cviãení. Byl to recept ponû-

kud drastick˘, ale zabral. „Pfii ‰la-
pání na rotopedu, kdy z ãlovûka le-
je pot, mi v u‰ích znûlo dûdeãkovo
moudro: NeÏije‰ proto, abys jedl,
ale jí‰ proto, abys Ïil.“
Jifií se zpoãátku sice domníval, Ïe

v‰echno zvládne sám, ale nako-

nec zjistil, Ïe bez podpory okolí to

nepÛjde. Vdûãí za ni kromû man-

Ïelky i lékafiÛm, Hanû Jurajdové

z Bruntálu a jejím akupunkturním

jehliãkám a obezitologovi

Ladislavu BoÏkovi. S jídelníãkem

a programem cviãení Jifiímu po-

mohla nûkdej‰í v˘znamná r˘ma-

fiovská sportovkynû Lída

Glacnerová. Lidé, ktefií do jeho

diety nebyli zasvûceni, reagovali

na Jifiího promûnu vesmûs kladnû

a pídili se po návodu na úspûch.

Na otázku, co bylo bûhem diety

nejtûÏ‰í, Jifií Koneãn˘ odpovídá,

Ïe zvyknout si na malé dávky jíd-

la a mnohdy chuÈovû nev˘razné

zeleninové pokrmy a zároveÀ za-

pomenout na nejrÛznûj‰í „pochu-

tiny“. První mûsíc si k pocitu sy-

tosti pomáhal lékafiem pfiedepsa-

n˘mi medikamenty. TûÏké bylo

také donutit se cviãit a posilovat

ochablé svalstvo. Nejhor‰í byly

první tfii t˘dny, dnes uÏ mu v‰e

ov‰em pfiipadá jako samozfiejmost

a bez sportu by podle sv˘ch slov

asi nemohl existovat.

Aãkoliv Jifiího hubnutí bylo opra-

vdu tûÏkou zkou‰kou vÛle, svého

úsilí nelituje. Dnes se cítí skvûle

a na svou pÛvodní váhu se uÏ ni-

kdy nechce vrátit. SníÏení nadvá-

hy pro nûj znamená pfiedev‰ím

pocit, Ïe udûlal hodnû pro své

zdraví a také pro postavu, kterou

nyní nemusí skr˘vat pod nadmûr-

n˘mi mikinami. Na vzhledu ãlo-

vûka sice podle nûj nezáleÏí tolik

jako na jeho charakteru, nicménû

vnûj‰í promûna mu zjevnû pfiine-

sla velké uspokojení.

Cílem dnes jiÏ docela útlého

Jifiího Koneãného je dosáhnout

vrchní hranice svého BMI, coÏ je

asi 88 kg. Zb˘vají mu tedy je‰tû

asi dvû tfii kila. Potom uÏ mu zbu-

de jen to nejtûÏ‰í - obhájit si svÛj

v˘sledek, nejlépe napofiád. V‰em,

kdo se odhodlají zaãít s hubnutím,

radí, aby tak neãinili pfiekotnû

a bez uváÏení a hubli nejlépe pod

odborn˘m dozorem lékafie. Roz-

hodnutí zhubnout by mûlo vychá-

zet z potfieby b˘t zdrav˘, a ne ‰tíh-

l˘ a krásn˘.

A jak se podle Jifiího Koneãného

Ïije dietáfiÛm v R˘mafiovû?

„Domnívám se, Ïe v dne‰ní dobû
je jak v r˘mafiovsk˘ch potravi-
náfisk˘ch prodejnách, tak i v lé-
kárnách dostatek racionální v˘-
Ïivy a medikamentÛ ãi prostfied-
kÛ na hubnutí. Pfiivítal bych
snad ‰ir‰í základnu moderních
posiloven a fitness center za pfii-
jatelnou cenu vstupného.“

V‰em dotázan˘m
za odpovûdi dûkuje ZN

Ilustraãní foto
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Chlapec brutálnû
zbil mlad‰ího

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií okol-

nosti pfiípadu, ke kterému do‰lo

22. ledna na tfiídû HrdinÛ nedale-

ko nádraÏí. 14let˘ hoch je pode-

zfiel˘ z toho, Ïe za pfiítomnosti

dal‰ích ãtyfi nezletilcÛ napadl

12letého chlapce. Povalil ho na

zem a nûkolikrát jej pûstmi ude-

fiil do obliãeje. ZpÛsobil mu tím

rozsáhl˘ hematom v tváfii a roz-

trhl ret. Vzhledem k vûku útoã-

níka je vûc kvalifikována jako

ãin jinak trestn˘ a je pfiedmûtem

dal‰ího ‰etfiení.

Bicykly v kolárnách
lákají zlodûje!

V posledních dnech se v R˘ma-

fiovû opût objevil pfiípad krádeÏe

kola uschovaného v kolárnû.

Nûkdy mezi 2. a 7. dubnem vni-

kl zlodûj do spoleãn˘ch sklep-

ních prostor panelového domu

na ÎiÏkovû ulici, vypáãil zámek

dvefií a odcizil pánské horské

jízdní kolo s computerem v cenû

10 tisíc Kã.

Kriminalita na
Bruntálsku mírnû klesla
Z aktuálních statistick˘ch v˘stu-

pÛ Policie âR Bruntál za první

kvartál leto‰ního roku vypl˘vá,

Ïe kriminalita v okrese mírnû

klesla. Loni v bfieznu bylo za-

znamenáno celkem 588 trest-

n˘ch ãinÛ, letos na konci bfiezna

to je 543 skutkÛ. Narozdíl od

loÀska nebyla v prvních tfiech

mûsících zaznamenána Ïádná

vraÏda, násilná kriminalita je na

stejné úrovni jako loni - tehdy 65

pfiípadÛ, nyní 66. Více jak polo-

vinu z nich tvofií ublíÏení na

zdraví (34). Mravnostní delikty

letos ‰etfiili policisté jen dvakrát,

loni ve stejném období to bylo

sedm trestn˘ch ãinÛ. Potû‰ující

je i v˘razn˘ pokles vloupání - lo-

ni 89, letos 65 pfiípadÛ. Lidé by

si v‰ak mûli lépe hlídat své pla-

tební karty - loni bylo do konce

bfiezna ‰etfieno osm zneuÏití, le-

tos jiÏ pln˘ch dvacet! Stál˘m

problémem jsou úvûrové podvo-

dy a zanedbání povinné v˘Ïivy.

Drogové delikty byly letos fie‰e-

ny dvakrát, loni ve stejném ob-

dobí pûtkrát.

Pfiedev‰ím vlivem pûti pfiípadÛ

krácení daní ãiní letos hmotné

‰kody zpÛsobené kriminalitou

v na‰em okrese jiÏ 145 840 tisíc

Kã (z toho daÀová kriminalita

119 823 tisíc Kã). Za cel˘ loÀsk˘

rok pfiitom hmotné ‰kody vzniklé

trestnou ãinností nepfiesáhly v na-

‰em okrese 114 milionÛ korun.

Nadával obsluze pivnice
Dne 7. dubna zahájil bruntálsk˘

policejní inspektor trestní stíhání

24letého muÏe pro trestné ãiny

v˘trÏnictví a po‰kozování cizí

vûci. Je obvinûn, Ïe 12. února

v pivnici v R˘mafiovû po slovní

rozepfii rozbil sklenici a popelník

a zaãal vulgárnû nadávat servír-

ce. Pfii odchodu z pivnice ve

vzteku po‰kodil nûkolik dvefií.

Majitelkám zpÛsobil ‰kodu ve

v˘‰i 8 500 Kã.

Policie fie‰í dal‰í podvod
40letá Ïena je od 7. dubna stíhá-

na pro trestn˘ ãin úvûrového

podvodu. Skutku se mûla dopus-

tit tím, Ïe 29. prosince 2004 uza-

vfiela v R˘mafiovû úvûrovou

smlouvu na poskytnutí úvûru ve

v˘‰i 15 tisíc Kã. V Ïádosti uved-

la nepravdivé údaje a zavázala se

splácet 1 200 Kã mûsíãnû. Úvûr

nesplácela, ãímÏ po‰kozené spo-

leãnosti zpÛsobila ‰kodu ve v˘‰i

bezmála 20 tisíc Kã.

Prevence
dopravní nehodovosti

Od kvûtna 2006 prÛbûÏnû po ce-

l˘ rok bude Preventivnû-infor-

maãní skupina Okresního fiedi-

telství Policie âR Bruntál prová-

dût pfiedná‰kovou ãinnost pro 

uchazeãe o fiidiãské oprávnûní.

Îáci auto‰kol budou seznámeni

s aktuálními statistick˘mi pfie-

hledy dopravní nehodovosti, nej-

ãastûj‰ími pfiíãinami dopravních

nehod, nejrizikovûj‰ími úseky,

sankcemi za nedodrÏení pravidel

silniãního provozu atd. V pfiípa-

dû zájmu o tuto nabídku mohou

vyuãující auto‰kol získat po-

drobnûj‰í informace na telefon-

ním ãísle 974 731 208. 

Ve smyku narazil
do ohradníku
pro dobytek

Mezi Malou ·táhlí a R˘mafio-

vem havaroval 14. dubna 45let˘

fiidiã Felicie. NepfiizpÛsobil

rychlost jízdy sv˘m schopnos-

tem, na mokrém povrchu vozov-

ky nezvládl prÛjezd prudkou

pravotoãivou zatáãkou a dostal

smyk. S autem sjel na okraj ko-

munikace a narazil do dfievûn˘ch

kÛlÛ ohradníku pastvy dobytka.

Majitele pfiijde oprava vozu na

60 000 Kã, ohradník se opraví za

pûtistovku. Za pfiestupek byla fii-

diãi uloÏena bloková pokuta.

Policie âR pátrá
Po Neznánském Ladislavu,
nar. 18. 9. 1985, trvale bytem
Osoblaha, Hlavní 129.

Na jmenovaného byl Okresním

soudem v Bruntále, poboãkou

Krnov, vydán pfiíkaz k dodání do

v˘konu trestu. Odsouzen byl pro

trestn˘ ãin krádeÏe. Hledan˘ se

v místû trvalého bydli‰tû nezdr-

Ïuje a jeho souãasn˘ pobyt není

znám.

Popis osoby: 20 let, hubená po-

stava, v˘‰ka 180-182 cm, hnûdé

krátce stfiiÏené vlasy, hnûdé oãi.

Policie Ïádá vefiejnost o spolu-
práci pfii pátrání po tomto
muÏi. Informace pfiijme kte-
rákoli policejní sluÏebna nebo
linka 158.

Sedmnáct fiidiãÛ usedlo
o Velikonocích za volant

pod vlivem alkoholu
Bûhem sváteãních dnÛ zazname-

nali policisté zhruba ãtyfinásobnû

zv˘‰en˘ poãet fiidiãÛ, ktefií usedli

za volant posilnûni alkoholem. Ve

v‰ech sedmnácti pfiípadech se

jednalo o muÏe. Nejménû nad˘-

chal v Norberãanech 23let˘ mo-

tocyklista na Jawû 250, kter˘ do-

znal poÏití „jedné desítky“ a pfií-

stroj u nûj vykázal hodnotu 0,14

promile, hÛfie skonãil 40let˘ fiidiã

Felicie v Jindfiichovû, kter˘  v ne-

dûli 16. dubna v 01,45 hod. se

sv˘m autem narazil do zábradlí

a pak sjel do potoka. Tomu namû-

fiili policisté 1,58 promile. Pfii ne-

hodû vznikla ‰koda za 55 tisíc.

Nejvíce nad˘chal v Janovicích

28let˘ fiidiã ·kody 105 - bylo mu

namûfieno 1,68 promile alkoholu.

NejzávaÏnûj‰ího deliktu se v‰ak

dopustil 26let˘ fiidiã VW

v Bruntále, kter˘ s 2,5 promile

najíÏdûl na dopravní policisty,

vytlaãoval je ze silnice a po zadr-

Ïení jim vyhroÏoval zabitím.

V sobotu byl obvinûn z útoku na

vefiejného ãinitele a násilí proti

skupinû obyvatel a jednotlivci.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Podûkování
Dûkuji touto cestou v‰em lékafiÛm a zdra-

votním sestrám z rehabilitaãního oddûlení

Podhorské nemocnice, a. s., R˘mafiov za

obûtavost a péãi, se kterou jsem byl velmi

spokojen. Bohumír Janeãek, R˘mafiov

Obecní úfiad Stará Ves 

zve ‰irokou vefiejnost na akci pod názvem

Slet ãarodûjnic a stavûní májky 
v sobotu 29. dubna 2006 v 17 hod.

Obecní úfiad Stará Ves

Pozvánka
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Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Franti‰ek Tomov ................................................................ R˘mafiov

Tomá‰ Polách .................................................................... R˘mafiov

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

Franti‰ka Slováková - Janovice ............................................. 80 let

Karel Ohrablo - R˘mafiov ...................................................... 80 let

Jan Veiser - R˘mafiov ............................................................. 81 let

ZdeÀka Slováãková - R˘mafiov .............................................. 81 let

BlaÏena Mareãková - R˘mafiov ............................................. 82 let

Alois Talãík - R˘mafiov .......................................................... 82 let

Bernarda Dr‰ková - R˘mafiov ................................................ 82 let

Jifiina Chodilová - R˘mafiov ................................................... 84 let

Marie Charvátová - R˘mafiov ................................................ 86 let

Bedfii‰ka DraÏanová - R˘mafiov ............................................. 86 let

Irma Scholzová - R˘mafiov .................................................... 87 let

Rozlouãili jsme se
Anna ¤eháková - R˘mafiov ..................................................... 1922

Václav Galíãek - R˘mafiov ...................................................... 1930

Vlasta Vicenová - R˘mafiov .................................................... 1950

Arno‰t Makov˘ - R˘mafiov ...................................................... 1932

Jifií Havlík - R˘mafiov .............................................................. 1958

Matrika MûÚ

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - duben a kvûten 2006

22. 4. 14.00-16.00 SVâ Cviãení s míãem

24. 4. 8.00 kino Sonety W. Shakespeara

- gymnázium, Prima

24. 4. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

26. 4. 15.00 SVâ SchÛzka chovatelského krouÏku

27. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

28. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

29. - 30. 4. V̆ stava keramiky a paliãkování,

vystoupení taneãních skupin SVâ

v Ozimku

3. 5. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

4. 5. 8.00 a 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

4. 5. 13.00 tûlocviãna  Okrskové závody ve ‰plhu 1. - 5. tfi.

Z· 1. máje

5. 5. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

8. 5. 15.00 SVâ Pódiové skladby

9. 5. 8.00 a 11.00 kino The Musicialmania - Divadlo 

Glottis Brno, 6. - 9. tfi. Z· + S·

10. 5. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

13. 5. 9.00 SVâ R˘Ïování zlata na Luãinû - v˘pra-

va pro dûti a rodiãe

18. 5. 8.00 kino Kufor - Divadlo Fortissimo 

Trenãín, 1. - 5. tfi. Z·

19. 5. 13.00 SVâ Vafiení v klubu

20. 5. 9.00 SVâ Cyklistick˘ v˘let - Slezská Harta

Pranostiky na mûsíc kvûten
• Studen˘ máj - v stodole ráj.

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

• V máji aby ani hÛl past˘fiova neoschla.

• Májová kapka platí dukát.

• Na mokr˘ kvûten pfiichází such˘ ãerven.

• KdyÏ máj vláhy nedá, ãerven se pfiedá.

• De‰tiv˘ kvûten - Ïízniv˘ fiíjen.

• Májová voda vypije víno.

• Veãerní rosy v máji hodnû sena dají.

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

• Pr‰í-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodn˘ rok.

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

• Dé‰È svaté Îofie ‰vestky ubije.

22. 4. Den Zemû, slaví se od roku 1970, kdy ho ameriãtí studenti
poprvé uspofiádali ve snaze prosadit nové ekologické záko-
ny a zv˘‰ení státního rozpoãtu na ochranu Ïivotního prostfiedí

22. 4. 1976 zemfi. Alfréd Radok, reÏisér, dramatik a zakladatel Later-

ny Magiky (nar. 17. 12. 1914) - 30. v˘roãí úmrtí

23. 4. Svûtov˘ den knihy a autorského práva, vyhlá‰en UNESCO
jako symbolické datum svûtové literatury, na nûÏ pfiipada-
jí Ïivotní v˘roãí W. Shakespeara, M. Cervantese a dal‰ích
v˘znamn˘ch spisovatelÛ

23. 4. 1616 zemfi. Miguel de Cervantes y Saavedra, ‰panûlsk˘ 

spisovatel (nar. 29. 9. 1547) - 390. v˘roãí úmrtí

23. 4. 1616 zemfi. William Shakespeare, anglick˘ spisovatel (nar. 

23. 4. 1564) - 390. v˘roãí úmrtí

23. 4. 1836 v Praze poprvé vy‰la lyrickoepická báseÀ Máj K. H. Máchy 

- 170. v˘roãí

23. 4. 1891 nar. Sergej Prokofjev, rusk˘ skladatel, klavírista a dirigent 

(zemfi. 5. 3. 1953) - 115. v˘roãí narození

24. 4. 173 zemfi. Daniel Defoe, anglick˘ prozaik (nar. 1660) 

- 275. v˘roãí úmrtí

24. 4. 1936 zemfi. Artur Emil Longen, reÏisér, herec, spisovatel a malífi 

(nar. 29. 7. 1885) - 70. v˘roãí úmrtí

25. 4. 1886 nar. Jindfiich Hofiej‰í, básník a pfiekladatel (zemfi. 

30. 5. 1941) - 120. v˘roãí narození

26. 4. Mezinárodní vzpomínka na âernobyl (viz ãlánek uvnitfi novin)
26. 4. 1841 nar. Julius Zeyer, spisovatel (zemfi. 29. 1. 1901) - 165. v˘r. nar.

27. 4. Svûtov˘ den grafiky, slaven od roku 1963, v âR od roku
1966, v˘roãí zaloÏení Mezinárodní rady organizací grafic-
kého designu

29. 4. Mezinárodní den tance, v˘roãí narození francouzského
choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra
v roce 1727, vyhlá‰en Mezinárodním divadelním ústavem
roku 1982

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

29. 4. 1876 nar. Václav Vydra st., herec a reÏisér (zemfi. 7. 4. 1953) 

- 130. v˘roãí narození

1. 5. Svátek práce, v˘roãí boje amerického proletariátu v roce
1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2. inter-
nacionály (viz pozvánka uvnitfi novin)

2. 5. 1926 divákÛm se poprvé pfiedstavil Hurvínek - 80. v˘roãí

O historii ãarodûjnictví
s historikem Mgr. Jifiím Karlem

horská chata Barborka
sobota 29. dubna 2006
ve 13 hodin

VSTUP ZDARMA

Pro zájemce je pfiipraven
na cel˘ víkend
„4. slet ãarodûjnic“

Pfiihlá‰ky a informace na tel.: 554 212 346
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

PÛjãovní doba knihovny: Po 9-17, Út 9-17, St - zavfieno,  ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11

Mûstská knihovna R˘mafiov a CHKO Jeseníky
pofiádají v prostorách knihovny

od 21. 4. do 30. 4. v˘stavu
a v pátek 21. 4. v 9.00

a v 11.00 besedu

ke Dni Zemû

KaÏd˘, kdo prospûje druhému, prospûje sobû.
Odmûnou za správn˘ ãin je to, Ïe jsi jej vykonal. (L. A. Seneca)

Mûstská knihovna R˘mafiov
vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ

„Namaluj pohlednici R˘mafiova“

SoutûÏit se bude v kategoriích: 1. - 5. roãník
6. - 9. roãník
Dospûlí

Práce odevzdávejte na formátu A5 do 27. 4. 2006

Poslední pfiíleÏitost zúãastnit se soutûÏe

Jubilant Milo‰ PoÏár
Galerie Octopus pofiádá v˘stavu

k v˘znamnému Ïivotnímu jubileu

Milo‰e PoÏára, malífie, grafika,

v˘tvarného fotografa a muzejníka,

ãlovûka, kter˘ má znaãn˘ podíl na

obnovû r˘mafiovského muzea v le-

tech 1991-92.

Sympatick˘ rebel se narodil 1946

v Námû‰ti, ale záhy se s rodiãi pfie-

stûhoval na R˘mafiovsko. Zde pro-

padl dvûma láskám: v˘tvarnému

umûní a geologii s paleontologií,

jimÏ se vûnoval pfii geologickém

prÛzkumu a nyní jako vedoucí ge-

ologického oddûlení vsetínského

muzea. Je objevitelem fiady velmi

zajímav˘ch lokalit. Vitálního po-

lyhistora neuspokojovala nikdy

jedna ãinnost, a tak se s úspûchem

snaÏil získat téÏ v˘tvarné vzdûlání,

jeÏ bylo talentovan˘m, av‰ak ne-

poslu‰n˘m v b˘valém reÏimu tvr-

dû upíráno. Poznal kresbu u so-

chafie Hru‰ky v Pfiíbrami, kde téÏ

absolvoval geologii na prÛmyslo-

vé ‰kole, soukromû se pfiipravoval

u znám˘ch brnûnsk˘ch v˘tvarníkÛ

Karla Nepra‰e a Bedfiicha Dlou-

hého, vystudoval téÏ ·kolu v˘-

tvarné fotografie.

Îivot si na rozdíl od jin˘ch kom-

plikoval otevfienou opozicí ke ko-

munistické moci. Patfiil k tûm, kte-

fií se postavili kulturní bídû reÏi-

mu, urãujícího, které umûní je

správné, a nechal vystavovat kro-

mû mrtv˘ch klasikÛ ãasto jen pod-

dajné du‰e. Proto se podílel na

vzniku r˘mafiovského Klubu ama-

térsk˘ch v˘tvarníkÛ s tak v˘znam-

n˘mi osobnosti, jako je dfiíve pro-

následovan˘ Jindfiich ·treit ãi byl

nestor ãesk˘ch fotografÛ krajiná-

fiÛ, nezapomenuteln˘ Jaroslav Nû-

mec. R˘mafiov se tehdy stal v˘ji-

meãn˘m místem, kde vystavoval

mystik Jílek, stejnû jako olomouc-

k˘ Îlebek své plameny k poctû

Jana Palacha, a na‰e mûsto vidûlo

jako prvé dosud zcela neznámé

práce bratfií âapkÛ. Situace se ztí-

Ïila, kdyÏ se tehdy jiÏ otec dvou

dûtí stal cílem neblahé pozornosti

StB i postihu nadfiízen˘ch po od-

mítnutí úãasti v nesvobodn˘ch

volbách. Není divu, Ïe se objevil

mezi organizátory Obãanského fó-

ra 1989.

Podobnû jako v‰e v jeho Ïivotû

jsou i jeho v˘tvarné zájmy nezvy-

kle ‰iroké a práce tvofiené

s ohromnou osobitostí, erudicí,

fortelem a váÏností. V jeho ãin-

nosti nalézáme v˘tvarnou foto-

grafii, malbu, klasickou kresbu,

rozmanité grafické techniky, tfieba

linoryt, ale téÏ nároãnou serigrafii,

sítotisk ãi xerografii, reprodukãní

techniku spoãívající na vodivosti

nûkter˘ch hmot, tzv. such˘ tisk, ba

i plastiku. Patfií sem i kombinova-

né techniky z období op-artu, jeÏ

dominovaly jeho pracím z ‰edesá-

t˘ch a sedmdesát˘ch let. Nyní vy-

stavuje moderní kresbu a grafiku.

Dokázal vychovat z obou dûtí

kvalitní, vysoko‰kolsky vzdûlané

v˘tvarníky.

Milo‰ PoÏár je skromn˘, otevfien˘

a pfiím˘, má rád spoleãnost a váÏí

si jí, proto se odmítl prezentovat

i pfii tak jedineãné pfiíleÏitosti sám

a pfiivedl do na‰í galerie své nej-

bliÏ‰í umûlecké kamarády z R˘-

mafiovska, ·ternberska a Uniãov-

ska, s nimiÏ spolupracoval uÏ za

obtíÏné situace osmdesát˘ch let

a ktefií tvofií pátefi volného umûlec-

kého sdruÏení Octopus. Seskupení

vzniklo spojením star‰ího Volného

sdruÏení uniãovsk˘ch v˘tvarníkÛ

ze sféry undergroundu od roku

1982, jeÏ získalo obecn˘ ohlas

v severomoravské oblasti sv˘mi

ostfie sledovan˘mi v˘stavami, tzv.

Uniãovsk˘mi parky. Mlad‰ím, 

oficiálnûj‰ím byl stejnû nezávisl˘

r˘mafiovsk˘ KAV, organizovan˘

od konce roku 1986 pfii tehdej‰ím

Domu kultury. Obû skupiny se

spojily a na‰ly od poãátku devade-

sát˘ch let své útoãi‰tû v na‰em

muzeu. K poctû jubilantovi a k bar-

vitosti instalace pfiispûli nejstar‰í

ãlenové sdruÏení: Ludûk Adá-
mek, dfiíve uniãovsk˘ a nyní hu-

zovsk˘ v˘tvarník a spiritus agens

VSUV, malífi Milo‰ Adam z Olo-

mouce, sochafii Josef Chovanec
z Huzové a Miroslav Sedláfi
z Uniãova, také malífi Pavel
Mereìa, r˘mafiovsk˘ rodák a po

léta Uniãovan, grafik a v˘tvarn˘

fotograf Antonín Mik‰ík z Pase-

ky a R˘mafiov‰tí Jifií GaÏar, autor

poãítaãové grafiky, grafik a malífi

Roman Karel, malífi Pavel
Paseck˘ a Marek Zoth, v˘tvarn˘

fotograf.

V̆ stava umoÏÀuje sledovat aktu-

ální v˘voj fiady umûleck˘ch

dílen na‰eho okruhu a pfiivítat ãlo-

vûka, kter˘ se znaãnû zaslouÏil

o stav kulturního dûní v R˘mafio-

vû, jeÏ zatím dominuje ve v˘tvar-

né sféfie, v níÏ mÛÏe nabídnout ví-

ce neÏ jiná a mnohdy vût‰í mûsta

Moravy, byÈ si to u nás mnozí bo-

huÏel neuvûdomují. Nûktefií z v˘-

tvarníkÛ se upsali umûní z profese,

a tím se zfiekli pravideln˘ch poÏit-

kÛ pozemsk˘ch, jiní mají rÛzná

zamûstnání a umûlecká tvorba ne-

ní hlavním zdrojem jejich obÏivy.

VÏdyÈ Ïivit se kum‰tem byla sví-

zel a trnitá cesta i v dobách blaho-

bytnûj‰ích. âlenové sdruÏení, jsou

dobr˘mi pfiáteli a neobyãejnû tole-

rantní, v‰ichni se cítí v osvoboze-

ném umûní volní a rovní, coÏ ne-

b˘vá obvyklé. Pfiejí si jako my,

aby uÏ nikdy nikdo nesahal po pi-

stoli, usly‰í-li slovo kultura ãi svo-

boda.  Galerie Octopus
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Nástupcem vojáka a místodrÏitele

Liechtensteina se stal pozdûji v˘-

znamn˘ diplomat ve sluÏbách mo-

narchie Jan Ka‰par z Ampringenu

(1619-1684), schopn˘, pracovit˘

hospodáfi a organizátor, kter˘ pfie-

vy‰oval ve v‰ech ohledech Elker-

shausena i svého pfiímého pfied-

chÛdce. Do fiádu byl pfiijat roku

1646 a od roku 1650 se stal domá-

cím komturem v ústfiedním sídle

velmistrÛ na hradû Mergentheim.

JiÏ 1660 jej zároveÀ ustanovili

zemsk˘m komturem rakouské ba-

ilie. Stejnû jako jeho pfiedchÛdci

a nástupci drÏel na panství pravo-

moci správní, soudní a trestní.

Spolu s bruntálsk˘m panstvím

pfievzal sovinecké s jist˘m opoÏ-

dûním teprve v srpnu 1653 a oka-

mÏitû zaãal s intenzivní obnovou

·védy zniãen˘ch a ve válce zane-

dban˘ch regionÛ. Nejprve se sna-

Ïil získat prostfiedky v dÛlní ãin-

nosti. Vrátil se k bohat˘m loÏis-

kÛm zlata na Andûlskohorsku

a morávecké i rudské doly zaãaly

zvy‰ovat tûÏbu Ïelezné rudy, s tím

souvisela téÏ zv˘‰ená produkce

hamrÛ. Od roku 1666 vznikají no-

vé dvory a pily, ale zároveÀ pfiib˘-

vá robot (kácení a svoz dfieva

a dfievûného uhlí).

Zvlá‰tû v‰ak Ampringenovi slou-

Ïilo ke cti, Ïe se dokázal moudfie

odpoutat v mnoha smûrech od do-

bov˘ch názorÛ a pfiedbûhl ãas ne-

jménû o sto let. Zámûry a názory

podobné jeho se totiÏ objevily aÏ

pozdûji, v osvícenství. Pochopil,

Ïe vût‰ích v˘konÛ a potfiebn˘ch fi-

nanãních prostfiedkÛ z panství nel-

ze dosáhnout násilím a útiskem

poddan˘ch, ale zlep‰ením jejich

hmotné situace ve spojení se vzdû-

láním a znalostmi. Zaãal proto téÏ

doplÀovat síÈ dosavadních ‰kol

a dozíral na kvalitu v˘uky.

K prvnímu pokusu napravit posta-

vení poddan˘ch, jeÏ zÛstávalo

z vût‰í ãásti nezmûnûno od Jana

Kobylky, se odhodlal jiÏ 1654,

kdy navrhl svému velmistrovi

Leopoldu Vilémovi Rakouskému

podobné zmûny jako rytífi Franti-

‰ek Antonín Raab Marii Terezii,

jeÏ je v‰ak o století pozdûji narozdíl

od velmistra akceptovala. Chtûl,

aby se pronajaly panské dvory za

peníze, za naturální danû (napfi. 

obilí) a roboty navrhoval finanãní

reluici, ãímÏ by uvolnil sedláky

k práci na vlastním. Pfii‰el v‰ak se

sv˘m plánem pfiíli‰ brzo a sám ne-

mûl tolik moci jako pozdûji, aby

vûci prosadil. Je jisté, Ïe vycházel

z podrobné znalosti Ïivota na

Jesenicku a také suplik poddan˘ch

tûÏce postiÏen˘ch válkou. MÛÏe-

me za jiné uvést Ïádost Moravic-

k˘ch z roku 1659, kde Ïádají 

o úlevy na robotách a nafiíkají, Ïe

uÏ v prosinci nemají chleba, Ïe 

oves shnil a není Ïádná pfiíze na

tkaní. Nadfiízení pfiesto zakroutili

hlavou a návrh smetli se stolu.

Stejnû pozdûji svou prosadil.

Pozastavil se téÏ nad ‰patn˘m mo-

rálním stavem pováleãné spoleã-

nosti, zabfiedlé do sobectví, hru-

bosti a krut˘ch povûr. Víme téÏ, Ïe

v názorech na tzv. ãarodûjnictví se

mnoho neli‰il od r˘mafiovského

pátera Pabsta ãi ‰umperského dû-

kana Lautnera, pravda, nebylo

k tomu potfieba tolik odvahy, kdo

by si troufl na mocného muÏe

habsburského rodinného fiádu, ale

to nijak nesniÏuje jeho postoje. Lze

téÏ prokázat, Ïe dokázal pfied pro-

cesy uchránit obû panství a snaÏil

se ãarodûjnické povûry odstranit

i s jejich dÛsledky, snad díky pfií-

padu, jemuÏ nedokázal zabránit.

Roku 1654 na Sovinci sÈali Jakoba

Neterina z Velké ·táhle a spálili je-

ho tûlo pro podezfiení z ãarodûjnic-

tví. Nejedná se o vlastní exekuci,

neboÈ nebyla provedena pro obvi-

nûní z magie, ale závûreãn˘ úkon,

kter˘ se mohl stát nebezpeãn˘m

precedentem v dobû nedlouho po

procesech v Jeseníku. Zcela jistû se

angaÏoval na tvrd˘ch protirefor-

maãních snahách a rekatolizaci, na

obou luteránsk˘ch panstvích ne-

kompromisnû vyÏadoval pfiestup

obyvatel ke katolictví, nevíme

v‰ak, zda tak ãinil násilím ãi s po-

mocí císafisk˘ch dragounÛ, jak se

to praktikovalo jinde.

Od svého nástupu navázal Am-

pringen na Liechtensteinovu re-

konstrukci válkou témûfi zcela zde-

molovaného Sovince a podporoval

téÏ snahu pfiekonat ‰kody na celém

sovineckém majetku. Sovinec se

nyní stával protitureckou pevností,

neboÈ útoky OsmanÛ opût nab˘va-

ly na síle a nikdo nemohl tu‰it,

kam aÏ mohla dosáhnout agresivi-

ta dûsiv˘ch musulmansk˘ch doby-

vatelÛ. Znaãn˘ch úprav v dobû je-

ho vlády doznal i bruntálsk˘ zá-

mek, kter˘ mu natolik uãaroval, Ïe

jej aÏ do konce svého místodrÏitel-

ství (1664) neopustil a pob˘val zde

i v dobû, kdy pfievzal místodrÏitel-

ství a zemsk˘ komturát rakouské

bailie (1660).

V letech 1662 - 1664 se stal po-

boãníkem, ãi lépe rádcem, neuvû-

fiitelnû mladého velmistra Karla

Josefa Rakouského, kter˘ zemfiel

v necel˘ch patnácti letech, coÏ

svûdãí o absolutní zmûnû fiádo-

v˘ch pravidel, jimÏ bylo nadfiaze-

no mnohdy podivné pfiání panují-

cího Habsburka. Na jeho pfiíkladu

lze postfiehnout, jak úzce byl fiád

svázán s rodem HabsburkÛ, v je-

hoÏ sluÏbách byli rytífii aÏ po vel-

mistra stavûni na nejrÛznûj‰í

a mnohdy nejv˘znamnûj‰í místa

v monarchii. Povinnosti, které jej

odvedly na Mergentheim, mu 

umoÏnily dosáhnout vrcholu fiádo-

vé kariéry.

Po smrti Habsburka Karla Josefa

byl zvolen roku 1664 nejvy‰‰ím

pfiedstavitelem fiádu nûmeck˘ch

rytífiÛ, tj. doÏivotním velmistrem

(1664 - 1684). Volba Ampringena

svûdãí o jeho ojedinûl˘ch kvali-

tách i jisté snaze fiádu eliminovat

nakrátko vliv panovníka na obsa-

zování nejvy‰‰í hodnosti. Leã sta-

lo se tak naposled a nadále se uÏ

stávali velmistry jen Habsburkové

nebo zfiídka jejich blízcí pfiíbuzní

z falck˘ch, lotrinsk˘ch ãi bavor-

sk˘ch kníÏecích rodÛ, a to aÏ do

roku 1923. Pov˘‰ení jej nijak ne-

zmûnilo a neodradilo od b˘valé

ãinnosti, a navíc mu nabídlo moÏ-

nost realizovat koneãnû je‰tû

v modernûj‰í formû své dfiívûj‰í

zámûry pfiesto, Ïe byl nucen pfiijí-

mat dÛleÏité úkoly habsburské di-

plomacie.

Podobnû jako Bruntál mu zÛstala

blízká i obû panství. Nemohl je

pochopitelnû ovlivÀovat pfiímo,

ale prostfiednictvím sv˘ch nástup-

cÛ na místech místodrÏitelÛ, napfi.

Johanna Adolfa Rau z Holzhau-

senu, kterého v‰ak musel záhy

(1670) zbavit úfiadu kvÛli jeho pro

fiádového rytífie mírnû fieãeno po-

nûkud neobvyklé zálibû v pfiepy-

chu, zcela nevhodnému sukniã-

káfiství a z toho plynoucím dlu-

hÛm. Po odchodu Raua se

Ampringen vrátil do Bruntálu 

(14. 12. 1671 - ãervenec 1672),

aby u‰etfiil za nákladn˘ mergent-

heimsk˘ dvÛr. Mgr. Jifií Karel

Reformátor Jan Ka‰par z Ampringenu
Z historie

Jan Ka‰par z Ampringenu, vel-
mitr fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ
(1664 - 1684)

sobota 22. dubna 19.30

Panic je na nic
Komedie (âR 2005)

Pfiíbûh tfií ‰estnáctilet˘ch kamarádÛ, ktefií je‰tû nejsou muÏi, ale

dûtství uÏ mají za sebou. Komedie plná lechtivého humoru, pfie-

kvapiv˘ch situací a vtipn˘ch hlá‰ek. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 29. dubna 19.30

Jak se krotí krokod˘li
Rodinná komedie (âR 2005)

Komedie o tom, kterak fietûzec náhod a nedorozumûní dokáÏe za-

motat jinak zcela jednoduch˘ pfiíbûh. ReÏie: M. PoledÀáková; hra-

jí: M. Etzler, I. Timková, J. Mádl, Î. Tesafiová. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 6. kvûtna 19.30

40 let panic
Komedie (USA 2005)

Andymu je ãtyfiicet. Co se t˘ãe sexu je naprosto nepoznamenan˘.

Potkává sympatickou Trish, ale bojí se k panictví pfiiznat. TûÏko se

to fiíká v osmnácti, a co teprve ve ãtyfiiceti. Pfiístupn˘ od 15 let
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Servis sluÏeb

na Jesenické ulici
Otevfieno kaÏd˘ den

od pondûlí do pátku 14.00 - 21.00;
soboty a nedûle vãetnû svátkÛ 10.00 - 21.00

Podrobné informace 
na www.hotelslunce.jeseniky.com

Plaveck˘ bazén, dûtské brouzdali‰tû, finská sauna,
horká pára, whirlpool vana, perliãková lázeÀ,

odpoãívárna a bar.

MasáÏe - sauna
Obãanské sdruÏení Wellness 
pro zdraví a dobrou náladu

(u Edrovického rybníka)

Provozní doba:

âtvrtek (Ïeny)  15.00 - 21.00
Pátek (muÏi)  15.00 - 21.00

VODNÍ AEROBIK
V KRYTÉM BAZÉNU V B¤IDLIâNÉ

KDY? - kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00

POMÒCKY - aqua rukavice a pásy - v cenû cviãení

Cviãení napomáhá ke sníÏení hladiny krevního tlaku,
ke zlep‰ení srdeãní funkce a ke zrychlení hojiv˘ch

procesÛ svalÛ, ‰lach, kostí a kloubÛ.
Cviãení je vhodné pro v‰echny vûkové

i váhové kategorie.

Informace na tel.: 737 241 299

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Plavání pro vefiejnost v dubnu a kvûtnu

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

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

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod.

Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

Kam na v˘let

Ke kyselce do Zátora
Leto‰ní jaro na území bruntálského okresu bo-

hudík nepfiineslo Ïádné dramatické vylévání

fiek z bfiehÛ a doufejme, Ïe tomu tak bude i na-

dále. V‰ichni máme v dobré pamûti rok 1997,

kdy na prahu léta zpÛsobily rozvodnûné vody

fieky Opavy pfiedev‰ím na Vrbensku a Krnov-

sku nesmírné ‰kody. K po‰kozen˘m obcím

patfiil i Zátor, kde zástavba v jeho místní ãásti

Louãky lemuje oba bfiehy fieky. Tato obec mû-

la smÛlu, jiÏ rok pfiedtím se po pfiívalov˘ch

de‰tích rozvodnil potok Zátoráãek, pravobfieÏ-

ní pfiítok Opavy, protoÏe nestaãil sv˘m kory-

tem odvést dolÛ do fieky spousty vod, pfiitéka-

jících z okolních kopcÛ.

Tehdy byl také zatopen a zneãi‰tûn v˘vûr zátor-

ské kyselky, nalézající se pod svahem u kostela

sv. Trojice. Tato voda pfiíjemné chuti, která z vût-

‰í ãásti obsahuje kyselinu uhliãitou, vápník, so-

dík a magnesium, poskytovala lidem obãerstve-

ní jiÏ od roku 1771. Stejnû jako podobné v˘vû-

ry v jin˘m místech Nízkého Jeseníku navazuje

ve sv˘ch hlubinách na vulkanickou ãinnost.

Po obou povodních museli Zátor‰tí vyvinout

mnoho úsilí a prostfiedkÛ

k odstranûní ‰kod, a tak dnes

jiÏ vlastnû nepoznáte, co

v‰echno velká voda po‰kodi-

la a zniãila. Jedete-li vlakem,

jiÏ z dálky vidíte úpravn˘ do-

meãek skr˘vající kyselku,

jejíÏ v˘vûr byl zaãátkem na-

‰eho tisíciletí posílen zdro-

jem z dal‰ího vrtu. A kdyÏ na

zdej‰í zastávce z vlaku vy-

stoupíte, máte to ke kyselce

nedaleko a bez obav se mÛ-

Ïete napít chutné vody. Odsud je to jiÏ blízko

dolÛ k fiece, kde mÛÏete pfiejít most 

a udûlat si v˘let na blízk˘ Zátorsk˘ vrch s roz-

valinami hradu Zátora. Budete-li v‰ak v cestû

pokraãovat po pravém bfiehu, dojdete pfies sou-

sední Brantice aÏ do Krnova. Na jeho okraji je

moÏné vlevo pfiejít fieku a v místní ãásti

Kostelec okrajem lesa dojít na BezruãÛv vrch

s Bezruãov˘m památníkem, odkud je jiÏ neda-

leko na krnovské nádraÏí.

Cyklisté si mohou udûlat v˘let ze Zátoru do

Krnova po nenároãné cyklotrase ã. 5501, na

kterou je moÏné se napojit jiÏ v Nov˘ch

Hefiminovech. Ze Zátoru mÛÏete do Krnova

jet i po neznaãen˘ch cyklotrasách místními sil-

niãkami pfies âakovou, Krasov, Radim

a Brantice anebo se vydat na horském kole po

nároãnûj‰í cyklotrase ã. 6165 do Úvalna, to

nejlépe za suchého poãasí. 

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

Foto: www.zator.cz
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Studentsk˘ klub
R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské
V tûchto kategoriích:         ➽ poezie         ➽   próza         ➽   ilustrace

Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník
soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-
né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie
Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-
koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu
na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské
vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-
ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce
srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském
klubu SVâ pro autory uspofiádán tradiãní li-
terární veãer spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰e-
ním a ocenûním vítûzÛ.
Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografuj-
te, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ ne-
ní tematicky, Ïánrovû ani teritoriálnû vyme-
zena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou
zavazující). Zasílejte nám své básnû, povíd-

ky, fejetony (nejlépe v elektronické podobû)
i v˘tvarné poãiny a fotografie, ty nejzajíma-
vûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-
pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.
Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-
tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na
stránkách R˘mafiovského horizontu. Neãitel-
né rukopisné literární práce budou ze soutû-
Ïe vyfiazeny.  ZN

poezie ilustrace

próza

Karel Hrubec
Volnû na téma explosionalismus

Ráno vy‰lo slunce

a paní odnaproti

vyvûtrala ranní umrlce.

Stopy v písku

pfiivedly kormidelníka

k okraji oceánu.

Nevûda co s naãat˘m veãerem

obeplul zemûkouli

a pfiivezl Indiány.

Visí vyfiezáni v masce

nad postelí

paní od naproti.

Michal âagánek
Star˘ muÏ

Star˘ muÏ o francouzské holi

dobelhal ke zdi kostela

rozpukané jak sama jeho tváfi

v batohu Ïidli mûl skládací

hrst písku a vodu

Ïeleznou ‰pachtlí

v zednickém Ïufanu

maltu rozdûlal

kaÏd˘ den trochu

Michal âagánek: Jaro je jaro
„Dobr˘ den, na‰lo by se tady místo, prosím?“
zeptal se pfiíchozí, kdyÏ se mu koneãnû poda-
fiilo otevfiít vzpfiíãené dvefie kupé.
KdyÏ se mu nedostalo odpovûdi, zdvofiile
podûkoval (snad se mu odpovûdi dostalo
a jenom on ji v burácení ujíÏdûjícího vlaku
nesly‰el) a pomalu zaãal postupovat dovnitfi.
Rukou sahal po volném místû, místo toho se
jeho prsty dotkly novin. MuÏ, kter˘ si v nich
ãetl, po nûm ‰lehl nevraÏiv˘m pohledem.
Mladá dívka pfied ním uskoãila celá, prud-
k˘m pohybem se odsunula k ok˘nku.
„Tady je volno,“ fiekla spû‰nû.
Slep˘ nahmátl volné místo, podûkoval a opa-
trnû se posadil.
Jeli mlãky. MuÏ s novinami se vûnoval sv˘m
novinám, dívka u ok˘nka si prohlíÏela ok˘nko
(nûjak˘ vandal je zpola po‰krábal, zpola po-
maloval nepfiíli‰ lichotiv˘mi obrázky a v˘razy,
trochu se jí to dot˘kalo).
Jeli nûkolik minut, kdyÏ si slep˘ sáhl na zá-
pûstí levé ruky. Mûl na nûm hodinky. Odklopil
sklenûné víãko, koneãky prstÛ, jemnû, beze
spûchu, se dot˘kal ruãiãek, aÏ odeãetl pfiesn˘
ãas, a drobnû se usmívaje fiekl: „Máme zpoÏ-
dûní, uÏ jsme mûli b˘t v Lipníku.“
A muÏ si dál ãetl noviny, jen stránku Ïe ob-
ãas otoãil, a dívka se dál dívala z okna, které

bylo samá malba nebo vryp po hfiebíku.
V jednu chvíli se ohlédla po slepém, ale by-
lo jí nepfiíjemné se po nûm ohlíÏet, neslu‰í se
vûnovat pfiíli‰ pozornosti cizím lidem, a tak
se vrátila ke svému dívání, kter˘m jistû ne-
mohla nic zkazit.
Jeli právû kolem ovocného sadu, aÏ k obzoru
se táhly v‰emi barvami svûta kvetoucí jablo-
nû, a slep˘ zaãal vyprávût: „To je vÏdy krás-
né, kdyÏ tak v‰echno zaãne kvést a vonût.
V zimû je v‰echno ‰edé, jakoby bez Ïivota,
pak ale pfiijde jaro a nûco se zmûní. I snûhem
zaváté stromy jsou krásné, nûkdy doãista po-
hádkovû kouzelné, ale jaro...“ nadechl se
zhluboka, „...je jaro.“
A dívka na nûj hledûla jako vyjevená, protoÏe
venku skuteãnû v‰echno vonûlo a kvetlo
a kvetlo a vonûlo, ty ‰krábance a nápisy byly
jenom na tom skle a ten kluk, co na nûho mys-
lela a trápila se, za to stejnû ani nestál.
ProjíÏdûli takovou malou staniãkou a slep˘ se
rozpovídal o tom, jak tam na komínû kaÏdé ja-
ro ãápi opravují své hnízdo, aby mohli na svût
pfiivést dal‰í pokolení, a ti ãápi tam skuteãnû
byli, stáli na vysok˘ch nohách a v zobáku dr-
Ïeli kousek dfieva, sami jak z dfieva vyfiezaní,
a hrad na kopci a jezero v údolí, kamenolom za
lesem nebyl skoro ani vidût, a pfiece byl, tûÏké,

plnû naloÏené nákladní automobily odváÏely
kámen a slep˘ o tom vyprávûl.
Dívka ho poslouchala, udiven˘ma oãima hl-
tala kaÏdé jeho slovo, muÏ ãetl noviny, kdyÏ
se chytil za srdce, ale neskácel se mrtev, na
místo toho vyndal z kapsy mobilní telefon
a hlasitû fiekl: „Dobr˘ den.“
A slep˘, neÏ si uvûdomil, Ïe nemluví s ním,
ale s k˘msi daleko, v oné bájné krajinû hovo-
rÛ bez jediného kontaktu pohledem ãi úsmû-
vem, se domníval, Ïe nûkdo pfiistoupil, a s ‰i-
rok˘m úsmûvem odpovûdûl: „Dobr˘ den.“
Je‰tû u toho pokynul hlavou, taková malá po-
klona to byla.
MuÏ pak zaãal hovofiit a slepému jeho omyl
do‰el, pfiesto se nepfiestal usmívat.
Já jsem na nûho hledûl, a Ïe se blíÏil veãer,
zaãínaly se rozsvûcet hvûzdy, a také ve mnû
se zaãalo cosi rozsvûcet, hlas v telefonu slá-
bl a slábl a nebyl uÏ vÛbec, jako nebyly no-
viny a Ïádné zprávy, které by se mohly udát
mimo rámec jarní krajinou jedoucího vlaku,
toho jediného kupé v nûm, ve kterém jsem
sedûl a díval se na usmívajícího se muÏe pfie-
de mnou, kter˘ byl moÏná slep˘, ale urãitû
‰Èastn˘, aÏ jsem to uÏ dál nevydrÏel.
Také jsem se usmál a co nejpokornûji fiekl:
„PromiÀte, nevidûl jsem vás.“

Zdenûk Vogel: Múzy
Plakal jsem, kdyÏ jsem vidûl múzy líbat na ãelo básníky, jiÏ nehodlali ver‰e psát,

a tak s múzami házeli a ony umíraly.

Já bych ver‰e psal rád, av‰ak i kdyÏ mám okno dokofián, tak marnû ãekám na nû.

Nedoãkám se, neb leÏí mrtvé pod zavfien˘mi okny tûch prav˘ch básníkÛ. Foto: Petr Václavek - Bez názvu
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Pfiipomínáme si

âernobyl
Pro vût‰inu lidí slovo s hofikou,

zlovûstnou pfiíchutí ...

Dne 26. dubna 1986 pfied úsvitem

vybuchl kvÛli pfiehfiátí v dÛsledku

osudové série chyb pfii jednom

z pokusÛ reaktor ã. 4 âernobylské

jaderné elektrárny, tfii kilometry od

tehdy padesátitisícového mûsta

PripjaÈ na Ukrajinû v tehdej‰ím

Sovûtském svazu. Zbytky budovy

hofiely deset dní, do vzduchu se 

uvolnil radioaktivní mrak, kter˘ po-

stupoval Ukrajinou a Bûloruskem,

v˘chodní Evropou a Skandinávií,

ale také do Evropy jiÏní. PfiibliÏnû

60 % radioaktivního spadu skonãi-

lo v Bûlorusku. Brzy po havárii

pfiijeli hasiãi uhasit oheÀ, nikdo jim

nefiekl, Ïe sutiny i koufi jsou nebez-

peãnû radioaktivní. Nastoupili tzv.

likvidátofii (vût‰inou z fiad armády)

k omezení rozsahu katastrofy - bez

ochrann˘ch oblekÛ.

Typické pro tehdej‰í politiku

Sovûtského svazu bylo, Ïe ka-

tastrofa byla utajována. Poãáteãní

dÛkazy, Ïe se stala velká jaderná

havárie, nepfiinesly sovûtské infor-

maãní zdroje, ale pocházely ze

·védska, kde pracovníci Fors-

markské jaderné elektrárny (pfii-

bliÏnû 1 100 km od âernobylu)

nalezli 27. dubna radioaktivní ãás-

tice na svém obleãení. Po zji‰tûní,

Ïe problém není ve ‰védsk˘ch ja-

dern˘ch zafiízeních, se do‰lo k zá-

vûru, Ïe radioaktivita pochází ze

zdroje v západní ãásti Sovûtského

svazu. Je‰tû 1. kvûtna se pak

v Kyjevû konaly oslavy prvního

máje, obyvatelstvo nebylo o ka-

tastrofû informováno, dva t˘dny

po havárii se pfies kontaminované

území Ukrajiny jel cyklistick˘

Závod míru; vítûzem etapy

v Kyjevû se stal ãeskoslovensk˘

cyklista Jozef Regec.

Sovût‰tí odpovûdní ãinitelé zahá-

jili evakuaci obyvatel z oblasti

âernobylu 36 hodin po havárii

v okruhu do 30 km kolem elekt-

rárny.

Celkov˘ poãet lidí, ktefií násled-

kem ãernobylské havárie zemfieli

nebo je‰tû mohou zemfiít, se odha-

duje na 4000. Toto ãíslo zahrnuje

50 pracovníkÛ, ktefií zemfieli na 

akutní nemoc z ozáfiení v roce

1986, pfiípadnû z jin˘ch pfiíãin

v následujících letech, dále devût

dûtí, které zemfiely na rakovinu

‰títné Ïlázy (naprostá vût‰ina

z celkem cca 1800 pfiípadÛ byla

úspû‰nû vyléãena) a odhadova-

n˘ch asi 3 900 lidí, ktefií mohou

v dÛsledku ozáfiení zemfiít na ra-

kovinu z celkového poãtu nece-

l˘ch 600 tisíc lidí, ktefií se buì zú-

ãastnili likvidaãních a nápravn˘ch

prací na reaktoru a okolí (200 ti-

síc), byli evakuováni (asi 116 ti-

síc) nebo se nacházeli v nejhÛfie

kontaminovan˘ch oblastech Ukra-

jiny, Bûloruska a Ruska (cca 270

tisíc).

AÏ dosud nebyl prokázán Ïádn˘

vliv ãernobylské havárie na v˘-

skyt vrozen˘ch vad ãi jin˘ch ge-

neticky podmínûn˘ch odchylek,

a to ani u rodiãÛ, ktefií pfieÏili 

akutní nemoc z ozáfiení (stejnû to-

mu bylo i u obûtí atomov˘ch úto-

kÛ v Japonsku).

Rámec zdravotních následkÛ v‰ak

v˘raznû pfiesahuje problematika

psychologick˘ch a sociálních ná-

sledkÛ ãernobylské havárie. Míra

strachu vefiejnosti a pesimismu

kolem ãernobylské havárie byly

naprosto neúmûrné zdravotním 

úãinkÛm v dÛsledku ozáfiení.

Mezi dÛsledky havárie je nutné

zahrnout i interrupce poÏadované

matkami na základû obav o zdra-

v˘ v˘voj plodu v dobû radioaktiv-

ního zamofiení.

Silnû radioaktivní trosky reaktoru

dodnes doutnají pod tzv. sarkofá-

gem, chátrajícím, narychlo posta-

ven˘m krytem z betonu a oceli.

Uvnitfi je asi 180 tun jaderného

paliva, zãásti v jádru reaktoru,

zãásti v jakési „lávû“ - palivov˘ch

tyãích, betonu a kovu, kter˘ se

roztavil a vytekl do místností pod

reaktorem. Bezprostfiední hroz-

bou pak je voda, která prosakuje

stavbou a proniká do okolního

prostfiedí i s radioaktivními látka-

mi. Brzy mají b˘t zahájeny práce

na náhradû sarkofágu. Bude to

klenutá stavba o velikosti stadio-

nu, která se nasune pfies sarkofág

a zcela ho odizoluje.

âernobylská elektrárna jiÏ nepra-

cuje, v prosinci 2000 byl odstaven

poslední z jejích blokÛ. Nûktefií

zamûstnanci v‰ak v elektrárnû na-

dále zÛstávají, pracují na likvidaci,

zaji‰tûní a pozorování elektrárny.

Okolo elektrárny jsou dvû zóny:

10- a 30kilometrová. Ve vnitfiní zó-

nû je úpln˘ zákaz jakéhokoliv po-

hybu s v˘jimkou exkurzí a osob,

které pracují v elektrárnû. V druhé

zónû probíhá druhá etapa vyklizo-

vacích prací - skr˘vka zeminy, kte-

rá je do hloubky 3 cm zamofiena

radioaktivními izotopy cesia

a stroncia. V této zónû je také ves,

do které se rok po havárii vrátili

pfiedev‰ím star‰í lidi. Dnes jich tu

Ïije asi 600, na Ïivot si nestûÏují.

NestûÏuje si ani pfiíroda. Ta ve své

úÏasné schopnosti pfieÏívat v‰e (od

doby vzniku Ïivota na Zemi tu

vÏdycky v nûjaké podobû byla

a bude). Vûdci mají vzácnou pfiíle-

Ïitost sledovat silnou radioaktivi-

tou zasaÏen˘ borovicov˘ les, ve

kterém vyrÛstají stromy zakrslé

a rÛznû deformované, ale jinak je

celé zasaÏené území bohaté na v˘-

skyt ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ.

Na zhruba 5 200 km2 opu‰tûné pÛ-

dy v uzavfieném pásmu se potulu-

je více neÏ stovka vlkÛ, ohroÏení

ãápi ãerní a orli mofi‰tí hnízdí

v mokfiinách a nûkolika tuctÛm

koní Pfievalského se zde po vypu‰-

tûní v roce 1998 dafií dobfie.

V âeskoslovensku byl v dobû ãer-

nobylské havárie státní dozor nad

radiaãní ochranou v kompetenci

ministerstev zdravotnictví âeské

republiky a Slovenské republiky.

Na‰e sdûlovací prostfiedky otiskly

29. dubna zprávu o tom, Ïe Rada

ministrÛ SSSR oznámila, Ïe

v âernobylské jaderné elektrárnû

do‰lo k havárii, pfii které byl po-

‰kozen jeden z reaktorÛ, a Ïe jsou

podnikány kroky k odstranûní ná-

sledkÛ. První signály o pfiíchodu

vzdu‰n˘ch kontaminovan˘ch mas

na na‰e území byly zachyceny

v noci z 29. na 30. dubna. Z v˘-

sledkÛ pozdûj‰ích mûfiení vyply-

nulo, Ïe oblastí s nejvy‰‰ím spa-

dem radioaktivního izotopu cesia

na území dne‰ní âeské republiky

byla právû i na‰e oblast - Hrub˘

a Nízk˘ Jeseník, Rychlebské hory,

dále âeskomoravská vrchovina,

stfiední a jiÏní âechy, mnohem

vût‰í spad v‰ak byl napfi. zazname-

nán na nûkter˘ch místech soused-

ního Rakouska a seversk˘ch zemí.

S v˘vojem situace byla v na‰í ze-

mi velká pozornost vûnována 

omezování prÛniku radioaktivních

látek do potravin. Nejv˘znamnûj‰í

kontaminace se oãekávala u mléka

a ãerstvé listové zeleniny a pozdû-

ji u masa a na tomto úseku byla

pfiijata fiada úãinn˘ch opatfiení.

S odstupem ãasu je nutno hodnotit

pfiijatá opatfiení jako adekvátní,

odpovídající nízké úrovni ozáfiení

obyvatel v dÛsledku ãernobylské

havárie. Podle podrobn˘ch mûfiení

odpovídala prÛmûrná dávka oby-

vatelstvu asi desetinû dávky, kte-

rou ãlovûk získává z pfiírodního

radioaktivního záfiení. Odborníci

ze Státního ústavu radiaãní ochra-

ny uvádûjí, Ïe celková dávka radi-

ace, kterou obdrÏí prÛmûrn˘ ob-

ãan âeské republiky následkem

âernobylu po dobu svého Ïivota,

je asi stejná jako dávka, kterou do-

stane pfii bûÏném rentgenovém vy-

‰etfiení. Podle odborníkÛ se nemu-

síme obávat sbírat a konzumovat

v obvyklém mnoÏství lesní plody

a houby, i kdyÏ dodnes vykazují

stopové obsahy radioaktivních 

izotopÛ s dlouh˘m poloãasem roz-

padu. Nebezpeãné radioaktivní 

izotopy mají poloãas rozpadu vel-

mi krátk˘ a jiÏ zakrátko po spadu

prakticky pfiestaly existovat.

V˘sledky dlouhodob˘ch lékafi-

sk˘ch studií prokázaly, Ïe radio-

aktivní spad na území âeské re-

publiky neznamenal Ïádné reálné

nebezpeãí pro obyvatele a opatfie-

ní, která byla podniknuta, byla 

adekvátní. Nepochybnû v‰ak ne-

byla respektována odborníky do-

poruãená opatfiení k omezení

vzniku obav obyvatelstva, zejmé-

na na poli vãasného, dostateãného

a srozumitelného informování

o skuteãném stavu vûcí.

I kdyÏ ãernobylská havárie byla 

âernobyl pár dní po havárii
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událostí velmi závaÏnou a uvolni-

la tolik radioaktivní kontaminace

jako 400 bomb z Hiro‰imy

(v âernobylu v‰ak ne‰lo o v˘buch

nukleární - tedy jaderné bomby),

zpÛsobila radioaktivní kontamina-

ci 100 - 1000x men‰í, neÏ byla

kontaminace zpÛsobená atmosfé-

rick˘mi testy jadern˘ch zbraní

v polovinû 20. století. Nebyla také

havárií první. V roce 1957 do‰lo

k poÏáru reaktoru ve Windscale ve

Velké Británii a k rozpt˘lení radi-

oaktivních látek nad Anglii, Wales

a severní Evropu, v r. 1977 do‰lo

k uvolnûní radioaktivních látek do

chladícího systému elektrárny

v Jaslovsk˘ch Bohunicích, k úni-

ku radioaktivity do okolí v‰ak ne-

do‰lo. K v˘znamné havárii do‰lo

v r. 1979 v jaderné elektrárnû

v Three Mile Island ve Spojen˘ch

státech, a i kdyÏ únik radioaktivity

do okolí byl nízk˘, ‰lo o nehodu

závaÏnou, neboÈ do‰lo k silnému

po‰kození elektrárny a vysokému

zamofiení aktivní zóny.

Pak do‰lo k ãernobylské havárii.

Kromû zdravotních a psycholo-

gick˘ch úãinkÛ mûla a má za ná-

sledek vysoké a postiÏené státy 

enormnû zatûÏující náklady. Ihned

po havárii pfii‰la celosvûtová vlna

protijadern˘ch protestÛ spojená

s pfiedpovûdí útlumu jaderné ener-

getiky a jejího postupného nahra-

zení alternativními zdroji energie.

Nicménû lidské spoleãenství si

zaãíná uvûdomovat, Ïe klasické

zdroje energie - uhlí a nafta - jsou

zdroji neobnoviteln˘mi a je tak-

fika „neomluviteln˘m zloãinem“

likvidovat tyto nesmírnû cenné

chemické suroviny „primitivním“

spalováním pro získání energie;

spalování navíc v˘znamnû zasa-

huje do reÏimu ovzdu‰í a s tím

souvisejících jevÛ. Alternativní

zdroje energie mají svoje limity

a nejsou schopny nahradit zdroje

souãasné, a tak je nevyhnutelné,

aby lidstvo poãítalo s jadernou 

energií jako s v˘znamn˘m zdro-

jem energie do budoucna. A z to-

hoto zorného úhlu je moÏné i na-

cházet v˘znamná „pozitiva“ ãer-

nobylské havárie. Studium rÛz-

n˘ch aspektÛ havárie pfiineslo

mnohá pouãení. Byla provedena

fiada mezinárodních hodnocení

mnoha aspektÛ bezpeãnosti jader-

n˘ch elektráren a byly pfiijaty me-

zinárodní konvence, které vytvá-

fiejí závazek státÛ smûrem k prosa-

zování vysoké úrovnû bezpeãnos-

ti; jaderná energetika se tak zaãíná

vracet na místo, jeÏ jí patfií - na

místo spolehlivého sluÏebníka,

kter˘ pomáhá zásobovat lidskou

spoleãnost tolik potfiebnou energií.

V âeské republice dnes pochází

z jadern˘ch zdrojÛ 31 % vyrobené

energie (napfi. z vody jen 3 %),

nejvût‰ími uÏivateli jaderné ener-

gie jsou Litva (80 %), Francie (78

%), Slovensko (57 %), Belgie (55

%), ·védsko (50 %), dále

Ukrajina, ·v˘carsko, Slovinsko,

JiÏní Korea, Bulharsko, Arménie,

Maìarsko (33 %), men‰ím podí-

lem neÏ v âeské republice se ja-

derná energie na celkové v˘robû

podílí v Nûmecku (28 %), Finsku,

Japonsku, ·panûlsku, Velké

Británii (24 %), USA (20 %),

Rusku (17 %) a v Kanadû (12 %).

V roce 2005 bylo na celém svûtû

443 jadern˘ch elektráren, ve v˘-

stavbû je dal‰ích 28 reaktorÛ.

Celkov˘ poãet elektráren se od

ãernobylské havárie zv˘‰il mini-

málnû. Celosvûtovû se jaderná 

energie podílí na celkové v˘robû

energie ‰estnácti procenty.

Pro nás, ktefií jsme ãernobylskou

havárii zaÏili a strachovali se

o zdraví sv˘ch dûtí a blízk˘ch, zÛ-

stane navÏdy neodpustiteln˘m

tehdej‰í poãínání vedení na‰í ze-

mû, které nás v návaznosti na so-

vûtské mlãení a mlÏení se zpoÏdû-

ním a velmi nepfiesvûdãivû a neú-

plnû informovalo a které také (bo-

huÏel) pfiispûlo k tomu, Ïe jaderné

energetice nûkdy aÏ nekriticky ne-

dÛvûfiujeme a vzbuzuje v nás oba-

vy. M. Marek
(Pozn. autora: Problematika ha-
várie v âernobylu, jadern˘ch ha-
várií a jaderné energie obecnû je
velmi rozsáhlá a není moÏné ji po-
stihnout v ãlánku pro na‰e perio-
dikum. Pro informace jsem se
snaÏil vyuÏít dostupn˘ch oficiál-
ních zdrojÛ - údaje Svûtové zdra-
votnické organizace, Státního ústa-
vu pro jadernou bezpeãnost, Stá-
tního ústavu radiaãní ochrany
vãetnû bilance zdravotních ná-
sledkÛ zpracovan˘ch prof. MUDr.
Klenerem, CSc., a dal‰í - s vûdo-
mím, Ïe jsem schopen postihnout
pouze zlomek daného tématu.
Zájemci si jistû najdou cestu
k bliÏ‰ímu studiu. Dûkuji za po-
chopení.)

Z okolních mûst a obcí

Lipová alej je po drsné zimû znovu pfiístupná
Lipová alej na Uhlífiském vrchu

v Bruntále je znovu pfiístupná.

Unikátní starobylé stromofiadí se

tak mÛÏe stát po více neÏ tfiech

mûsících znovu místem odpoãin-

ku místních i náv‰tûvníkÛ odjinud.

Zákaz vstupu do lipové aleje pla-

til od zaãátku roku a byl dÛsled-

kem pÛsobení extrémní zimy na

stárnoucí stromy. Na stromech se

podepsala námraza, zátûÏ v podo-

bû snûhu a vûtrné poryvy, které

provázely uplynulou zimu. Tato

kombinace znamenala nebezpeãí

pro zdraví náv‰tûvníkÛ aleje a si-

tuaci nebylo moÏné kvÛli poãasí

a dal‰ím faktorÛm ovlivnit.

V pátek 7. dubna stav aleje hod-

notili pracovníci odboru správy

majetku mûsta a odboru Ïivotní-

ho prostfiedí a zemûdûlství

Mûstského úfiadu v Bruntále spo-

leãnû s odbornou pracovnicí

Agentury ochrany pfiírody a kraji-

ny âR. „Po posouzení provozní
bezpeãnosti stromÛ bylo dohod-
nuto, Ïe je moÏné zru‰it zákaz
vstupu do aleje,“ konstatovala

pracovnice odboru správy majet-

ku mûsta Ing. Lucie Theimerová.

Pfiesto je tfieba dávat pfii procház-

ce alejí pozor. „Stromy v aleji se
nacházejí ve stadiu pomalého od-
umírání a jejich vitalita se rok od
roku stále sniÏuje. I pfies pravidel-
nou péãi mûsta, která prodluÏuje
jejich bytí v aleji, jsou stromy

znaãnû po‰kozené a mohou b˘t
nebezpeãné,“ podotkla RNDr.

Blanka Skfiivánková z odboru Ïi-

votního prostfiedí.

V jarních mûsících bude provádû-

na údrÏba aleje a o‰etfiení stromÛ

po zimû. V rozpoãtu MûÚ

Bruntál na leto‰ní rok je na údrÏ-

bu aleje vyãlenûno ãtvrt milionu

korun, radnice pro tento úãel Ïádá

také o dotaci z Moravskoslez-

ského kraje.

Lipová alej byla vysazena v le-

tech 1766 - 1770 podél cesty

k baroknímu kostelu Panny

Marie Tû‰itelky, kter˘ stojí na vr-

cholku Uhlífiského vrchu. V roce

1973 byly stromy v aleji prohlá-

‰eny za památné a v roce 1993

byla kulturní památka - areál kos-

tela Panny Marie Tû‰itelky - roz-

‰ífiena o celou lipovou alej.  

Jifií Ondrá‰ek

Fota: internet

Foto: www.mu-brutal.cz
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Pozvánky

Ve vût‰inû vyspûl˘ch zemí svûta je

1. kvûten státním svátkem, slaví se

jako Svátek práce. Toto datum by-

lo stanoveno na památku stávky

a protestních demonstrací chicag-

sk˘ch dûlníkÛ na jafie roku 1886,

po kter˘ch bylo nûkolik dûlnic-

k˘ch odborov˘ch funkcionáfiÛ od-

souzeno a popraveno. Oslava

Svátku práce tedy vznikla ve

Spojen˘ch státech americk˘ch

pfied 120 lety. Prvního kvûtna

1886 se tam konala velká generál-

ní stávka, která donutila vládu

k pfiijetí zákona o osmihodinové pracovní dobû. O tfii roky pozdûji,

tedy roku 1889, byl vyhlá‰en 1. kvûten Mezinárodním svátkem prá-

ce. Podle usnesení pafiíÏského kongresu II. internacionály byl hned

následujícího roku poprvé oslavován 1. kvûten jako Svátek práce.

Dnes uÏ u nás na rozdíl od udrÏovan˘ch zvyklostí v cizinû pomalu

mizí z oslav 1. máje tradice vzpomínan˘ch demonstrací za práva

dûlníkÛ a zamûstnancÛ a stává se z nûj pûkná oslava dne klidu

a máchovského „lásky ãasu“. PhDr. Alois Matu‰ka

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Stfiední ‰koly v kraji: nejvût‰í zájem je o gymnázia
Naopak nejmen‰í zájem ze strany mlad˘ch adeptÛ
je o tradiãní obory s v˘uãními listy; krizi se snaÏí
fie‰it stavební ‰kolství. Tfii zájemci na jedno volné
místo na ostravsk˘ch gymnáziích, dva mimo
Ostravu, a naopak nenaplnûnost fiemesln˘ch oborÛ
- taková je situace pfied leto‰ními pfiijímacími
zkou‰kami na stfiední ‰koly v kraji.
Nabídka moÏností pro stfiedo‰koláky v MSK

by se od 1. 9. 2006 mûla roz‰ífiit o 42 nov˘ch

oborÛ: o 33 oborÛ s maturitní zkou‰kou, 

8 s v˘uãním listem a jeden obor vy‰‰ího od-

borného vzdûlávání. V kraji dnes studuje na

stfiedních ‰kolách asi 65 000 ÏákÛ, na gymná-

ziích 16 500 (jen od roku 2001 se poãet stu-

dentÛ gymnázií v kraji zvedl o témûfi 800).

Pfied leto‰ními pfiijímacími zkou‰kami se Ïá-

kÛm nabízí celkem 19 600 míst na v‰ech S·

a uãili‰tích v kraji. V kraji je dnes 157 stfied-

ních ‰kol a uãili‰È, MSK je zfiizovatelem 108

z nich, vloni se do prvních roãníkÛ pfiihlásilo

16 200 dûtí, letos o 600 více.

Stále roste zájem o lyceální obory a gymná-

zia. Novû by v‰echny stfiední ‰koly

v Moravskoslezském kraji bez ohledu na zfii-

zovatele mûly nabídnout 7 lyceálních oborÛ.

Nabídka lyceálních oborÛ by se tedy letos mû-

la zv˘‰it o 900 míst. Tfii stfiední ‰koly poÏáda-

ly o zápis nov˘ch gymnaziálních oborÛ se za-

mûfiením na Ïivé jazyky, celkovû to pfiinese

360 nov˘ch míst.

Velké problémy mají v posledních letech tra-

diãní fiemesla - není zájem o obory s v˘uãní-

mi listy, napfiíklad v oborech stavebních (ze-

dník, tesafi, klempífi, pokr˘vaã - zájem

v Ostravû je tak na 60 %, mimo krajské mûs-

to do 50 %), nenaplÀují se tfiídy pro malífie

a kamnáfie.

Naopak nûkteré perspektivní uãební obory

jsou znovu otevírány, napfi. obor hutník na
Stfiední ‰kole R˘mafiov. Jedním z takov˘ch

oborÛ je také stavebnictví. V pfií‰tích pûti le-

tech budou stavební firmy podle odhadu jen

v na‰em kraji potfiebovat více neÏ 2300 no-

v˘ch zedníkÛ (to je 4x více neÏ dnes), více neÏ

1000 tesafiÛ, 230 pokr˘vaãÛ nebo témûfi 300

klempífiÛ. Dnes je prÛmûrn˘ vûk tûchto profe-

sionálÛ ve stavebnictví 40 - 50 let, jen 50 - 75

% dûlníkÛ ve firmách má pfiíslu‰né v˘uãní lis-

ty. Údaje jsou z ankety, které se zúãastnilo 

20 % stavebních firem nad 20 zamûstnancÛ

v MSK. Dnes se pfiitom ve stavebních obo-

rech uãí v kraji jen 1300 ÏákÛ. Letos má zájem

se ve stavebních oborech zaãít uãit jen 400 dû-

tí, nabízí se pfiitom 1130 míst na ‰esti uãili‰-

tích, u oborÛ stavebních s maturitou je pomûr

zájmu a moÏností ‰kol prakticky vyrovnan˘

(420 míst, 428 pfiihlá‰en˘ch).

Celkovû je je‰tû pfied 1. kolem pfiijímaãek

v na‰em kraji na 3000 voln˘ch míst ve v‰ech

uãebních oborech, ‰koly oãekávají vût‰inou

naplÀování aÏ v dal‰ích kolech pfiijímacího fií-

zení.

Moravskoslezsk˘ kraj aktivnû spolupracuje se

zamûstnavateli a podporuje praktické vyuão-

vání - v˘borná je koordinace pfii realizaci na-

bídky nov˘ch oborÛ hutních s Tfiineck˘mi Ïe-

lezárnami, ve spolupráci s âesk˘m báÀsk˘m

úfiadem bude od leto‰ního záfií otevfiena tfiída

pro vy‰‰í kvalifikaci horníkÛ z praxe (hlubin-

né dob˘vání v Karviné), Al Invest Bfiidliãná
spolupracuje se Stfiední ‰kolou v R˘mafiovû.

MSK uvítá je‰tû intenzivnûj‰í spolupráci za-

mûstnavatelÛ pfii tvorbû skladby nov˘ch obo-

rÛ pro praxi (oãekává se vût‰í zájem hlavnû

s pfiíchodem firmy Hyundai.)

Pfiehledy voln˘ch oborÛ pro druhé a dal‰í ko-

la pfiijímaãek na S· najdou zájemci po prvním

kole opût na webu kraje - www.kr-morav-

skoslezsky.cz, nabídku budeme podle údajÛ

ze ‰kol pravidelnû aktualizovat. 

·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK

KOMUNISTICKÁ STRANA âECH A MORAVY V R¯MA¤OVù

ZVE SRDEâNù V·ECHNY OBâANY NA

KLADENÍ KYTIC K PAMÁTNÍKU RUDOARMùJCÒ,
OSVOBODITELÒ R¯MA¤OVA

MÍSTO KONÁNÍ: PAMÁTNÍK V MùSTSKÉM PARKU (U JEDNOTY)
DEN KONÁNÍ: NEDùLE 7. KVùTNA 2006 V 17 HODIN

S R D E â N ù Z V O U   P O ¤ A D A T E L É

Komunistická strana âech a Moravy v R˘mafiovû

ZVE SRDEâNù V·ECHNY OBâANY NA

OSLAVY SVÁTKU PRÁCE - 1. MÁJE

MÍSTO KONÁNÍ: AREÁL H¤I·Tù KOPANÉ TJ JISKRA
R¯MA¤OV

DEN KONÁNÍ: PONDùLÍ 1. KVùTNA OD 10.30

PROGRAM MÁJOV¯CH OSLAV

OD 10.30 - HUDEBNÍ PRODUKCE, OBâERSTVENÍ
- JÍZDA NA KONÍCH PRO DùTI, DùTSK¯

„SKÁKACÍ HRAD“
OD 11.15 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STÁTNÍ HYMNOU

A PROJEVEM
OD 12.00 - VYLOSOVÁNÍ LIDOVÉ TOMBOLY

OBâERSTVENÍ V RESTAURACI NA H¤I·TI KOPANÉ
ZAJI·TùNO, TAKÉ STÁNKOV¯ PRODEJ

S R D E â N ù Z V O U P O ¤ A D A T E L É
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Z historie okolních obcí

KdyÏ se pilo pivo z RyÏovi‰tû
Pivovar v RyÏovi‰ti byl zaloÏen

v roce 1599, pfiesnûji fieãeno,

v tomto roce povolil vládce na

Sovinci Kobylka z Kobylího mûs-

teãku RyÏovi‰ti vafiení piva. Na

panství uÏ v té dobû jeden pivovar

byl, a to v dne‰ní Dlouhé Louãce

(nûkde se udává, Ïe se pivo vafiilo

i na Sovinci) a pivo z Louãky by-

lo uznáváno za dobré. Poddané vsi

musely pivo odebírat povinnû a ja-

k˘koliv pokus o ãepování piva ji-

ného pÛvodu byl trestán. Monopol

jak vy‰it˘ - uÏ tehdy!

JenÏe s rozvojem hospodáfiského

Ïivota zaãínala stoupat i spotfieba

piva, a tak do‰lo k rozhodnutí

o pivu z RyÏovi‰tû. Soudû dle

tehdej‰ích zápisÛ nemûlo ryÏo-

vi‰Èské pivo ‰anci konkurovat pi-

vu z Louãky. Ale pilo se. Nûkteré

v˘ãepy ãepovaly obû piva - lep‰í,

„panské“, a obyãejné, mû‰Èanské.

Hospody to mûly pfiedepsáno asi

tak, Ïe povinnû prodaly fieknûme

dva sudy lep‰ího piva a zbytek

mohl b˘t produktem poddan-

sk˘ch vafiiãÛ. Tak to s pfiestávka-

mi i rÛzn˘mi peripetiemi probí-

halo po staletí.

Vlastnû je‰tû jeden údaj se slu‰í 

uvést - Ïe totiÏ nûjaké desítiletí exi-

stoval navíc pivovárek v Lomnici.

Nûktefií dûjepisci to popírají, jiní

naopak zaznamenávají. Zfiejmû

podnikavci z Lomnice vyuÏili

zmatkÛ a slabé kontroly vrchnosti

v období tûsnû pfied a v prÛbûhu

tfiicetileté války a v místû silného

a kvalitního pramene vody pod

kostelem postavili pivovárek. Po

staletí se tomu místu tak fiíkalo, je

zaznamenáno nûkolik povûstí

o ukryté pánvi na pfiípravu surovin,

hledané pak doãasnû se navrátiv‰í-

mi emigranty - luterány.

Ono to ostatnû mûlo logiku. Není

zrovna známou skuteãností, Ïe

nejproduktivnûj‰í oblastí pro pû-

stování chmele byla právû

Lomnice a Ïe okolo roku 1600 se

zde sklízely desítky velk˘ch ko‰Û,

odváÏen˘ch Ïebfiinov˘mi potahy

nejen do RyÏovi‰tû, ale i do

Louãky nebo do jin˘ch pivovarÛ.

Byla to uÏ tehdy velmi v˘nosná

plodina. Dokonce za ‰védské oku-

pace Sovince bylo ·védy pûstová-

ní chmele v Lomnici podporováno

a dohlíÏeno na kvalitu sadby i sk-

liznû. ·védové pomáhali opatfio-

vat i dlouhé tyãe, nezbytné pro pû-

stování plodiny.

VraÈme se v‰ak do RyÏovi‰tû. V li-

teratufie bûÏnû dostupné není

zpráv o zdej‰ím vafiení piva zrov-

na nadbytek. Nevyjímaje dílo

Schmidta-Braunfelse o dûjinách

mûsta RyÏovi‰tû z roku 1912.

Z poãátku ‰lo nejspí‰e o vafiení pi-

va v jednotliv˘ch domech, které

mûly zároveÀ právo v˘ãepní. Ze

zmínûné literatury se dovídáme,

Ïe co dÛm, to jin˘ recept. Dnes by-

chom fiekli, Ïe se vafiila piva speci-

ální aÏ svérázná. Jest zaznamená-

no pivo jiÏ pfii vafiení dochucované

‰Èovíkem, ‰ípky, medem, fialkami,

pampeli‰kami, mlad˘m smrko-

v˘m jehliãím a bÛhví je‰tû ãím.

Jinde pÛvodem zvûrolékafi a po-

sléze historik J. Schmidt pí‰e

i o takov˘ch „doplÀcích“ pouÏíva-

n˘ch mû‰Èansk˘mi pivováreãníky,

jako bylo ãtení z moudrostí sv.

Jana, pfiípadnû okofienûné „super-

lomcovákem“, totiÏ ‰petkou hlíny

ze tfií hrobÛ smíchanou s praÏenou

solí. Také drobouãká tfiíska z rakve

vykopané nebo prá‰ek na‰kraban˘

z nûkter˘ch kostelÛ. NejbliÏ‰í byl

kostel v mûsteãku Jívové - proã, to

nevím. Tak se to praktikovalo ko-

lem roku 1683.

Okolo roku 1745 bylo v RyÏovi‰ti

provozováno celkem 24 domÛ

s právem vafiení a v˘ãepu piva. Ty

se v prÛbûhu roku stfiídaly, a to tak,

Ïe ve stejnou dobu mohly b˘t

v provozu nejv˘‰e tfii, vÏdy jeden

ze skupin podle ãísel, napfi. 43 -

49, 53 - 60, 64 - 66 a 99 - 105. Kdo

se pokusil vafiit mimo pofiadí, byl

sankcionován, a to tak, Ïe pfii‰el

rychtáfi s pacholky a celou várku

vylil prasatÛm... Vepfii se zajisté

nezlobili, jednak mají pivo rádi

a navíc mohlo b˘t tfieba dochuce-

né mlad˘mi kopfiivami nebo kvûty

divizny ãi dobromyslu.

AÏ v roce 1751 bylo s domácím

vyvafiováním skoncováno a usta-

novena jakási pivovarnická spo-

leãnost v ãele s pány vafiiãi

Ka‰pary Schinzlem a Bohlnerem.

Proã tomu tak bylo, jsem nevypát-

ral. Na‰el jsem ale údaj, Ïe zmínû-

ní podnikatelé opustili do té doby

snad praktikovan˘ „‰vábsk˘“ zpÛ-

sob vafiení (s tûmi dochucovadly)

a pfie‰li na „ãesk˘“ zpÛsob, jinde

jiÏ velmi obvykl˘ a pouÏívan˘ do-

dnes. „âeské“ pivo z RyÏovi‰tû

bylo oznaãováno za léãivé, neb

„nahrazuje chybûjící vlhkost v tû-

lech, nasycuje, nemocí ani zácpy

neãiní, jak to dosavádní patoky

‰vábské ãinily, dále Ïe pivo toto

moã i s krupicí pískovou (!) vylu-

ãuje a zabraÀuje kamenÛ ãinûní.

V neposlední fiadû vafiené správnû

pivo Ïaloudek zahfiívá, a tedy

‰kodlivû neochlazuje“. V̆ roba,

správnûji v˘stav piva v pivovaru

na Lomnické ulici stále stoupal.

Jednak byla poptávka - RyÏovi‰tû

mûlo v té dobû jiÏ okolo 1600 

obyvatel - a pak bylo období vá-

lek. A ve válce se nûco vypije, kde

se na války hrabou tfieba Ïnû se

sv˘mi parny a suchem!

Byla doba válek o dûdictví ra-

kouské, v RyÏovi‰ti byla zásobo-

vací stanice pro vojenské jednot-

ky, a tudíÏ v nûkter˘ch letech by-

ly v mûsteãku stále pfiítomny nû-

jaké vojenské jednotky, aÈ jiÏ ra-

kouské nebo cizí. Kroniky jsou

plné stíÏností a steskÛ na souÏití

s vojáky. Voják byl pán, vojáka

chránila anonymita a vojáci „vy-

Ïírali“ mûsteãko. Vedení mûsta se

snaÏilo vojenskou jednotku (nû-

kdy to bylo i kolem 880 muÏÛ) co

nejrychleji „vyexpedovat“ o obec

dál. Nûkdy staãilo dát diskrétnû

veliteli 5 - 6 dukátÛ, dÛstojníkÛm

láhve kofialky a muÏstvu pár sudÛ

piva. Tak to popisuje Schmidt-

Braunfels a jistû vûdûl, o ãem

psal. „Îravé erární kobylky“ pak

ãasto odtáhly o etapu dál, buì to

byl Uniãov nebo Bruntál.

Jak stoupal v˘stav piva, lze vyãíst

z údajÛ: roku 1750 to bylo 648

„ajmrÛ“ (správnû Eimer = vûdro),

v roce 1751 jiÏ 720 vûder, roku

1752 aÏ 841 vûder. Z toho pfies

3/4 vypily vojenské jednotky,

ãasto na náklad mûsta. Ale ani

‰pitál nepfiicházel zkrátka - ne-

mocní, jejich obsluha a vedení

spotfiebovali roãnû cca 60 vûder.

MoÏná uÏ tehdy vûdûli, kolik pi-

vo obsahuje vitamínÛ.

Léta bûÏela, pfii‰el vrchol pivovar-

nického podnikání kolem roku

1813, kdy bylo sklenuto rozsáhlé

dvoulodní sklepení a zdálo se, Ïe

pivovar má vystaráno. Nemûl.

Pfiib˘valy dal‰í pivovary a navíc

kvalita místního piva stále klesala.

Zaãínalo mít ‰patnou povûst.

MoÏná také stoupaly nároky, tûÏ-

ko fiíct. Staré ãasopisy s tehdy ob-

vyklou pfiímoãarostí i obhroublos-

tí pivovar v RyÏovi‰ti kritizují -

pr˘ je tam neãisto, na s˘pce si

v hromadách jeãmene ulevují koã-

ky a pak se to vafií, namísto chme-

le (v Lomnici se uÏ nepûstoval) se

pouÏívají téÏ ometená ko‰Èata bfie-

zová k dodání chuti. KdyÏ pak by-

la na podzim konána pouÈ na

Uhlífisk˘ vrch u Bruntálu a jepti‰-

ky ze ‰pitálu v RyÏovi‰ti obãer-

stvily poutníky pivem, do‰lo

u nich masovû k jisté stfievní pfií-

hodû a na „Uhlífiák“ jiÏ mnozí ne-

byli schopni dojít...

Faktem je, Ïe pro odbytové potíÏe

i technologické problémy byl v pi-

vovaru RyÏovi‰tû v roce 1885 za-

staven provoz. Ono se to stalo jiÏ

pfiedtím v roce 1858, ale to se pi-

vovar je‰tû „zvetil“ po finanãní in-

jekci mûsteãka. Zdálo by se tudíÏ,

Ïe tím historie v˘roby piva

v RyÏovi‰ti konãí. JenÏe, jak by

namítl nejeden sbûratel pivních

lahví, pivovar musel je‰tû nûkdy

pivo vafiit znova! Asi tak pfied 

1. svûtovou válkou. O tom se v‰ak

uÏ Ïádné informace hodnovûrného

rázu sehnat nedaly.

A co nám po na‰e dny po ryÏo-

vi‰Èském pivovaru zÛstalo? UÏ

zmínûné pivní láhve, nûco legend

ne zrovna lichotiv˘ch a pak ono

dvoulodní klenuté sklepení. Je‰tû

pfied nûkolika roky mohl náv‰tûv-

ník RyÏovi‰tû zaznamenat pokusy

o jeho restaurování, ba pfiímo zá-

chranu. Dnes je asi vchod zabed-

nûn a v‰e je v klidu, pokud nedo-

‰lo dokonce k úplnému zbourání.

To by byla ‰koda, dalo by se zde

udûlat tfieba... ale to uÏ je na

RyÏovi‰ti a majiteli.

A kdyby náhodou nûkdy nûkdo

o zaniklém pivovaru je‰tû psal, tak

mám pro nûj je‰tû jeden údaj: UÏ

v roce 1794 se zde mûlo vafiit pivo

podle knihy Die Kunst des

Bierbrauens, autor F. O. Pauppe

(ãesky Poupû), coÏ je dÛkaz aÏ ne-

b˘valého pokroku v pivovarnictví

té doby. Jaroslav Chytil

Ilustraãní foto
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Akce hradu Sovinec

POZOR ZMùNA !!!
První akce na hradû se uskuteãní aÏ o tomto víkendu

Z dÛvodu nepfiíznivého poãasí (na Sovinci

bylo doposud hodnû snûhu a v souvislosti

s tím byly zcela nevyhovující podmínky pro

parkování vozidel, zejména na odstavn˘ch

plochách) rozhodla pofiadatelská agentura

Zdenûk Zedek ve spolupráci s Muzeem

v Bruntále o pfiesunutí termínu první jarní ak-

ce na hradû Sovinci. PÛvodnû avizovan˘ ter-

mín první akce s názvem Na pomlázkové ve-

selici mûl probûhnout minul˘ víkend 15. - 16.

dubna, ale posunul se aÏ na tento víkend 22. -

23. dubna. Dal‰í termíny akcí roku 2006 jsou

uvedeny v níÏe uvedeném pfiehledu.

Ve dnech 15., 16. a 17. dubna se uskuteãnily

a 29., 30. dubna a 1. kvûtna se dále uskuteãní

pro náv‰tûvníky NETRADIâNÍ PROHLÍDKY

HRADU s názvem Stfievíc knûÏny Hortenzie.
Zajímavá prohlídka trvá asi 60 minut a ná-

v‰tûvníci se mohou tû‰it na neobvykl˘ prÛ-

chod hradem spojen˘ se vstupem do hradní-

ho sklepení. Prohlídka bude doplnûna ‰ermífi-

sk˘mi scénkami a divadelními povûstmi

vztahujícími se k hradu. Prohlídky se budou

konat kaÏd˘ch 20 - 30 minut.

Plán kulturnû-spoleãensk˘ch akcí na hradû Sovinci v roce 2006

Dal‰í pfiipravované akce:
20. a 21. 5. Láry fáry do pohádky
Zábavn˘ program ke Dni dûtí. Pohádky,

Ïonglování, kejklování, kouzlení, soutûÏe

a klání rytífiské. Oba dny 9 - 19 hod.

1. a 2. 7. Ka‰párek na skalním hradû
Loutkáfiská a divadelní pouÈ. Pohádky, po-

vûsti, loutkové i hrané divadlo pfii Ïonglér-

ském festivalu. Sobota 9 - 21, nedûle 9 -19

hod.

15. a 16. 7. Za ãest krále
Sovinec ve víru váleãném za tfiicetileté vál-

ky. Ukázky dob˘vání hradu a Ïivota v oble-

Ïeném hradû s moÏností nahlédnout do pol-

ního leÏení. V̆ stava zbraní, zbrojí a obléhací

techniky. Sobotní veãerní program s bitvou

a ohÀostrojem. Sobota 9 - 23, nedûle 9 - 19

hod.

29. a 30. 7. Past na medvûda
Sokolnické a lesnické slavnosti. Létání, v˘-

cvik a ukázky lovu s drav˘mi ptáky za po-

mocí loveck˘ch psÛ. Vãelafiské a fiezbáfiské

fiemeslo s v˘stavou loveck˘ch trofejí. Oba

dny 9 - 19 hod.

19. a 20. 8. Hodokvas rytífie Kobylky
Tradiãní historick˘ jarmark star˘ch hradních

fiemesel s dobovou kuchyní. V sobotu veãer-

ní program, country bál a ohÀová show.

Sobota 9 - 01, nedûle 9 - 19 hod.

23. a 24. 9. Na pfiíkaz císafie
Vinobraní na Sovinci v gotickém stylu 

s udatn˘mi rytífii a krásn˘mi dámami. Îivot

a dobová móda na hradech pfii svátku vína.

Oba dny 9 - 18 hod.

28. 10. Hofmistrova závûÈ
Slavnostní ukonãení sezóny s ohlédnutím za

podafien˘mi programy. 9 - 18 hod.

Pofiadatelem v‰ech akcí je agentura Zdenûk

Zedek ve spolupráci s Muzeem v Bruntále.

Na pomlázkové veselici
vítání jara

22. a 23. dubna - Velikonoãní jarmark lidov˘ch fiemesel

Po oba dny hrad otevfien 9.00 - 19.00, BliÏ‰í informace na tel. ã. 777 205 029, 554 295 113
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz, www.sovinec.info.

¤íkadla, tradice a folklórní zvyky
Zdobení perníkÛ a pfiedvádûní jarních fiemesel
Îonglování, loutkové a hrané divadlo

Právo útrpné a stfiedovûká vû‰tírna
·ermífiské souboje, doprovodn˘ program pro dûti

Seriál

Nebojte se první pomoci (8. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy bezprostfiedního ohroÏení Ïivota
Du‰ení ze zevních pfiíãin
Jedná se o stav, kdy je mechanicky znemoÏ-

nûn pfiístup vzduchu do plic. PostiÏen˘ se pfii-

tom snaÏí d˘chat.

Pfiíãiny du‰ení:
- bezvûdomí;

- vdechnutí sousta, cizího tûlesa nebo tekuté-

ho obsahu;

- otok sliznic hltanu a hrtanu;

- úrazy krku.

Pfiíznaky:
- modravé zabarvení obliãeje, u‰ních lalÛãkÛ, 

rtÛ a jazyka;

- “chrápání“ (charakterizuje ãásteãnou neprÛ-

chodnost);

- kokrhavé zvuky doprovázejí du‰ení pfii oto-

ku sliznice hrtanu;

- paradoxní d˘chání - pfii vdechu se vtahují 

hrudní partie a vyklenuje bfiicho;

- pro zaskoãení cizího tûlesa je typické ucho-

pení za „ohryzek“.

V ãem spoãívá ohroÏení Ïivota?
V nedostateãném pfiísunu kyslíku do v‰ech or-

gánÛ (vnitfiním du‰ením), jeho dÛsledkem je

následná zástava krevního obûhu.

Postup první pomoci je tent˘Ï jako v pfií-
padû bezvûdomí (viz pfiedchozí kapitolu).

Vdechnutí cizího tûlesa u malého dítûte - 

uchopit za noÏky, otoãit hlavou dolÛ, opako-

vané údery do zádíãek. U vût‰ích dûtí a do-
spûl˘ch postaãí pfiedklon a údery mezi lopat-

ky. Pouze u dospûl˘ch lze provést tzv.

HeimlichÛv manévr, tj. dynamické stlaãení

dolní ãásti hrudníku, pfii nûmÏ se postiÏen˘ 

obejme zezadu. Zachránce spojí své ruce pfied

jeho tûlem, stlaãí dolní ãást hrudníku a nad-

bfii‰ek. Cílem manévru je vyrazit cizí tûleso

vzduchem zadrÏen˘m za pfiekáÏkou.

Pfii neúspûchu (stav du‰ení trvá) je jediná

moÏnost pokus o zevní vniknutí do d˘chacích

cest. Pro laika pfiichází v úvahu pouze napích-

nutí prostoru pod ‰títnou chrupavkou. Volba

nástroje k tomuto úãelu je znaãn˘m problé-

mem.

âeho chceme docílit?
Uvolnûní d˘chacích cest. Úspû‰né odstranûní

cizího tûlesa je nejen záchranou Ïivota, ale

i uzdravením.

Pfii uzávûru horních cest d˘chacích lze pfie-

káÏku obejít jedinû otvorem do prÛdu‰nice.

Rozhodnû v‰ak nelze doporuãit kapesní nÛÏ

a heroické profiíznutí hrdla. Jedná se o v˘kon

v krajní nouzi, jehoÏ provedení je nároãné

i pro zdravotníka. Otvor se provádí perforací,

tedy tlakem ostrého pfiedmûtu. Pokud by k je-

ho provedení do‰lo, je nutno upozornit na

skuteãnost, Ïe pouhé zhotovení otvoru nic ne-

fie‰í. Musí b˘t doplnûno zavedením hadiãky

do prÛdu‰nice. MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)
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Organizace a spolky

Ateliér ve Stránském pfiipomnûl velikonoãní tradice
Zatímco na jihov˘chodní Moravû se jarní

svátky slaví skuteãnû postaru a se v‰ím v‰u-

dy, v krojích, s muzikou a nezbytn˘mi rituá-

ly, my Ïijeme v kraji, kde toho z tradic mno-

ho nezbylo. I Velikonoce se na R˘mafiovsku

slaví pomûrnû civilnû, ba zprofanovanû.

Mnozí koledníci povaÏují Velikonoãní pon-

dûlí za pfiíleÏitost napotkání beztrestnû sefie-

zat pfiíslu‰nice nûÏného pohlaví nebo se opít

a Ïeny právû z toho dÛvodu Velikonoce ãas-

to nemají rády.

Neznamená to ov‰em, Ïe u nás nemáme Ïád-

nou moÏnost pfiipomenout si prav˘ smysl

a atmosféru Velikonoc. Letos jiÏ potfietí byl

na Velikonoãní nedûli otevfien v‰em náv‰tûv-

níkÛm ateliér ve Stránském, kter˘ byl právû

takov˘m místem oÏiven˘ch svátkÛ jara.

Velikonoãní ateliér ve stránecké hospodû

(nekufiácké, takÏe pfiístupné i dûtem) uspofiá-

dala Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko, v jejímÏ ãele stojí Petr Schäfer.

Na otázku, co touto akcí chtûjí pofiadatelé ve-

fiejnosti nabídnout, odpovídá: „Idea byla ta-
ková, aby se to co nejménû podobalo trÏi‰ti
a co nejvíce blíÏilo dílnû. Myslím, Ïe kdyÏ si
lidé sami vyzkou‰í, co obná‰í nûco vytvofiit,
tak si pak v˘sledného v˘robku mnohem víc
váÏí.“ A tak si náv‰tûvníci jarnû vyzdobené

hospÛdky mohli sami uplést ko‰íky a o‰atky

z proutí, vyrobit velikonoãní pomlázku, na-

zdobit kraslice, ale také zkusit pfiíst na kolo-

vratu nebo paliãkovat krajky. K ochutnání

bylo i domácí velikonoãní cukroví.

Odpoledne se stránecká hospoda stala pódi-

em, hledi‰tûm a taneãním parketem v jed-

nom, kdyÏ se ke sv˘m nástrojÛm postavili

ãlenové kapely Keltgrass Band. Ateliér se

pak rozeznûl písnûmi horalského folklóru

s keltsk˘mi kofieny, které dokreslily pohodo-

vou atmosféru celé akce.

Stráneck˘ ateliér letos podle odhadÛ Petra

Schäfera nav‰tívilo na dvû stû lidí. Jde v‰ak

pouze o jednu z aktivit, kter˘mi se Obecnû

prospûsná spoleãnost Sovinecko zab˘vá.

Bûhem jara a léta mají ãlenové v úmyslu

zprovoznit asi tfietinu prÛbûÏnû vznikajícího

komplexu Pradûdovy zahrádky. Chtûjí otev-

fiít Louku zaklet˘ch víl a nauãné stezky vû-

nované vãelafiství a dravcÛm a sovám

Jesenicka. V rámci projektu Pradûdovy za-

hrádky hodlá jeho autor Petr Schäfer propa-

govat i zdej‰í záchrannou stanici pro zranûné

a ohroÏené ptáky a práci ãlenÛ âeského sva-

zu ochráncÛ pfiírody. V‰echny stezky, které

budou kfiiÏovat rozsáhlou Pradûdovu zahrád-

ku, by mûly mít podobnû jako velikonoãní

dílna formu interaktivního skanzenu, v nûmÏ

si náv‰tûvníci budou moci sami vyzkou‰et

rÛzná fiemesla a ãinnosti bûÏné v Ïivotû na-

‰ich pfiedkÛ. ZN

Zahrádkáfii hodnotili svou práci
Ve stfiedu 12. dubna 2006 se ko-

nalo ve velkém sále Stfiediska

volného ãasu shromáÏdûní dele-

gátÛ Základní organizace âeské-

ho zahrádkáfiského svazu (âZS)

zvolen˘ch ve dvou osadách. Za

pfiítomnosti starosty mûsta Petra

Kloudy, tajemníka Územní rady

Krnov a zároveÀ ãlena Republi-

kové rady v Praze Josefa Kubíka

a místopfiedsedy Územní rady

v Krnovû Miloslava Kratochvíla

projednalo 77 delegátÛ v˘sledky

práce za minul˘ rok a úkoly pro

nastávající období. Úãast byla té-

mûfi devadesátiprocentní a ze se-

dmi osad pfii‰li v‰ichni delegáti.

Se zájmem v‰ichni pfiítomní vy-

slechli hodnotící zprávu pfiedse-

dy organizace Josefa Krãe, kter˘

s uspokojením zhodnotil dobrou

práci ãlenÛ v˘boru ZO âZS i vût-

‰iny osad. Vyzvedl, Ïe v soutûÏi

osad se jako nejlep‰í umístily 

osady StráÀ II, kde je pfiedsedou

Petr Mayer, StráÀ III, kde je

pfiedsedkyní Jana Hlavienková,

a osada Lom I, kde je pfiedsedou

Jaroslav Nejedl˘. V‰echny tfii 

osady získaly na svÛj podúãet

odmûnu 2 000 Kã.

Velice kladné je, Ïe v‰echny bo-

dy loÀského usnesení byly spl-

nûny. Také odstfiedivé snahy osa-

dy âD II byly pfiekonány a osa-

da dál zÛstává souãástí organiza-

ce pod vedením nové pfiedsedky-

nû Vûry ¤ehulkové, jeÏ byla ny-Ocenûná Zdenka Pátíková Foto: Ing. Miloslav Marek
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Dal‰í úspûch r˘mafiovské kynologie
V sobotu 25. bfiezna se konal tra-

diãní zimní obranáfisk˘ závod

psÛ v Ostravû-Zábfiehu. Závod

probíhal bez tzv. pachov˘ch pra-

cí, pouze v rámci poslu‰nosti 

a obrany. Poãasí psovodÛm ani

jejich psÛm nepfiálo, bylo chladno

a silnû pr‰elo. Snad proto se se‰lo

na zaãátku sezóny pouze 13 pso-

vodÛ, které ‰patné poãasí neodra-

dilo od toho, aby po dlouhé zimû

se sv˘mi ãtyfinoh˘mi kamarády

pfiedvedli co nejlep‰í v˘kony.

Poslu‰nost i obranu v kategoriích

ZVV 1 a 2 posuzoval rozhodãí

Jaroslav Novotn˘ z Ostravy

a podle IPO 3 rozhodãí Mirosla-

va Tichá z Opavy. Závod byl or-

ganizaãnû velice dobfie pfiipraven

a na závodníky ãekaly pûkné ce-

ny v podobû krásn˘ch pohárÛ

a krmiv pro psy.

Za r˘mafiovskou kynologickou

organizaci se nemohl závodÛ zú-

ãastnit Jifií Koudela, jehoÏ fena

Freia se nyní stará o svá krásná

‰tûÀátka, ani Antonín Mereìa, je-

hoÏ fenka Cassia ‰tûÀátka oãeká-

vá. Dokonce nestartoval ani

Rostislav Valíãek, jehoÏ osmilet˘

Pes Aiwo nebyl ten den v kondi-

ci, pfiece jen se na nûm podepisu-

je stáfií, takÏe si uÏíval zaslouÏe-

ného odpoãinku. Nakonec v zá-

vodu reprezentovala barvy R˘-

mafiova pouze Jifiina Koudelová

se sv˘m tfiílet˘m nûmeck˘m ov-

ãákem Frostem ze Slovanského

domu, ktefií soutûÏili v kategorii

v‰estrann˘ch psÛ ZVV 2. V dis-

ciplínû poslu‰nosti byli ohodno-

ceni 90 body ze 100 moÏn˘ch

a v disciplínû obrany 92 body,

taktéÏ ze 100 moÏn˘ch bodÛ.

Celkem získali 182 bodÛ, a to jim

pfiineslo zaslouÏené 1. místo.

Dal‰í závody ãekají psovody jiÏ

v kvûtnu ve Zlat˘ch Horách

a v Olomouci-Nefiedínû. Kyno-

logii zdar! 

Za ZKO R˘mafiov
Jifiina Koudelová

R˘mafiov‰tí se zúãastnili 2. krajského snûmu KâP v Opavû
Desetiletí hraniãáfiské ãinnosti vzpomnûl

moravskoslezsk˘ Klub ãeského pohraniãí na

právû probûhlém 2. krajském snûmu 8. dub-

na 2006 v Opavû. Jednání snûmu se poprvé

zúãastnili také zástupci nedávno ustavené

místní organizace KâP z R˘mafiova, a to

v poãtu tfií delegátÛ. Snûm mûl na programu

zhodnocení v˘sledkÛ práce od posledního

snûmu z dubnu 2004 do souãasnosti.

Vût‰ina diskusních pfiíspûvkÛ delegátÛ i hos-

tÛ potvrdila, Ïe se v souãasnosti setkáváme

se stále otevfienûj‰ími projevy a poÏadavky

nûmeck˘ch krajansk˘ch spolkÛ vÛãi na‰í

vlasti. Jde vÏdy o rÛznû maskované volání po

revizi v˘sledkÛ 2. svûtové války a v koneã-

ném dÛsledku pak o cílené snahy po germa-

nizaci stfiedoevropského prostoru, vãetnû na-

vrácení na‰ich pohraniãních území b˘val˘ch

Sudet.

V bohaté diskusi se hovofiilo nejen o naplÀo-

vání závûrÛ posledního, VI. národního snû-

mu KâP z fiíjna 2004 v Plzni, ale také o no-

v˘ch formách a metodách práce, o potfiebû

získávat pro práci v tomto obãanském sdru-

Ïení mladé lidi. Vedle bohaté publikaãní 

a ediãní ãinnosti národní a jednotliv˘ch kraj-

sk˘ch rad KâP nachází nyní své uplatnûní

v ãinnosti KâP také pouÏití internetu a vy-

tváfiení vlastních webov˘ch stránek.

Pfiipomenuta pfii této ãinnosti byla i snaha r˘-

mafiovského sdruÏení KâP, které vytváfií od

ledna svÛj vlastní zpravodajsk˘ web na adre-

se - www.kcprymarov.estranky.cz.

Souãástí jednání 2. krajského snûmu KâP

byla volba nové krajské rady KâP a její re-

vizní komise a poté i pfiedsedy krajské rady.

Pfiedsedou krajské rady KâP
Moravskoslezského kraje byl opût zvolen
Jaroslav Vlach z Ostravy. Dále následova-

lo schválení návrhu na ãleny Národní rady

KâP a také poãtÛ delegátÛ na blíÏící se VII.

národní snûm KâP, kter˘ probûhne letos ve

dnech 9. a 10. 9. v Brnû. Do novû zvolené je-

denáctiãlenné krajské rady KâP byli za KâP

v R˘mafiovû zvoleni PhDr. Matu‰ka a Ing.

Vesel˘, ve stejném poãtu se pak zástupci

R˘mafiova zúãastní VII. národního snûmu

KâP v Brnû.

V závûreãném usnesení 2. krajského snûmu

schválili delegáti spoleãné prohlá‰ení, 

v nûmÏ mimo jiné vyzvali k jednání o ukon-

ãení ãinnosti kanceláfie Landsman‰aftu

v Praze, a to pro její nedeklarovanou, skrytou

politickou a na‰í zemi nepfiátelskou ãinnost.

PhDr. Alois Matu‰ka,
pfiedseda KâP v R˘mafiovû

ní zvolena i za ãlenku v˘boru

ZO âZS. Nov˘m ãlenem tohoto

v˘boru je paní Jana Hlavienková

z osady StráÀ III. Tím se stalo, Ïe

Ïeny mají ve v˘boru pfievahu,

i kdyÏ organizace má 188 muÏÛ

a 113 Ïen. Také v sedmi osadách

z dvanácti vykonávají funkci

pfiedsedy Ïeny. Je asi málo orga-

nizací ve mûstû, kde se Ïeny tak

dobfie osvûdãují a dostávají tako-

vou pfiíleÏitost.

Za zmínku stojí i to, Ïe v obsáh-

lém usnesení pamatují zahrádká-

fii na pomoc osadám. Hodlají za-

koupit pro osadu StráÀ III pfiístu-

povou cestu a vyfie‰it uspokojivû

úpravu hranice osady Hfibitov I.

Vyjdou vstfiíc mûstu pfii fie‰ení

pozemku pro druhou etapu ob-

ãanské vybavenosti na území 

osady Nemocnice I. Pfiedmûtem

usnesení je také snaha v˘boru

posílit finanãnû osady, aby mûly

více prostfiedkÛ na údrÏbu sv˘ch

zafiízení. Pfiitom se ale zpfiísní

pravidla pro ãerpání finanãních

prostfiedkÛ z podúãtÛ osad na ji-

né úãely neÏ na provoz a údrÏbu.

Souãástí jednání bylo i vyhodno-

cení ãlenÛ, ktefií se v minulém

roce osvûdãili nejen vzornou pé-

ãí o zahrádky, ale vedle toho po-

máhali osadû i jinak. Jsou to

Pavel Buchta (Lom I), Milan

Hoffman (âD I), Zdenka

Pátíková (âD II), manÏelé

Kozákovi (StráÀ I), manÏelé

Gajdo‰íkovi (StráÀ II), Michal

Ihnát (StráÀ III), Eduard La‰ák

(Hfibitov I) a Zdenûk Adámek

z osady Hfibitov II.

V rozpravû se vystfiídalo devût

diskutujících. Potleskem pfiijali

delegáti vystoupení starosty

Petra Kloudy, kter˘ se pfiipojil

s podûkováním celé organizaci

za její práci i za pochopení pro

potfieby mûsta. Velk˘m potles-

kem pak bylo pfiijato sdûlení jed-

natele pana Nejedlého, Ïe pan

starosta se stal v bfieznu leto‰ního

roku ãlenem svazu zahrádkáfiÛ.

Jedin˘m nepfiíjemn˘m okamÏi-

kem bylo, kdyÏ zástupci osady

Nemocnice I ode‰li z jednání na

protest proti návrhu usnesení,

které se jim nepodafiilo zvrátit,

ve vûci v˘mûny jejich pozemku

s mûstem za osady Nemocnice

II, StráÀ I a ãást osady Hfibitov

I do vlastnictví zahrádkáfiÛ.

Leto‰ní shromáÏdûní delegátÛ

je jiÏ minulostí a zahrádkáfie

nyní ãeká spousta práce, na kte-

rou jsou ale zvyklí a která je

pro nû samozfiejmostí. 

Jaroslav Nejedl˘

Foto: archiv autorky ãlánku
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Sport

AQUILA AEROBIC & FITNESS
Mistrovství âeské republiky ve sportovním aerobiku dûtí a kadetÛ

BRNO 8. 4. 2006

Kadetsk˘ t˘m ve sloÏení Markétka

Kfienková, Nela Paulerová a Terezka

Krywdová reprezentoval SK Studio Sport

a zdraví R˘mafiov poprvé na soutûÏi sportov-

ního aerobiku. Jejich premiéra na této vr-

cholné národní soutûÏi dopadla na v˘bornou.

Kategorie kadet ve sportovním aerobiku je

vûková kategorie 11 - 13 let, a abychom

mohli ná‰ t˘m do soutûÏe pfiihlásit, museli

jsme poÏádat o udûlení v˘jimky, protoÏe

Terezka má teprve 9 let.

A tak si na‰e Beru‰ky v sobotu 8. dubna moh-

ly zmûfiit svoje sportovní dovednosti se ‰piã-

kami moravského a ãeského aerobiku. A Ïe to

nebylo vÛbec lehké! VÏdyÈ ve sportovní hale

Sokol Brno se to jen hemÏilo evropsk˘mi

a svûtov˘mi mistry ve sportovním aerobiku

a vítûzi svûtov˘ch pohárÛ. Do Brna se sjeli zá-

vodníci z nejprestiÏnûj‰ích moravsk˘ch a ães-

k˘ch klubÛ aerobiku - Olgy ·ípkové, Ivy

Faráfiové, Radky Hanákové, Hanky ·ulcové,

Ivany MrÀákové, Lucie Jifiíkové, Jakuba

Strako‰e, Sport aerobik Liberec, Holiday Club

âeské Budûjovice, Dancers Kladno, AC Brno,

SK Rytmik Zlín, TJ Jiskra Otrokovice a dal‰í.

Na‰e malé závodnice se v této silné konkuren-

ci neztratily a pfiedvedly se jako velké bojov-

nice. Jejich poãáteãní nervozita se rychle vy-

trácela a od prejudgingu (1. kola soutûÏe) do

semifinále svÛj v˘kon v˘raznû zlep‰ily. V se-

mifinále zacviãily sestavu na vysoké úrovni

a na v˘sledkové listinû se posunuly k velké ra-

dosti trenérek i rodiãÛ o nûkolik míst dopfiedu.

Celkové umístûní t˘mu kadetek
pro rok 2006:

2. místo na Moravû
13. místo v âeské republice

Gratulujeme dûvãatÛm a vûfiíme, Ïe ãíslo 13 pfii-

nese závodnímu aerobiku v R˘mafiovû ‰tûstí.

L˘die ·védíková, manaÏerka SK

RR˘mafi˘mafiovov mámá opûtopût pfipfieborniciebornici krajekraje vv aeraerobikuobiku
„SoutûÏní Aerobic Master Class“ - krajsk˘ pfiebor s postupem na MâR

OLOMOUC 9. 4. 2006

Po nároãné sobotû na MâR ve sportovním 

aerobiku v Brnû absolvovaly závodnice SK

Studio Sport a zdraví R˘mafiov nároãnou ne-

dûli - krajsk˘ pfiebor v „SoutûÏním Aerobic

Master Class“ s postupem na MâR pro vûko-

vé kategorie do 18 let.

Sportovní klub reprezentovalo celkem 12 zá-

vodnic. ·est mal˘ch dûvãátek v kategorii 5 - 7

let, která je nepostupová, a 6 závodnic ve vy‰-

‰ích kategoriích - Tereza Krywdová, Petra

Vopafiilová, Markéta Kfienková, Nela

Paulerová, Jana ·andová a Zuzka Buãková.

Tyto závodnice bojovaly o titul pfiebornic kra-

je a postup na MâR.

V soutûÏi jsme mûli dvû horká Ïelízka -

Terezku Krywdovou a Zuzku Buãkovou, s je-

jichÏ postupem se poãítalo. Obû závodnice 

unesly odpovûdnost, která na nich leÏela, pfied-

vedly vynikající v˘kon, a nejenÏe postoupily

na MâR v Praze, ale obsadily stupnû vítûzÛ.

Kategorie 8 - 10 let:
Terezka Krywdová - 2. místo

Kategorie 14 -17 let:
Zuzka Buãková - 1. místo

Zuzana Buãková se stala pfiebornicí

Moravskoslezského a Olomouckého kraje pro

rok 2006. Pûkn˘ v˘kon, za kter˘ patfií podû-

kování, pfiedvedly i ostatní závodnice, zejmé-

na Petra Vopafiilová v kategorii 8 -10 let, kte-

ré unikl postup na MâR jen o vlásek. 

L˘die ·védíková, manaÏerka SK

Roste nám nov˘ ‰achista?
Po devítiletém Jendovi Homo-

lovi vyrÛstá nyní v R˘mafiovû

dal‰í dobr˘ ‰achista. Je jím 

osmilet˘ Honzík ·tefani‰in,

Ïák 2. A tfiídy Základní ‰koly

R˘mafiov, kter˘ se od konce ro-

ku 2004 zúãastnil jiÏ deseti

mládeÏnick˘ch turnajÛ. Napo-

sledy, 1. dubna 2006, hrál na

Krajském pfieboru mládeÏe

v rapid ‰achu v Dolním

Bene‰ovû, kde se v kategorii

ÏákÛ do 10 let ziskem 4,5 ze 

7 moÏn˘ch bodÛ umístil mezi

39 úãastníky na velice pûkném

7. místû, pfiiãemÏ z osmilet˘ch

byl nejlep‰í. Má tedy na v˘raz-

nûj‰í úspûch v kategorii ÏákÛ

do 10 let témûfi tfii roky ãasu.

DrÏme mu proto palce, aby

tûch tfií let co nejlépe vyuÏil.

A potom? Jar. Nejedl˘

Fota: archiv SK Studio Sport a zdraví

Fota: archiv SK Studio Sport a zdraví
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Taneãní skupina Freeze Dance má vicemistra âeské republiky
V nûkolika velice nároãn˘ch ex-

traligách, které se ãasto konaly aÏ

v âechách a scházel se na nich ob-

rovsk˘ poãet taneãníkÛ, se nûktefií

taneãníci z Freeze Dance drÏeli

vÏdy ve finálov˘ch kolech a jejich

celkové pofiadí v Ïebfiíãku trhá re-

kordy.

V hlavní vûkové kategorii tfiídy

C Ïeny si Michaela VyslouÏilová

vybojovala pozici zlatou, Veroni-

ka ZeÈáková stfiíbrnou, Jana ·tol-

fová bronzovou. V hlavní katego-

rii tfiídy B Ïeny se Monika Divác-

ká umístila na 2. místû, Petra

Sedláãková na 3. místû a ZdeÀka

Pavlovcová na 4. místû. V hlavní

kategorii tfiídy B soutûÏil Martin

Romanov, kter˘ si skvûl˘mi v˘ko-

ny vybojoval pozici zlatou,

a v hlavní kategorii tfiídy A muÏi

nás letos reprezentoval Michal

ZeÈák, kter˘ si vytancoval nádher-

né 2. místo.

Nechybûla ani hiphopová dua, ve

kter˘ch se letos pfiedstavili v hlav-

ní vûkové kategorii tfiídy B Petra

Sedláãková s Veronikou Ichovou,

které skonãily na 4. místû, a Jana

·tolfová a Martin Romanov na

místû tfietím. V hlavní kategorii tfií-

dy A soutûÏili Michaela VyslouÏi-

lová a Michal ZeÈák, ktefií si vybo-

jovali 3. místo, Monika Divácká

s Lucií La‰tÛvkovou místo sedmé.

Nechybûla ani malá formace, kte-

rá letos soutûÏila také v hlavní vû-

kové kategorii tfiídy A a získala

skvûlé 3. místo.

Díky tûmto v˘sledkÛm v extrali-

gách fiada na‰ich taneãníkÛ dosta-

la nominaci na mistrovství âeské

republiky, které se konalo

v Prostûjovû. Malá formace v ob-

rovské konkurenci vybojovala 

4. místo. „Byl to váÏnû boj, meda-
ile nám utekla o 1 bod,“ fiekla poté

jedna ze soutûÏících. Duo Moniky

a Lucky skonãilo na 7. místû, Jany

a Martina na 6. místû a Michaela

s Michalem získali místo páté.

Sóla letos pfiedvádûla své v˘kony

ve formû battlu. Jde pfiedev‰ím

o improvizaci taneãníka, nápady

a „vychytávky“ na danou hudbu

a reakce na taneãníka, kter˘ tancu-

je proti vám. V‰e perfektnû zvlád-

la Petra Sedláãková, která skonãi-

la na nádherném 7. místû. Za klu-

ky nás letos v battlu prezentoval

Martin Romanov a Michal ZeÈák.

Martin si skvûl˘mi v˘kony vybo-

joval rovnûÏ sedmé místo

a Michal, kter˘ pfiedvedl neuvûfii-

telnou show, si vytancoval 2. mís-

to a vybojoval si tak titul vicemist-

ra âeské republiky pro rok 2006.

Díky tûmto skvûl˘m v˘konÛm,

které letos taneãní skupina Freeze

Dance na Ïebfiíãkov˘ch soutûÏích

a mistrovství âeské republiky pfie-

vádûla, dostali v‰ichni nominace

na mistrovství Evropy, které se

koná ve Finsku.

Je to nádhera! Sen kaÏdého z nás.

Jsem na v‰echny své taneãníky

neskuteãnû hrdá. Jsou to bájeãní

lidé, ktefií tím tancováním Ïijí, 

obûtují tomu mofie ãasu, sil

a spoustu energie. Mám je v‰ech-

ny moc ráda, je s nimi skvûlá spo-

lupráce. A samozfiejmû nejen s ni-

mi, ale i s rodiãi, bez kter˘ch by-

chom se neobe‰li. V‰em z celého

srdce dûkuji. Petra âechová

Postup TK Jes do celostátní soutûÏe
Do Mûstského kulturního stfiediska

v Mohelnici se 8. dubna 2006 sjely taneãní

soubory Olomouckého a Moravskoslezského

kraje, aby zmûfiily své síly v soutûÏním klání.

Tanãilo se v disciplínách plesov˘ch formací,

parketov˘ch kompozic (PK), show pfiedtanãe-

ní a street dance, v kategorii dûtí, juniorÛ

a hlavní. Celkem 57 choreografií se ucházelo

o pfiízeÀ poroty. TK Jes pod vedením Aleny

Tome‰kové, jehoÏ zfiizovatelem je Z·

R˘mafiov, mûl své zástupce ve tfiech disciplí-

nách. V‰ichni svá vystoupení zvládli bez chy-

biãky a s velk˘m nasazením. Dûti si v silnû

obsazené kategorii odnesly 3. místo se sklad-

bou „Vûtfiíãek“. V hlavní kategorii PK získala

5. pfiíãku skladba „Kfiídla“ a 1. místo v kate-

gorii show dance formace „Holky z plakátu“,

která jako jediná v soutûÏi získala nejvy‰‰í 

ocenûní od v‰ech porotcÛ. Pfieji z celého srd-

ce v‰em sv˘m taneãníkÛm moc a moc úspû-

chÛ v dal‰ích soutûÏích. Alena Tome‰ková

Fota: archiv TS Freeze Dance

Fota: archiv TK Jes
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Zajímavost

SnûÏenka
Leto‰ní zima byla dlouhá, na tom

se shodují v‰ichni, se spoustou

snûhu, kter˘ nejenÏe vydrÏel ce-

lou zimu, ale stále ho pfiib˘valo.

A tak nûktefií uÏ pomalu pfiestá-

vali vûfiit, Ïe to vÛbec nûkdy

skonãí, a dal‰í fiíkali, Ïe sníh tady

bude do kvûtna nebo je‰tû déle.

Ale zatím pofiád platí, Ïe slunce

se k nám s jarním slunovratem

vrací a zahfiívá na‰i severní polo-

kouli ãím dál víc a víc. A sníh mi-

zí takfika pfied oãima, zÛstává ‰pí-

na a mnoho nefiádstva, které lidé

a jejich mazlíãci ve snûhu zane-

chali. ·koda mluvit.

Milosrdn˘ dé‰È (a technické sluÏ-

by) sice pomáhají tu hrÛzu od-

stranit, ale „tam dole“, kam to

v‰echno posíláme, lidé zaÏívají

kruté chvíle. Pfiíroda znovu pfii-

pomíná, Ïe nic není nemûnné, Ïe

na‰e Zemû je „Ïiv˘ organismus“,

kter˘ má svoji velmi sloÏitou

a dramatickou historii a kter˘ se

nadále vyvíjí a mûní. Historická

pamûÈ lidí sice tak daleko nesahá,

ale vyspûlá lidská spoleãnost by

jiÏ dnes mûla umût brát na vûdo-

mí velmi dobré znalosti tohoto

v˘voje vãetnû skuteãnosti, Ïe 

úrodné údolní nivy fiek, ve kter˘ch

se tak dobfie Ïije, vznikly právû

„zásluhou“ povodní a zátop nes-

rovnatelnû vût‰ích a niãivûj‰ích,

neÏ jaké známe dnes, a Ïe tedy li-

dé tam vlastnû Ïijí na dnû fiek

a jezer, byÈ po vût‰inu období su-

ch˘ch. Také bychom mûli vzít

váÏnû na vûdomí, Ïe klimatické

odchylky od „normálu“, na kter˘

jsme si zvykli, mohou b˘t ve stá-

vající meziledové dobû velmi v˘-

razné a mohou zpÛsobovat i zá-

plavy, které se sv˘m rozsahem

mohou - byÈ jen velmi vzdálenû -

blíÏit tûm, které na‰i krajinu na

konci doby ledové modelovaly.

Navíc ãlovûk sv˘m poãínáním

v˘raznû komplikuje a zhor‰uje

vsakování a odtokové pomûry

povrchov˘ch vod (‰patn˘ stav le-

sÛ, vysoké procento zastavûn˘ch

nebo jinak upraven˘ch ploch -

asfalt, beton, rÛzné nevhodné re-

gulace tokÛ, zhutÀování zemû-

dûlské pÛdy tûÏkou mechanizací,

degradace humusu a systematic-

ké niãení ÏíÏal a jin˘ch pÛdních

organismÛ, které pÛdu zkypfiují,

atd.). Îádné „poruãíme vûtru,

de‰ti, kdy má pr‰et a kdy vát“ se

nekoná a konat nebude, ale do-

sud také Ïádné zákony nezakazu-

jí stavût dal‰í a dal‰í budovy

v potenciálnû váÏnû ohroÏen˘ch

územích. ProtipovodÀová opat-

fiení stojí mnoho penûz a ne vÏdy

mohou b˘t opravdu úãinná a spo-

lehlivá.

Ale zÛstaÀme u toho jara. Je neu-

vûfiitelné, s jakou rychlostí se

vÏdy na jafie objevují „z niãeho“

a takfika ze dne na den první jar-

ní kvûty - snûÏenky, bledule, or-

seje, fialky.

SnûÏenky byly vÏdy ãist˘m sym-

bolem jara, brzy odkvetly a ãlo-

vûk o nich zase cel˘ rok nevûdûl.

Je to zvlá‰tní, najednou se dozví-

dáme, Ïe jedna z látek obsaÏe-

n˘ch v cibulkách snûÏenek - ga-

lantamin (dusíkatá heterocyklic-

ká slouãenina ze skupiny alkalo-

idÛ) - se v podobû léku stala na-

dûjí pro milióny lidí trpících

Alzheimerovou chorobou. Tato

nemoc popsaná r. 1907 patfiila

mezi neobvyklé choroby, ale

dnes postihuje asi 6 % lidí star-

‰ích 65 let a témûfi 30 % star‰ích

80 let a poãty nemocn˘ch stou-

pají na celém svûtû. Nemoc se jiÏ

dostala na tfietí místo mezi pfiíãi-

nami smrti a je na prvém místû

mezi pfiíãinami demence. Pro de-

menci je charakteristick˘ úbytek

aÏ ztráta schopnosti my‰lení, pa-

mûti a logického uvaÏování.

Alzheimerova choroba zbavuje

mozek schopnosti normálnû fun-

govat a nakonec odsuzuje ãlovû-

ka k závislosti na o‰etfiovatelské

péãi. Je pofiád je‰tû nevyléãitel-

ná, ale její prÛbûh se dá zpomalit,

moÏná i pozastavit právû díky lé-

kÛm na bázi galantaminu. Kdyby

ov‰em bylo nutné izolovat léãi-

vou látku z chránûn˘ch snûÏenek

(nebo bledulí, které tuto látku ta-

ké obsahují), mnoho pacientÛ by

z objevu uÏitek nemûlo. JiÏ se

v‰ak podafiilo zvládnout syntetic-

kou v˘robu galantaminu v prÛ-

myslovém mûfiítku.

A tak autofii ãlánku publikované-

ho ve Vesmíru nazvali snûÏenku

poslem dobr˘ch zpráv - nastupu-

jícího jara a pokroku v léãení zá-

vaÏné nemoci. UÏ i z tohoto dÛ-

vodu, nejen proto, Ïe je chránûna

zákonem, by mûla b˘t ctûna

a chránûna pfied barbarsk˘mi ná-

jezdy trhovcÛ a nenechavcÛ v‰e-

ho druhu.

(Pro text byl vyuÏit ãlánek
J. Patoãky a A. Strunecké v ãaso-
pise Vesmír 3/2006.) M. Marek

PoÏadujeme:

- minimálnû tfiíletou praxi 

v oboru MKD

- poctivé jednání

Nabízíme:

- dobré platové podmínky

- pracovní zafiazení na místo 

stfiídaãe

Kontakt:

Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (7.00 - 16.00).

PoÏadujeme:

- fiidiãské oprávnûní C, E

- minimálnû dvouletou 

praxi v fiízení nákladních 

vozidel

Nabízíme:

- odpovídající platové 

podmínky

- pfiidûlení vozidla

přijme řidiče
pro mezinárodní kamionovou dopravu

Dále firma přijme řidiče 
pro vnitrostátní dopravu

!!! MOTORISTÉ POZOR !!!
Firma Stanislav Jufiena STANSPED
OTEV¤ELA NOV¯ PNEUSERVIS
pro osobní i nákladní vozidla
Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 16.00

Výrazné slevy nových pneumatik
pro první zákazníky !!!!!!



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP

+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, ·kofin
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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

Volkswagen Passat 2.0 TDI,103 KW, 
1. maj., r. v. 2005, 8x airbag, ESP, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã., cent-
rál, tempomat. Cena: 599 900 Kã.

Ford Ka 1.3, r. v. 1997, air-
bag, rádio, centrál, dûlená
zadní sedadla, zadní stûraã.
Cena: 69 900 Kã.

Peugeot 206 2.0 HDi, 1. maj., r. v.
2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, el. zrcátka a okna,
centrál. Cena: 179 900 Kã.

Opel Corsa 1.5D, r.v. 1995,
rádio, taÏné, venkovní teplo-
mûr, zadní stûraã. 
Cena: 69 900 Kã.

Volkswagen Passat 81 kW, B5, CZ,
r. v. 1996, 2x airbag, ABS, rádio, 
imob., alarm, el. okna, el. ‰íbr, cent-
rál, el. zrcátka. Cena: 149 900 Kã.
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Kia Sorento 2.5 CRDI, 1. maj., r. v.
2003, ABS, rádio, imob., alarm, el.
okna, posil. fiíz., centrál, CD mûniã,
vyhfi. el. zrcátka. Cena: 519 900 Kã.

Peugeot 307 1.4 HDi, 1. maj., r. v.
2002, 6x airbag, ABS, posil. fiíz.,
PC, el. zrcátka a okna, centrál,
CD autorádio. Cena: 279 900 Kã.

Ford Mondeo 1.8 16V, r. v. 2001, auto-
mat, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna,
posil. fiíz., palub. poã., centrál, vyhfi. pfi.
sklo a el. zrcátka. Cena: 249 900 Kã. 

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 289 900 Kã.

Volkswagen Passat 96 kW, 1. maj., r. v.
2003, 4x airbag, ESP, ABS, CD, rádio,
imob., el. okna, posil. fiíz., PC, centrál,
vyhfi. el. zrcátka. Cena: 315 000 Kã. 

Renault Twingo 1.2, CZ, 
1. maj., servis, r. v. 1997, 
otáãkomûr, airbag, imob., tó-
novaná skla. Cena: 79 900 Kã.

MB 270 CDi, r. v. 2001, 6x airbag, ESP,
ABS, kÛÏe, el. okna, posil. fiíz., palub.
poã., el. v˘bava, vyhfi. pfi. sklo a zrcátka
centrál, CD rádio. Cena: 399 000 Kã.

Renault Mégane Scénic 1.6,
1. majitel, servis, r. v. 1998. 
Cena: 149 500 Kã.

Ford Galaxy, 1. maj., r. v. 2002,
4x airbag, ABS, CD, rádio, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál, vyhfi.
el. zrcátka. Cena: 319 500 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, 1. maj.,
r. v. 2001, airbag, rádio, imob,
posil. fiíz., vyhfi. el. zrcátka.
Cena: 249 000 Kã + DPH.

Ford Transit 2.0 TDi Maxi,1. maj.,
9 míst, r. v. 2002, airbag, ABS, rá-
dio, imob., posilovaã fiízení, el. zr-
cátka. Cena: 332 000 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, 1. maj., r. v.
1998, rádio, centrál, el. pfi. okna,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã. Cena: 99 000 Kã.

Peugeot 406 1.9 TD, r. v.
1997, airbag, el. okna, posil.
fiíz., centrál. 
Cena: 124 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, 1. maj.,
r. v. 2002, 4x airbag, ABS, CD, imob.,
posil. fiíz., PC, vyhfi. el. zrcátka, el. ok-
na, centrál. Cena: 247 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi,
r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
centrál, el. okna+zrcátka, pa-
lub. PC. Cena: 247.000 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 1. maj.,
r. v. 1998, 2x airbag, ABS, el. ok-
na, posil. fiíz., centrál, el. zrcátka.
Cena: 138 900 Kã.

Ford Mondeo 1.8i 16V 85 kW, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, posil. fiíz., el. se-
dadla, rádio, centrál, el. okna, vyhfi. pfi.
sklo, el. zrcátka. Cena: 129 900 Kã.

Opel Tigra 1.4i 16V, 1. maj., r. v.
1999, airbag, rádio, centrál, imob.,
el. okna, posil. fiíz., venkovní teplo-
mûr, zadní stûraã. Cena: 139 000 Kã. 

Volkswagen Golf Combi 1.4 16V, 
1. maj., r. v. 2000, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. okna, posil. fiíz.,
vyhfi. el. zrcátka. Cena: 209 900 Kã.

KLIMA MÁLO NAJETO, JAKO NOVÉ

DIESEL 9 MÍST DIESEL DIESEL

DIGI KLIMA DIESEL

AUTOMATKLIMAKLIMA KLIMA

KLIMA

KLIMAKLIMA KLIMA ODPOČET DPH
NOVÁ CENA DIESEL

KLIMA KLIMA4x4 DIESEL DIESEL DIGI KLIMA DIESEL

KLIMA

DIESEL

KLIMA DIESEL KLIMA DIESEL


