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Aktuálnû z mûsta

Regenerace panelového sídli‰tû Pfiíkopy se rozjela naplno
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov v roce

2001 zadal olomouckému ateliéru

„R“ zpracovat návrh regenerace

panelového sídli‰tû Pfiíkopy

v R˘mafiovû. Sídli‰tû vykazuje

ve‰keré charakteristické rysy pa-

nelov˘ch sídli‰È, tj. monofunkã-

nost, neudrÏované plochy, nedo-

stateãné mnoÏství parkovacích

ploch, nedostatek zelenû a rela-

xaãních ploch. Bylo rozhodnuto

nevyhovující stav zmûnit. Tato

snaha byla podpofiena také dotaã-

ním titulem na podporu regenera-

ce panelov˘ch sídli‰È, jejÏ vyhlási-

lo ministerstvo pro místní rozvoj.

Cílem projektu je zlep‰it kvalitu

Ïivota obyvatel sídli‰tû, odstranit

jeho monofunkãnost, umoÏnit

kaÏdodenní rekreaci, ozelenit are-

ál, inovovat dopravní fie‰ení, 

opravit a upravit místní komuni-

kace, parkovací stání, vybudovat

nové parkovi‰tû, doplnit chodní-

ky, vefiejné osvûtlení a opravit 

opûrnou zeì pod kostelem.

Rozsáhl˘mi úpravami projdou

hfii‰tû.

1) JiÏní hfii‰tû - víceúãelové hfii‰-

tû pro star‰í i men‰í dûti bude se-

stávat z:

• asfaltové plochy o v˘mûfie 140 m2

se tfiemi ko‰i na basketbal, doplní

se o laviãky;

• hfii‰tû pro míãové sporty o roz-

mûrech 10 x 20 m (200 m2) 

s umûl˘m povrchem (podklad

tvofien asfaltem, vrchní vrstva 

umûl˘m trávníkem); po obvodu

obrubníky, chodník ‰ífie 1,5 m

v délce 60 m a laviãky;

• hfii‰tû pro malé dûti volnû nava-

zuje na hfii‰tû pro míãové sporty.

Podklad je upraven, zpevnûn

a doplnûn pískem = dopadová

plocha, na kterou bude usazen

herní prvek - hrad. Hfii‰tû bude 

osazeno obrubníky.

V okolí hfii‰tû bude doplnûna

vzrostlá zeleÀ o nové listnaté

a jehliãnaté dfieviny v poãtu 19 ks.

2) Severní hfii‰tû
Hfii‰tû pro men‰í dûti v severní

ãásti sídli‰tû tvofií centrální trav-

natá plocha s jednoduch˘mi her-

ními prvky: houpaãkou, dvûma

kládov˘mi houpaãkami, dvûma

pruÏinov˘mi houpadly, koloto-

ãem a dvojtabulí pro malování.

Hfii‰tû bude doplnûno laviãkami.

Po obvodu povede chodník ‰iro-

k˘ 1,5 m. Souãástí jsou terénní 

úpravy.

Hfii‰tû bude oddûleno od pfiilehlé

odstavné plochy muldou o plo‰e

cca 175 m3 zeminy a zelení.

Vzrostlá zeleÀ bude doplnûna

o nové dfieviny v poãtu 35 ks.

Revitalizace sídli‰tû Pfiíkopy by

mûla b˘t ukonãena do poloviny

tohoto roku. Dal‰ím zámûrem bu-

de revitalizace sídli‰tû Dukelská.

V prÛbûhu jednoho mûsíce se

zaãne zpracovávat studie.

Mgr. Kamila Kreãmerová,
odbor ÎPaRR, tel.:554 254 319
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Mûsto podpofií projekt Podpora Ïen pfii uplatnûní na trhu práce
V pondûlí 24. dubna se uskuteãnilo fiádné za-

sedání Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm

pfiijali celkem devûta‰edesát usnesení, z nichÏ

ãtyfii mûla charakter doporuãení pro jednání

zastupitelstva mûsta. PfieváÏnou vût‰inu usne-

sení tvofiily majetkové a bytové záleÏitosti.

Radní schválili v˘pÛjãku systému zasnûÏova-

cího zafiízení v areálu zahrady Hedvy Ski klu-

bu RD R˘mafiov do 17. ledna 2020.

Podmínkou je, Ïe Ski klub bude zaji‰Èovat pro-

voz, údrÏbu a opravy zafiízení vãetnû pfienese-

né odpovûdnosti za bezpeãnost provozování

zafiízení. Rada dále schválila zprávu o hospo-

dafiení spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o., za

rok 2005 a zprávu o hospodafiení spoleãnosti

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., za rok 2005

a vzala na vûdomí zprávu o hospodafiení spo-

leãnosti Spojené lesy, s. r. o., za rok 2005.

Finanãní pfiíspûvky
Rada schválila poskytnutí pfiíspûvku ve v˘-

‰i 14 000 Kã Ski klubu RD R˘mafiov na 

uspofiádání lyÏafisk˘ch závodÛ a závodÛ

v pfiespolním bûhu. Dále radní schválili

pfiíspûvek ve v˘‰i 5 000 Kã Stfiední soukro-

mé odborné ‰kole Prima, s. r. o., R˘mafiov

na dopravu na studentsk˘ projekt „Svût pfiá-

tel“ v Sasbachu.

Rada mûsta schválila poskytnutí dotací

v rámci Programu pro podporu kulturních,

spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit v R˘ma-

fiovû v celkové v˘‰i 92 000 Kã:

Gymnázium R˘mafiov Náv‰tûva litevského pûveckého souboru 15 000 Kã

Gymnázium R˘mafiov Oslavy 60. v˘roãí zaloÏení ãeského gymnázia 6 000 Kã

Obãanské sdruÏení Stránské Oslavy 686. v˘roãí zaloÏení obce Stránské 5 000 Kã

Základní umûlecká ‰kola Projekt Baroko 13 000 Kã

Junák Cena Indiana Jonese 20 000 Kã

Junák Pravidelná ãinnost 5 000 Kã

Hasiãi Janovice Memoriál Jirky Pitnera 5 000 Kã

Svaz NûmcÛ Doprava na setkání rodákÛ 5 000 Kã

Stfiední ‰kola R˘mafiov Nauãme se dovednostem v oboru - projekt s Ozimkem 18 000 Kã

Celkem:    92 000 Kã

Rada mûsta schválila úãast na projektu

„Podpora Ïen pfii uplatnûní na trhu práce a zv˘-

‰ení úãasti Ïen v podnikání na Bruntálsku“ bez

finanãní podpory. Cílem projektu, se kter˘m

pfiichází Regionální klub Moravské asociace

podnikatelek a manaÏerek v Bruntále (dále jen

RK MAPM), je vybudování sítû poradensk˘ch

center v okrese Bruntál (Krnov, R˘mafiov,

Bruntál) a vzdûlávacího stfiediska v Bruntále,

které nabídne motivaãní programy a vzdûláva-

cí aktivity vãetnû rekvalifikací. Tato zafiízení

budou slouÏit Ïenám jako pomoc pfii jejich 

uplatnûní na trhu práce a pfiedev‰ím v podnika-

telské sféfie. Zafiízení vybudovaná v rámci pro-

jektu pfiispûjí ke zmûnû tradiãního chápání role

Ïen ve spoleãnosti a k podpofie jejich sebevû-

domí, které povede k seberealizaci a získání

zamûstnání. Podobná zafiízení v regionu chybí,

aãkoliv je v okrese Bruntál dlouhodobû vysoká

nezamûstnanost a Ïeny jsou jí zasaÏeny ve vy‰-

‰í mífie neÏ muÏi.

Partnery RK MAPM jsou Úfiad práce Bruntál,

hospodáfiská a agrární komora a mûsta Bruntál,

Krnov a R˘mafiov. JiKo

Zvy‰ování nájemného v obecních bytech nebude razantní
Vût‰ina nájemníkÛ bytÛ ve vlastnictví mûs-

ta R˘mafiova jistû s napûtím sledovala nû-

kolikaleté diskuse o úrovni nájemného

a zpÛsobu, jak˘m jeho v˘‰i pfiiblíÏit trÏním

cenám, které by umoÏnily vlastníkÛm do-

my opravovat a zároveÀ dosáhnout pfiimû-

fiené v˘‰e zisku. Nájemné se naposledy

zvy‰ovalo k 1. ãervenci 2002 a od té doby

bylo zmraÏeno, tzn. pokud nedo‰lo mezi

nájemcem a pronajímatelem k dohodû

o v˘‰i nájemného, nemûl pronajímatel

moÏnost nájemné jednostrannû zv˘‰it.

Pouze u novû uzavíran˘ch nájemních

smluv mohla b˘t dohodou stran stanovena

jiná v˘‰e nájemného. Této moÏnosti vyuÏí-

vá mûsto R˘mafiov od fiíjna 2005, kdy za-

ãala b˘t urãitá skupina bytÛ pronajímána

na základû vydraÏené smluvní v˘‰e nájem-

ného. Na smluvní v˘‰i nájemného pfiistu-

pují nájemci i pokud se rozhodnou podílet

se na opravû domu v rámci pravidel o spo-

luúãasti nájemníkÛ na opravách domu

(vztahuje se jen na v˘mûnu oken a zateple-

ní fasády).

V˘sledkem jednání o zpÛsobu navy‰ování

nájemného je pfiijetí zákona ã. 107/2006

Sb., o jednostranném zvy‰ování nájemné-

ho z bytu a o zmûnû zákona ã. 40/1964 Sb.,

obãansk˘ zákoník. Nájemné v bytech s re-

gulovanou ãinÏí se podle tohoto zákona

bude od ledna 2007 do roku 2010 zvy‰ovat

v prÛmûru o 14,2 procenta roãnû.

Co to bude konkrétnû znamenat pro nájem-

níky v R˘mafiovû? Navy‰ování se odvíjí od

lokality, velikosti obce a údajÛ o odhad-

ních cenách nemovitostí ze statistiky ne-

movitostí. Pro R˘mafiov pfiedstavuje toto

meziroãní nav˘‰ení 6,6 %. Nájemné u by-

tÛ I. kategorie, které je k dne‰nímu dni

15,23 Kã/m2 za mûsíc, se tedy zmûní ná-

sledovnû:

od 1. 1. 2007 na ãástku 16,24 Kã/m2,

od 1. 1. 2008 na ãástku 17,31 Kã/m2,

od 1. 1. 2009 na ãástku 18,45 Kã/m2,

od 1. 1. 2010 na ãástku 19,67 Kã/m2.

Odhadní ceny nemovitostí ze statistiky ne-

movitostí se mohou v budoucnu zmûnit,

tzn. v˘‰e uveden˘ v˘voj nájmu mÛÏe do-

znat nepatrn˘ch zmûn, jak smûrem nahoru,

tak smûrem dolÛ.

Pro dokreslení - u prÛmûrného bytu o veli-

kosti 65 m2 dojde podle dne‰ních propoãtÛ

k nav˘‰ení ãistého nájmu ze souãasn˘ch

990 Kã/mûsíc na 1.278 Kã/mûsíc v roce

2010. Stále tedy platí, Ïe nejvût‰í poloÏku

spojenou s bydlením budou pfiedstavovat

náklady na vytápûní, energii apod. Po uply-

nutí ãtyfiletého období nebude moÏné jed-

nostranné navy‰ování provádût.

A co pfiinese nájemníkÛm schválená nove-

la obãanského zákoníku? Hlavním obsa-

hem novely je oslabení prolongování ná-

jemních vztahÛ a zpfiísnûní postupu vÛãi

nájemcÛm, ktefií poru‰ují své povinnosti.

V pfiípadû pfiechodu nájmu bytu na vnuky

nájemce, musí vnuci novû prokázat, Ïe

s nájemcem Ïili ve spoleãné domácnosti

nepfietrÏitû alespoÀ po dobu tfií let pfied je-

ho smrtí, resp. opu‰tûním domácnosti,

a nemají vlastní byt. Podle pÛvodní podo-

by zákona prokazovali vnuci nájemce, Ïe

s ním Ïili ve spoleãné domácnosti v den

nájemcovy smrti, resp. v den opu‰tûní do-

mácnosti. Do‰lo k posílení práv nájemcÛ

sluÏebních bytÛ, kter˘m se nájem uzavfie-

n˘ po dobu v˘konu práce pro pronajímate-

le mûní na nájem na dobu neurãitou, pokud

pfiestali pro pronajímatele pracovat z váÏ-

n˘ch dÛvodÛ. Za váÏné dÛvody je povaÏo-

ván mimo jiné odchod do starobního nebo

invalidního dÛchodu nebo v˘povûì daná

pronajímatelem z dÛvodu organizaãních

zmûn. Novela umoÏÀuje v˘povûì z nájmu

bez pfiivolení soudu, jestliÏe nájemce hru-

bû poru‰uje dobré mravy v domû, jestliÏe

tfiikrát nezaplatí nájemné a zálohy na sluÏ-

by, má-li nájemce dva nebo více bytÛ, ne-

uÏívá-li nájemce byt bez váÏn˘ch dÛvodÛ

a uÏívá-li byt zvlá‰tního urãení, ale není

zdravotnû postiÏenou osobou. V pfiípadû,

kdy nájemce nesouhlasí s v˘povûdí, má

právo podat ve lhÛtû ‰edesáti dnÛ Ïalobu

na urãení neplatnosti v˘povûdi. Pronajat˘

byt lze jinému pfienechat do podnájmu jen

s písemn˘m souhlasem pronajímatele na

základû písemné smlouvy o podnájmu.

Schválení novely obãanského zákoníku pfii-

spûlo k vytvofiení podmínek pro narovnání

dlouhodobû nefie‰ené situace v oblasti nájmu

bytÛ a vyváÏení vztahu mezi pronajímatelem

a nájemcem bytu. Ing. Lenka Vavfiiãková,
fieditelka Bytermu, s. r. o.
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PoÏadavky: - odborná kvalifikace pro pfiímou pedagogickou ãinnost a pedagogická praxe podle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedagogic-

k˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch pfiedpisÛ;

- plná zpÛsobilost k právním úkonÛm;

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

- obãanská a morální bezúhonnost.

NáleÏitosti pfiihlá‰ky: - pfiihlá‰ka (uveìte kontaktní adresu, telefon, pfiípadnû e-mail);

- Ïivotopis (s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností);

- ãestné prohlá‰ení o prÛbûhu jednotliv˘ch zamûstnání;

- ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání (diplom i vysvûdãení);

- lékafiské potvrzení o zdravotní zpÛsobilosti vykonávat funkci fieditele;

- ãestné prohlá‰ení o plné zpÛsobilosti k právním úkonÛm v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona ã. 563/2004 Sb., 

o pedagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ;

- úfiednû ovûfien˘ doklad o absolvování studia pro fieditele ‰kol v rámci dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ 

v oblasti fiízení ‰kolství, pfiípadnû jeho doloÏení do 2 let ode dne nástupu do funkce fieditele/ky ‰koly;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) nebo doklad o jeho vyÏádání;

- koncepce rozvoje ‰koly (maximálnû 5 stran formátu A4).

Pfiedpokládan˘ termín nástupu do funkce 1. 7. 2006.

Ke konkurznímu fiízení budou pfiijaty pfiihlá‰ky doloÏené kompletními doklady (pfiihlá‰ku, Ïivotopis, ãestné prohlá‰ení a koncepci roz-

voje ‰koly vlastnoruãnû podepi‰te).

Termín podání pfiihlá‰ek do: 24. 5. 2006.

Pfiihlá‰ky zasílejte doporuãenû na adresu: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor ‰kolství a kultury, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Obálku oznaãte slovy KONKURZ - NEOTVÍRAT. Bc. Leona Pleská, vedoucí odboru ‰kolství a kultury

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

R a d a m û s t a   R ˘ m a fi o v a
v y d á v á

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í konkurzního fiízení
na funkci fieditele/ky pfiíspûvkové organizace

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30, okres Bruntál

Odbory MûÚ informují
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Komunitní plánování sociálních sluÏeb v R˘mafiovû II. ãást
Sociální sluÏby - co se za tímto pojmem skr˘vá?
Sociální sluÏby pomáhají lidem
Ïít bûÏn˘m Ïivotem - umoÏÀují

jim pracovat, nakupovat, nav‰tû-

vovat ‰koly, nav‰tûvovat místa

víry, úãastnit se aktivit volného

ãasu, starat se sám o sebe a o do-

mácnost apod. Zamûfiují se na za-

chování co nejvy‰‰í kvality a dÛ-

stojnosti Ïivota.

Sociální sluÏby zahrnují ãinnosti,

které poskytují lidem v nepfiízni-

vé sociální situaci podporu pfii so-

ciálním zaãleÀování a ochranu

pfied sociálním vylouãením s cí-

lem umoÏnit jim zapojení do bûÏ-

ného Ïivota spoleãnosti. Pro-

stfiednictvím sociálních sluÏeb je

zaji‰Èována pomoc pfii péãi

o vlastní osobu, zaji‰tûní stravo-

vání, ubytování, pomoc pfii zaji‰-

tûní chodu domácnosti, o‰etfiová-

ní, pomoc s v˘chovou, poskytnu-

tí informace, zprostfiedkování

kontaktu se spoleãensk˘m pro-

stfiedím, psycho- a socioterapie,

pomoc pfii prosazování práv a zá-

jmÛ.

Poskytování sociálních sluÏeb

mÛÏe mít rÛzné formy, a to am-

bulantní, pobytovou nebo terénní.

Pobytov˘mi sluÏbami se rozumí

sluÏby, které jsou spojeny s uby-

továním v zafiízeních sociálních

sluÏeb (domovech dÛchodcÛ, do-

movech pro osoby se zdravotním

postiÏením, chránûném bydlení,

azylov˘ch domech apod.).

Ambulantní sluÏby jsou ty, za

nimiÏ osoba dochází nebo je do-

provázena nebo dopravována do

urãitého zafiízení (napfi. centra

denních sluÏeb, odlehãovacích

sluÏeb, denního stacionáfie pro 

osoby se zdravotním postiÏením

atd.). Terénní sluÏby jsou posky-

továny v pfiirozeném sociálním

prostfiedí klientÛ, to je v jejich do-

mácnosti, ve ‰kole apod.

Jaké máme základní druhy sociálních sluÏeb?
Sociální sluÏby zahrnují tfii základní oblasti: sociální poradenství,

sluÏby sociální péãe a sluÏby sociální prevence.

1. Sociální poradenství
Poskytuje osobám v nepfiíznivé sociální situaci potfiebné informace

pfiispívající k fie‰ení jejich nepfiíznivé sociální situace. Poradny nabí-

zí podporu prostfiednictvím poskytování rad o právech, povinnostech

a oprávnûn˘ch zájmech, zastupování nebo doprovázení. Základní so-

ciální poradenství je souãástí kaÏdé ze v‰ech druhÛ sociálních sluÏeb.

Odborné sociální poradenství zahrnuje:

- obãanské poradny;
- manÏelské a rodinné poradny;
- poradny pro obûti trestn˘ch ãinÛ a domácího násilí;
- poradenství pro seniory;
- sociálnûprávní poradenství pro osoby se zdravotním postiÏením.

Pfiipravila Bc. Iveta Podzemná
Foto: www.komplan-bruntal2.wz.cz
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V˘nos draÏby pfiinesl uspokojení
Ve ãtvrtek 27. dubna se konala dlouho pfii-

pravovaná dobrovolná draÏba nemovitostí

pana Cimera v R˘mafiovû. DraÏily se dva ob-

jekty - buÀka na Husovû ulici a bytov˘ dÛm

s obchody a kanceláfiemi na námûstí Míru.

V prvním pfiípadû byla vyvolávací cena 

500 tis. Kã a jedin˘ úãastník draÏby - mûsto

R˘mafiov - nemûl o nemovitost ani po slevû

na 350 tis. Kã zájem. Stavba nebyla vydraÏe-

na a bude pfiedmûtem draÏby v pfií‰tím obdo-

bí. V pfiípadû nemovitosti na námûstí bylo

zájemcÛ ‰est. Vyvolávací cena byla odhad-

cem stanovena na 8 500 tis. Kã a po zajíma-

vém prÛbûhu draÏby byla vydraÏena na 

10 200 tis. Kã. Mûsto mûlo v obou pfiípadech

nemovitosti v zástavû za odkoupené pohle-

dávky za panem Cimerem. Ty pfied ãasem

získalo od KB, a. s., za 7 mil. Kã spolu se zá-

stavami, kter˘mi samo mûsto ruãilo v minu-

losti na uvedené domy. Jako zástavce má

mûsto právo b˘t pfiednostnû uspokojeno

z v˘nosu draÏby a oãekáváme, Ïe v˘nos pfie-

kroãí uveden˘ch 7 mil. Kã, za které jsme po-

hledávky odkoupili. Ukonãili jsme tak ko-

neãnû dlouholetou kauzu zástav poskytnu-

t˘ch kdysi panu Cimerovi s minimálním do-

padem na majetek a v˘daje mûsta, která své-

ho ãasu hrozila ztrátou 110 bytÛ a ‰esti ne-

bytov˘ch domÛ ve mûstû. 

starosta Ing. Petr Klouda

Mûsto pfiivítalo tfii desítky mal˘ch obãánkÛ
S pfiíchodem jara zaãíná nov˘ Ïivot, nov˘ Ïi-

vot po dlouhé zimû. V‰echno je probouzeno

hfiejiv˘mi sluneãními paprsky. Îivoãichové se

touÏebnû vyhfiívají a nabírají síly. Pro rostlin-

stvo zaãíná období vegetace. Na svût pfiicháze-

jí noví tvoreãkové, zaãíná rÛst tráva, lidé se tû-

‰í na teplej‰í ãást roku.

Zpravidla také na poãátku jara pfiipravuje mûs-

to R˘mafiov první vítání nov˘ch obãánkÛ mûs-

ta, které je organizováno jednou za ãtvrt roku

v reprezentativních prostorách koncertního sá-

lu Základní umûlecké ‰koly R˘mafiov. První

leto‰ní ceremoniál se uskuteãnil v sobotu 

22. dubna. Na slavnostní vítání

bylo pozváno témûfi tfiicet obãán-

kÛ narozen˘ch od fiíjna 2005 do

bfiezna 2006. Vítání dûtí zahájila

zastupitelka mûsta a pfiedsedkynû

komise pro spoleãenské záleÏi-

tosti (KPSZ) Kvûtoslava Sicová,

oficiální ãást vede jiÏ nûkolik let

zastupitelka a ãlenka KPSZ

BoÏena Filipová. Mal˘m obãán-

kÛm popfiál do Ïivota také staros-

ta Petr Klouda a s voniãkou básní

uvítali novorozence Ïáci Základní

‰koly R˘mafiov, ktefií

rodiãÛm dûtí pfiedali

kytiãky a mal˘m 

oslavencÛm upomín-

kov˘ dárek v podobû

malého ply‰áka. V sobotním od-

poledni se uskuteãnila celkem tfii

vítání dûtí.

Nejstar‰í pozvanou holãiãkou byla

Diana Blahu‰ová (21. 11. 2005),

nejmlad‰í AneÏka Vrbová, která

se narodila 4. února 2006, nejstar-

‰ím chlapeãkem byl Pavel Ra‰ka

(31. 10. 2005) a nejmlad‰ím

Franti‰ek Tomov (21. 3. 2006).

PfievaÏovali chlapeãci, tûch bylo

celkem 15 z celkového poãtu se-

dmadvaceti pozvan˘ch.

Pfii zápisu do pamûtní knihy zaznûla jména

Pavel, Diana, Jifií, Markéta, Michaela, Renata,

Barbora, Bára, Lucie, Matou‰, Vanesa, Pfiemy-

sl, Rostislav, Natálie, Vendulka, Vojta, AneÏ-

ka, Radek, Daniel, Tobias, Jakub, Nikolas,

Adam, ·tûpán a Franti‰ek.

A tak díky obûtavosti v‰ech, kdo se nezi‰tnû

podílejí na pravidelné pfiípravû a vlastním vítá-

ní dûtí do Ïivota, aÈ jsou to zdravotní sestry, zá-

stupci mûsta nebo hudebník, mohou mít rodi-

ãe narozen˘ch dûtí pûknou vzpomínku na po-

ãátek Ïivota sv˘ch synÛ a dcer. JiKo

Zdravotnictví

Nemocnice usiluje o znaãku kvality
Podhorská nemocnice se pfiipravuje na akredi-

taci. Chce tak dát pacientÛm jistotu, Ïe poskytu-

je kvalitní a moderní lékafiskou péãi, je vstfiícná

k nemocn˘m, respektuje jejich práva a snaÏí se

vytvofiit pfiíjemné prostfiedí. Zisk akreditaãního

certifikátu je totiÏ jakousi znaãkou kvality.

„Tento krok je pro nás logick˘m vyústûním
na‰í trvalé snahy zvy‰ovat kvalitu péãe o pa-
cienty, ale i kvalitu v‰ech ãinností, které s pé-
ãí o nemocné souvisí, a to samozfiejmû na
obou pracovi‰tích, v R˘mafiovû i v Bruntále,“
vysvûtlil fieditel Podhorské nemocnice

MUDr. Marián Olejník.

Bûhem pfiípravy k akreditaci nemocnice vypra-

covává a naplÀuje tzv. akreditaãní standardy.

V‰e pak zakonãí sv˘m nûkolikadenním zevrub-

n˘m ‰etfiením nezávislá Spojená akreditaãní ko-

mise âR (SAK). „Pokud naplníme ve‰keré po-
Ïadavky SAK, získáme akreditaãní certifikát,
kter˘ je jak˘msi vysvûdãením o tom, Ïe nemoc-
nice splÀuje poÏadavky na kvalitu a bezpeãnost

poskytované péãe,“ fiekl fieditel. Akreditace se

t˘ká nemocnice jako celku. To znamená, Ïe bu-

de postihovat nejen lékafisko-o‰etfiovatelskou

péãi, diagnostiku, vzdûlávání a profesionalitu

personálu ãi práva pacientÛ, ale bude také fie‰it

technicko-hospodáfiské úseky.

Pfiíprava k akreditaci samozfiejmû neznamená,

Ïe by v souãasné dobû nemocnice kvalitní péãi

sv˘m pacientÛm neposkytovala. „Problém je
spí‰e v tom, Ïe ãinnost zdravotnického zafiízení
je v souãasnosti velmi tûÏko hodnotitelná, pro-
toÏe ne vÏdy jsou ve‰keré dûje pfiesnû popsané
a kvantifikované. Pfiíprava k akreditaci nás nu-
tí jednotlivé ãinnosti pfiesnû definovat, pokud
moÏno co nejlépe kvantifikovat a objektivizovat,
coÏ vypl˘vá z akreditaãních standardÛ.
Závûreãné hodnocení SAK je potom jak˘msi ne-
závisl˘m pohledem zvenãí,“ upfiesnil fieditel

MUDr. Marián Olejník.

Akreditace nebude znamenat pro vedení ne-

mocnice jen zisk certifikátu jako listiny.

„Tímto krokem chceme zahájit trval˘ proces
vnitfiní kontroly. ZároveÀ bychom rádi získali
objektivní údaje. Ty nám umoÏní hodnovûrnû
srovnávat úroveÀ léãebné a preventivní péãe
s ostatními zafiízeními, které procesem akredi-
tace projdou. Kvalita a bezpeãnost poskytova-
né péãe je pro vedení nemocnice naprostou
prioritou. Tento proces vnímáme jako trval˘,“
uvedl fieditel. KaÏdé tfii roky potom bude SAK

podrobnû kontrolovat, zda nemocnice splÀuje

ve‰keré poÏadavky kladené na akreditované

zdravotnické zafiízení.

„Pfiíprava k akreditaci pfiedstavuje pro nemoc-
nici dlouhou a mnohdy i obtíÏnou cestu. Jsme
v‰ak v‰ichni pfiesvûdãeni, Ïe se úsilí spojené
s akreditací nám v‰em, tedy zdravotníkÛm i pa-
cientÛm, vyplatí. Pro dal‰í zdrav˘ v˘voj nemoc-
nice je takov˘ krok nezbytn˘. Kvalitní zpûtná
vazba vefiejnosti nám tento proces v˘raznû
usnadní,“ dodal fieditel. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Starosta Petr Klouda pfieje manÏelÛm Gerhardov˘m, jejichÏ
Vendulka byla prvním narozen˘m obãánkem roku 2006



Duben byl v R˘mafiovû opût ve zna-
mení velkého jarního úklidu. ¤idiãi
pfii parkování musí brát ohled nejen
na úklid vozovek, ale i na souãasnû
probíhající rekonstrukce komunika-
cí a sídli‰È.
Dlouhá zima koneãnû skonãila

a probouzející se pfiíroda nám dá-

vá novou chuÈ do Ïivota. Jaro je

tady a s ním i pravideln˘ jarní 

úklid. Stejnû jako kaÏd˘ rok se

i letos v ulicích na‰eho mûsta ob-

jevily velkokapacitní kontejnery,

do nichÏ obãané mohli umístit

objemn˘ odpad, kter˘ se jim pfies

zimu nashromáÏdil. Kontejnery

pak byly pravidelnû vyváÏeny

v rámci mobilních svozÛ, jejichÏ

termín se kvÛli dlouhé zimû

a pfietrvávající snûhové pokr˘vce

o t˘den opozdil. Obãané mohli

tedy vyuÏít této „vymoÏenosti“

(mobilních svozÛ) a vyná‰et ze

sklepÛ, bytÛ ãi pÛd nepotfiebné

harampádí, které zamûstnanci

Mûstsk˘ch sluÏeb vytfiídili a od-

vezli. Samozfiejmû s v˘jimkou

skla, papíru a plastÛ - to v‰e patfií

do barevnû odli‰en˘ch nádob na

tfiídûn˘ odpad. Stavební nebo ne-

bezpeãn˘ odpad (lednice, akumu-

látory, pneumatiky, televizory 

apod.) mají své místo na recyk-

laãním dvofie nebo na speciálních

skládkách. Ale jaksi se stalo zvy-

kem, Ïe lidé nedbajíce této záko-

nitosti vyhazují v‰e, na co pfiijdou

a co se jim zkrátka nehodí „do

krámu“. Svûdãí o tom také obrov-

ská hromada, kterou musely

Mûstské sluÏby vyvézt z mûsta.

„Odvezli jsme z ulic asi sedmde-
sát tun odpadu vãetnû 15 televi-
zorÛ, 25 lednic, 24 autobaterií,
210 kg nejrÛznûj‰ích barev,
45 kusÛ pneumatik a 35 kg olejÛ.
Znovu upozorÀuji, Ïe tyto vûci

tam vÛbec nemûly co dûlat, nebo
mûly b˘t pfiedány pracovníkÛm
osobnû,“ zdÛraznil fieditel Martin

Vala. Leto‰ní svozy pfiitom neby-

ly co se t˘ãe mnoÏství odpadu

v˘jimeãné. Podílelo se na nich asi

patnáct zamûstnancÛ Mûstsk˘ch

sluÏeb, dvû nákladní vozidla, dva

„kuka“ vozy a traktor s vleãkou

na odvoz nebezpeãného odpadu.

Nepofiádku, kter˘ se objevil na 

ulicích a chodnících poté, co roz-

tál sníh, bylo opravdu mnoho.

V ulicích je‰tû teì na nûkter˘ch

místech leÏí zbytky posypového

materiálu, na chodnících bylo vi-

dût v‰e, co postupnû zapadávalo

do snûhov˘ch závûjí. Radnice

znovu investuje do úklidu, kter˘

zasáhne kompletnû v‰echny uli-

ce. „Na jafie pravidelnû provádí-
me komplexní úklid mûstsk˘ch
vozovek, k tomu se pfiidá úklid
chodníkÛ a pfiilehlé zelenû,“ vy-

svûtluje fieditel Mûstsk˘ch sluÏeb

Martin Vala, kter˘ má jarní úklid

ve mûstû na starost. Mimocho-

dem, na jarní úklid radnice vyãle-

nila více jak ãtyfii miliony korun.

âástka zahrnuje také opravy dû-

rav˘ch komunikací po zimû.

Ostatnû na nûkter˘ch místech je

to jiÏ vidût, napfiíklad na Havlí-

ãkovû ulici, kde byla vozovka 

opravena tzv. nástfiikem. Národní

ulice byla opravena provizornû

vzhledem k tomu, Ïe má letos

projít kompletní rekonstrukcí,

vãetnû oprav mostÛ.

Mûstsk˘m sluÏbám od 1. dubna

vypomáhají obãané urãení pro

vefiejnû prospû‰né práce, tûch je

stejnû jako vloni patnáct. „Po-
dílejí se zejména na úklidu ne-
pofiádku po zimû, ãi‰tûní travna-
t˘ch ploch a podobnû,“ doplnil

fieditel Vala. Stojí teì pfied ním

fiada úkolÛ: dokonãit úklid mûs-

ta, zahájit údrÏbu zelenû, zejmé-

na seãení trávy, která za pár dnÛ

rychle povyrostla, a podílet se

na revitalizaci sídli‰tû Pfiíkopy.

„Jsme subdodavatelem firmy
pana ·opíka, kter˘ je hlavním
garantem projektu revitalizace
sídli‰tû Pfiíkopy, Mûstské sluÏby
jsou zase generálním dodavate-
lem dûtsk˘ch atrakcí, hfii‰È a po-
dobnû,“ upfiesnil Martin Vala.

Dûti i dospûlí se mohou tû‰it na

nové dfievûné prolézaãky ãi kva-

litnûj‰í sportovní zázemí - hfii‰tû

na umûlém antukovém koberci

pro volejbal, lín˘ tenis a dal‰í

vyÏití.

Pomozme pfiírodû a udûlejme si

spoleãn˘mi silami kolem sebe

trochu útulno. Pojìme pomoci

mûstu uklidit tam, kde jeho za-

mûstnanci sv˘mi silami ãi pro-

stfiedky jiÏ nestaãí, kolem vlast-

ních domÛ. Vzorem nám mohou

b˘t napfiíklad nájemníci z bytové-

ho domu na Hornomûstské ulici

65 nebo zamûstnanci Mototechny

na Revoluãní ulici pfii ãi‰tûní v˘-

loh a podezdívek (viz fota). JiKo
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Téma vydání

Jarní úklid: silnice a chodníky

Jarní úklid po svém
Pfied Velikonocemi jsem dûlala dÛkladn˘ jarní úklid. KdyÏ jsem

byla hotová, pûknû jsem si je‰tû le‰tûnkou natfiela podlahu v ku-

chyni. VÏdycky jsem si nechávala první nátûr dvû hodiny za-

schnout a pak jsem to celé natfiela nanovo.

Sedím a odpoãívám mezi tûma dvûma nátûry. Pfiibûhla vnuãka:

„Co dûlá‰, babi?“ „Nic, ãekám, aÏ mi zaschne pasta na zemi.“

Vnuãka konstatovala, Ïe ten mÛj nátûr vypadá nûjak divnû. „No,

já se také divím, Ïe to dnes nûjak neschne.“ Vnuãka vzala do ru-

ky lahviãku s le‰tidlem a vyprskla smíchy. „Ale babiãko, vÏdyÈ

to je umûlé hnojivo na kytiãky!“

Lahviãky to byly skoro stejné. Na písmo nevidím, a tak jsem sá-

hla po té vût‰í. Helena Gröningerová
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Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Ivan Sigmund (ODS) se narodil 15. kvûtna 1952 v R˘mafiovû. Po dokonãení základní devítileté ‰koly nastoupil na Odborné uãili‰tû v Bfiidliãné

a vyuãil se elektrikáfiem. V souãasné dobû pracuje jako soukrom˘ podnikatel v oblasti sluÏeb obyvatelstvu se ‰irok˘m zamûfiením.

Ve které komisi ãi oblasti jste pra-
coval?
V hospodáfiské a kulturní komisi.

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

Podafiilo se mi pfies v‰echny tûÏ-

kosti vypl˘vající z daÀové zátûÏe

a omezen˘ch pracovních pfiíleÏi-

tostí udrÏet v chodu malou firmu,

která k dne‰nímu dni zamûstnává

‰est osob, a tím jsem ãásteãnû pfii-

spûl k naplÀování volebního pro-

gramu ODS v R˘mafiovû. Pfiál

jsem si, aby prÛmyslová zóna by-

la co nejdfiíve vyuÏita k tomu, aby

pfiinesla R˘mafiovu pracovní pfií-

leÏitosti a prosperitu, bohuÏel

myslím si, Ïe do konce volebního

období se to nepodafií. Patfiím

k tûm privilegovan˘m, co mají to

‰tûstí, Ïe se narodili v R˘mafiovû,

a já se k tomu hrdû pfii kaÏdé pfií-

leÏitosti hlásím. Proto je mi líto

v‰ech budoucích obãánkÛ, Ïe ne-

budou moci mít tent˘Ï pocit - za

velk˘ problém povaÏuji ukonãení

poskytování zdravotní péãe

Nemocnice R˘mafiov v pÛvodním

rozsahu.

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

pracovních pfiíleÏitostí na R˘ma-

fiovsku, kam je velmi ‰patná do-

stupnost po ‰patn˘ch cestách. To

se ãásteãnû napravuje, a tak vû-

fiím, Ïe se v‰e zlep‰í.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
Opravil bych nekvalitnû provede-

né fasády domÛ na námûstí

a v pfiilehl˘ch ulicích. V budouc-

nu se tû‰ím na rekonstrukci ná-

mûstí a úpravy areálu „Flemi‰ky“

a koupali‰tû.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?
Podûkoval bych dobr˘m lidem,

kolegyním a kolegÛm se zastupi-

telstva, ktefií usilovnû pracují pro

to, aby se nám na R˘mafiovsku Ïi-

lo lépe.

Chtûl byste kandidovat do zastu-
pitelstva mûsta i v pfií‰tím voleb-
ním období?
Ano, chtûl bych kandidovat za

ODS.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
Pfieji v‰em lidem pevné zdraví.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
UÏ jsem strávil. Byl to pohádkov˘

stafieãek, ale nevidûl jsem ho, stej-

nû jako nikdy neuvidíte JeÏí‰ka.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Jako mal˘ kluk jsem chodil okolo

„Zdaru“ (prodejna hraãek na ná-

mûstí) a s úporností dûtem vlastní

jsem touÏil po „pásáku“ na bater-

ky. Rodiãe mnû ho nikdy nekou-

pili. Nechal jsem leÏet na ‰kolní

lavici svaãinu, o pfiestávce zmize-

la, a tak jsem se domníval, Ïe si ji

vzal kouzeln˘ dûda a splní mi pfiá-

ní - dostanu „pásák“? Pfiání se mi

splnilo teprve nedávno - „pásák“

není ale jenom mÛj, fiekl bych, Ïe

patfií nám v‰em. Tento buldozer se

prohánûl po moravskoslezk˘ch

silnicích 200 kilometrovou rych-

lostí. Tak bylo mé pfiání splnûno.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to
byl?
John Lennon, ZZ TOP, ACDC,

Beatles, Rolling Stones, Cream,

Jimi Hendrix.

Koho nebo co byste si vzal s se-
bou na pust˘ ostrov?
Vzal bych si s sebou celou svoji

rodinu s nalezen˘m pejskem

Mí‰ou. S manÏelkou bych dûlal

v‰e proto, aby tento ostrov pfiestal

b˘t pust˘m.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Mám rád ryby. Oblíben˘ spisova-

tel Julles Verne, film - Pern˘ den.

A oblíbená skladba? Tûch je 

opravdu hodnû. Vybral bych

Mother od Johna Lennona, proto-

Ïe je v˘jimeãná!

Va‰e Ïivotní motto?
Optimismus.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Miroslav Vojáãek (âSSD) se narodil 27. ãervence 1945 v Sezimovû Ústí, okr. Tábor. Po roce se rodina odstûhovala do Malé Moravy

u Hanu‰ovic, okr. ·umperk. V roce 1948 po smrti tatínka se maminka i se ãtyfimi dûtmi pfiestûhovala do R˘mafiova, kde Miroslav Vojáãek ab-

solvoval základní ‰kolní docházku. Po ukonãení 9. tfiídy nastoupil v Krnovû do uãebního oboru Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ a po získání v˘-

uãního listu zaãal pracovat v roce 1963 ve Strojní traktorové stanici (STS). Po roce 1970 nastoupil do podniku Státní statky R˘mafiov, kde zÛ-

stal aÏ do roku 1991, poté ode‰el do invalidního dÛchodu.

Ve které komisi ãi oblasti jste pra-
coval?
Pracuji v komisi dopravní, Ïivot-

ního prostfiedí a regionálního roz-

voje, dále v pfiestupkové komisi

a v kontrolním v˘boru. Dva roky

jsem ãlenem dozorãí rady spoleã-

nosti Mûstské sluÏby, s. r. o.,

R˘mafiov. V komisích se projed-

nává nejrÛznûj‰í problematika

a nefie‰í ji jedinec, ale více ãlenÛ

komise. Nejvíce ãasu zabere prá-

ce v komisi pfiestupkové, která za-

sedá kaÏd˘ mûsíc. Za rok se pro-

jedná více jak 200 pfiestupkÛ.

Pfied jednáním je potfieba sezná-

mit se s jednotliv˘mi pfiestupky,

coÏ je ãasovû velmi nároãné,

a i kdyÏ jsem v dÛchodu, nûkdy je

nutné omezit své osobní aktivity

na úkor této pfiípravy.

Co se vám konkrétnû podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co jiÏ
do konce volebního období ne-
stihnete?
Na tuto otázku se tûÏko odpovídá.

DÛleÏité je, aby ve mûstû fungo-

valo v‰e ke spokojenosti obãanÛ

a byly vyfie‰eny kauzy z minulos-

ti. Tû‰í mû, Ïe se díky âSSD po-

dafiilo získat dotaci na umûlou le-

dovou plochu.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Rezervy jsou urãitû v‰ude a kaÏd˘

je musí hledat i u sebe. Nejvût‰ím

problémem jsou finanãní pro-

stfiedky. KaÏd˘ má jin˘ náhled na

prioritu potfieb, a tudíÏ se nelze

zavdûãit v‰em.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
Vûcí, které by se daly ve mûstû

zlep‰ovat, je mnoho. V‰e se odví-

jí od mnoÏství finanãních pro-

stfiedkÛ. Urãitû nejdÛleÏitûj‰í je 

oprava v‰ech cest a chodníkÛ po

zimû a vyuÏití prÛmyslové zóny.

Pevnû vûfiím, Ïe s dokonãením 

opravy silnice Dlouhá Louãka -

R˘mafiov zájem o prÛmyslovou

zónu stoupne.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?
V‰em, ktefií pracovali pro rozvoj

mûsta. V‰em ãlenÛm, se kter˘mi

spolupracuji v komisích, ãlenÛm

zastupitelstva a hlavnû vedení

radnice, starostovi Petru Kloudo-

vi, místostarostovi Jaroslavu Ka-

lovi a vedoucímu odboru Ïivotní-

ho prostfiedí a regionálního rozvo-

je Franti‰ku âermákovi, ktefií se

nemalou mûrou zaslouÏili o dota-

ce pro mûsto (kluzi‰tû, dÛm s pe-

ãovatelskou sluÏbou na Horno-

mûstské ulici, rekonstrukce ·kol-

ní ulice v Janovicích, revitalizace

sídli‰tû Pfiíkopy a dal‰í). V tomto

volebním období nemûlo mûsto

lehkou situaci. Muselo se vypofiá-

dat se zadluÏeností cca 25 mil.

korun z minulého období. Jsem

pfiesvûdãen, Ïe pod tímto vede-

ním se jiÏ nûco takového nemÛÏe

opakovat.

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?
V dobû, kdy jsem se zapojil do ve-

fiejného Ïivota, jsem nemûl kon-

krétní plán. Pfii povodních, které

postihly rÛzná území v na‰í re-

publice, jsem si vzpomnûl na zá-

plavy, které postihly i R˘mafiov

v 60. letech. Jako kluk si pamatu-

ji, jak vypadal „Podolák“ dfiív. Jak

vypadá dnes - je stra‰nû zanesen˘
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a zarostl˘ náletov˘mi dfievinami.

V komisi ÎPaRR jsem na to nû-

kolikrát upozorÀoval, ale nic se

nedûje. Tyto záplavy se mohou

kdykoliv opakovat v daleko vût‰í

mífie neÏ ve zmiÀovan˘ch ‰edesá-

t˘ch letech.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
S panem Tau.

Jaké pfiání by vám mûl splnit

kouzeln˘ dûdeãek?
Stálé zdraví pro celou rodinu 

a umoÏnit setkání s rodiãi.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to byl?
Setkat se s Msgr. ThDr. Franti-

‰kem VaÀákem, kter˘ zde pÛsobil

skoro 40 let.

Koho nebo co byste si vzal s se-
bou na pust˘ ostrov?

Rychl˘ motorov˘ ãlun a dostatek

pohonn˘ch hmot pro návrat k ro-

dinû a pfiátelÛm. Nejsem samotáfi.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
I kdyÏ je Ïena v˘borná kuchafika,

mám rád kaÏdé jídlo, které mi

ov‰em dieta dovolí. Oblíbení spi-

sovatelé - BoÏena Nûmcová

a Alois Jirásek. Film: z mládí

Michal Strogov a nyní - Jak vy-

trhnout velrybû stoliãku ãi Jak do-

stat tatínka do polep‰ovny.

Dávám pfiednost ãesk˘m filmÛm.

Jako obãan mûsta nemohu opo-

menout skupinu Pedagog, která

nás provázela více jak 40 let.

Va‰e Ïivotní motto?
Nenachází-li ãlovûk klid v sobû,

je zbyteãné, aby ho hledal jinde.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Marcela StaÀková - kandidátka do Poslanecké snûmovny âR
V minulém ãísle R˘mafiovského

horizontu se vám pfiedstavila paní

Marcela StaÀková, kandidátka 

ã. 4 za KDU-âSL pro leto‰ní vol-

by do Poslanecké snûmovny

Parlamentu âR v Moravskoslez-

ském kraji (pfiipomínáme, Ïe zá-

roveÀ je jedin˘m r˘mafiovsk˘m

kandidátem ze v‰ech politick˘ch

stran, kter˘ tuto ‰anci má).

V dne‰ním ãísle pokraãuje tento

miniprofil ãástí pfiibliÏující její cí-

le v politické oblasti.

Co tedy Marcela StaÀková slibu-

je voliãÛm, pokud ve volbách 

uspûje?

Pfiednû chce do politiky, která je

jinak doménou muÏÛ, vnést Ïen-

sk˘ pohled v tom nejlep‰ím smys-

lu slova. Vyrovnávat muÏskou

soupefiivost a tvrdost pochope-

ním, porozumûním, vcítûním se.

„Politiku nevidím jako kolbi‰tû,
v nûmÏ je nutné soupefie zdeptat
a porazit, ale jako prostor pro tvo-
fiivou spolupráci, pro hledání
kompromisÛ, které mnohdy doká-
Ïou víc neÏ nesmifiitelná zá‰È, si-
lácká slova a gesta,“ fiíká Marcela

StaÀková a pokraãuje: „Jsme jiÏ
dva roky souãástí Evropské unie,
spoleãného prostoru, na jehoÏ
„tváfinosti“ se podílejí i Ïeny. I je-
jich zku‰enost proto mohu pro
svou práci vyuÏít, neboÈ na‰e stra-
na je souãástí Evropské strany li-
dové.“
Své priority vidí takto: „ProtoÏe
jsem svou profesí zdravotnice
a fiídím sociálnû-zdravotní zafiíze-

ní, chci se v parlamentu soustfiedit
právû na sociální problematiku,
na pomoc mlad˘m rodinám a se-
niorÛm. To jsou dnes v na‰í spo-
leãnosti nejvíce ohroÏené sociální
vrstvy a mûly by poÏívat zvlá‰tní
ochranu. Stranou mé pozornosti
ov‰em nezÛstanou ani jiné problé-
my, které suÏují hlavnû ná‰ region
- vysoká nezamûstnanost, krimi-
nalita, ‰patné Ïivotní prostfiedí,
otázky ‰kolství a zdravotnictví.“
Se sv˘m názorem na paní

StaÀkovou i její kandidaturu se

nám svûfiil i starosta mûsta Ing.

Petr Klouda: „Mám velkou radost
z toho, Ïe se paní StaÀkové poda-
fiilo prosadit na volitelné místo na
kandidátce KDU-âSL do parla-
mentu. Myslím, Ïe ji dobfie znám,
a vÏdycky obdivuji její schopnosti
- pfiedev‰ím inteligenci, vytrva-
lost, pracovitost a nesmírn˘ zápal
pro vûc. To, co dokázala za dobu
svého pÛsobení v Diakonii - vybu-
dovat expandující organizaci
s pÛsobností na vût‰inû okresu,

vybudovat od práce nad projek-
tem aÏ po investici a zprovoznûní
DÛm odpoãinku ve stáfií v Dolní
Moravici a pfiitom je‰tû zajistit
chod domácnosti, pfied tím nelze
neÏ smeknout. Pfiitom si myslím,
Ïe právû v pfiípadû jejího zvolení
do parlamentu nepÛjde v Ïádném
pfiípadû o tuctového poslance,
kter˘ v klidu uÏívá ãtyfiletého vo-
lebního období nebo jen pfii hla-
sování manévruje dle poÏadavku
svého stranického vedení. Z její
práce v zastupitelstvu mûsta vím,
Ïe jí jde o vûcné fie‰ení problémÛ,
Ïe umí v˘bornû komunikovat se
sv˘m okolím a svoje názory pro-
sadit. Proto by její zvolení do par-
lamentu nepochybnû znamenalo
pfiínos pro celé na‰e mûsto. Je vel-
kou patriotkou a v dne‰ním systé-
mu získávaní informací a dotací
by mûstu a regionu urãitû velmi
pomohla. Moc bych jí i mûstu
pfiál, aby získala potfiebn˘ poãet
preferenãních hlasÛ a byla zvole-
na.“ Redakce

·kolství

R˘mafiovské stfiední ‰koly pfiijímaly nové studenty
V pondûlí 24. dubna se na stfied-

ních ‰kolách v R˘mafiovû konala

první kola pfiijímacích zkou‰ek do

denního studia. Kapacita tfiíd ne-

byla v‰ude naplnûna, takÏe ‰koly

vyhla‰ují i druhé kolo pfiijímaãek.

Gymnázium R˘mafiov bude pofiá-

dat druhé kolo pfiijímacích zkou-

‰ek v oboru ãtyfiletého studia, kde

k naplnûní maximální kapacity tfii-

ceti studentÛ ve tfiídû zb˘vají je‰tû

ãtyfii volná místa. Termín druhého

kola je 9. kvûtna. Podmínky pfiije-

tí do prvního roãníku jsou stejné

jako v prvním kole, vedle prospû-

chového prÛmûru z pololetí 9. tfií-

dy základní ‰koly se zohledÀují

v˘sledky písemn˘ch testÛ SCIO

z matematiky, ãeského jazyka 

a obecn˘ch studijních pfiedpokla-

dÛ a pfiípadná úspû‰ná úãast Ïáka

ve vûdomostních soutûÏích, olym-

piádách ãi pfiehlídkách.

Naopak maximální poãet studentÛ

primy osmiletého studia (28) byl

naplnûn jiÏ po prvním kole. Letos

se na osmileté gymnázium pfiihlá-

silo 41 zájemcÛ. NárÛst zájmu

o studium na r˘mafiovském gym-

náziu pfiipisuje fieditelka Zdena

Kovafiíková mimo jiné vût‰í profi-

laci ‰koly na v˘uku cizích jazykÛ.

Stfiední ‰kola, R˘mafiov, p. o., le-

tos poprvé pfiijímala studenty do

novû otevfieného maturitního 

oboru Hotelnictví a turismus. Do

prvního kola se pfiihlásilo 31 ucha-

zeãÛ, 27 bylo pfiijato a k naplnûní

kapacity tfiídy jsou je‰tû tfii místa

volná. Pfiípadní zájemci mají dru-

hou ‰anci absolvovat písemné tes-

ty z matematiky, ãeského jazyka

a v‰eobecn˘ch znalostí se zamû-

fiením na chemii, pfiírodopis a ze-

mûpis ve druhém kole pfiijímaãek,

které se bude konat 24. kvûtna.

K pfiijetí do tfií uãebních oborÛ na

Stfiední ‰kole, R˘mafiov, tj. Opra-

váfi zemûdûlsk˘ch strojÛ, Kuchafi-

ãí‰ník pro pohostinství a rovnûÏ

novû otevfien˘ obor Hutník, neby-

lo skládání písemn˘ch testÛ zapo-

tfiebí. Ve v‰ech tûchto oborech pfie-

sto zÛstávají volná místa. ·kola ve

druhém kole mÛÏe je‰tû pfiijmout

ãtyfii opraváfie, osm kuchafiÛ-ãí‰ní-

kÛ a dva hutníky.

Soukromá stfiední ‰kola Prima le-

tos jako kaÏd˘ rok nabírala stu-

denty bez pfiijímacího fiízení, 

k 26. dubnu pfiijala 38 studentÛ,

z toho 18 do oboru Vefiejnosprávní

ãinnost a dvacet pro Management

a turismus. První z oborÛ je tím jiÏ

zaplnûn, ke studiu cestovního ru-

chu se mohou zájemci je‰tû pfiihla-

‰ovat, ve tfiídû prvního roãníku

jsou dosud ãtyfii volná místa. ZN
Ilustraãní foto z loÀského Dne otevfien˘ch dvefií na Gymnáziu
R˘mafiov



JiÏ podruhé se letos studenti r˘-

mafiovského gymnázia Magda-

lena Pechová, Pavel Bur‰ík,

Martin Dutkiewiã, Martin

¤ezníãek a Jakub Vintrlík (tento-

krát v roli zástupcÛ Vietnamské

socialistické republiky) a Lucie

Linhartová, Michaela Gajdo‰ová

a Michaela Jirou‰ková (jako zá-

stupci jin˘ch zemí) zúãastnili

PraÏského modelu Spojen˘ch

národÛ (PMUN). Tento model

funguje jiÏ jedenáct˘m rokem

a má podporu Ministerstva za-

hraniãních vûcí âR, Úfiadu vlády

âR ãi velvyslanectví Velké

Británie. Jeho smyslem je sezná-

mit stfiedo‰kolské studenty s fun-

gováním OSN a probudit v nich

zájem o mezinárodní dûní a poli-

tiku.

Leto‰ní ,,Závûreãná konference“

se konala 6. - 10. dubna v âer-

nínském paláci (sídle minister-

stva zahraniãních vûcí) a zá‰titu

nad ní pfievzal ministr zahraniã-

ních vûcí Cyril Svoboda a primá-

tor hlavního mûsta Prahy Pavel

Bém.

Konference byla vyvrcholením

‰estimûsíãní tvrdé práce studen-

tÛ, ktefií se snaÏili co nejlépe pfii-

pravit na v‰echna setkání, tzv.

workshopy, bûhem nichÏ se ro-

zebíraly závaÏné celosvûtové

problémy, napfiíklad mezinárod-

ní obchod s lidmi aj. KaÏd˘ mû-

síc od listopadu do bfiezna se ko-

nal jeden takov˘ workshop, je-

hoÏ hostem byla vÏdy nûjaká za-

jímavá osobnost (napfiíklad Bill

Martin ãi váleãná zpravodajka

Ïijící v Afghánistánu Petra

Procházková) se stejnû zajíma-

vou pfiedná‰kou pro studenty.

Úãast na celé akci pfiispûla k lep-

‰í znalosti mezinárodní politiky

a umûní diplomacie mezi stu-

denty, nauãili se také kultivova-

nû prosazovat zájmy svého pfii-

dûleného státu na mezinárodním

poli, coÏ jsou dovednosti uplat-

nitelné i v soukromém Ïivotû.

Podûkování patfií pfiedev‰ím paní

profesorce ZdeÀce Sedláãkové

za ochotu pfiipravovat a dopro-

vázet studenty a SRP· gymnázia

za finanãní podporu.

Za v‰echny zúãastnûné
Magdalena Pechová, septima
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R˘mafiovsko se prezentovalo také v Ostravû
Ve dnech 21. - 23. dubna se konal v Ostravû

na âerné louce dal‰í roãník v˘stavy

Dovolená 2006, kterého se zúãastnily cestov-

ní kanceláfie z celé âR a vût‰ina krajÛ i mûst

Moravskoslezského kraje. Nechybûla zastou-

pení ze Slovenska a Polska, a tak mûli ná-

v‰tûvníci z ãeho vybírat. Poprvé se se samo-

statn˘m stánkem zúãastnilo mûsto R˘mafiov,

coÏ je zásluha místostarosty Jaroslava Kaly,

kter˘ tuto úãast prosadil ve vedení mûsta.

SluÏby ve stánku zaji‰Èovali uãitelé a studen-

ti SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov, oboru

Management a turismus, a pfiestoÏe vût‰ina

z nich má bydli‰tû v Ostravû, dokázali v‰em

zájemcÛm, ktefií se u stánku zastavili, poradit.

Ve stánku s názvem R˘mafiovsko mohli zá-

jemci najít moÏnosti ubytování ve mûstû

i v okolí, námûty na vycházky a v˘lety, lyÏafi-

ské trasy, barevné publikace o mûstû

R˘mafiovû i o Jeseníkách, nabídky hotelÛ

a sluÏeb a zájem byl také o mapky mûsta 

a okolí. V pátek jsme zkusili vyhlásit malou

anketu a ptali se náv‰tûvníkÛ v˘stavy, ktefií se

zastavili u stánku, zda vûdí nûco o R˘mafiovu.

Nebylo to valné. Vût‰ina znala Re‰ovské vo-

dopády nebo hrad Sovinec. Proto bude nutné

pfií‰tí rok úãast na v˘stavû je‰tû roz‰ífiit a na-

uãit Ostraváky jezdit nejenom do Beskyd, ale

také do JeseníkÛ.

Pfied slavnostním zahájením v˘stavy, kterého

se zúãastnil hejtman kraje EvÏen To‰enovsk˘

a vût‰ina starostÛ mûst z na‰eho kraje vãetnû

starosty mûsta R˘mafiova Petra Kloudy a sta-

rosty Bfiidliãné Miroslava Volka, vystoupila

také skupina maÏoretek SSO· Prima, s. r. o.,

pod vedením Jany Poláchové, která sklidila

velk˘ úspûch a zahájila tak prezentaci mûsta.

Mgr. Ludmila Pelková,
SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

Miss Prima 2006
V dubnu na na‰í ‰kole probûhl jiÏ 4. roã-

ník soutûÏe Miss 2006. SoutûÏe se zúãast-

nilo 14 dívek, které soutûÏily ve ãtyfiech

disciplínách. Po pfiedstavení soutûÏících

ve spoleãensk˘ch ‰atech následoval vlast-

ní program, kter˘ si dûvãata pfiipravila,

aby prezentovala své dovednosti. Ve volné

disciplínû dívky pfiedná‰ely básnû, ukáza-

ly své pohybové dovednosti taneãním vy-

stoupením apod. Dal‰ím úkolem soutûÏí-

cích bylo pfiedstavit porotû svou oblíbenou

osobnost. Mezi osobnostmi se objevili po-

pulární zpûváci, herci, ale také blízcí ro-

dinní pfiíslu‰níci. Posledním úkolem bylo

odpovûdût na záludné otázky poroty slo-

Ïené ze studentÛ ‰koly a dvou pedagogÛ.

Porota mûla hodnû práce vybrat tu „nej-

lep‰í“, protoÏe u v‰ech se projevila velká

snaha. Nakonec musela udûlit i 4. místo,

které obsadila Bára Janáková ze 4. C, 

II. vicemiss se stala Veronika Kavanová

z 1. B, I. vicemiss Karolína Vozábalová

z 1. A a miss pro rok 2006 byla vyhlá‰ena

Monika Reinleinová ze 4. A. Vítûzky se

tû‰í na mûstské kolo soutûÏe „Osobnost“.

Nesmím zapomenout, Ïe mezi jednotliv˘-

mi disciplínami vystupovali studenti:

Zuzana Janou‰ková s bfii‰ními tanci, hu-

dební krouÏek Domova mládeÏe 

a ‰védská skupina ABBA, která mûla vel-

k˘ úspûch ve sloÏení: Petr Bernátek,

Jaroslav Urbanec, Jan Proke‰ a Pavel

DoleÏal. Celá akce probûhla v prostorách

‰koly, ve které jsme tentokrát sly‰eli po-

tlesk, smích a skandování. 

Ludmila Axmanová, SSO· Prima, s. r. o.

Studenti gymnázia podruhé úãastníky modelu Spojen˘ch národÛ

Fota: archiv Gymnázia R˘mafiov

Foto: archiv SSO· Prima
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Mladíci
zranili policistu

Nehezkou pomlázku pfiineslo

Velikonoãní pondûlí dvûma sou-

rozencÛm z R˘mafiova. Dopoled-

ne zazvonila u dvefií domu na ná-

mûstí Míru dvojice opil˘ch 18le-

t˘ch mladíkÛ. KdyÏ jim pfii‰el

21let˘ muÏ otevfiít, fyzicky ho na-

padli. Vyvlekli jej na námûstí, su-

rovû zbili a pak znovu vtáhli do

domu. Násilím a s v˘hruÏkami

muÏe dovlekli do tfietího patra

a vtrhli do bytu jeho sestry. Také

ta byla napadena. Jeden z mladí-

kÛ ji drÏel pod krkem a Ïádal po

ní peníze.

V té dobû jiÏ byl incident ozná-

men na linku 158. Obvinûní v‰ak

napadli i pfiivolaného policistu.

Jeden z útoãníkÛ sice ‰el dobro-

volnû ke sluÏebnímu vozidlu,

druh˘ v‰ak neustále policistu urá-

Ïel a snaÏil se utéct. MuÏe záko-

na, kter˘ se jej snaÏil zadrÏet, pfii-

tom udefiil do obliãeje. Pak se do

útoku na policistu zapojil i druh˘

obvinûn˘. Policista oba útoãníky

zpacifikoval a za asistence pfiivo-

lan˘ch kolegÛ zadrÏel. Mladíci

byli umístûni do cel. Jeden z nich

je nyní stíhán na svobodû, na dru-

hého byl podán podnût na vzetí

do vazby. Obûma podezfiel˘m by-

lo namûfieno více jak 1,5 promile

alkoholu.

Zlodûje lákalo jídlo
V noci z 18. na 19. dubna rozbil

neznám˘ pachatel v˘lohu pro-

dejny potravin na NábfieÏní ulici

v Bfiidliãné. Dostal se dovnitfi

a z obchodu si odnesl cigarety,

ãínské polévky, pa‰tiky, masové

konzervy, chléb a drobné mince.

Celkem zpÛsobil ‰kodu za témûfi

22 tisíc Kã.

Vztáhl ruku na dûvãe
Pro trestn˘ ãin v˘trÏnictví byl

v tûchto dnech obvinûn 20let˘

mladík z R˘mafiova. Skutku se

mûl dopustit 22. bfiezna v restau-

raci na tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû,

kde po hádce a vulgárním uráÏení

udefiil do obliãeje 17letou dívku.

Obvinûn˘ je stíhán na svobodû.

Agresivní mladík shodil
muÏe se schodÛ

Bruntálsk˘ policejní inspektor za-

hájil stíhání 25letého muÏe ze

·umperska pro trestné ãiny v˘trÏ-

nictví a ublíÏení na zdraví. Mladík

je obvinûn, Ïe 12. bfiezna v noci

na chodníku mezi NábfieÏní

a Sokolovskou ulicí v Bfiidliãné

napadl 35letého muÏe. Shodil ho

se schodÛ a pak ho nûkolikrát 

udefiil pûstí do tváfie a kopal do tû-

la. Po‰kozenému zpÛsobil rozsá-

hlá poranûní obliãeje.

Podnikatel z RyÏovi‰tû
neodvádûl danû

57let˘ muÏ z RyÏovi‰tû je stíhán

pro trestn˘ ãin neodvedení danû,

pojistného na sociální zabezpeãe-

ní, na zdravotní poji‰tûní a pfiís-

pûvku na státní politiku zamûst-

nanosti. Jako soukrom˘ podnika-

tel jiÏ od kvûtna 2003 neodvádûl

povinné odvody za zamûstnance

své firmy, aãkoliv tyto platby by-

ly sráÏeny z jejich platÛ. ZadrÏe-

né ãástky pouÏil pro dal‰í ãinnost

firmy, pfiestoÏe si byl vûdom, Ïe

nebude schopen dluh uhradit.

Celkovû zpÛsobil ‰kodu za více

neÏ 123 tisíc Kã.

Mobil policisté vypátrali
Moderní technika policistÛm 

umoÏnila vypátrat mobilní telefon,

kter˘ 26. února veãer ztratila pfied

restaurací na Sokolovské ulici

v R˘mafiovû 23letá majitelka.

Z trestného ãinu zatajení vûci byl

obvinûn 29let˘ muÏ z R˘mafiova.

Telefon za více jak 9 tisíc Kã na‰el

ve snûhu, simkartu vyhodil do kon-

tejneru a pfiístroj uÏíval pro svou

vlastní potfiebu. Po dvou mûsících

se telefon vrátil pÛvodní majitelce.

Dal‰í varna pervitinu
odhalena v Bfiidliãné

Bruntálsk˘m policistÛm se

v tûchto dnech podafiilo odhalit

dal‰í varnu pervitinu a zadrÏet

celkem pût osob. Ve ãtvrtek 

27. dubna bylo zahájeno stíhání

21letého mladíka z Bfiidliãné pro

trestn˘ ãin nedovolené v˘roby

a drÏení omamn˘ch a psycho-

tropních látek a jedÛ. Je obvinûn,

Ïe nûkolika osobám ve vûku od

sedmnácti let pfiedal metamfeta-

min. Také pÛjãoval svÛj byt k v˘-

robû drogy 33letému v˘robci, je-

muÏ pervitin pomáhal vyrábût.

V této kauze byli obvinûni dal‰í tfii

muÏi. Kromû 33letého v˘robce

z Bfiidliãné to byli 19let˘ mladík

z R˘mafiovska a 23let˘ muÏ

z Bfiidliãné. Ti se mûli podílet jak

na v˘robû, tak na následné distri-

buci drogy a pervitin sami uÏívat.

Pfii v˘robû hrál nejdÛleÏitûj‰í roli

nejstar‰í z obvinûn˘ch. Mezi uÏi-

vatele patfiilo rovnûÏ nûkolik dívek

a Ïen z Bfiidliãné. Policisté nyní

provûfiují i dÛvodné podezfiení, Ïe

jeden ze zadrÏen˘ch se mohl do-

pustit majetkové trestné ãinnosti.

Okraden ve spánku
21let˘ muÏ z Horního Mûsta byl

27. dubna okraden v baru na

Stodolní ulici v Ostravû.

Neznám˘ pachatel vyuÏil toho,

Ïe mladík nad ránem usnul u sto-

lu, a z kapes mu odcizil mobilní

telefon, penûÏenku se v‰emi do-

klady, z ruky znaãkové hodinky

a z krku fietízek. Z platební karty

okradeného krátce nato vybral

z bankomatu 500 Kã. Celkem

mladíkovi z R˘mafiovska zpÛso-

bil ‰kodu za více jak 11 tisíc Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Noãní akce mladistvé
pod vlivem alkoholu neodhalila

V pátek 21. dubna 2006 probûhla v R˘mafiovû a Horním Mûstû

dal‰í z fiady plo‰n˘ch kontrolních akcí v restauracích, barech

a diskotékách. Tentokrát ov‰em policisté a pracovníci odboru

sociálních vûcí Ïádné nezletilé opilce neodhalili. V prÛbûhu

kontrolní akce nav‰tívili sedm restauraãních zafiízení

v R˘mafiovû a Horním Mûstû, av‰ak v Ïádném z nich nezjistili

pfiípad podávání alkoholick˘ch nápojÛ osobám mlad‰ím 18 let.

¤idiã skonãil v poli
Neopatrná jízda se nevyplatila fiidiãi Renaultu, kter˘ 26. dubna

projíÏdûl mezi Dolní Moravicí a R˘mafiovem. V zatáãce dostal

smyk a skonãil v poli, kde se auto pfievrátilo. Hmotná ‰koda ãi-

ní 80 tisíc Kã.

Foto: archiv PâR BruntálFoto: redakce
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Kam na v˘let

Za památn˘mi stromy Janovic a Staré Vsi
Leto‰ní jaro rychle dohání, co

sv˘m pozdním pfiíchodem za-

me‰kalo. V okolní pfiírodû zaãíná

pfievaÏovat zeleÀ, rozkvétají stále

nové jarní kvûty a ãasné ptaãí vy-

zpûvování nedává mnoh˘m z nás

dospat. Také pupeny stromÛ dá-

vají tu‰it, Ïe se co nevidût objeví

jasná zeleÀ prvních listÛ. Dokud

nám olistûní stromÛ nebrání ve

v˘hledu na blízké i vzdálenûj‰í 

okolí, mÛÏeme si udûlat vycház-

ku za památn˘mi stromy k pfií-

rodní rezervaci PstruÏí potok.

Rezervace byla vyhlá‰ena v roce

1989 kolem prameni‰tû Janovic-

kého potoka na severním okraji ja-

novického lesa „Hofwaldu“.

Nejlépe tam dojdeme, pokud se

vydáme od zámku v Janovicích

Sklepní ulicí nahoru k Bûlidlu. Po

necelém kilometru nás pak dovede

k této lokalitû polní silniãka.

Cestou se mÛÏeme rozhlédnout po

dal‰ích okolních zajímavostech.

Vût‰ina z nás neví, Ïe v Janovi-

cích na druhém bfiehu potoka za

dûtsk˘m domovem mÛÏeme

v tomto období spatfiit dobfie vidi-

teln˘ ‰tíhl˘ buk lesní, kter˘ má na

kmeni tabulku s oznaãením

Památn˘ strom. Roste na soukro-

mém pozemku, jeho v˘‰ka je 25

m, obvod kmene, kter˘ se mûfií ve

v˘‰ce 1,3 m, je 325 cm a jeho stá-

fií se poãítá na 140 let.

Silnici k janovickému zámku le-

mují staré vysoké stromy, které

sice nejsou vyhlá‰eny památn˘-

mi, ale svou mohutností budí re-

spekt. Pfied zámkem, vlevo ve

svahu za potokem, je nyní dobfie

vidût vila Janovice, kterou dal pro

svoji manÏelku postavit roku

1930 b˘val˘ generální fieditel

Vítkovick˘ch Ïelezáren Ing. Jul.

Spitzer. Stavbu, která vzhledem

pfiipomíná malebn˘ zámeãek po-

dobn˘ velk˘m zámkÛm na Loifie,

navrhl architekt G. Scholer, inter-

iéry architekt Fr. Kysela. Dnes

jsou spolu s nov˘m hotelem

U Zámku ozdobou okolí, zatímco

rozpadající se areál b˘valého

dvora dole u potoka nikoli.

Kolem Janovic, Nového Pole

i Staré Vsi je mnoho pûkn˘ch sta-

r˘ch stromÛ, solitérÛ i v alejích,

které zde vût‰inou nechali vysadit

pfied více neÏ 250 lety b˘valí ma-

jitelé janovického panství Harra-

chové. Pfiímo v zámeckém parku

byla vysazena fiada dovezen˘ch

vzácn˘ch dfievin, ale pozdûj‰í ne-

zájem o jejich údrÏbu pfiispûl ke

zkáze mnoha z nich. Také volnû

rostoucí stromy nemají Ïádnou 

údrÏbu, mnohé byly vykáceny, nû-

které postupnû vestoje umírají, ale

pfiestoÏe jsou vût‰inou obrostlé ná-

letov˘mi dfievinami, dokáÏí svou

Ïivotaschopností vzbudit na‰i úctu.

Pfiístup k památnému stromu

u PstruÏího potoka je v místech,

kde polní asfaltka zaãíná stoupat.

Jsou odtud i pûkné v˘hledy, nejen

na severozápad k hfiebenu

Hrubého Jeseníku, ale i na jihov˘-

chod k nejvy‰‰í hofie Jeseníku

Nízkého Sluneãné, za kterou se

ãásteãnû skr˘vá i Velk˘ Roudn˘.

Ve svahu vlevo od asfaltky vy-

rÛstá v obÛrce nov˘ les a pod 

obÛrkou nás fiada stromÛ mírn˘m

terénem dovede ke zdej‰ímu pa-

mátnému stromu. Na tabuli si mÛ-

Ïeme pfieãíst, Ïe se jedná o javor

horsk˘ klen, latinsky Acer pseu-

doplatanus, star˘ pfiibliÏnû 300-

350 let, jehoÏ míry jsou: obvod

495 cm, v˘‰ka 22 m, prÛmûr ko-

runy pfiibliÏnû stejn˘ jako v˘‰ka.

V kaÏdém roãním období nás do-

káÏe sv˘m vzhledem zaujmout.

Vstup do pfiírodní rezervace za-

kázán není, ale bez zvlá‰tního po-

volení se zde nesmûjí trhat Ïádné

rostliny ani sbírat plody; nejsme

pfiece barbafii a máme zájem na

tom, abychom na‰im potomkÛm

zanechali pokud moÏno nezniãe-

n˘ kousek pÛvodní pfiírody.

Navíc bychom se mohli doãkat

nemilého pfiekvapení, kdyby-

chom vyru‰ili zdej‰í zvûfi.

Do ãásti lesa na druhé stranû re-

zervace nás mÛÏe pfiivést ze silni-

ce do Nového Pole alej mohut-

n˘ch lip. Mnozí houbafii jistû zna-

jí i lesní cestu, u které dodnes ka-

menn˘ pomníãek s kdysi zde 

umístûn˘m a pak ukraden˘m sva-

t˘m obrázkem upomíná na neho-

du jednoho z HarrachÛ.

PstruÏím ãi Janovick˘m potokem

protéká ãistá, nezkalená voda.

Pfiesto na nûm kdysi umístili dfie-

vûnou usazovací nádrÏ na neãisto-

ty, aby tato voda mohla slouÏit

k napájení b˘valého zámeckého

koupali‰tû, umístûného v malém

údolíãku nad soutokem Janovic-

kého a Podolského potoka.

Na na‰í vycházce mÛÏeme nav-

‰tívit dal‰í památn˘ strom, jestli-

Ïe se od majestátního javoru vrá-

tíme k hlavní cestû, kterou pfie-

jdeme, a dolÛ svahem budeme

pokraãovat starou nezpevnûnou

polní cestou, lemovanou hlavnû

bfiízami. Kolem b˘valé zemûdûl-

ské usedlosti sejdeme do Staré

Vsi k blízkému rybníãku

BahÀáku. U této cesty roste lípa

malolistá, jejíÏ stáfií se odhaduje

na 250 - 300 let, je vysoká 25

m a v obvodu mûfií 396 cm.

Cestou za star˘mi památn˘mi

stromy jsme do‰li vlastnû k staro-

veskému kinu a své putování zde

mÛÏeme ukonãit. Kdo má dosta-

tek sil, vrátí se do R˘mafiova pû‰-

ky kolem Podolského potoka

a vodních náhonÛ, slouÏících dfií-

ve k pohonu turbín, kdo je una-

ven, mÛÏe od nedaleké zastávky

u ‰koly pouÏít k návratu autobus.

Pokud máte rádi stromy a tato vy-

cházka byla pro vás inspirací pro

hledání pûkn˘ch stromÛ a pokud

najdete pfii sv˘ch toulkách pfiíro-

dou vhodn˘ strom, kter˘ by podle

va‰ich úvah stál za ochranu, mÛÏe-

te o tom informovat pracovníky

odboru Ïivotního prostfiedí, ktefií

takové zprávy jistû rádi uvítají

a mohou pro ochranu tûchto stro-

mÛ uãinit dal‰í kroky. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová
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Studentsk˘ klub

S expedicí Namak do Íránu
O Íránu se v médiích nyní mluví

docela dost, bohuÏel v souvislos-

tech ne zrovna pfiíjemn˘ch. S jeho

jménem se spojuje atomová hroz-

ba, Ameriãané uvaÏují o ozbroje-

né invazi, která by mûla zabránit

dal‰ímu rozvíjení íránského jader-

ného programu, bûÏn˘ ãlovûk si

jej zafiadil vedle Iráku ãi Afghá-

nistánu mezi zemû, které by si za

cíl své cesty vybral snad jedinû

blázen.

Zdenûk Vilhelm je trochu svéráz,

ale blázen rozhodnû není, a pfiece

Írán nav‰tívil uÏ dvakrát a pokaÏ-

dé o nûm vyprávûl velmi pfiíznivû.

R˘mafiovského rodáka a absolven-

ta geologie na Karlovû univerzitû

do Íránu lákala nejen dobrodruÏná

povaha, ale i zájem vûdeck˘. Jako

ãlen Expedice Namak se podílel

na v˘zkumech tamních soln˘ch

jeskyní. Leto‰ní v˘prava se do ‰ir-

‰ího povûdomí zapsala pfiedev‰ím

objevem nejdel‰í solné jeskynû

svûta. Aã v˘sledek pomûrnû atrak-

tivní, nebyl tím nejzajímavûj‰ím,

na co ãe‰tí geologové (alespoÀ ze

svého hlediska) v íránském sol-

ném krasu narazili.

Fascinující svût solného podzemí

pfiedstavil Zdenûk Vilhelm pro-

stfiednictvím fotografií a svého vy-

právûní bûhem besedy, kterou

v pátek 14. dubna uspofiádal

Studentsk˘ klub SVâ. V‰em, kte-

fií ji propásli, pfiiná‰íme rozhovor

se ZdeÀkem i nûkolik ukázek to-

ho, co v‰echno bylo na snímcích

k vidûní.

Expedice Namak ses zúãastnil uÏ
ponûkolikáté. Pfied dvûma lety jsi
o ní pofiádal dokonce besedu v r˘-
mafiovské knihovnû. Letos v zimû
ses do Íránu opût vrátil. âím ti ta-
to zemû uãarovala?
Írán je nádherná a pestrá zemû.

Dvojnásob to platí pro tamûj‰í sol-

n˘ kras, kter˘ je cílem na‰ich v˘-

prav. KdyÏ je‰tû zváÏí‰, Ïe na po-

bfieÏí Perského zálivu je i upro-

stfied zimy pfiíjemn˘ch 25 °C - kdo

by se nesebral a nejel do Íránu?

MÛÏe‰ projekt Expedice Namak
na‰im ãtenáfiÛm trochu pfiipome-
nout?
Namak znamená persky „sÛl“, coÏ

je v˘stiÏn˘ název pro na‰i expedi-

ci do solného krasu jiÏního Íránu.

Celé to zaãalo v roce 1997, kdyÏ

Jirka Bruthans sly‰el na pfiedná‰ce

profesora Bosáka o „jeskyních

v soli“ a fiekl si: „Tak to bych chtûl

teda vidût.“ První dvû akce mûly

podobu prÛzkumn˘ch v˘letÛ, na

které pak navázalo ‰est expediã-

ních v˘prav se speciálním vybave-

ním a vûdeckou náplní. Já jsem se

nachom˘tl k v˘pravû 2004 a také

k leto‰ní expedici.

Za ty roky se v projektu Namak

vystfiídala snad dvacítka lidí, vût‰i-

na z nich pro‰la studiem geologie

na Pfiírodovûdecké fakultû Univer-

zity Karlovy v Praze. Nûkter˘m

jednou staãilo, pro jiné se Namak

stal srdeãní záleÏitostí. Spojuje nás

nakaÏlivé íránské nad‰ení. Letos

se nám kupfiíkladu po-

dafiilo nakazit vynikající

fotografy Marka

Audyho a Richarda

Boudu ãi kameramana

EvÏena Janou‰ka, ktefií

z leto‰ní expedice pofií-

dili nádherné zábûry.

âasto se lidé zajímají

o financování podob-

n˘ch podnikÛ. Zde ze-

jména vynikne ono na-

d‰ení, protoÏe expediãní

v˘daje si platíme sami.

Obãas na ãást nákladÛ

pfiispûje i nûjak˘ ‰tûdr˘

sponzor - v minul˘ch le-

tech tfieba KLM

Airlines, poslední roky âeskomo-

ravsk˘ Cement.

Kdy pfiesnû leto‰ní v˘prava probí-
hala a kolik mûla ãlenÛ?
Odlétali jsme zaãátkem ledna

a vrátili jsme se za mûsíc. Hla-

vními organizátory a neodmysli-

teln˘mi úãastníky expedice jsou

Jirka Bruthans (PfiF UK) a Michal

Filippi (Geol. ústav AVâR). Kro-

mû v˘‰e zmínûn˘ch fotografÛ, ka-

meramana a mû se leto‰ní akce

zúãastnili je‰tû Ondra Jäger (spe-

leolog), Tomá‰ Svoboda (geolog)

a Honza Kukaãka (hydrogeolog).

Jelo nás tedy devût, coÏ je uÏ po-

mûrnû hodnû. Vût‰ina v‰ak jiÏ vû-

dûla, do ãeho jde, coÏ v˘raznû 

usnadÀovalo organizaci v˘pravy.

Do jak˘ch míst jste se tentokrát
vydali?
Nejvíce ãasu jsme vûnovali solné-

mu pni Namakdan (persky „slán-

ka“) na ostrovû Ke‰m v Perském

zálivu, kde jsme jednak domapo-

vali nejdel‰í solnou jeskyni na

svûtû - pfies 6,5 km dlouhou jes-

kyni Tfií naháãÛ (pozn.: neoficiál-
ní název na poãest první, objevi-
telské v˘pravy v roce 1998, která
probûhla prakticky bez jeskyÀáfi-
ského vybavení), jednak dokonãili

mapování povrchu a odbûry vzor-

kÛ pro datování mofisk˘ch teras

a jeskynních úrovní. Následovaly

v˘pravy na solné pnû Laral a Hor-

moz tvofiící stejnojmenné ostrovy

v Perském zálivu. Ve vnitrozemí

jsme pak nav‰tívili solnou horu

Kuh-e Namak nedaleko Bu‰eru

a soln˘ peÀ DÏahání poblíÏ

·írázu.

Va‰i expedici letos provázela
znaãná popularita, mÛÏe‰ vysvût-
lit, ãeho se zájem vefiejnosti t˘kal?
V posledních letech, kdyÏ se fiekne

Írán, tak lidé zpozorní. Povût‰inou

je to z dÛvodÛ zcela jin˘ch, neÏ by

si ta zemû zaslouÏila... A kdyÏ se

k tomu pfiidá jeskynû a „nej-“ v ja-

kékoliv podobû, dostane‰ se na

první stránky.

Pfiitom pro nás je spí‰ neÏ nûjaká

nejdel‰í jeskynû svûta zajímavá 

unikátnost íránského solného kra-

su, a to i ve svûtovém mûfiítku. To

jest zejména díky zajímav˘m tva-

rÛm a stavbû jeskynních prostor

i povrchov˘ch krasov˘ch jevÛ, ne-

ãekan˘m mineralogick˘m for-

mám jeskynní v˘zdoby a v nepo-

slední fiadû i svérázn˘m rostlin-

n˘m a Ïivoãi‰n˘m druhÛm, které

zdánlivû nehostinn˘ svût soli ob˘-

vají. To poslední je spí‰ námût pro

pfií‰tí expedice.

MÛÏe‰ pro nezasvûcené struãnû
popsat, jak vypadá taková solná
jeskynû?
No to mi právû vÏdycky dojdou

slova a rad‰i ukazuju fotografie.

Ale zkusme to. Tvar jeskynních

chodeb je podobn˘ tomu, co zná‰

z jeskyní ve vápenci. S v˘jimkou

jeskynû Tfií naháãÛ, kterou vlastnû

tvofií podzemní meandrující fieka,

jeÏ tvofií neãekanû rozlehlé chod-

by s ploch˘m stropem i dnem. Oãi

hned strhne barevné páskování ty-

pické pro solné pnû - barvy pfie-

cházejí od bílé pfies Ïlutou, ãerve-

nohnûdou aÏ po fialovou a ãernou.

Nejbizarnûj‰í je v‰ak v˘zdoba sol-

n˘ch jeskyní - pestré formy kráp-



níkÛ jako by nerespektovaly gra-

vitaci. Solné sintry tvofií hráze s je-

zírky, kde v tyrkysovû modré so-

lance rostou prÛhledné krychle so-

li o velikosti nûkolika centimetrÛ.

Tu a tam vyru‰í‰ netop˘ra nebo

pfiíslu‰níka nûkterého z nûkoli-

ka druhÛ hmyzu, které jeskynû 

ob˘vají. To je na první pohled

s podivem, kdyÏ uváÏíme teplotu

30 °C a 80% vlhkost, ãasto bez se-

bemen‰ího pohybu vzduchu, coÏ

jsou podmínky, které v soln˘ch

jeskyních panují. âlovûku to jako

pfiíli‰ atraktivní prostfiedí nepfiijde.

Mûli jste kromû vûdecké práce
v nitru jeskyní ãas i na poznávání
íránské krajiny ãi historick˘ch
památek staré Persie?
Letos jsme v terénu strávili 25 dní

ze 30. Strávit maximum ãasu v te-

rénu je jedním z cílÛ, protoÏe ex-

pediãní ãas je nesmírnû drah˘...

Divoké hory Zagrozu a tropické

mofie Perského zálivu nám dûlaly

spoleãnost po vût‰inu ãasu. A co

se památek t˘ãe - ono neÏ se ‰tra-

chat pÛl dne nûkam za hromadou

rozvalin, to je mnohdy lep‰í si po-

povídat s místními u ãaje. Pár v˘-

letÛ jsme ale podnikli. Nádherná

byla tfieba exkurze po Geoparku

Ke‰m - nejen „‰utry“ a geologie,

ale i starobylé systémy staveb

k zadrÏení de‰Èové vody, jediné

neslané na ostrovû. Nebo korálové

útesy, mangrovové lesy, pláÏe,

kam právû v zimû pfiiplouvají ka-

rety klást vejce - zkrátka, jestli je‰-

tû nûktefií ãtenáfii nevûdí co s do-

volenou...

Jak se od tvé poslední náv‰tûvy
Íránu zmûnilo tamní spoleãenské
ovzdu‰í? Poslední dobou se v mé-
diích pfietfiásá íránsk˘ jadern˘
program a eventualita ozbrojené-
ho útoku na okolní zemû. Jak se
tyto otázky odráÏejí v Ïivotû bûÏ-
n˘ch ÍráncÛ?

V úvahu pfiichází spí‰ 

eventualita útoku na Írán

samotn˘. Samozfiejmû Ïe

domácí propaganda fun-

guje skvûle - nemusí si

ani umûle vytváfiet nepfií-

tele - a lidé se bojí, Ïe bu-

de válka. Ostatnû obraz

Íránu v západních médi-

ích je více neÏ zkreslen˘,

coÏ situaci nijak nepomá-

há - mno, jde o to, jak˘

má kdo zájem...

Zaznamenali jste zmûnu
ve vztahu místních oby-
vatel k vám coby pfiíslu‰-
níkÛm jedné ze zemí
NATO?

Ne, nijak zásadnû. Íránci

rozli‰ují mezi politikou

vlády té které zemû a je-

jími obyvateli, takÏe

v rovinû osobní jsme nic

nepocítili. Navíc jsme

byli jejich hosté

a Per‰ané se k hostÛm

chovají velmi uctivû.

Pokud byste se ale za-

motali do nûjakého úfied-

ního vyfiizování, tak ih-

ned pocítíte, jak˘ pas dr-

Ïíte v ruce.

A co jiné oblasti islám-
ského zpÛsobu Ïivota -

mám na mysli napfi. po-
stavení Ïen. Zmûnilo se
v jejich Ïivotû nûco za ty dva ro-
ky?
Náznaky uvolnûní. Nejen, Ïe nás

ve mûstech pfiekvapila záplava ba-

revn˘ch ãádorÛ a ‰átky leckdy aÏ

pfiíli‰ popu‰tûné dozadu. Velmi se

také roz‰ífiily del‰í kost˘mky.

Venkov je samozfiejmû tradiãnû

více konzervativní a ãádor je sa-

mozfiejmostí. Na druhou stranu je

pravda, Ïe po posledních volbách

zmizely Ïeny z parlamentu, coÏ

souvisí s utuÏením reÏimu pod vli-

vem tlaku ze zahraniãí. Proti tomu

tfieba na ‰írazské univerzitû tvofií

pfies 50 % studentÛ dûvãata, coÏ je

v islámsk˘ch zemích nevídané.

V pfiedstavách prÛmûrného Stfie-
doevropana je Írán zemí zaosta-
lou, ba nebezpeãnou, a zprávy ve
sdûlovacích prostfiedcích tuto
pfiedstavu je‰tû podporují. MÛÏe‰
ze své zku‰enosti naopak zmínit
nûco, co sám povaÏuje‰ na Ïivotû
v této zemi za pozitivní, co u nás
postrádá‰?
Írán je opravdu rozvinutá a po-

mûrnû bohatá zemû. K mání je

tam ve‰ker˘ „civilizaãní komfort“,

na kter˘ jsme zvyklí. Co mi tu

chybí? Rozhodnû srdeãnost a bez-

prostfiednost ÍráncÛ. Je to asi tím,

Ïe v Íránu je stále funkãním zákla-

dem spoleãnosti ‰iroká rodina

a ten pocit sounáleÏitosti je ne-

smírnû nakaÏliv˘.

Chtûl by ses do Íránu je‰tû nûkdy
vrátit? Myslí‰, Ïe bude moÏné
uspofiádat Expedici Namak i pfií-
‰tí rok?
Haha - na expedici Namak 2007

odlétáme zase v lednu! Pokud te-

da souãasné neporozumûní mezi

Íránem a svûtem nepfieroste 

v otevfien˘ konflikt. Osobnû

doufám, Ïe na podobn˘ nesmysl-

n˘ podnik jiÏ Spojené státy nese-

Ïenou peníze.

Dûkuji za rozhovor. ZN
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Fota: Ondfiej Jägr, Marek Audy a Richard Bouda
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ohlédnutí za velikonoãním putováním

I na Velikonoce se mÛÏe dafiit v˘letÛm
Nedávno mû pfii lu‰tûní kfiíÏovky

zaujala nabídka v˘hry za tajen-

ku... t˘denní pobyt v zámeãku
Janovice v Jeseníkách. „To místo

vÛbec neznáme,“ brumlám si pro

sebe, „pfiitom bydlíme tolik let

v podhÛfií JeseníkÛ a máme je do-

cela „prosmejãené“.

KdyÏ plánujeme v˘lety, zdá se

nám, Ïe uÏ nás v okolí nemÛÏe

Ïádná zajímavost pfiekvapit,

a proto zajíÏdíme do vzdálenûj-

‰ích krajÛ na‰í krásné vlasti.

Tentokrát rodinnou radu pfiekva-

pím. Pravideln˘ v˘let na

Velikonoãní nedûli budu mít le-

tos v reÏii já.

„Jedeme do Janovic na zámek,“

zaãínám poradu u kávy. „A je

to...,“ ‰mejdím chvíli prstem po

mapû, „pfiedstavte si, kousek od

R˘mafiova. A my jsme tam je‰tû

vÛbec nebyli.“

„Mami, zajeìte si i na skály do

Dobfieãova, uvidíte pûkn˘ kou-

sek pfiírody,“ radí Ïenat˘ syn,

kter˘ obãas pob˘vá na chatû

v Tvrdkovû a celé okolí uÏ staãil

prozkoumat. Poãasí je sice pro-

mûnlivé, ale my startujeme.

Do Janovic doráÏíme bez problé-

mÛ. A zámecké budovy mezi

vesnick˘mi domky jsou také

k nepfiehlédnutí. Máme ‰tûstí.

Hned na parkovi‰ti nám osud po-

slal sympatickou domorodkyni,

která si vy‰la na jarní sluníãko.

Je sdílná. A my nemáme línou

pusu (jak se lidovû fiíká, hubu).

Tak se dovídáme, Ïe rozsáhl˘

a pomalu chátrající komplex zá-

meck˘ch budov vlastnil hrabû

Harrach. Îe tu má mûsto

R˘mafiov obfiadní síÀ a zaãalo

i s nûkter˘mi opravami. Zvûdavû

nahlíÏíme do sklepení, velebíme

stfiedovûké klenby, fotíme si zá-

koutí s prastar˘mi stromy a Ïas-

neme, jak se kdysi povodeÀ vyfiá-

dila na zámecké zdi, za kterou

i dnes huãí jarní vody

Podolského potoka. Ta dobrá Ïe-

na nám vlídnû odpovídá na

v‰echny na‰e v‰eteãné otázky

a my vdûãnû hltáme kaÏdou no-

vou informaci.

„Îiju tady od roku 1946 a v tûch

sálech,“ ukazuje rukou na zámec-

ká okna, „jsem nûkolikrát tanco-

vala,“ dodává s úsmûvem, zjevnû

potû‰ena na‰ím aÏ nezvykl˘m zá-

jmem. „A zajdûte si i k zámeãku

a nezapomeÀte si obhlédnout

park,“ louãí se u novû opravené-

ho mostu pfies drav˘ potok. Na

informaãní ceduli si pfiipomene-

me povûst o znaku mûsta

R˘mafiova a uÏ stoupáme do mír-

ného kopce k men‰í stavbû s vû-

Ïiãkou. Je oproti chátrajícímu

zámku kdysi v˘znamn˘ch vel-

moÏÛ zachovalej‰í a já si uvûdo-

muji, Ïe je to vlastnû ta nabízená

odmûna za tajenku z ãasopisu.

Ale mám smÛlu. Objekt je oplo-

cen˘ a nikde ani Ïiváãka, kter˘

by se s námi podûlil o nûjakou in-

formaci. Tak ho jen zvûdavû oku-

kujeme z cesty k místnímu hfibi-

tovu, kter˘ je na vr‰ku kopce

s rozhledem na lidnatûj‰í

R˘mafiov.

„·koda Ïe se nedostaneme blíÏ,

ale bydleníãko v takovém malém

zámeãku by nebylo k zahození,“

sdûluji dcefii a vnuãce.

„A kdyby tak nûkdo opravil ten

velk˘ zámek - to by bylo pokojÛ

a v˘letníkÛ. To by ani praváci

v janovickém lese nestaãili do-

rÛstat. A b˘vá jich tam dost, jak

nám prozradila na‰e prÛvodky-

nû,“ zasnila se dcera a oãima pfie-

jíÏdûla okna v‰ech pater chátrají-

cího komplexu.

„To my nevyfie‰íme. Bylo tu

krásnû, ale teì pokraãujeme dál,“

dokonãím úvahy a zavelím k od-

jezdu k dal‰ímu poznávání.

V R˘mafiovû si najednou zeÈ

vzpomene: „Tady nûkde se kona-

lo mistrovství v ovládání biãe,

Ïe?“

„To místo ti klidnû mÛÏeme uká-

zat. Jedno odpoledne jsme soutûÏ

sledovali. Je to docela zajímav˘

plácek, maskovan˘ lesíkem, pfií-

mo stvofien˘ pro takovou show,“

rozpovídá se manÏel a uÏ zastavu-

je u lyÏafiského vleku. Po krátké

sviÏné chÛzi nás stromy vtáhnou

do utajovaného kaÀonu. Ale po

divok˘ch honácích Ïádné stopy.

Zmizela pódia, lavice, zÛstala jen

pfiítulná atmosféra klidu a pohody.

Na‰e skotaãení sleduje jen opu‰-

tûná Skautská chata a dvû klády

na okraji travnatého porostu.

„Babi, já tu kládu pfiejdu,“ volá

vnuãka. Najednou v‰ak zastaví

krok a vypískne: „Tam je had

a leze do ro‰tí...“

Hledíme s dcerou beze slov na to

línû se plazící stvofiení s klikatou

ãárou. Pak obû vykfiikneme k blí-

Ïící se muÏské ãásti v˘pravy:

„Byla tu zmije.“

„Ale, prosím vás,“ hlaholí smí-

chem zeÈ. Snad uÏovka, svatého

Jifií je aÏ za t˘den.“

„Né, fakt to byla zmije,“ tvrdíme

v‰echny tfii.

„Jak byla dlouhá a tlustá?“ vy-

ptávají se nevûfiícnû na‰i muÏi,

potutelnû se usmívají nad na‰imi

imaginárními mírami a zkouma-

vû nahlíÏejí k inkriminovanému

místu. Had uÏ je zatím bÛhvíkde,

a tak se vydáváme na cestu zpût.

Najednou, svûte div se, pfied

manÏelem se plazí dal‰í pûkn˘

kousek.

„Îenské, vy jste mûly tentokrát

pravdu, teì jsem potkal dal‰í kra-

savici. Tady musí sluníãko pûknû

Ïahnout, kdyÏ uÏ je vytáhlo

z dûr.“ Ale sotva se rozjedeme

na‰im „Oplíkem“ k poslednímu

cíli v˘pravy, aprílové poãasí vy-

‰le ãern˘ mrak a stûraãe nestaãí

ãistit spr‰ku se skel.

V Dobfieãovû uÏ v‰ak kráãíme

suchou nohou ke kopcovitému

v˘bûÏku na horizontu, kde mezi

stromy tu‰íme ukryté skály.

Z polí se na nás zubí poslední

snûhové ‰lápoty, jako by ani ne-

sly‰ely varovné skfiivánãí trilky.

A uÏ si uÏíváme romantiky nepfií-

li‰ velkého, ale opravdu pfiíjem-

ného zákoutí skalního masivu.

Dokonce si mÛÏeme smlsnout na

dvojici pachtících se horolezcÛ

a chvíli protfiásat v ústraní jejich

v˘kony a chvíli také obdivovat

i ti‰e závidût...

Nám nezb˘vá neÏ masiv obejít

a prodrat se na jeho vrchol pfies

ostruÏiní z opaãné strany.

Ale ten v˘hled na Rab‰tejnské

skály a údolí je úchvatn˘ a stojí

i za pár ‰krábancÛ.

„Tak co, Simão, co se ti dnes na

v˘letû nejvíc líbilo?“ zpovídá

manÏel na‰i vnuãku, kdyÏ startu-

je motor opût k domovu.

„Ti hadi, dûdo, a pak ty skály,“

odpovídá mu bez zaváhání.

„Já jsem zas u ohni‰tû pod skala-

mi dostala velkou chuÈ na opéka-

n˘ kabanos,“ pfiidává se ke zpo-

vûdi dcera.

„A mnû se líbilo v‰echno,“ fiíkám

si v duchu. Na kaÏdé kfiíÏovce si

dám teì extra záleÏet. Co kdyby

se na mû usmálo ‰tûstí v podobû

víkendu v zámeãku Janovice?

Ale musím na závûr pfiiznat, Ïe

hodnû zajímav˘ch tipÛ na v˘let

jsem na‰la v regionálním ãaso-

pisu R˘mafiovska. Bez nich

bych moÏná nûco krásného jen

míjela. A také velk˘ dík za rub-

riky z historie - to jsou labuÏnic-

ké kousky pro zapálené pfiízniv-

ce dûjin nepfiíli‰ bohatého, ale

o to krásnûj‰ího regionu.  

ZdeÀka Kabelíková



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: V‰echny matky jsou matkami velk˘ch lidí. Není jejich

vinou, Ïe jim Ïivot pozdûji uchystá zklamání. 

Boris Pasternak

Známá i neznámá v˘roãí
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Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Josef Mikeska .............................................................. R˘mafiov

Adam Raka‰ ................................................................. Malá ·táhle

Petr Turták .................................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Juraj Gajdo‰ - Janovice ......................................................... 81 let

Jaroslav ·opík - R˘mafiov ...................................................... 82 let

Jan Pavlík - R˘mafiov ............................................................ 82 let

Veronika Gajdo‰ová - Janovice ............................................. 86 let

Marie Gajdo‰ová - Janovice .................................................. 87 let

Rozlouãili jsme se
Jifií ·vec - Dobfieãov .............................................................. 1937

Karel Ohrablo - R˘mafiov ...................................................... 1926

Monika Calábková - R˘mafiov .............................................. 1981

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - kvûten 2006

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·

11. 5. 8.00 kino Kytiãka maminkám
12. 5. 19. 00 zahrada Pignic - koncert The Divisive (Finsko),

Hedvy Sheeva Yoga, More Bad News,

Hechitera, Spoluvina

10. 5. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·
13. 5. 9.00 SVâ R˘Ïování zlata na Luãinû - v˘prava 

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
19. 5. 19.00 zahrada Majáles - koncert UÏ jsme doma, 

Hedvy Gentlemen’s Club, Nekufi toho tygra,

Naarden, Kanava, Moskviã

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

5. 5. V˘znamn˘ den âR, v˘roãí Kvûtnového povstání praÏského
lidu v roce 1945

5. 5. 1846 nar. Henryk Sienkiewicz, polsk˘ spisovatel a publicista, nositel 

Nobelovy ceny (zemfi. 15. 11. 1916) - 160. v˘roãí narození

5. 5. 1901 nar. Václav ¤ezáã, vl. jm. Václav VoÀavka, prozaik, autor knih 

pro dûti (zemfi. 22. 6. 1956) - 105. v˘roãí narození

6. 5. 1856 nar. Sigmund Freud, rakousk˘ psychiatr, zakladatel psychoana-

l˘zy (zemfi. 23. 9. 1939) - 150. v˘roãí narození

6. 5. 1861 nar. Rabíndranáth Thákur, indick˘ spisovatel, skladatel a filozof, 

nositel Nobelovy ceny za literaturu (zemfi. 7. 8. 1941) - 145. v˘-

roãí narození

6. 5. 1871 nar. Christian Morgenstern, nûmeck˘ básník a pfiekladatel (zemfi. 

31. 3. 1914) - 135. v˘roãí narození

6. 5. 1911 zemfi. Jindfiich Mo‰na, herec (nar. 1. 8. 1837) - 95. v˘roãí úmrtí

8. 5. Státní svátek âR - Den osvobození od fa‰ismu, v˘roãí kapi-
tulace Nûmecka v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den âerveného kfiíÏe, v˘roãí narození Henriho
Dunanta - zakladatele âerveného kfiíÏe, slaví se od roku
1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference âerveného kfiíÏe

9. 5. Den Evropy - upomínka na historick˘ den r. 1950, kdy teh-
dej‰í francouzsk˘ ministr zahraniãních vûcí Robert
Schuman poprvé vefiejnû pfiednesl svÛj návrh na zaloÏení
Evropského spoleãenství uhlí a oceli - oznaãován téÏ jako
SchumanÛv den

12. 5. 1946 zemfi. Václav ·pála, malífi (nar. 24. 8. 1885) - 60. v˘roãí úmrtí

13. 5. 1911 Jan Ka‰par podnikl let z Pardubic do Prahy, jenÏ je povaÏován 

za symbolick˘ zaãátek ãeského letectví - 95. v˘roãí

14. 5. Svátek matek (2. nedûle v kvûtnu), slaví se od roku 1914
14. 5. 1891 nar. Michail Bulgakov, rusk˘ spisovatel a novináfi (zemfi. 

10. 3. 1940) - 115. v˘roãí narození

14. 5. 1316 nar. Karel IV., ãesk˘ král a fiímsk˘ císafi (zemfi. 29. 11. 1378) 

- 690. v˘roãí narození

14. 5. 1931 zemfi. Viktor Dyk, spisovatel (nar. 31. 12. 1877) - 75. v˘r. úmrtí

15. 5. Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN od ro-
ku 1993

15. 5. 1886 zemfi. Emily Dickinsonová, americká básnífika (nar. 10. 12. 1830)

- 120. v˘roãí úmrtí

17. 5. Svûtov˘ den telekomunikací, v˘roãí zaloÏení Mezinárodní 
telekomunikaãní unie v roce 1865, slaví se od roku 1969

17. 5. 1926 nar. Ludvík Souãek, spisovatel a publicista (zemfi. 27. 12. 1978) 

- 80. v˘roãí narození

18. 5. Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z rozhodnutí
Mezinárodní muzejní rady

18. 5. 1911 zemfi. Gustav Mahler, rakousk˘ skladatel a dirigent (nar. 

7. 7. 1860) - 95. v˘roãí úmrtí

18. 5. 1961 zemfi. Jan Vrba, spisovatel (nar. 10. 7. 1889) - 45. v˘roãí úmrtí

18. 5. 1981 zemfi. William Saroyan, americk˘ spisovatel (nar. 31. 8. 1908) 

- 25. v˘roãí úmrtí
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Mûstská knihovna

PrÛhledy do krajiny pod Stromem poznání
Do 9. kvûtna mohou náv‰tûvníci r˘mafiovské

knihovny zhlédnout v˘stavu fotografií ke Dni

Zemû, instalovanou ve vestibulu budovy.

Snímky pocházejí z druhého roãníku soutûÏe

Jak vidím Jeseníky, které se letos zúãastnilo 

31 autorÛ z celého Jesenicka, ale i z Brna,

Ostravy, Olomouce ãi Stfiedoãeského kraje.

Den Zemû (22. dubna) se v âesku pfiipomíná

letos jiÏ po deváté, ve svûtû má tradici je‰tû del-

‰í. Poprvé jej slavili Ameriãané v roce 1970

v rámci snah o zapracování ekologické temati-

ky do legislativy a o rozpoutání vefiejné debaty

o problémech Ïivotního prostfiedí. Postupnû se

k této iniciativû pfiidali i lidé z dal‰ích zemí vy-

spûlého svûta, pfiedev‰ím tûch, v nichÏ je zne-

ãi‰tûné Ïivotní prostfiedí podobnû velk˘m pro-

blémem jako ve Spojen˘ch státech (napfi.

Japonsko, Kanada, zemû západní Evropy).

V 90. letech se k tomuto svátku, pfiipomínající-

mu ãlenÛm ekonomicky rozvinuté, konzumní

a znaãnû zpohodlnûlé spoleãnosti hodnoty ne-

poru‰ené a ãisté pfiírody, pfiipojila i âeská re-

publika, v níÏ se ekologické tematice vûnuje

fiada hnutí, ale i orgánÛ státní správy. V na‰em

regionu spadá ochrana pfiírodního bohatství do

pÛsobnosti Chránûné krajinné oblasti Jeseníky.

Pracovníci této instituce se starají rovnûÏ o ve-

fiejnou osvûtu, v jejímÏ rámci vyhlásili právû

zmínûnou fotografickou soutûÏ.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ fotosoutûÏe i v˘stava tûch

nejlep‰ích snímkÛ probûhla nejprve v Jeseníku,

odkud se ãást prací posléze pfiesunula do

R˘mafiova. V̆ stavu v r˘mafiovské knihovnû 

otevfiela v pátek 21. dubna besedou pro Ïáky

a studenty místních ‰kol Vûra Kavalcová

z CHKO Jeseníky. Volnû pfiístupná expozice

nabízí pfieváÏnû barevné snímky zachycující

typická jesenická panoramata i detailní zábûry

zdej‰í flóry a fauny, aleje, lesní ti‰iny, vodopá-

dy, proslunûné louky a po‰mourné hfiebeny,

zimní, podzimní i letní krajiny s ãlovûkem co-

by svou nedílnou souãástí i lidskou rukou jako-

by nedotãené. Nalezneme typicky krajináfiské

kompozice i snímky dokumentární ãi medita-

tivní, zkrátka v‰e, co dokáÏe zku‰ené oko foto-

grafa z rozmanitosti jesenické pfiírody zachytit.

Mezi vystaven˘mi jsou mimo jiné i tfii snímky

ohodnocené odbornou porotou jako nejlep‰í.

Shodou okolností souãasnû s v˘stavou ke

Dni Zemû „vyrostl“ uprostfied vestibulu kni-

hovny i keramick˘ Strom poznání z dílny v˘-

tvarníkÛ zdej‰í ZU· pod vedením Martiny

Kohoutkové. Tento symbol propojení moud-

ré pfiírody a lidského poznání zÛstane sou-

ãástí galerie natrvalo. ZN

Fin‰tí The Divisive zahrají
na Pigniku v R˘mafiovû

UÏ jsme doma budou hvûzdou
r˘mafiovského Majálesu

Pátek 12. 5. - R˘mafiov, zahra-
da Hedvy; vstupné 60,-
Finská punková kapela The

Divisive vyráÏí 6. kvûtna na ev-

ropské turné, jehoÏ náplní bude

28 koncertÛ ve vût‰inû evrop-

sk˘ch zemí, od Litvy pfies

Polsko, Bulharsko, Rakousko,

Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko,

·v˘carsko, Itálii aÏ po Nûmec-

ko. V âR se zastaví v Praze,

Ostravû a Brnû. UÏ 12. kvûtna se

v‰ak pfiedvede v R˘mafiovû, kde

bude hlavní hvûzdou festivalu

s názvem Pignik. V zahradû

Hedvy s nimi zahrají je‰tû legen-

dární ostravská zbûsilost Sheeva

Yoga, brnûnská hardcorová ban-

da More Bad News, domácí

hardcoroví fiezníci Hechitera

a skoãn˘ skapunk z Bruntálu

Náhradní program. Je se na co

tû‰it, takÏe pozor, akce zaãíná ve

20 hodin.

Pátek 19. 5. R˘mafiov - zahrada
Hedvy, zaãátek 19.00; vstupné
80,-, studenti 40,-
R˘mafiovské studentské slavnosti

patfií uÏ del‰í dobu mezi hojnû

nav‰tûvovanou a v kraji oblíbe-

nou událost. Letos je opût kromû

tradiãních akcí v ulicích mûsta

pfiipraven i veãerní koncert. Jeho

hlavní hvûzdou by tentokrát mûla

b˘t legendární kapela UÏ jsme do-

ma, která nedávno oslavila 20 let

své existence. Jedineãná sprcha

rytmÛ, motivÛ, originálních textÛ,

to v‰e servírováno s maximálním

nasazením v‰ech ãlenÛ kapely.

TaktéÏ v˘ãet dal‰ích kapel, které

zahrají na Majálesu, je pfiíslibem

vynikající zábavy. AÈ uÏ povûstní

kravaÈáci, hranická ska úderka

Gentlemen’s Club, alternativní

Nekufi toho tygra z Opavy ãi

Naarden z Jeseníku. A komu by to

bylo málo, mÛÏe zapafiit na domá-

cí Kanavu nebo dementkvartet

Moskviã.
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Mûstské muzeum a Galerie octopus

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

sobota 13. kvûtna 19.30

Mlha
Akãní horor (USA 2005)

S mlhou se vrací zloãiny minulosti. Obyvatele malého mûsteãka

terorizuje dûsivá síla, která se ukr˘vá v nadpfiirozené mlze. Pod

jejím závojem se skr˘vá tajemství, které musí lidé z mûsta odha-

lit dfiív, neÏ bude pozdû. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 20. kvûtna 19.30

Zná ji jako sv˘ boty
Komedie (USA 2005)

Sestry Maggie a Rose Fellerovy nemají kromû velikosti bot 8

a pÛl zdánlivû vÛbec nic spoleãného. Jsou sice nejlep‰í kamarád-

ky, ale zároveÀ absolutní protipóly, kdyÏ pfiijde na hodnoty, cíle

a Ïivotní styl. Jednou se v‰ak ve zlém rozejdou a cestu zpût k so-

bû jim musí zprostfiedkovat babiãka. Hrají: C. Diaz, T. Colette, S.

McLaine. MládeÏi pfiístupn˘

14. dubna - 17. kvûtna
Miloslav PoÏár a jeho hosté

Miloslav PoÏár (nar. 1946) - v˘stava k 60. narozeninám v˘znamného

r˘mafiovského v˘tvarníka, grafika a fotografa a jeho pfiátel z okruhu

volného sdruÏení Octopus.

Pozvánka na taneãní veãery
Vedení restaurace a hotelu Pradûd ve snaze umoÏnit seniorÛm

a stfiední generaci na‰ich obãanÛ poslech, pfiípadnû i tanec pfii

hudbû z ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let minulého století hodlá

pofiádat kaÏdé tfietí pondûlí v mûsíci poslechov˘ veãer s tancem.

První setkání bude 15. kvûtna v 18 hodin v kavárnû hotelu

Pradûd. Vstup je zcela voln˘, náv‰tûvníci si mohou zakoupit lo-

sy pro pfiípadnou v˘hru rÛzn˘ch cen. Nabízíme tuto zcela ojedi-

nûlou akci. Mgr. Ant. Zaìa Zavadil

pozvánka
Za poznáním jesenick˘ch bylinek

Obecnû prospû‰ná spoleãnost Sovinecko zve zájemce na odbornou

pfiedná‰ku manÏelÛ Dvofiáãkov˘ch pod názvem „Kouzlo bylin“ 

s ochutnávkou regionálních bylin-

n˘ch ãajÛ. Pfiedná‰ka se

uskuteãní v klubovnû Sovinecko,

o. p. s., ve Stránském (b˘valá hos-
poda) v sobotu 6. kvûtna od 19 ho-

din. V pondûlí 8. kvûtna v 10 hodin

naváÏe na tuto pfiedná‰ku exkurze

zájemcÛ do terénu v okolí

Stránského. PrÛvodci podají po-

drobn˘ v˘klad o sbûru a druzích

jarních bylin. Exkurze by mûla

konãit v poledne. V pfiípadû velmi

nepfiíznivého poãasí je pfiipraven

náhradní program. Podobnou akci

pfiipravuje Sovinecko, o. p. s., na

léto, kdy budou tématem letní byli-

ny. Termín akce bude vãas uvefiej-

nûn. JiKo

Fota: Vladimír Lehk˘
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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 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.

Velmistr Jan Ka‰par z Ampringenu mohl ko-

neãnû provést fascinující zmûny, jeÏ zrály po

léta odmítány pfiedchozími velmistry a jimiÏ

pfiedbûhl o 110 let patent Josefa II. o zru‰ení

nevolnictví a velmi pozitivnû ovlivnil v˘voj

a moÏnosti Sovinecka. Nelze rovnûÏ pominout

pÛsobení zmûn také na vrchnost sousedního

janovického panství.

Sv˘m nafiízením z roku 1667 zprvu zastavil

hloup˘, ale vytrval˘ zvyk obyvatel panství

utrácet nezfiízené peníze za svatby, kfitiny a po-

hfiby. Náklady zdaleka pfiesahovaly finanãní

moÏnosti v‰ech rodin bez v˘jimky a nejednou

poznamenaly osud svatebãanÛ doÏivotními

dluhy. Nechme Ampringena promluvit: „Pfii
zámoÏnûj‰ích svatbách nechÈ není více neÏ
20-30 osob, pfii men‰ích 15-20 osob, svatby aÈ
ve v‰ech obcích bruntálského a sovineckého
panství probíhají v nedûli (dfiíve trvaly i t˘-

den), kdyÏ pfiedtím svatebãané nav‰tívili po-
boÏnost, svatba zámoÏnûj‰í nechÈ trvá 2 a mé-
nû zámoÏná 1 den.“ Poru‰ení svatební smlou-

vy (slibu) znamenalo neobyãejnû vysokou po-

kutu 4 kop gro‰Û (240 stfiíbrÀákÛ). Ménû, ale

opût se zapotili lidé, ktefií pfiestoupili zákaz

slavnostní stfielby. Také na kfitinách se povolo-

vali nejv˘‰e dva kmotfii, ktefií mohli b˘t u bo-

hat‰ích uctûni masem a zeleninou, u chud‰ích

si moc do nosu nedali, neboÈ jim pfiíslu‰el pou-

ze chléb s pivem. Nijak si tím sice poddané

fanfaróny nezískal, ale zajistil jim klidnûj‰í bu-

doucnost.

Také ponocování se velmistrovi nelíbilo a po-

byt v hostincích omezil v létû devátou a v zimû

osmou veãer a totéÏ se t˘kalo i dosud divok˘ch

tancovaãek a lidov˘ch slavností, mnohdy trva-

jících aÏ do rozbfiesku ãi rozbfieskÛ. Pijáci mu-

seli ke svému vzteku svou míru omezit na 

3 - 8 korbelÛ moku. Pokud nûkter˘ nenapravi-

teln˘ opilec zákaz pfiekroãil, zaplatil pokutu ne-

bo si postál uvázán u pran˘fie. Dokonale pro-

pracovan˘ policejní fiád pamatoval na v‰e: na

kvalitní v˘uku dûtí, platy ponocnému, stráÏné-

mu a zároveÀ uãiteli v jedné osobû, ba stanovil

i odmûny hudebníkÛm a kuchafikám na svat-

bách s neobvyklou dÛkladností. Îebráci nebyli

trpûni a v‰ichni se nabádali k ‰etrnosti, protoÏe

„kaÏd˘ poddan˘ se mÛÏe pfied úpadkem za-
chránit jen pfiiãinûním v fiemesle, obchodû,
ukáznûností ve stravû...“.

18. 3. 1672 na fiádov˘ch panstvích v podstatû

zru‰il nevolnictví. Lidé se nyní mohli svobod-

nû stûhovat bez povolení vrchnosti, dûtem

poddan˘ch se otevfiela moÏnost vyuãení i vy‰-

‰ích ‰kol podle moÏností rodiãÛ, patent uznal

právo dûdictví i vdovám. Z pû‰ích a jízdních

robot se nyní lidé mohli vykoupit snesitelnou

ãástkou, ov‰em obdobné moÏnosti mûli pod-

daní janovického panství za HoffmannÛ jiÏ od

konce 16. století. Také v˘nos proti obohacová-

ní fu‰érÛ bychom mohli s porozumûním ak-

ceptovat. Není divu, Ïe mu morav‰tí poddaní

s chutí holdovali jiÏ 23. bfiezna na Sovinci

a o den pozdûji s nemen‰í slávou i RyÏovi-

‰Èané.

·koda jen Ïe mnoho dobr˘ch novinek a nafií-

zení negativnû ovlivÀovala situace v zahraniãí

i na jiÏní moravské hranici. Co platné, Ïe se

v chudém kraji mohlo Ïít lépe, kdyÏ lidi suÏo-

vala císafiská protiturecká daÀ, panství musela

vysílat své mladé a perspektivní lidi v císafi-

ském kabátû do nekoneãn˘ch válek, z nichÏ se

vraceli vût‰inou jen invalidé a nejeden zane-

chal svÛj Ïivot pod zakfiiven˘mi ‰avlemi fana-

tick˘ch mamlúkÛ (janiãárÛ) na uhersk˘ch a se-

dmihradsk˘ch bitevních pláních nebo pfii zou-

falé obranû pevností. Tlak osmansk˘ch sultánÛ

nepolevoval a nadále ohroÏoval v‰echny státy

sobecké Evropy, jeÏ nejednou neváhaly vyjed-

návat s Turky spojenectví proti kfiesÈansk˘m

sousedÛm, jako tfieba py‰ná bourbonská

Francie.

Po svém návratu na Mergentheim dosadil

Ampringen po Rauovi, ãerné ovci fiádu, na

místo místodrÏícího obou panství na roky

1678 - 1682 jiÏ zcela spolehlivého Jana

Viléma ze Zachau (Zocha), kter˘ zemfiel roku

1690. Nov˘ místodrÏící pocházel z Pruska,

mûl za sebou zajímavou diplomatickou dráhu

a proslavil se ve válce proti TurkÛm, vykoná-

val pÛvodnû téÏ hodnost komtura

v Heilbronnu. Obû panství se stala pfies ex-

trémní klimatické podmínky a nepfiíli‰ plod-

nou pÛdu pomûrnû záhy znovu nejv˘nosnûj‰í-

mi na Moravû a ve Slezsku. Mgr. Jifií Karel

Jedna tváfi velmistra Jana Ka‰para
Z historie

Jan Ka‰par z Ampringenu, velmitr fiádu nû-
meck˘ch rytífiÛ (1664 - 1684)
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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 poãí-

ná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce srp-

na, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhodno-

ceny. Na podzim bude ve Studentském klubu

SVâ pro autory uspofiádán tradiãní literární

veãer spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰ením a oce-

nûním 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.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.  ZN

próza

Matûj Novotn˘: Stafiec a hora
Je vlah˘ letní veãer a stafiec Siret kráãí po vy‰lapané cestû k domovu. KaÏd˘ den ráno vyjde z ch˘‰e, aby jedin˘m ‰ípem, co má, ulovil zajíce.
KaÏd˘ den se chodí do lesa modlit k mohutnému stromu, aby druh˘ den byl jeho lov opût úspû‰n˘ a on nezemfiel hlady. Jeden ‰íp, jeden za-
jíc, jeden muÏ. Kráãí a chodidla pokrytá zrohovatûlou kÛÏí smáãí ve vlhké trávû. Pfies rameno luk a v pravé ruce úlovek. V‰ak pár krokÛ pfied
domovem je náhle zaskoãen. Místo cesty - hora. Místo teplé veãefie chladná noc a syrové maso.

„Kde ses tu vzala, dfiíve tu byla

cesta pfieci!“

„Byla.“

„Ty mluví‰?“

„Mluvím.“

„Hora a mluví. Jsi snad pfielud?“

„Jsem? Nemyslím, Ïe jsem.“

„V‰ak pevná jsi a nedozírné kon-

ce má‰! Proã mi stojí‰ v cestû,

horo?“

„Horo?“

„Horo!“

„Teris, starãe.“

„Tak ty má‰ i jméno, podívejme.

Pak tedy, Teris, proã mi stojí‰

v cestû?“

„Ty stojí‰ v cestû.“

„Já? A komu? No povûz.“

„Mnû, sobû, v‰em.“

„Nerozumím ti, chci jen dojít do

své ch˘‰e a na ohni, kter˘ poma-

lu vyhasíná, si upéct tohoto zají-

ce. Ustup mi, Teris.“

„Nemohu, jsem pfieci hora.“

„KdyÏ jsi se tu vzala, musí‰

i zmizet.“

„Nevzala jsem se tu, stála jsem

zde jiÏ pfiedtím.“

„Ne, vÏdyÈ chodívám tudy kaÏdé

ráno z domu a kaÏd˘ veãer zase

zpût z lovu.“

„Jak jiÏ dlouho?“

„Sedmdesát let!“

„A nikdy sis mû nev‰iml?“

„Nikdy, horo.“

„Teris.“

„Teris!“

„Ale já tû vídala, starãe.“

„Ano? A jak je moÏné, Ïe jsem

vÏdy domÛ do‰el?“

„Jak je to moÏné? VÏdy jsi ‰el po

cestû.“

„Po cestû, po této cestû?“

„Ano.“

„Pak jsi tu nesmûla b˘t. Ustup

mi z cesty!“

„Nemohu.“

„NemÛÏe‰. Nemohu ztrácet ãas.

OheÀ jistû vyhasíná. Obejdu tû!“

„V‰ak jakou stranou, starãe?“

„Jedno jakou, jsou jen dvû na

v˘bûr.“

„V‰ak co kdyÏ jedna tû zradí

a nezbudou síly jiÏ?“

„Pak mû zradí‰ ty, horo! Horo

zrádná, naposled ti fiíkám, 

ustup!“

„Nemohu, starãe.“

„Jdu.“

„Jakou stranu volí‰?“

„Nevím, aÈ to padne na los.“

„Vûfií‰ náhodû?“

„Vûfiím v Boha, ne v náhodu.“

„Modlí‰ se k nûmu?“

„Ano, kaÏd˘ den.“

„Proã?“

„Pomáhá mi pfii lovu.“

„Jak to ví‰?“

„Zatím Ïiji, tak to vím.“

„Co kdyÏ ti ale vÛbec nepomá-

há?“

„Hloupost!“

„Jak to mÛÏe‰ vûdût? Vynechal

jsi nûkdy motlitbu?“

„Nikdy.“

„Bojí‰ se?“

„âeho?“

„Smrti.“

„Bojím. Proto se modlím, abych

mûl kaÏd˘ den co jíst.“

„Îije‰ sám?“

„UÏ dvacet let. Dûti utonuly

v tÛni a Ïena po roce skoãila ze

srázu.“

„Baví tû Ïít?“

„Ano, jsem rád, Ïe Ïiji.“

„Pro co Ïije‰? Nemá‰ dûti ani Ïe-

nu. Jsi sám a kaÏd˘ den je stej-

n˘.“

„Îiji, protoÏe chci Ïít.“

„Îije‰ pro sebe, starãe.“

„Sedm kvítí v louce kvete, sedm

panen vûnce plete.“

„¤íkanka?“

„Ano, pomÛÏe mi vybrat cestu.“

„Uvidíme.“

„Sedm kapek z oka kane, ukaÏ

cestu, moudr˘ pane.“

„Pravá?“

„Pravá.“

„Zaãínal jsi levou, co kdybys za-

ãal pravou? ·lo jen o zaãátek,

mohl b˘t myln˘.“

„UÏ je rozhodnuto, jdu.“

„Jdi tedy, poãkám na tebe.“

„Poãká‰?“

„Vrátí‰ se.“

„Proã bych mûl?“

„Pravá cesta tû zradí.“

„Jak to ví‰?“Alois KeÀa: Beethovenova posmrtná maska
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„Vím to.“

„SnaÏí‰ se mû zmást! Jdu.“

„Jdi tedy. Vyãkám tvého návra-

tu.“

„Sbohem, horo.“

„Teris.“

„Sbohem, Teris!“

„Sbohem, starãe.“

Hodiny plynou a stafiec kráãí po-
dél hory. Ta jen ti‰e d˘chá a na-
slouchá zpûvu temné noci.
Hodiny plynou a zmoÏen˘ stafiec
se vrací zpût. Zpût k hofie. Pozbyl
sil, ãasu i nadûje.

„Horo! Horo zrádná!!“

„Zradila tû.“

„Kdo?“

„Pravá strana.“

„Byl tam moãál. Brodil jsem se,

ale byl hlub‰í a hlub‰í. Nemohl

jsem dál. Komáfii mi sáli krev

a ostré vûtve drásaly kÛÏi.“

„Mûl jsi zÛstat zde.“

„Mûl jsem jít levou stranou.“

„Ale ne‰el.“

„Jsem vyãerpan˘, zeslábl˘ chÛ-

zí. Svûdí mû celé tûlo, mám bo-

láky rozdrásané do krve, ale ne-

vzdám se.“

„Komu by ses vzdával?“

„Tobû!“

„Mnû?“

„Ano.“

„Jde‰ tedy druhou stranou?“

„Jdu.“

„Jak ví‰, Ïe tû taky nezradí?“

„Nevím.“

„Pak radûji nechoì, nemusel by

ses vrátit.“

„A co mám dûlat?!“

„âekat.“

„A na co?“

„Na mû, na sebe, na nás v‰ech-

ny.“

„Ne, podruhé se ti to uÏ nepove-

de, horo! Odcházím.“

„Budu ãekat.“

„Tentokrát se nevrátím!“

„Vrátí‰.“

„Jak to mÛÏe‰ vûdût?“

„Zradí tû.“

„Kdo?“

„Levá strana.“

„Dost! Sbohem, horo.“

„Teris.“

„Sbohem, Teris!!“

„Sbohem, starãe.“

„BÛh mi jistû pomÛÏe.“

„Proã ti nepomohl na pravé stra-

nû?“

„Zapomnûl jsem se pomodlit.“

„A teì?“

„Co teì?“

„Pomodlil jsi se?“

„Ano, já - vlastnû, ne, nepomod-

lil.“

„Pak ti nepomÛÏe ani na levé

stranû.“

„Pomodlím se je‰tû teì. Urãitû

to pochopí.“

„A co kdyÏ ne?“

„VÏdy mi pomáhal, pomÛÏe

i teì.“

„Nemyslí‰, Ïe ti pomáhal uÏ

dlouho?“

„Pro nûj není ãas dÛleÏit˘.“

„To pro mû také ne a nikdo se ke

mnû nemodlí.“

„A proã by mûl?“

„Tfieba bych mu pak pomohla.“

„Ty? Mnû jsi nepomohla.“

„Nemodlil ses ke mnû.“

„Ani nebudu, vûfiím v Boha, a ne

v horu.“

„Teris.“

„Teris!“

„Vidûl jsi ho?“

„Koho?“

„Boha.“

„Ne.“

„Ale mû vidí‰. Vidí‰, k ãemu se

modlí‰.“

„Nepotfiebuji vidût Boha, abych

se k nûmu mohl modlit.“

„Proã se tedy je‰tû stále nemod-

lí‰?“

„Jdu.“

„Kam?“

„Pomodlit se.“

„Kleká‰ pfiede mnou?“

„Ne, pfied Bohem.“

„Proã?“

„Prosím jej, proto klekám.“

„Co kdyÏ tû nevidí?“

„Pak mû jistû sly‰í.“

„Jak to ví‰? V tu samou chvíli se

k nûmu mÛÏou modlit tisíce lidí

a neusly‰í pfieci v‰echny pros-

by.“

„Já v to vûfiím.“

„V co?“

„V nûj.“

„A vûfií on v tebe?“

„To nevím.“

„Tak vidí‰, je to marná snaha.“

„Nic není marné.“

„TvÛj Ïivot je marn˘, starãe.“

„Dost uÏ! Odcházím, horo!“

„Teris.“

„Teris!“

„A modlitba?“

„Není tfieba.“

„Není?“

„Tebe zvládnu i bez modlení.

Byl bych hlupák, zatûÏovat s tím

Boha. Jsi jen kus kamene!“

„Jak myslí‰, starãe.“

Spousty hodin utekly a stafiec se
kymácí ze strany na stranu.
Kulhá, lapá po dechu, krvácí
z hluboké rány na noze. Vrací se

zpût k hofie.

„Má‰ mû! Horo, tady mû má‰!

Vezmi si mû, jsem na kolenou.“

„Pfieci jen pfiede mnou kleká‰.“

„Umírám, horo.“

„Teris.“

„Umírám, Teris!“

„Proã jsou tvé ruce sepnuté?“

„Modlím se.“

„Není to pozdû?“

„Nemodlím se k Bohu.“

„A ke komu?“

„K tobû.“

„Ke mnû?“

„Ano.“

„Proã?“

„Horo. Teris. PusÈ mû domÛ, aÈ

mohu zemfiít dÛstojnû. Prosím.“

„Nemohu. Já nemohu, starãe.“

„Proã, proã nemÛÏe‰?“

„ProtoÏe mi stojí‰ v cestû.“

„¤ekni, horo, Teris, fiekni, jak

mám z té tvé cesty ustoupit?“

„Ustoupí‰-li ty, ustoupím i já.“

„Ale jak a kam?“

„UÏ nekleãí‰.“

„Ne.“

„Proã?“

„Nechce‰ mé modlitby vysly‰et.

Zkusím to tedy je‰tû jednou, na-

posled.“

„Co?“

„Jít.“

„Kam?“

„DomÛ.“

„Jak? Kudy?“

„Pfies tebe.“

„Jak?“

„Ani vlevo, ani vpravo, ale upro-

stfied. Pfielezu tû, horo!“

„Teris.“

„K ãertu s tím!!“

„Nemá‰ síly se udrÏet na nohou.

Nezvládne‰ to.“

„Zvládnu. KdyÏ tû uÏ nebudu

poslouchat!“

„Radím ti dobfie. ZÛstaÀ dole.“

„Ne. Je‰tû mám ‰anci. Maso

mám pevnû v rukou, oheÀ jiÏ vy-

hasnul, ale uhlíky budou Ïhavé.

Rozdm˘chám nov˘ oheÀ a pla-

meny mi dají svûtlo, teplo a jíd-

lo. Jdu.“

„Blázne.“

„Jsi kluzká, ale s dobr˘mi úchy-

ty. PÛjde to snadno.“

„Blázne. Star˘ blázne!!“

„Horo, pokofiím tû, horo!!“

„Nikdy!“

„Vidí‰, jsem v pÛlce a ty nemÛ-

Ïe‰ nic dûlat!“

„Nedojde‰ vrcholku!“

„Témûfi tam jsem!“

„Pr‰í! TvÛj BÛh tû zradil!“

„Dé‰È smívá prach z oãí. Nevadí

mi, je m˘m vysvobozením!“

„KéÏ by do tebe uhodil blesk!“

„Tvá snaha je marná, horo! Jsem

na vrcholku!!“

„Je‰tû se musí‰ dostat dolÛ!“

„Snáze neÏ nahoru.“

„Uvidíme.“

„Je tu cesta, horo. Cesta. S tím

jsi nepoãítala!“

„BûÏ si, starãe!“

„Jsem dole? Já jsem na pevné

zemi! Horo, horo, horo! Zvítûzil

jsem nad tebou, horo!“

„Teris!“

„Jak chce‰! Tady, ostr˘m hrotem

‰ípu do tvého tûla vyryji to jmé-

no! Teris, hrozné to jméno pro

horu.“

„Jsi zranûn.“

„Já vím.“

„Koukni se na své tûlo.

„Já vím!“

„Má‰ tam nûjaká písmena.“

„Co?“

„Koukni se.“

„CoÏe tam mám?“

„Koukni se dobfie na svou hruì.“

„Co, co to - to je pfieci mé jmé-

no. Siret. Ah, bolí to, ãerstvá rá-

na!“

„TvÛj hrot ‰ípu.“

„Co je s ním?“

„Zkrvaven˘.“

„Zabil jsem zajíce pfieci.“

„Dé‰È krev smyl. Tohle je tvá

krev.“

„Má?“

„Tvá, starãe.“

„Má.“

„Má, Sirete.“

„Horo! Horo?! Kde jsi? Kam jsi

zmizela? Proã mám své jméno

na tûle? A kdo to udûlal??“

„To ty. Nepamatuje‰ se?“

„Já?“

„Zlostí jsi do mû vyryl své jmé-

no.“

„Ne, to bylo tvé jméno!“

„Teris na kameni. Siret na kÛÏi.

Jedno a to samé jméno, pouze

ãtené z jedné ze dvou stran.“

„Ach, stál jsem tedy v cestû sám

sobû? Ty jsi byla mnou? Ale

proã?“

„Sám jsi se tak rozhodl. Sám sis

dal pfiekáÏku do cesty Ïivota, abys

ji mohl nakonec pfiekonat. Vytrpûl

jsi hodnû, starãe. Ztratil jsi nadûji,

ale ne odvahu. UÏ jsi nedoufal

v návrat, ale víra ti pomohla mû

pfiekonat. Pohleì na sebe, rány se

hojí. Únava se ztrácí, svítá. Jen

pár jizev na tvé hrudi zÛstane, ja-

ko památka na dne‰ní vítûzství

nade mnou, nad sebou, nad námi

v‰emi, ktefií jsme se ti kdy v Ïivo-

tû stavûli do cesty. BûÏ nyní, aÈ 

oheÀ zcela nevyhasne.“

Je mlhavé letní ráno a stafiec Siret kráãí po vy‰lapané cestû k domovu...
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Organizace a spolky

Z ãinnosti Svazu tûlesnû postiÏen˘ch v âR
Cílem okresní organizace Svazu tûlesnû po-

stiÏen˘ch v Bruntále je prosazování a napl-

Àování zájmÛ a potfieb tûlesnû postiÏen˘ch 

osob, v souãinnosti s místními samostatn˘mi

institucemi obcí, kde jsou na‰e místní orga-

nizace. Okresní v˘bor svazu zabezpeãuje

spolupráci s jin˘mi organizacemi zdravotnû

postiÏen˘ch v regionech Bruntál, Krnov

a R˘mafiov, pokud cíle a zájmy sdruÏen˘ch

subjektÛ jsou v souladu se zájmy a cíli svazu

v âR b˘t poskytovatelem a uÏivatelem spe-

cifick˘ch sociálních sluÏeb.

Souãasn˘ okresní v˘bor zastfie‰uje místní or-

ganizace, ve kter˘ch je sdruÏováno 281 ãle-

nÛ. Na‰e organizace se poãtem ãlenÛ fiadí

v celorepublikovém mûfiítku mezi nejmen‰í.

Pfiesto vyvíjí aktivní ãinnost a nezaostává za

ostatními okresními v˘bory v rámci republi-

ky. VynaloÏené úsilí funkcionáfiÛ v˘boru 

a obûtavost dobrovoln˘ch pracovníkÛ v na-

‰ich místních organizacích se zamûfiuje na

aktivní spolupráci s tûlesnû a zdravotnû po-

stiÏen˘mi v regionech Bruntál, Krnov

a R˘mafiov, zejména pfii fie‰ení rÛzn˘ch soci-

álních a právních nesnází.

V minul˘ch dnech se konalo okresní shro-

máÏdûní delegátÛ místních organizací, které-

ho se zúãastnilo 30 delegátÛ a hostÛ. Toto

shromáÏdûní hodnotilo organizaci a úãinnost

práce mezi tûlesnû postiÏen˘mi celé okresní

organizace. DÛleÏitost jednání podpofiili zá-

stupci krajského v˘boru Svazu tûlesnû posti-

Ïen˘ch i ãlenové sociálního odboru MûÚ

Bruntál a R˘mafiov. DÛraz celého jednání byl

kladen na dal‰í cílevûdomost, obsahové fiíze-

ní, organizaci a úãinnost práce mezi tûlesnû

postiÏen˘mi, na realizaci pfiipravovaného no-

vého zákona o sociálních sluÏbách, kter˘ se

bude t˘kat postiÏen˘ch osob, dále pÛsobení

orgánÛ vefiejné správy, poskytování sluÏeb

a dal‰ích oblastí.

Z hodnocení na‰ich aktivit vyplynulo jako

nejv˘raznûj‰í systematické úsilí o zvy‰ování

kvality fiízení a úãinnosti práce s tûlesnû po-

stiÏen˘mi. V minulosti a souãasnosti je na‰e

pozornost zamûfiena na tyto úkoly:

a)  Úsek sociálnûprávní propagandy

Od roku 2005 vyvíjí ãinnost pro na‰e ãle-

ny, ale také pro neorganizované zdravot-

nû postiÏené obãany v Kulturním stfiedis-

ku v Bruntále bezplatnû sociálnûprávní

poradna v Centru denních sluÏeb za v˘-

znamné finanãní a materiální pomoci

MûÚ Bruntál, odboru sociálních vûcí.

Zde je moÏno ve vyhrazeném ãase získá-

vat rÛzné informace sociálního charakte-

ru nebo s právníkem konzultovat vzniklé

problémy ze sociálnûprávní oblasti. Pro

budoucnost zde okresní v˘bor svazu plá-

nuje sluÏby pÛjãovny kompenzaãních po-

mÛcek pro tûlesnû postiÏené.

b) KaÏdoroãnû uskuteãÀujeme pro tûlesnû

postiÏené rekondiãní pobyty, které jsou

zamûfieny na rehabilitaãní péãi, dále na

psychoterapeutickou oblast, léãebnû-v˘-

chovné programy a sociální oblast.

Tûchto rekondiãních pobytÛ se zúãastnilo

v roce 2002 tfiicet osob, v r. 2004 také 30

osob a v r. 2005 pûtadvacet osob. Tato

ãinnost je zamûfiena po schválení garanta

- odborného lékafie - na poskytování pro-

cedur, masáÏí, rehabilitaãního cviãení,

pfiedná‰kovou ãinnost a informaci úãast-

níkÛ o sociálnûprávní problematice.

c) Spoleãnû s Místní organizací zdravotnû po-

stiÏen˘ch Bruntál a Místní organizací tûles-

nû postiÏen˘ch Krnov se organizaãnû i fi-

nanãnû podílíme na zaji‰Èování rekondiã-

ních cviãení a plavání pro tûlesnû a zdra-

votnû postiÏené pod vedením zdravotní

sestry a pracovnice rehabilitaãního oddûle-

ní nemocnice. Tyto akce jsou finanãnû

podporovány ministerstvem zdravotnictví

a ministerstvem práce a sociálních vûcí.

d) Ve spolupráci se SdruÏením zdravotnû

postiÏen˘ch regionÛ Bruntál, Krnov,

R˘mafiov se podílíme na kaÏdoroãním

prÛbûhu Okresního dne zdravotnû posti-

Ïen˘ch, kter˘ je pofiádán pod zá‰titou nû-

které místní organizace anebo SdruÏení

zdravotnû postiÏen˘ch. Cílem soutûÏí

druÏstev je pfiekonat sám sebe a nalézt 

urãité rozpt˘lení a zábavu i provûfiit své

znalosti na sociálnûprávním úseku.

Pro zkvalitnûní práce na‰ich funkcionáfiÛ 

okresní v˘bor Svazu tûlesnû postiÏen˘ch 

uspofiádal ‰kolení za úãelem zvládnutí no-

v˘ch úkolÛ, t˘kajících se spolupráce s územ-

ními orgány samosprávy, pfiedev‰ím v soci-

ální oblasti.

Setkáváme se v na‰í práci s velk˘m pochope-

ním u funkcionáfiÛ MûÚ Bruntál, Krnov

a R˘mafiov. V̆ sledkem této úzké spolupráce

je aktivní ãinnost v komunitním plánování

mûsta Bruntálu a okresního v˘boru svazu ãi

mûsta Krnova a místní organizace svazu. Do

budoucna oãekáváme zlep‰ení podmínek pro

na‰i práci, která bude mít vliv na oprávnûné

poÏadavky tûlesnû postiÏen˘ch ve v‰ech regi-

onech a jejich zapojení do vefiejného Ïivota.

Na závûr bych rád uvedl smûr na‰í ãinnosti

v tûchto oblastech:

- zkvalitnûní práce v sociálnûprávní oblasti;

- zlep‰ení informovanosti vefiejnosti s usta-

noveními nového zákona o sociálních

sluÏbách, kter˘ brzy vejde v platnost;

- prohloubení spolupráce s orgány státní

správy, zejména s odbory sociálních vûcí,

dále podílení se na realizaci pfiijat˘ch opat-

fiení vãetnû komunitního plánování v sou-

vislosti se zdravotnû postiÏen˘mi a zkva-

litnûní rehabilitace tûlesnû postiÏen˘ch do-

spûl˘ch a dûtí ãi zaji‰Èování odborného

programu pro postiÏené s omezením funk-

ce horních a dolních konãetin.

Vûfiíme, Ïe v na‰em snaÏení nám budou i na-

dále pfiíznivû naklonûni funkcionáfii, pracov-

níci odborÛ sociálních vûcí a zastupitelské

orgány MûÚ Bruntál, Krnov, R˘mafiov

a Horní Mûsto.

Za dobrou spolupráci, vstfiícnost v jednání

a porozumûní pro na‰i práci pro tûlesnû

a zdravotnû postiÏené v uplynulém období

jim patfií ná‰ dík. 

Za OV STP Bruntál: Franti‰ek Urbaník

Obecnû prospû‰ná spoleãnost Sovinecko otevfiela Country Club
V sobotu 29. dubna zahájila kapela
Kelt Grass Band v Moravském Folk
a Country Clubu pod Zvonem
v Pasece spoleãnû s dal‰ími folk
a country kapelami koncert na stálé
scénû. Koncerty budou pofiádány
kaÏdou druhou sobotu od 20.00 do
24.00. Zájem ze strany úãinkujících
z celé âeské republiky je tak velk˘,
Ïe do fiíjna jsou koncerty tûmito ka-
pelami obsazeny.
Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko, která se zamûfiuje na

cestovní ruch a organizování

nejrÛznûj‰ích aktivit pro vefiej-

nost, se v souãasné dobû angaÏu-

je také v oblasti kultury. Není

novinkou, Ïe pod kfiídly „opées“

Sovinecko vystupuje známá fol-

ková kapela Kelt Grass Band

pod vedením Petra Schäfera.

„Dva roky jsme monitorovali
území mezi Bruntálem a Olo-
moucí s cílem vyhledat zázemí
pro zfiízení stálé scény. To se nám
podafiilo v obci Paseka v objek-
tu, kter˘ se nachází ve smûru na
Huzovou pod kopcem zvan˘m
Zvon. Po zvelebovacích pracích,
které se budou provádût v prÛbû-
hu na‰eho pÛsobení, bychom
v na‰í produkci chtûli prezento-
vat legendy folk a country hudby
svûtového formátu a pfiedev‰ím
by toto zázemí mûlo splÀovat Ïi-
vou a aktuální nabídku na‰í do-



Chceme-li poznat Ïivot na‰ich

pfiedkÛ, potom potfiebujeme vû-

dût, jak trávili své dny v‰ední

i sváteãní a v˘jimeãné. Obec

Stará Ves lidov˘m tradicím pfie-

je, a tak není vzácností, Ïe se ob-

ãané mohou potkávat tu na ma-

sopustu, jindy zase na stavûní

máje a pálení ãarodûjnic ãi na

kácení máje. V‰e tu vzornû orga-

nizuje starosta Pavel Hejsek se

svou rodinou a s nûkolika zapá-

len˘mi dobrovolníky a nad‰enci.

V sobotu 29. dubna se Starove‰tí

jiÏ poãtvrté setkali u obecní vat-

ry, kol dokola se toãila omladina

a chasa se spolu s dobrovoln˘mi

hasiãi pfiipravovala na vztyãení

máje. Nic nevadilo, Ïe poletující

ãarodûjnice zaklely oblohu po-

mocí mocn˘ch kouzel a ãar v ‰e-

divou ‰mouhu, ze které neustále

proudem tekly ãarodûjnické sl-

zy. Hlavnû Ïe oheÀ plál a veselí

se dûlo, i kdyÏ povûtfií nevalné

bylo.

„Prvním rokem se slétly do Staré
Vsi jen tfii ãarodûjnice, ale tenkrát
bylo nádherné poãasí, a my jsme
si to uÏili jaksepatfií. Druh˘m ro-
kem jiÏ pfiiletûlo tfiicet dospûl˘ch
ãarodûjnic. A vloni se nám po
pfiedchozím úspûchu vylíhlo tfiicet
mal˘ch ãarodûjnic. Letos pfii po-
‰mourném poãasí je to trochu
slab‰í, ale nikdo se nenudí, lidé
pfii‰li, baví se, co víc si pfiát,“ ko-

mentuje historii sletu ãarodûjnic

starosta obce Pavel Hejsek. Na 

otázku, jak je moÏné, Ïe ani sta-

rosta neumûl zafiídit pûkné poãasí,

odpovídá: „SnaÏil jsem se pfiimût
ãarodûjnice, aby s tím de‰tûm nû-
co provedly, ale nevy‰lo mi to, za-

to vy‰la na sto procent pfiedpovûì
na‰ich meteorologÛ.“
Tradice se pfiitom ve Staré Vsi

neudrÏují dlouho. Pfied ‰edesáti

lety se vymûnilo ve‰keré obyva-

telstvo a pÛvodní nositelé tradic

jsou vlastnû v Nûmecku. „Sou-
ãasné tradice jsme spí‰ okoukali
nûkde na jiÏní Moravû a na
Vala‰sku. Mnoho na‰ich obãanÛ
tam má kofieny, pfiinesli s sebou
nápady, a tak jsme zaãali zavá-
dût tradice, aby se tyto staly na-
‰imi tradicemi starovesk˘mi,“
podotkl Pavel Hejsek.

Pfii stavûní máje nastaly neoãe-

kávané problémy. Hrstka míst-

ních hasiãÛ podcenila váhu ne-

pfiíli‰ objemného smrku a jeho

vztyãení se napoprvé ani napo-

druhé nepovedlo, teprve aÏ tfietí

pokus byl úspû‰n˘ a za vydatné

pomoci dal‰ích silákÛ se tfiepe-

talky zdobící korunu máje ocitly

v poÏadované asi patnáctimetro-

vé v˘‰ce. Zemûdûlsk˘ stroj, kte-

r˘ v pfiedchozích letech obec

pouÏívala na postavení máje,

musela nahradit patnáctiãlenná

skupina urostl˘ch chlapÛ.

Májka bude zdobit prostranství

u staroveského rybníãku do kon-

ce kvûtna. Poslední kvûtnovou

sobotu se uskuteãní kácení máje,

na které starosta Pavel Hejsek

zve uÏ nyní poãetnou vefiejnost

z blízkého i vzdálenûj‰ího okolí.

„Pokud bude pûkné poãasí,
k tanci, poslechu a pro dobrou
zábavu nám bude jako vÏdy hrát
skupina Karlováci, obãerstvení
bude pochopitelnû zaji‰tûno,“
doplnil informaci o pfií‰tí akci

starosta. JiKo

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2006

22

movské scény,“ prozradil ãerstvé

informace ‰éf kapely Kelt Grass

Band Petr Schäfer, kter˘ je záro-

veÀ fieditelem Obecnû prospû‰né

spoleãnosti Sovinecko.

„Za úãelem náv‰tûvy koncertÛ
z fiad zájemcÛ z R˘mafiovska
jsme uãinili dohodu se Stfiední
soukromou odbornou ‰kolou
Prima, která má svou agenturu,
jeÏ bude zaji‰Èovat autobusovou
dopravu na koncerty,“ doplnil

Petr Schäfer. Zájemci si tak mo-

hou rezervovat místo nejpozdûji

v pátky do 15 hodin na telefonu

554 211 525 u sleãny Hany

âoupkové. Autobusy budou od-

jíÏdût kaÏdou druhou sobotu

vÏdy v 19 hodin od Stfiední sou-

kromé odborné ‰koly Prima

v R˘mafiovû a náv‰tûvníky kon-

certu zase autobus pfiiveze zpát-

ky. Termíny sobotních koncertÛ

budou vãas uvefiejnûny v míst-

ním periodiku nebo na interne-

tové adrese www.keltgrass-
band.wz.cz.
Organizátofii tímto hudebním

projektem fie‰í jednak absenci

podobného kulturního stánku

v na‰em regionu a zároveÀ po-

mohou vytvofiit nûkolik pracov-

ních míst. „Ve spolupráci
s Klubem ãesk˘ch turistÛ by-
chom chtûli vytvofiit i novou tu-
ristickou stezku na kopec Zvon
(asi 600 m n. m.), ze kterého je
krásn˘ rozhled na úrodnou
Hanou,“ zasnil se Petr Schäfer.

Není bez zajímavosti, Ïe symbo-

lem stálé scény bude pfiimûfienû

velk˘ zvon, kter˘ vyrobí známá

zvonafiská dílna rodiny Dytry-

chov˘ch z Brodku u Pfierova.

Zvon bude zavû‰en nad jevi‰tûm

a zaãátek kaÏdé produkce bude

symbolicky oznámen zazvonûním.

„Podafiilo se nám zajistit spo-

lupráci s olomouck˘m rádiem
Apollo, které by kaÏd˘ koncert
vysílalo na Ïivo,“ doplnil kapel-

ník Schäfer a dále fiekl, Ïe druhá

etapa projektu bude zahrnovat

v˘uku country tancÛ, irsk˘ch

a skotsk˘ch tancÛ za doprovodu

reprodukované hudby, a to v li-

ché soboty, kdy nebude koncert.

Na v‰echny druhy tancÛ jsou jiÏ

sjednáni lektofii. UÏ nyní se mo-

hou zájemci o v˘uku tancÛ hlásit

u Petra Schäfera na telefonním

ãísle 777 256 577. JiKo

Z okolních mûst a obcí

Starove‰tí ctí lidové zvyky a tradice
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Pfiehlídka Bruntálsk˘ baãa: Nad‰ení diváci tleskali taneãníkÛm v hale
Pfiíjemné nedûlní odpoledne

strávili náv‰tûvníci bruntálské

sportovní haly 23. dubna pfii tra-

diãní taneãní pfiehlídce Bruntál-

sk˘ baãa. Uspofiádal ji bruntál-

sk˘ DÛm dûtí a mládeÏe.

Pfies dvacet úãinkujících taneã-

ních skupin a souborÛ pfiedvedlo

bûhem více neÏ dvouhodinového

programu na tfiicet vystoupení.

Pfiedstavily se dûti, které nav‰tû-

vují taneãní a pohybové krouÏky

Domu dûtí a mládeÏe v Bruntále,

zájmové krouÏky ‰koly, ale i sou-

bory z okolí.

Snad nejvût‰í nad‰ení publika 

sklidily dívky z taneãního soubo-

ru Beat systém z Velké ·táhle
pod vedením Anety Kováfiové,

které pfiedvedly vystoupení plné

energie na smûsici rockové a hip-

hopové muziky s názvem Run 

away a ·kola hrou. Dvojice chlap-

cÛ Revolution crew z Vajglova
v choreografii s Leo‰em Molinem

nadchla diváky tancem break dan-

ce. Tfii vystoupení Cviãení na la-

viãce, Klobouky a Aerobik ukáza-

ly moderní gymnastky s Lucií

Hermanovou z Moravského

Berouna. Horalky ze Svûtlé Hory

s trenérkou Marií Hrubou zatanãi-

ly Amazonky a Kdo s koho.

Skupina Tyk-tak z RyÏovi‰tû
pfiedvedla skladby Lady marmela-

de a Kelis.

Pfiehlídku zakonãila krkolomná

skladba Break dance show taneãní

skupiny Bad style crew pfii DDM

Bruntál. Kluci pod vedením

ZdeÀka Rozpr˘ma se postarali

o jedineãn˘ závûr taneãního odpo-

ledne a sv˘m atraktivním kom-

paktním vystoupením si zaslouÏili

velk˘ aplaus spokojeného publika. 

Z podkladÛ redakce Ná‰ domov

Co je to, kdyÏ se fiekne

ValpurÏina noc
Filipojakubská noc nebo také ValpurÏina noc

z 30. dubna na 1. kvûtna je povaÏována za jed-

nou z magick˘ch nocí, kdy mají zlé síly vût‰í

moc neÏ jindy. O pÛlnoci pfied sv. Filipem

a Jakubem, kdy mûly zlé síly moc ‰kodit li-

dem, se v‰ak podle legend daly nalézt i ãetné

poklady. Lidé také vûfiili, Ïe v povûtfií poletuje

spousta ãarodûjnic, které se slétají na sabat.

Proto se této noci fiíká „noc ãarodûjnic“.

Na ochranu pfied ãarodûjnicemi se na vyv˘‰e-

n˘ch místech pálily ohnû. Postupem doby

se z tûchto ohÀÛ stalo tradiãní „pálení ãarodûj-

nic“. Úãastníci shromáÏdûní zapalovali ko‰Èa-

ta a vyhazovali je do v˘‰ky, aby vidûli ãaro-

dûjnice létající na ko‰Èatech v povûtfií.V minu-

losti mûly v‰ak tyto zvyky i ryze praktick˘ dÛ-

vod. Mûly za úkol ochranu úrody a dobytka.

Pfii filipojakubské noci se vesniãané chránili

pálením ohÀÛ proti ãarodûjnicím, které umûly

jejich dobytek i úrodu uhranout a tím hospo-

dáfie po‰kodit.

Na návr‰í fiady mûst a vesnic znovu planou oh-

nivé hranice, oÏívá dávn˘ zvyk pálení ãarodûj-

nic. Z generace na generaci pfiecházejí tyto li-

dové rituály plné veselí a ze-

jména dûtské nespoutanosti,

a nikoho pfiitom uÏ ani nena-

padne, jak hluboká tragika tkví

v jejich podstatû - Ïe jde vlastnû o symbolic-

kou stylizaci dávn˘ch inkviziãních poprav.

Právû v tom spoãívá paradoxnost celé vûci.

NeboÈ to, co se dosud napodobuje jako projev

radosti, na‰i dávní pfiedkové proÏívali jako re-

álnou skuteãnost.

Pfiesvûdãení o existenci ãarodûjnictví a kouzel-

nictví bylo ve své dobû souãástí trestního prá-

va. Roku 1708 u nás ve‰lo v platnost tzv. Nové

právo útrpné a hrdelní pro království ãeské,

markrabství moravské a kníÏectví slezské.

Zákoník byl pak uplatÀován fiadu desetiletí a je

jistû pouãné citovat z nûj alespoÀ nûkolik usta-

novení. V ãlánku 19 se v˘slovnû stanoví trest

smrti za „kouzelnictví, hádání, hrncÛv kopání,

takov˘chto do studnic uvrhování a ãarodûjné

stfiílení“. Dále se v pfiíslu‰ném ãlánku uvádí, Ïe

u podezfiel˘ch osob je tfieba zjistit, zda svÛj zá-

vazek se zl˘m duchem uãinili písemnû, ãi ústnû

a zda se zl˘m mocnostem poddali dobrovolnû.

A tak poetická iluze, kterou známe z lidového

zvyku pálení ãarodûjnic, ale stejnû tak z pohá-

dek a povûstí, rázem mizí a obsah soudní pra-

xe, ale i samotn˘ch pfiíbûhÛ nab˘vá neãekanû

reálného kontextu. Lze uvést pfiíklad, stal se ro-

ku 1681 na panství v Jevi‰ovicích u Znojma.

Tamûj‰í past˘fi Tomá‰ Chvátala se pfied inkvi-

ziãním tribunálem zodpovídal za ilegální spo-

jení s temnou mocí. Z oficiálnû podané obÏalo-

by vypl˘valo nûkolik váÏn˘ch podezfiení.

Pfiedev‰ím Ïe na Mora-

vu pfiivolal velké sucho a Ïe

se pak promûÀoval ve

vlka, kter˘ okolí pÛ-

sobil velké ‰kody. Na 

otázku vy‰etfiovatele, zda

umí zahánût dé‰È, odpovû-

dûl: „Ano, umím. âiním tak
biãem, kter˘

natfiu bylinou zvanou dikvant. KdyÏ
takov˘m biãem tfiikrát zapráskám,
boufie a dé‰È okamÏitû ustane.“ Otázka

vy‰etfiovatele: „Jak ses setkal s ãern˘m muÏem,
kter˘ ti takovou moc dal?“ Odpovûì: „Pfied
dvûma roky jsem se bûhem filipojakubské noci
vracel domÛ a cestou mû zastavil duch zvan˘
Ko‰ti‰tû. Tomu jsem se poddal a zapsal jsem se
mu svou krví. Uãinil jsem tak mosaznou lÏící.
Zl˘ duch, kter˘ se mnou hovofiil, byl dobfie
ustrojen, sedûl na koni, mûl vysoké boty a ost-
ruhy.“ Otázka vy‰etfiovatele: „Jakou odmûnu ti
za to slíbil?“ Odpovûì: „Slíbil, Ïe se o mû dob-
fie postará aÏ do smrti. Dostal jsem od nûj moc
ãarovat, promûÀovat se v cokoli, tfieba v my‰

nebo jakoukoli havûÈ.“ Otázka vy‰etfiovatele:

„Úãastnil ses je‰tû s jin˘mi ãarodûji filipoja-
kubsk˘ch slavností na nûjakém rejdi‰ti?“
Odpovûì: „Ano, kaÏdoroãnû na Petrov˘ch ka-
menech. Hodnû se tam vÏdy pilo a tancovalo.
M˘m úkolem bylo nosit putny, do kter˘ch ãaro-
dûjnice házely odpady z prahÛ a dvefií.“
Otázka vy‰etfiovatele: „Umí‰ se promûnit ve vl-
ka a páchat pfiitom ‰kody, kdykoli se ti zach-
ce?“ Odpovûì: „Ano, umím. Jednou jsem se
tak promûnil ve vlka v Plavãi a páchal jsem pfii-
tom ‰kody tím, Ïe jsem pokousal celé stádo ov-
cí.“ Otázka vy‰etfiovatele: „Popi‰, jak se v ta-
kového vlka promûÀuje‰.“ Odpovûì: „Jdu pod
‰iré nebe, uãiním pfiemet, ãert mnû pomÛÏe a uÏ
je ze mû vlk.“ Otázka vy‰etfiovatele: „MÛÏe se
tak ve vlka promûnit kaÏd˘ ãlovûk?“ Odpovûì:

„Ne. To mÛÏe jenom ten, kdo se upsal ãertu.“
Kdybychom nemûli na pamûti, Ïe jde o odpo-

vûdi z oficiálního soudního protokolu, vyfiãené

ov‰em ve smrtelné pfiedtu‰e a s vûdomím, Ïe

jejich nesmyslnost a fantastiãnost obvinûné-

ho uchrání pouze pfied dal‰ím muãením, ni-

koli v‰ak pfied krutou smrtí upálením, moh-

li bychom se domnívat, Ïe ãteme nûjakou

pohádku. Ostatnû kolik existuje pfiíbûhÛ

se stejnou dûjovou osnovou, na jaké byl

zbudován tento chatrn˘ text soudního protoko-

lu? O kouzelnících, ktefií dovedou zahánût dé‰È

a boufii nebo je pfiivolávat? A jak jinak se dûje

v pohádkách a povûstech uzavfiení smlouvy

mezi pozem‰Èanem a pekelníkem neÏ ve zpÛ-

sobu, kter˘ líãil Tomá‰ Chvátala?

JenÏe má vÛbec smysl tohle v‰echno si pfiipo-

mínat bûhem letos jiÏ uplynulé filipojakubské

noci - v záfii planoucích ohÀÛ? Tragika bolesti

se pfiece uÏ dávno rozplynula a pálení ãarodûj-

nic je jen ãasem veselí a radosti ze Ïivota. Tím

víc, Ïe noc, kdy se tak dûje, je zároveÀ pfied-

zvûstí nejkrásnûj‰ího mûsíce roku, kvûtna. Po

celá staletí se tak dûje a mûlo by tomu b˘t i na-

dále. JiKo, zdroj: www.knihzdar.cz
(autor Zdenûk Vyhlídal)

Foto: Dita Dulovcová
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Pfiiãarujte sobû májovou lásku...
Je konec bláznivého, bláhového dubna, je den zasvûcen˘ ãarovn˘m

silám. Poodhrnuji rou‰ku halící temnou stránku kouzelné moci a na-

bízím vám jedno milostné zafiíkávadlo. K jeho provedení je nutno b˘t

sama - neposílám vás do lesÛ ani luk, staãí jen b˘t v tmavém pokoji,

otevfiít okno a pustit energii ãar a mámení k sobû. Mûjte pfiipraveno

v‰e potfiebné a pak uÏ jen zapalte novou bílou svíci...

Vezmi vypran˘ neÏehlen˘ ãtverec ãistého bílého plát˘nka.

Doprostfied napi‰ uhlem jméno toho, koho chce‰ k sobû pfiipoutat.

Pak na nûj pokládej následující: vûtviãku vonného zimostrázu (buxu-

su) - její vÛnû vymaÏe z jeho hlavy v‰e zbyteãné. Dále sedm such˘ch

kuliãek jalovce, rozmaãkanou ãistou skofiápku z hnûdého vejce - to 

abys zniãila jeho obrannou auru. SeÏene‰-li, pfiidej kousek z kofiene

kosatce ãi gladioly - jako vábniãku; k tomu utrhni tfii mladé ‰Èavnaté

kopfiivy, kter˘mi odeÏene‰ od nûj v‰echny pfiípadné sokynû. Zcela na-

vrch poloÏ mal˘ oblázek.

Poté pfiehni do stfiedu lev˘ horní roh a vpíchni tam ‰pendlík. Tfiikrát

zblízka foukni na ‰áteãek a pokraãuj: prav˘ dolní roh, znovu jej pfii-

píchni a tfiikrát na nûj foukni, následuje prav˘ horní roh a koneãnû le-

v˘ dolní. Teì na sloÏené kouzelné psaníãko poloÏ obû ruce, zavfii oãi

a soustfieì v‰echny své my‰lenky na pfiedstavu onoho muÏe.

A zvolna opakuj:

Volám tû , mÛj mil˘ , volám tû zdál i
Srdce mi otevfi i , tvá jsem, mÛj král i
âáry a kouzla pos í lám z lásky
Nenech mne smutnou
Samota pál í

Vyndej nyní ‰pendlík a vyjmi z ‰áteãku onen oblázek. Nyní svaÏ kfií-

Ïem protilehlé rohy tak, abys vytvofiila jak˘si mal˘ raneãek. Ten pak

nos t˘den pfii sobû (v kabelce atd.) Povede-li se ti, dej onen oblázek

dotyãnému - záleÏí jen na tobû, jak dalece ho dovede‰ pfiimût, aby ho

on mûl u sebe - to je nejúãinnûj‰í - snad kdyÏ mu jej vûnuje‰ pro ‰tûs-

tí. Minimálnû ho dej na místo, kde on se vyskytuje. ·pendlík neza-

hazuj, ale schovej, po t˘dnu ho pak zabodni do onoho raneãku - ale

pozor, má to velkou úãinnost - zapichuje‰ se mu tím napevno do my‰-

lenek. Zdroj: www.kudlanka.cz

Historické pozoruhodnosti

Pohnutá historie jednoho svatého
Na cestû za historick˘mi a kul-

turními památkami na‰eho regio-

nu se dnes vydáme za Janem
Nepomuck˘m.
Kdo by neznal svûtce, jehoÏ so-

cha je skoro v kaÏdé vût‰í vesni-

ci, na mnoha mostech a nábfie-

Ïích. Knûz v rochetû (obfiadním

bílém plátûném rouchu po kolena

s ‰irok˘mi rukávy) a s biretem

(pokr˘vkou hlavy vyztuÏenou di-

agonálními Ïebry), s pûti hvûzda-

mi kolem hlavy, drÏící v náruãí

kfiíÏ s ukfiiÏovan˘m Kristem, pfií-

padnû je‰tû palmovou ratolest

(symbol vítûzství).

Sochy stojí na sv˘ch místech vût-

‰inou jiÏ od osmnáctého století

a mohly by toho hodnû vyprávût

o osudech lidí, ktefií se k nim

chodili modlit nebo k nim jen

s úctou vzhlíÏeli. Bez zajímavos-

ti v‰ak není ani osud tohoto ães-

kého svatého, uctívaného v mno-

ha zemích, a to i za mofiem, ze-

jména v Latinské Americe.

Za svatého byl Jan Nepomuck˘

prohlá‰en nejen na základû le-

gend, ale zejména také v návaz-

nosti na „zázrak“, k nûmuÏ do‰lo

pfii exhumaci ostatkÛ tûla Jana

z Pomuku v roce 1719. Tehdy ko-

mise sloÏená z vysok˘ch církev-

ních funkcionáfiÛ, ale i lékafiÛ

a chirurgÛ, právníkÛ a ‰lechticÛ

konstatovala, Ïe kus naãervenalé

tkánû, která byla nalezena uvnitfi

exhumované lebky, je svûtcÛv ja-

zyk. V‰ichni z pfiítomn˘ch pak na-

byli pfiesvûdãení, Ïe jazyk se ne-

mohl zachovat po

dobu více neÏ tfií

století od Janovy

smrti pfiirozenou

cestou, n˘brÏ zfiej-

m˘m zázrakem, je-

hoÏ pfiíãinou a pod-

statou bylo zacho-

vání zpovûdního

tajemství ve smys-

lu tehdej‰í legendy

o Janovi. Údajn˘

JanÛv jazyk navíc

po tom, co ho polí-

bil svûtící biskup,

zmûnil barvu na

‰arlatovou a ponû-

kud nabûhl. V této

podobû pak byl 

uloÏen do mon-

strance a uctíván

jako relikvie; od-

haduje se, Ïe do ro-

ku 1866 ji pfii‰lo uctít

(a políbit) skoro sedm milionÛ vû-

fiících.

Jak to v‰echno bylo? Musíme

vynechat fiadu detailÛ, abychom

sdûlili to podstatné. Jan (Johann,

Johánek) se narodil kolem roku

1340 v trhové vsi Pomuku nále-

Ïející nedalekému cisterciáckému

klá‰teru v Nepomuku v jihozá-

padních âechách. Za husitsk˘ch

válek byl klá‰ter zniãen a pfie-

vládlo oznaãování Nepomuk. Jan

sám se psal z Pomuku. Pracoval

jako úfiedník, studoval na praÏské

právnické fakultû a titul doktora

církevního práva získal v italské

Padovû. Po návratu do Prahy pÛ-

sobil jako notáfi a pozdûji zastával

funkci generálního vikáfie, tedy

jakéhosi námûstka praÏského ar-

cibiskupa. Dostal se do sporu

o kompetence mezi svûtskou

a církevní mocí, mezi králem

Václavem IV. a arcibiskupem

Janem z Jen‰tejna. Po neúspûchu

jedné z intrik veden˘ch králem

proti arcibiskupovi se panovník

rozzufiil a poruãil, aby zatkli arci-

biskupa a v‰echny církevní hod-

nostáfie v jeho okolí. Pan arcibis-

kup pfied králem pro jistotu v pfie-

strojení utekl na svÛj hrad

v Roudnici nad Labem, generální

vikáfi zÛstal v Praze, byl zatãen

a ve vûzení zvaném ·pinka na

Starém Mûstû praÏském byl spo-

lu s dal‰ími nûkolika hodnostáfii

vysl˘chán. Král Václav IV. si pfiál

b˘t útrpnému vysl˘chání osobnû

pfiítomen. Popis muãení, kterému

byl Johann z Pomuku podroben,

nahání dne‰nímu ãlovûku hrÛzu,

utrpení muãen˘ch ve stfiedovûku

bylo nepfiedstavitelné. Nejkrutûji

ze v‰ech byl za osobního pfiispûní

samotného krále muãen Johann.

Václav IV. si postupnû uvûdomo-

val moÏné následky svého chová-

ní, proto chtûl v‰echny propustit

pod pfiísahou mlãení. Johánek

v‰ak jiÏ pfiísahat nemohl, stra‰livé

utrpení nepfieÏil. Král nechal 

umuãeného svázat do kozelce

a za pomoci kata ho osobnû sho-

dil s Karlova mostu do Vltavy.

Stalo se tak v noci 20. bfiezna

1393. Po pûtadvaceti dnech vyne-

sla voda tûlo na bfieh, mrtvého se

ujali fieholníci z klá‰tera v Du‰ní

ulici a pohfibili ho pfii kostele sv.

KfiíÏe Vût‰ího, v roce 1396 pak

byly jeho ostatky pfieneseny

do chrámu sv. Víta. Pozdûji, pfii

renovaci hrobu, do‰lo k formální

chybû, která znaãnou mûrou 

ovlivnila dal‰í sled událostí - ka-

meník vytesal do náhrobku jako

datum úmrtí rok 1383, tedy o de-

set let dfiíve, neÏ byla skuteãnost.

Po roce 1449 Tomá‰ Ebendofer

z Haselbachu zvefiejnil domnûn-

ku, podle níÏ bylo dÛvodem

Janovy smrti zpovûdní tajemství.

V roce 1541 vychází Kronika

ãeská Václava Hájka z Liboãan

a ten problém dvojího data úmrtí

vyfie‰il svérázn˘m zpÛsobem -

prohlásil, Ïe utopení duchovní se

stejn˘m jménem byli dva, jeden

byl umuãen kvÛli sporu krále

a arcibiskupa roku 1393 a druh˘

- pro odli‰ení uÏ Jan z Nepomu-

ku - mûl b˘t zpovûdníkem krá-

lovny Îofie, a protoÏe nechtûl

prozradit Ïárlivému králi obsah

zpovûdního tajemství, nechal ho

krut˘ vladafi za trest utopit ve

Vltavû v roce 1383.Socha Jana Nepomuckého ve Staré Vsi
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V roce 1747 Eliá‰ Sandrich vy-

vrátil HájkÛv omyl a datoval

Janovu smrt do roku 1393 a v ro-

ce 1787 Josef Dobrovsk˘ vylu-

ãoval jako dÛvod Janovy smrti

zpovûdní tajemství.

Nicménû stalo se, Ïe na základû

Ïádosti praÏské kapituly z roku

z 1675 o blahofieãení Jana

z Nepomuku do‰lo podle tehdej-

‰ích fiímsk˘ch pfiedpisÛ v roce

1719 k otevfiení hrobu Jana

z Pomuku. Pfii exhumaci bylo

konstatováno ono zázraãné za-

chování jazyka, jímÏ mûl Jan za-

chovat zpovûdní tajemství.

Kanonizaãní komisi pak byly

pfiedloÏeny dal‰í dÛvûryhodné

zázraky. Prvním bylo zachránûní

‰estileté Rozálie Hodánkové

pfied utopením v ledové vodû

a rozdrcením ml˘nsk˘m kolem;

Rozálie uklouzla na zledovatûlé

lávce a spadla do Otavy. V ledo-

vé vodû strávila pÛl hodiny, pod

vodou se jí mûl zjevit Jan

Nepomuck˘ a ujistit ji, Ïe ne-

zemfie - a tak se také stalo.

Druh˘m bylo uzdravení jedna-

dvacetileté Terezie Veroniky, kte-

ré nesprávn˘m lé-

ãením zcela odu-

mfiela levá ruka; té

se po modlitbách

a devítidenním pÛ-

stu rovnûÏ zjevil

Jan a rovnûÏ ji uji-

stil, Ïe jí bude po-

moÏeno. Ráno pfii

pfiijímání v kostele

se jí ruka náhle

uzdravila.

Na základû dopo-

ruãení kanonizaã-

ní komise papeÏ

Benedikt XIII.

prohlásil 19. bfiez-

na 1729 Jana Ne-

pomuckého za sva-

tého. Díky mohut-

né propagandû se

pak z Jana stal vel-

mi uznávan˘ a uctí-

van˘ svûtec. Po ze-

mi se ‰ífiily dal‰í

historky o jeho zázraãném pÛso-

bení, dokonce i takové, Ïe na

smrt nemocné vyléãí prach a hlí-

na z Janova hrobu; v první polo-

vinû 18. století se tento „zázraã-

n˘ lék“ stal i pfiedmûtem zámofi-

ského obchodu.

V roce 1849 F. B. Mikovec (di-

vadelní kritik a teoretik) uvefiej-

nil teorii, podle níÏ byl v dobû

prot i re formace

svûtec Jan Nepo-

muck˘ vytvofien

umûle, aby zastínil

památku Jana Hu-

sa.

Postava svatého Ja-

na Nepomuckého

byla nesãetnûkrát

ztvárnûna v lite-

rární, v˘tvarné ãi

sochafiské podobû,

vesmûs podle ty-

pu, kter˘ v roce

1693 vytvofiil pro

praÏsk˘ Kamenn˘

most sochafi Jan

Brokoff. Odhadu-

je se, Ïe jen

v Evropû je na tfii-

cet tisíc soch Jana.

Znám˘m poutním

místem u nás je kos-

tel svatého

Jana Nepo-

muckého na

Zelené Hofie

u Îìáru nad

Sázavou.

Na R˘mafiov-
sku najdeme
fiadu umûlec-
k˘ch ztvár-
nûní podob
tohoto svût-
ce. Jde napfi.

o obraz J. K.

H a n d k e h o

z roku 1729

v kostele sv.
M i c h a e l a
a nám v‰em

dÛvûrnû zná-

mou pískov-
covou sochu
na námûstí
Míru v R˘-
mafiovû, vytvofienou Severinem

Tischlerem v roce 1736. Lidovou

dfievûnou barokní plastiku
Jana je moÏné si prohlédnout

v muzeu. Své Jany Nepomucké

mají i v Horním Mûstû - v kos-
tele Mafií Magdaleny obraz
J. Zinka ze 40. let 18. století

a kvalitní barokní sochu sv.
Jana Nepomuckého z roku

1770 v neobvyklé póze - s bire-

tem v levé ruce. Také ve Staré
Vsi je Janova socha z konce 

18. století prostovlasá, s biretem

v pravé ruce. Na námûstí

v Bfiidliãné stojí socha Jana
Nepomuckého od roku 1766, na
Sovinci pfied kostelem od r. 1729.

Sochu v kostele sv. Jakuba
Vût‰ího v Dolní Moravici vytvo-

fiil kolem roku 1800 J. Mather, so-
cha u silnice pochází z roku

1751, Jana Nepomuckého s krá-
lovnou Îofií najdeme i na spod-
ní ãásti podstavce pilífie pozoru-
hodného souso‰í sv. Trojice z ro-

ku 1752. Pro kostel nejsvûtûj‰í
Trojice v Albrechticích u R˘ma-
fiova namaloval obraz Jana
Nepomuckého F. Körner v roce

1865.

Svátek Jana Nepomuckého, kter˘

je také povaÏován za patrona vod

a kter˘ jiÏ kolem roku 1600 patfiil

k zemsk˘m patronÛm âech, se

slaví 16. kvûtna; v âechách byl

zru‰en zemsk˘ svátek jako den

pracovního klidu v roce 1925.

A jak to vlastnû bylo s údajn˘m
zázraãnû zachovan˘m jazykem
Jana Nepomuckého? Odpovûì

máme z doby nedávné. V roce

1972 pfii archeologickém v˘zku-

mu a ohledání svûtcov˘ch ostatkÛ

za pomoci moderních metod bylo

potvrzeno, Ïe Johann z Pomuku

zemfiel krutou násilnou smrtí,

a dal‰ím jednoznaãn˘m zji‰tûním

bylo, Ïe to, co bylo povaÏováno po

více neÏ 250 let za jazyk svûtce, je

ve skuteãnosti mozková tkáÀ, jejíÏ

tukové látky mohou pfietrvat ve

ztuhlé formû velmi dlouho.

Legendy v‰ak pfieÏívají dál, jako

napfiíklad ta, Ïe pfii narození

Johánka z Pomuku se objevil oh-

niv˘ plamen nebo Ïe kolem hla-

vy umuãeného svûtce vhozeného

do Vltavy záfiilo svûtlo, znázor-

Àované pak po staletí pûti záfiící-

mi hvûzdiãkami nad jeho hlavou.

Jisté je, Ïe Johánek z Pomuku byl

jednou z mnoha nevinn˘ch

a zbyteãn˘ch obûtí v na‰í historii,

vût‰inû tûch dal‰ích ani pfiedcho-

zích v‰ak nikdo nikdy Ïádné so-

chy nepostavil a nepostaví.

Snad trochu za zázrak je moÏné

povaÏovat skuteãnost, Ïe sochy

svatého Jana Nepomuckého pfie-

ãkaly více neÏ deset lidsk˘ch ge-

nerací a nezniãil je ani neúprosn˘

zub ãasu, ale ani zlá ruka ãlovûka

nebo politického reÏimu. UÏ pro-

to stojí za to je nav‰tívit a pro-

hlédnout si je zblízka, v klidu

a v úctû k na‰im pfiedchÛdcÛm

v této krajinû.

Zdroje:

Seznam kulturních památek 

okresu Bruntál, OKÚ Bruntál

a Památkov˘ ústav Ostrava.

Webové stránky s problematikou

J. Nepomuckého: www.cirkev.cz,

www.rozhlas.cz, www.sjn.cz,

www.celemvzad.cz a dal‰í. 

M. Marek
Socha Jana Nepomuckého v Horním Mûstû

Fota: Ing. Miloslav Marek

Socha Jana Nepomuckého v Bfiidliãné

Socha Jana Nepomuckého v Dolní Moravici
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Vyjádfiení hejtmana kraje k situaci kolem firmy Hyundai
(Svûtové agentury v minul˘ch dnech informovaly o dal‰ím v˘voji vy‰etfiování korupce v fiadách vrcholn˘ch manaÏerÛ firmy Hyundai, speku-
luje se o zastavení svûtové expanze firmy.)

Hejtman kraje EvÏen To‰enovsk˘:
,,Nemáme stále Ïádné oficiální informace
z Koreje o tom, Ïe by Hyundai Motor Company
zastavovala investici v No‰ovicích, proto i na-
dále povaÏuji zprávy v médiích za spekulace.
Pro nás je dÛleÏité to, co nám sdûluje korejská
strana - a odtud máme naopak uji‰tûní o tom, Ïe
Hyundai o zru‰ení plánÛ na stavbu továrny
v No‰ovicích neuvaÏuje a pfiípravy stále bûÏí.
Pro nás se tedy nic nemûní - ãekáme na oficiál-
ní stanovisko spoleãnosti Hyundai. Je ale velmi
pravdûpodobné, Ïe slavnostní v˘kop nebude
v polovinû kvûtna. Do konce dubna, doufám,
bude jasno, taková je dohoda s korejskou stra-
nou.
Situace v Koreji je nejasná, nepfiehledná, kaÏ-

dou hodinou se mûní a opravdu si nemyslím, Ïe
by se v této chvíli dalo dûlat víc. Podle mé-
ho názoru tedy i na‰e vláda v této chvíli dûlá
maximum moÏného. Na druhé stranû vûfiím, Ïe
ãeská vláda dodrÏí v‰echny sliby vÛãi na‰emu
kraji: do pfiípravy zóny uÏ stát investoval ob-
rovské peníze a my oãekáváme i naplnûní
v‰ech slibÛ dan˘ch v souvislosti s v˘stavbou
zóny - pfiedev‰ím tûch, které se t˘kají dobudo-
vání infrastruktury, tedy modernizace silnic
a Ïeleznice v kraji. My - tedy Moravskoslezsk˘
kraj - dodrÏíme samozfiejmû v‰echny závazky
dané lidem a obcím v souvislosti s pfiípravou
zóny.
Je nutné zdÛraznit, Ïe práce v no‰ovické zónû

stále bûÏí a Ïe ji od zaãátku pfiipravujeme jako
strategickou krajskou zónu, nikoli tedy úãelovû
pro Hyundai. Do pfiípravy a budování zóny uÏ
bylo investováno mnoho penûz - témûfi 600 mi-
lionÛ korun. Více neÏ pÛl miliardy bylo rozdû-
leno mezi 170 vlastníkÛ pozemkÛ a domÛ - pe-
níze uvolnil stát, prvních 20 milionÛ korun uÏ
od kraje dostalo i zemûdûlské druÏstvo. Îádné
peníze nebyly investovány úãelovû pro projekt
Hyundai a pfiípadná zmûna investora by nezna-
menala Ïádn˘ finanãní propad. Vyroste-li v zó-
nû továrna Hyundai, bude to skvûlé, ale jsou
i dal‰í velcí investofii, ktefií chtûjí pozemky
o rozloze vût‰í neÏ sto hektarÛ, takÏe nemám
strach, Ïe bychom zónu nenaplnili.“

Kanceláfi zmocnûnce vlády pro Moravskoslezsk˘ kraj
bude více slouÏit mûstÛm, obcím i podnikatelÛm

Aãkoli je‰tû neuplynulo sto dní obvyklé 
ochranné lhÛty od nástupu do funkce, je uÏ
nyní jasné, Ïe nov˘ zmocnûnec vlády pro
Moravskoslezsk˘ kraj chce v˘raznû zmûnit
vnímání svého úfiadu. Priority nového zmoc-
nûnce Petra Wolfa, kter˘ na zaãátku dubna
vystfiídal Vítûzslava Zamarského, jsou nece-
l˘ mûsíc po pfievzetí kompetencí definované
a vycházejí z charakteru regionu. „Mám na
starost fie‰ení problémÛ spojen˘ch s útlumem
prÛmyslu, s nezamûstnaností, obnovou Ïivot-
ního prostfiedí a celkov˘m zlep‰ením Ïivota
v kraji. Je jasné, Ïe v‰e se bude odvíjet od fi-
nanãních zdrojÛ, které se podafií do regionu
pfiitáhnout. To je zaãátek v‰ech aktivit, a tedy
priorita nejvy‰‰í,“ poznamenal.
Nov˘ zmocnûnec ale nechce stavût jen na

mnohokrát skloÀovan˘ch zdrojích
z Evropské unie. „Je jasné, Ïe zpracování
kvalitních projektÛ, bez nichÏ není ãerpání
z EU moÏné, je urãitû jedním z m˘ch hlavních
úkolÛ. Jako svoji jednoznaãnou prioritu jsem
si v‰ak stanovil, aby se v tomto regionu ãer-
paly v‰echny národní zdroje. Napfiíklad ty
dlouho schválené na projekty revitalizace,“
uvedl dále.
Prvním reáln˘m v˘stupem v tomto smûru po
jmenování do funkce je uskuteãnûní jiÏ dfiíve
podan˘ch 21 projektÛ na rekultivaci oblastí
postiÏen˘ch dÛlní ãinností. „Co nejdfiíve chci
spustit realizaci projektÛ. U tûch nad dva mi-
liony korun bude tfieba vypsat v˘bûrová fiíze-
ní. Chci, aby se tak stalo co nejdfiíve,“ fiekl.
SvÛj úkol vidí Petr Wolf rovnûÏ v pomoci pro

malé a stfiední podniky, zejména v tzv. dotaã-
ním titulu ã. 4 Financování pfiípravy pilotních
projektÛ pro revitalizaci Moravskoslezského
kraje. „I to by mûla b˘t jedna z cest, jak za-
bránit tomu, aby z na‰eho kraje odcházeli
kvÛli nedostatku pfiíleÏitostí mladí talentova-
ní lidé, coÏ také chápu jako svou prioritu ve
funkci zmocnûnce vlády,“ dodal.
Pro dosaÏení sv˘ch cílÛ chce Petr Wolf více
„otevfiít“ úfiad zmocnûnce vlády, aby - jedno-
du‰e fieãeno - dokázal oslovit více lidí, insti-
tucí, firem ãi pfiedstavitelÛ obcí. „Budu se
snaÏit o to, aby si tfieba starostové uvûdomi-
li, Ïe úfiad zmocnûnce pro nû mÛÏe znamenat
jakousi alternativu financování jejich projek-
tÛ. TotéÏ mÛÏe platit i pro men‰í firmy,“ do-
dal nov˘ zmocnûnec. 

Vysoko‰kolsk˘ pedagog, kter˘ garantuje
pfiedmûty: Management, Ekonomick˘ soft-
ware, Informaãní systémy, jak pro bakaláfi-
ské, magisterské, tak i doktorské studium.
Dále je ãlenem pracovní komise pro prÛ-
myslovou politiku NHK âSSD, ãlen za-
hraniãní komise Moravskoslezského kraje,

ãlen vûdecké rady ministra Ïivotního pro-
stfiedí, zastupitel mûstského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky, honorární po-
radce premiéra âR.
Pracoval jako samostatn˘ projektant ve
Vítkovicích, prodûkan Ekonomické fakul-
ty V·B - TU Ostrava, specialista ekono-

mického fieditele, ekonomické oddûlení
SME, a. s.
Vedle odborné ãinnosti podnikal jako oso-
ba samostatnû v˘dûleãnû ãinná v oboru
managementu a konzultaãní ãinnosti.
Je ãlenem âSSD. Má rád myslivost a te-
rénní auta.

KONTAKT: Adresa kanceláfie: Veleslavínova 4/1002, Ostrava, telefon: 596 110 544, mobil: 731 628 298

Kdo je Petr WOLF

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Kraj zvefiejnil volná místa na stfiedních ‰kolách a uãili‰tích
Na webov˘ch stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz jsou jiÏ zvefiejnû-
ny první volné kapacity stfiedních ‰kol a uãili‰È pro druhá a dal‰í kola pfii-
jímaãek - fiazeno dle okresÛ vãetnû kontaktÛ pfiímo na ‰koly, odkaz je vi-
ditelnû na titulní stranû webu v aktualitách a zÛstane tam aÏ do záfií tak,
aby zájemci mohli rychle najít, co potfiebují. Nabídka se aktualizuje kaÏ-
d˘ den. Druhá a dal‰í kola pfiijímaãek vãetnû termínÛ jsou zcela v reÏii
fieditelÛ ‰kol.
Kontaktní osoby na odboru ‰kolství KÚ, které podávají informace k pfii-
jímacímu fiízení do 1. roãníkÛ stfiedních ‰kol (podle okresÛ, pro zájemce
staãí volat na ústfiednu KÚ 595 622 111, kde je pfiíslu‰nû podle zájmu
o okres spojí):
PaedDr. Stanislava ·mídová, tel.: 595 622 474;
Karin VozÀáková, tel.: 595 622 410 (okresy Nov˘ Jiãín, Fr˘dek-Místek);
Zuzana Pavlásková, tel.: 595 622 956 (okres Ostrava);
Pavla Nyklová, tel.: 595 622 358 (okres Opava);
Mgr. Petr Mat˘sek, tel.: 595 622 699 (okresy Karviná, Bruntál).
Nabídka moÏností pro stfiedo‰koláky v MSK se od 1. 9. 2006 roz‰ifiuje

o 42 nov˘ch oborÛ vzdûlání: o 33 oborÛ s maturitní zkou‰kou (v tom je
napfi. 7 nov˘ch lyceí s 900 nov˘mi místy), 8 s v˘uãním listem a jeden 
obor vy‰‰ího odborného vzdûlávání. V kraji dnes studuje na stfiedních
‰kolách asi 65 000 ÏákÛ, na gymnáziích 16 500 (jen od roku 2001 se po-
ãet studentÛ gymnázií v kraji zvedl o témûfi 800).
Pfied leto‰ními pfiijímacími zkou‰kami se ÏákÛm nabízelo celkem 19 600
míst na v‰ech S· a uãili‰tích v kraji, odhaduje se, Ïe více neÏ 70 % ÏákÛ
(ãi studentÛ na VO·) se dostalo na ‰kolu uÏ v prvním kole. Tradiãnû nej-
vût‰í zájem byl o gymnázia a nûkteré stfiední odborné ‰koly, hlavnû
v Ostravû a dal‰ích vût‰ích mûstech, nenaplnûné zÛstávají po prvním ko-
le pfiedev‰ím uãÀovské obory, ale jsou i místa na maturitních oborech
‰kol, na Bruntálsku jsou je‰tû místa i v gymnáziích.
V kraji je dnes 157 stfiedních ‰kol a uãili‰È, MSK je zfiizovatelem 
108 z nich, vloni se do prvních roãníkÛ pfiihlásilo 16 200 dûtí, letos
o 600 více. KaÏd˘ Ïák najde uplatnûní - nabídka celkovû je vy‰‰í neÏ
poãet ÏákÛ.

·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK
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Akce hradu Sovinec

Na hradû Sovinci uvítali jaro
Na pomlázkové veselici aneb
Velikonoãní jarmark lidov˘ch fieme-
sel, to byl název první oficiální leto‰ní
akce, která se uskuteãnila pfiedminu-
l˘ víkend 22. a 23. dubna na hradû
Sovinci za úãasti více jak dvou a pÛl ti-
síce náv‰tûvníkÛ.
„Lidé vyuÏili velmi teplého a slu-
neãného poãasí a vydali se pfiiví-
tat jaro na hrad Sovinec a dobfie
udûlali, protoÏe první jarní víkend
na Sovinci se opravdu vydafiil,“
komentoval uplynulou akci kaste-

lán hradu Zdenûk Zedek.

Sluníãko se na jednotlivá hradní

nádvofií prodíralo pfies velké snû-

hové bariéry jen velmi pozvolna.

Dlouhá zima a znaãné mnoÏství

snûhu, kter˘ leÏel na Sovinci je‰tû

pfied pár dny, byly také dÛvodem,

proã organizátofii pfiesunuli termín

první jarní akce o t˘den pozdûji.

Ti, kdo tuto informaci nezazna-

menali a na hrad pfiesto pfiijeli, by-

li spokojeni. Naskytla se jim po-

zoruhodná pfiíleÏitost spatfiit hrad-

ní sklepení a absolvovat netradiã-

ní prohlídku hradu a hradních zá-

koutí. Této vÛbec první leto‰ní ak-

ce se zúãastnilo stejné mnoÏství

náv‰tûvníkÛ jako

Velikonoãního

jarmarku.

Na pomlázkové

veselici zhlédli

náv‰tûvníci hradu

pestr˘ program,

kter˘ zahrnoval

fiíkadla, tradice

a folklórní zvyky,

zdobení perníkÛ

a pfiedvádûní jar-

ních fiemesel, Ïonglování, loutko-

vé a hrané divadlo, právo útrpné

a stfiedovûkou vû‰tírnu, ‰ermífiské

souboje a doprovodn˘ program

pro dûti. Kromû toho mohli velcí

i malí mlsouni vybírat z nepfieber-

ného mnoÏství nejrÛznûj‰ích dob-

rot a specialit, mezi nûÏ patfiila 

i ochutnávka archivních vín, po-

dávan˘ch bratry templáfii.

„Nejúspû‰nûj‰ím úãinkujícím prv-
ní jarní akce se podle divácké an-
kety stal na prvním místû tradiãnû
kejklífi Tomá‰ Kfiupala, druzí se
umístili Morav‰tí kfiíÏoví rytífii,
tfietí pak skonãila Katovna Locus
a divácky nejúspû‰nûj‰ím pofia-
dem byl Indián v podání Katovny
Locus,“ doplnil informaci o pro-

gramovém sloÏení Velikonoãního

jarmarku Zdenûk Zedek.

Leto‰ní sezónu vidí kastelán hra-

du stále optimisticky, i pfiesto Ïe

zcela bûÏné dotace, které dostá-

vají správci jin˘ch kulturních pa-

mátek, hradÛ a zámkÛ, nejsou

v pfiípadû hradu Sovince uÏ tak

bûÏné. „Granty a dotace se k nám
jaksi nehrnou díky stále nedofie-
‰en˘m církevním restitucím.
Domnívám se v‰ak, Ïe lidé cestu
na Sovinec vÏdycky najdou,
v podstatû i díky médiím, která
nám vychází vstfiíc a zcela nezi‰t-
nû propagují na‰e akce,“ pozna-

menal na závûr purkrabí hradu

Zdenûk Zedek alias Mlok, kter˘

zve jiÏ nyní v‰echny pfiátele hra-

du Sovince na dal‰í akci, tento-

krát vûnovanou tûm nejmen‰ím

v rámci Dne dûtí. A na co se mo-

hou náv‰tûvníci hradu tû‰it? Mezi

nov˘mi tváfiemi se objeví ãlenové

Divadelní spoleãnosti KoÀmo

z âesk˘ch Budûjovic, z jejichÏ

fiad pochází i velmi oblíben˘ he-

rec a kejklífi VíÈa Marãík.

Pfiijedou se dvûma pohádkami,

a jak fiekl sám purkrabí Zedek, uÏ

se na nû moc tû‰í. Pro dûti bude

pfiipraveno mnoho her, soutûÏí

a nejrÛznûj‰ích disciplín a odmû-

nu si odnese kaÏdé z nich, které se

aktivnû zapojí do soutûÏí. JiKo

1. a 2. 7. Loutkáfiská pouÈ 19. a 20. 8. Tradiãní fiemesln˘ jarmark
15. a 16. 7. Válka tfiicetiletá 23. a 24. 9. Vinobraní
29. a 30. 7. Lesnické slavnosti 28. 10. Ukonãení sezóny

Informace: tel. 777 205 029, sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz, www.sovinec.info

Dále pfiipravujeme:

Pozvánka na dal‰í akci
Láry fáry do pohádky

Dûtsk˘ den aneb Pohádkov˘ hrad patfií dûtem
Úãinkují:

Divadelní spoleãnost KoÀmo - www.konmo.cz ·ermífiská a divadelní spoleãnost Cordiallo
Kejklífi Kfiupala, Dûtské divadélko Magnetík TûÏkoodûnci Tartas, ‰ermífiská garda Dûdictví

Pohádková Babka ãarodûjka

Rytífi Kobylka uspofiádal pro dûti veselici, hejtman s hrstkou vûrn˘ch v‰ak odmítá dûtem klíãe hradní pfiedat. Zábavn˘ program s pohádkami, po-

vûstmi a kejklováním. Hry a klání rytífiská pro dûti i dospûlé. SoutûÏ v kreslení pohádkov˘ch bytostí a soutûÏ v pátrání po glejtech magick˘ch.

Po oba dny hrad otevfien 9.00 - 19.00

HRAD SOVINEC - Denní program 20. a 21. kvûtna

09.20 Udatné stráÏe sovinecké, veselá scénka, Dûdictví 1. a 2. nádv.

09.25 KoblíÏek na cestách, pohádka, Babka ãarodûjka 3. nádv.

09.45 Pfiedá hejtman dûtem klíãe od hradu ??? 4. nádv.

10.00 Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh, bajka, Magnetík 5. nádv.

10.25 PrÛvod úãinkujících hradem z 1. na 5. nádv.

10.30 Co se stalo v pekle, ‰ermífiská pohádka, Cordiallo 5. nádv.

10.55 Vyrostl jste, mistfie, kejklífiská show na chÛdách 5. nádv.

11.20 Po proh˘fiené noci, ‰erm, tûÏkoodûnci v brnûní Tartas 5. nádv.

11.40 ·lo vejce na vandr, pohádka, KoÀmo 5. nádv.

12.30 Kouzeln˘ mû‰ec, pfiíbûh, Dûdictví 5. nádv.

12.50 Perníková chaloupka, pohádka pro nejmen‰í 5. nádv.

13.20 Zrcadlo Ïivota, povídkov˘ pfiíbûh, Cordiallo 5. nádv.

13.40 Rád vstupuji do boufilivého potlesku, kejklífi Kfiupala 5. nádv.

14.00 Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh, bajky, Magnetík 5. nádv.

14.30 Pátrání po ..., ‰erm, Tartas 5. nádv.

14.50 ·lo vejce na vandr, pohádka, KoÀmo 5. nádv.

15.45 KoblíÏek na cestách, pohádka, Babka ãarodûjka 5. nádv.

16.00 Chaloupka v Jeseníkách, pfiíbûh, Dûdictví 5. nádv.

16.30 ·a‰ek a hrabû, kejklífiská show, Tomá‰ Kfiupala 5. nádv.

16.50 Co se stalo v pekle, ‰ermífiská pohádka, Cordiallo 5. nádv.

17.15 Po proh˘fiené noci, ‰erm, tûÏkoodûnci v brnûní Tartas 5. nádv.

Dále jen v sobotu
17.35 Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh, bajky, Magnetík 5. nádv.

18.00 Kouzeln˘ mû‰ec, pfiíbûh, Dûdictví 5. nádv.

18.20 Zazvonil zvonec a pohádky je konec, kejklífi Kfiupala 5. nádv.

10.00 - 15.00 kreslení pohádkov˘ch bytostí ve vûÏi

10.00 - 16.00 prohlídky hradu s prÛvodcem v kaÏdou celou hodinu

(z horního hradu)
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Seriál

Nebojte se první pomoci (9. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy bezprostfiedního ohroÏení Ïivota
Bezde‰í
Jedná se o stav, kdy postiÏen˘ ned˘chá, tj. ne-

koná Ïádné d˘chací pohyby.

Pfiíãiny bezde‰í: Vyfiazení funkce dechového

centra v mozku v dÛsledku úrazu nebo choroby.

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

rtÛ a jazyka;

- na hrudníku nelze zaregistrovat Ïádn˘ pohyb;

- není sly‰iteln˘ Ïádn˘ d˘chací zvuk;

- u úst a nosu chybí závan vzduchového proudu.

V ãem spoãívá ohroÏení Ïivota?
V zástavû krevního obûhu, k níÏ dojde z dÛvodu

nedostatku kyslíku v srdeãním svalu a mozku.

Postup první pomoci:
Jedin˘m fie‰ení je umûlé d˘chání. Podmínkou

jeho provádûní jsou volné d˘chací cesty (viz

pfiedchozí kapitolu).

Základní metodikou je d˘chání z úst do úst,
resp. plic do plic, jedná se o dva názvy pro ten-

t˘Ï postup.

Zachránce vydechuje vzduch z vlastních d˘-

chacích cest (ten je sice ochuzen o kyslík - ob-

sahuje ho 16 % - toto mnoÏství je v‰ak za nor-

málních podmínek je‰tû dostaãující) a vdechu-
je ho do úst nebo nosu postiÏeného. Pfii d˘-
chání do úst je nutno prsty sevfiít nosní kfiíd-
la, pfii d˘chání do nosu je nutno sevfiít rty.
D˘chání se zahajuje dvûma aÏ tfiemi dechy, po-

té se dodrÏují následující podmínky: Dospûlé

osoby - dechová frekvence 12 - 15x za minutu,

objem asi 1000 ml, coÏ odpovídá energickému

v˘dechu. U dûtí se uplatní technika do úst
a nosu souãasnû - dechová frekvence 20x za

minutu, objem asi 300 - 500 ml, coÏ odpovídá

povrchnímu v˘dechu. U kojencÛ se uplatní
technika do úst a nosu souãasnû - dechová

frekvence 30x za minutu, vydechuje se obsah

nafoukl˘ch tváfií.

Nepfiímé umûlé d˘chání dle Silvestra-Brosche

(viz obrázek) je nouzov˘m v˘chodiskem pfii

infekcích, kontaminaci toxick˘mi látkami a po-

ranûních obliãeje. Nepfiímé umûlé d˘chání za-

jistí jen nepatrnou v˘mûnu plynÛ.

âeho chceme docílit?
Zajistit trvalou v˘mûnu plynÛ v plicích.

D˘chání z úst do úst je spojeno s objektivním

rizikem nákazy. V rodinách a znám˘ch kolekti-

vech je zanedbatelné. Nejvy‰‰í míra rizika je

v komunitách toxikomanÛ. Doporuãované pfii-

loÏení perforované igelitové rou‰ky na obliãej

zachraÀované osoby omezí fyzick˘ kontakt, ale

neochrání pfied nákazou. V nûkter˘ch zemích

jsou fiidiãi vybaveni d˘chacími tubusy nebo

rou‰kami s náustkem, tyto pomÛcky poskytují

relativnû spolehlivou ochranu.

Zástava dechu je témûfi vÏdy spojena se zásta-

vou obûhu. Jí se budeme podrobnû vûnovat

v pfií‰tím pokraãování. MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

V˘roãí ...
A tak se soudruh PhDr. Matu‰ka

nechal v posledním ãísle R˘ma-

fiovského horizontu sly‰et, Ïe

první máj je vlastnû lásek ãas,

jejÏ nám vybojovali ameriãtí

dûlníci popravení kapitalismem

v pfiedminulém století a jejÏ nám

soudruzi místní provenience, in-

spirovaní uãením zloãince

Uljanova alias Lenina, posléze

k dokonalosti dotaÏen˘m arci-

masov˘m vrahem DÏuga‰vilim

alias Stalinem, za pfiispûní jiného

kovaného vraha Skrjabina alias

Molotova, pfiivedli k dokonalos-

ti. JiÏ prvnû zmínûn˘ Uljanov,

kter˘ zemfiel na paral˘zu vyvola-

nou syfilidou, kterou si zajisté 

uhnal pfii zapalování soudruÏek

plamenem revoluce, a kter˘ ja-

koÏto první proletáfisk˘ vÛdce

dûlnictva vlastnil nûkolik vozÛ

Rolls-Royce, má na svûdomí mi-

liony mrtv˘ch. A v jeho díle

zdárnû pokraãovali dal‰í soudru-

zi, jako byl taváry‰ã BreÏnûv,

muÏ mongoloidního v˘razu, jenÏ

se propil k v˘razu du‰evnû posti-

Ïené opice, jehoÏ zeÈ Jurij

âurbanov, pÛvodnû okrskáfi mi-

lice, po svatbû s jeho dcerou al-

koholiãkou Galinou do rána po-

v˘‰en˘ do hodnosti generálma-

jora letectva Sovûtského svazu,

dodnes je‰tû snad sedí kdesi na

Sibifii. Na daãe soudruha âurba-

nova vy‰etfiovatelé Gorbaãovo-

vy éry vykopávali mlékárenské

konve plné zlat˘ch prutÛ a dia-

mantÛ v miliardov˘ch hodno-

tách západních mûn.

To v‰e se dûlo na cestû vpfied. Na

cestû ke komunismu lemované

lidsk˘mi lebkami a hnáty. VÏdyÈ

kde jinde zavírali malé dûti od

hranice deseti let do vyhlazova-

cích koncentraãních táborÛ na

Sibifii neÏ v onom „Sovûtském

svazu“ za krádeÏ nûkolika klás-

kÛ na tzv. „druÏstevním poli“ -

tj. na poli, jeÏ komunisté pfiedtím

nûkomu ukradli.

Ale to je v‰echno pro kované

a ve vífie pevné soudruhy asi

málo. Oni by chtûli pokraãování

cesty smrti. Oni by chtûli opût

v˘uce lásky k uãení Leninovu

metodami sovûtsk˘ch soudruhÛ,

jako je pfiedev‰ím vyráÏení zu-

bÛ, lámání Ïeber, bití pendre-

kem, nebo intenzivní metodou,

jeÏ spoãívá v pfiikládání elektrod

na genitálie. Tak jak to krásnû 

umûl otec nûkdej‰ího pfiedsedy

KSâM Grebeníãka, jenÏ po-

zemské spravedlnosti bohuÏel

unikl. A ãiní tomu soudruzi ja-

zykem medov˘m. Jazykem lás-

ky a spravedlnosti, jenÏe nûjak

opomíjejí zmínit více neÏ 200

dûlníkÛ postfiílen˘ch komunisty

v GdaÀsku v osmdesát˘ch letech

minulého století, kdyÏ si tito do-

volili stávkovat za lep‰í Ïivot.

Zapomínají nám soudruzi na 

50 000 mrtv˘ch v Budape‰ti,

kdyÏ sovûtská armáda pfii‰la na

„pomoc“ v roce 1956. Zapomí-

nají taváry‰ãi na srpen 1968,

kdy sovûtãíci vyÈukávali morse-

ovku lásky do prÛãelí Národní-

ho muzea kulomety ráÏe 

7,65 mm. Zapomínají nám

Matu‰kové na Dr. Horákovou.

Na tisíce umuãen˘ch v komu-

nistick˘ch koncentrácích. Rádi

by vymazali z pamûti na‰e vojá-

ky, které protáhli Ïumpou zapo-

mnûní padesát˘ch let. Nechtûjí

sly‰et o tfiídní segregaci, kterou

páchali stejnû jako nacisté na

nevinn˘ch, aby jim niãili Ïivoty.

Na‰tûstí je ale tato zemû, zubo-

Ïená více neÏ 40 lety komunis-

tické tyranie a 16 lety postko-

munismu, obûma nohama v Ev-

ropû. Na‰tûstí je tato zemû ãle-

nem Severoatlantické obranné

aliance a na‰i vojáci s vojáky

US Army v Afghánistánu spo-

leãnû loví nepfiítele na‰í civiliza-

ce. V tom je na‰e nadûje. V‰e 

ostatní vyléãí ãas. KdyÏ chce.

„KdyÏ nechce, pak ne. âas je

‰arlatán.“ (J. Orten)

My ‰arlatány nebuìme. Dvakrát

po sobû si to nemÛÏeme dovolit.  

M. Václavek, ·umperk
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Sport

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2006
Jak to bylo na skoku dalekém
V pátek 28. dubna 2006 probûhlo dal‰í klání R˘mafiovského desetiboje,

a to skok dalek˘. Dálka je sice relativní pojem, ale pouÏívejme tento vÏi-

t˘ název.

Slunce se sice pfied zaãátkem disciplíny schovalo za mraky a teplota

klesla, ale úãastníkÛ se dostavilo pomûrnû dost, dohromady 50.

Vzhledem k zimû hrozila svalová zranûní a nûkolik se jich také „podafii-

lo“ realizovat - bohuÏel.

Po pár zku‰ebních skocích se zaãalo naostro. Letos pofiadím hodnû mí-

chaly poslední skoky. JiÏ tradiãnû zaãínali muÏi kategorie C. Jedná se

o dynamickou disciplínu, takÏe dominovali siloví jedinci. Nejsilovûj‰í je

pro leto‰ek Vojtûch Hrdina, kter˘ skoãil 408 cm, následován druh˘m

Va‰kem Orlíkem s 369 cm a tfietím Laìou ·trbíkem s 335 cm. Av‰ak v˘-

kony v‰ech byly hodny ocenûní.

Pak, taktéÏ tradiãnû, pokraãovaly Ïeny, nejdfiíve kategorie B. Zde se

vstfiíc písku rozbûhlo 8 závodnic. Nejlépe skloubit rozbûh, odraz i let se

podafiilo Markétû Míãkové, která doskoãila na znaãku 363 cm. Za ní se

sefiadily Majka Pitorová s 326 cm a Sa‰a Tylová s 323 cm. Perliãkou je,

Ïe Markéta Míãková obûtavû závodila i se sádrou (samozfiejmû na ruce).

Pak se na rozbûhové dráze sefiadily skokanky z kategorie A. S rostoucím

poãtem pokusÛ (kaÏd˘ mûl ãtyfii) rostla i nejvy‰‰í „doskoãená“ vzdále-

nost. Nakonec se pofiadí ustálilo takto: tfietí Lenka Czedronová v˘konem

389 cm, druhá Olga Valová v˘konem 398 cm a první Petra Dobrevová

v˘konem 413 cm.

Jako dal‰í se ze sv˘ch peãlivû pfiipraven˘ch znaãek zaãali smûrem k od-

r a z o v é m u

prknu roz-

bíhat muÏi

k a t e g o r i e

B. Tak jako

v kaÏdé ka-

tegorii, i zde

bylo moÏno

zhlédnout

nûkolik veli-

ce zdafiil˘ch

pokusÛ i nû-

kolik spí‰e

symbol ic-

k˘ch. Tfii nej-

zdafiilej‰í pfiedved-

li Ivo Volek, kdyÏ

dolétl na 466 cm,

Josef Svedoník

(422 cm) a Jarek

DoleÏel (403 cm).

Obvykl˘ závûr ob-

starali muÏi kate-

gorie A. Do závo-

du se jich pfiihlási-

lo 19 a nutno fiíci,

Ïe ke konci uÏ by-

la „technick˘m de-

legátÛm“ pomûrnû

zima. Av‰ak poslední skok celé soutûÏe v‰echny rozehfiál! Dle oãekává-

ní mûl závodu kralovat v˘born˘ skokan, loÀsk˘ vítûz Karel Toman. A tak

se také dûlo. Letos se v‰ak objevila silná konkurence v osobách Pavla

Jurá‰e a Pavla Kon‰tackého. Tito tfii se podûlili o stupnû vítûzÛ. O prv-

ní místo za 552 cm, které mûl na svém kontû jiÏ z první série Karel

Toman, zabojoval posledním pokusem Pavel Kon‰tack˘ - vzal si k srd-

ci radu zku‰eného sportovce a tûlocvikáfie Václava Orlíka a doslova pro-

plachtil vzduchem na 556 cm. Z tfietího místo jim na záda d˘chal Pavel

Jurá‰ (545 cm). Skok za hranici pûti metrÛ byl k vidûní i od Honzy

Hnila (519 cm).

Václav Orlík (hlavní organizátor disciplíny) smotal pásmo, zapisovatel-

ka a „vyvolavatelka jmen“ Alena Jurá‰ová zaklapla desky s v˘sledky

a vrchní „hrabaã“ Ruda Heisig odevzdal své náãiní. Tím byla dopsána

dal‰í (osmá) kapitola leto‰ního desetiboje. Je‰tû na nás ãeká vrh koulí,
kter˘ se uskuteãní 26. kvûtna od 16.30 v areálu Z· na 1. máje a ãerv-

nov˘ bûh (u nûkoho i sprint) na 60 m. Tû‰íme se nashledanou nejen se

sportovci a diváky, ale taky s teplej‰í poãasím.

A jak se vyvíjí soutûÏ po osmi disciplínách?

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A: Hana Cisariková Petra Dobrevová Lenka Czedronová

Îeny B: Markéta Míãková Alena Jurá‰ová Marie Pitorová

MuÏi A: Ivo Sovi‰ Bronislav Rektofiík Jifií Jaro‰

MuÏi B: Ivo Volek Jaroslav Hofman Josef Svedoník

MuÏi C: Vojtûch Smetana Antonín Koneãn˘ Ivan Sovi‰

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Freeze Dance má mistry âeské republiky
Dne 15. dubna se v Hradci Králové

konalo Mistrovství âeské republi-

ky v electric boogie. Taneãní sku-

pinu Freeze Dance sem pfiijeli re-

prezentovat Michal ZeÈák a Martin

Sedláãek. Michal letos soutûÏil

v hlavní vûkové kategorii a utkal

se s asi dvaceti soupefii. KdyÏ se

probojoval aÏ do finálového kola,

v nûmÏ zÛstalo ‰est taneãníkÛ, za-

ãal tvrd˘ boj. V‰ichni pfiedvádûli

ve v‰ech vstupech ty nejlep‰í v˘-

kony. Po odtancování uÏ jen ãeka-

li na ohodnocení porotcÛ.

Vyhla‰uje se jméno Michala

ZeÈáka a jeho známky jsou 1, 1, 1,

1 a 2. „Je to jasn˘! 1. místo! Máme
mistra âeské republiky!“ Pfiichází

obrovská gratulace, pár slz, ale pro

Michala tato soutûÏ je‰tû nekonãí.

Za chvíli ho ãeká electric boogie

duo, které tanãí spoleãnû s Marti-

nem Sedláãkem, jenÏ je zároveÀ

choreografem. Nejprve trochu pfií-

prav a jde se zase bojovat. Po od-

tancování prvního kola se i duo do-

stalo do finálové ‰estky. Po nesku-

teãnû vyãerpávajících v˘konech,

které kluci pfiedvedli ve finále, opût

pfiichází ohodnocení od odborné

poroty. Nervozita, napûtí ... a zaãí-

nají se zvedat známky 1, 1, 1, 1 a 1.

„Neuvûfiitelné, máme mistry âeské
republiky i v duu! Nádhera!“

Díky tûmto v˘sledkÛ si kluci zajis-

tili postup na mistrovství Evropy,

které se koná 25. - 28. kvûtna ve

Finsku.

„Nemám slov. Jen slzy v oãích.
Z jedné soutûÏe si odváÏíme dvû
zlata, dvakrát mistry âeské repub-
liky a nezapomenutelné záÏitky.
Jsem ‰Èastná a hroznû moc klukÛm
dûkuji,“ fiekla k získání titulÛ ve-

doucí Freeze Dance Petra

âechová.

„Je za tím spousta hodin trénování,
dfiina, ale urãitû to stálo za to.
Michal zatancoval své sólo oprav-
du v˘bornû a v duu je s ním dobrá
spolupráce. Musím samozfiejmû po-
dûkovat i na‰í vedoucí, bez které by
se to neobe‰lo a která nás ve v‰em
vÏdycky maximálnû podporuje,“
pfiipojil své dojmy z vítûzství

Martin Sedláãek. TS Freeze Dance

Fota: archiv R˘mafiovského desetiboje



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2006

30

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 27. 4. 2006. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií

Koneãn˘.  Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz

Vy‰lo dne: 5. 5. 2006. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 11. 5. 2006. Dal‰í ãíslo vyjde 19. 5. 2006.
Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz 

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 10,- Kã

Taneãní skupina Freeze Dance
jede na mistrovství Moravy

Taneãní skupina Freeze Dance se v dub-

nu zúãastnila regionálního kola formací,

které se konalo v Karviné. R˘mafiov‰tí

hiphopefii se sem vydali s velkou formací,

která nese název „One shot for money“.

Na pfiípravu této skladby mûli podle

sv˘ch slov málo ãasu. Tréninky probíha-

ly hlavnû o víkendech, ale taneãníci to

nevzdávali a na soutûÏ jeli prostû bojo-

vat. Z této soutûÏe se postupuje na mist-

rovství Moravy, proto je to klání dost

dÛleÏité.

Pfied vyhlá‰ením jména Freeze Dance

pfiichází jen bojov˘ pokfiik a jde se na to.

Na parketu ze sebe v‰ichni vydali maxi-

mum a teì uÏ se jen ãeká na známky od

poroty. Chvíle napûtí ... a v˘sledek zní:

samé jedniãky! Freeze Dance jsou první

a jedou na mistrovství Moravy!

„Máme hroznou radost! Nejvût‰í záslu-
hu na tom má samozfiejmû na‰e skvûlá
choreografka a vedoucí Petra âechová,
která s námi pracuje vÏdy na 100 % a na
kaÏdé soutûÏi je na‰í obrovskou podpo-
rou,“ nechali se sly‰et ãlenové skupiny.

„Chtûla bych z celého srdce podûkovat
za spolupráci majiteli Autoprodejny
Pavlu Ry‰avému (www.autoprodej-
na.cz), kter˘ se sponzorsky postaral
o na‰e kost˘my a o finanãnû velice ná-
roãné extraligy. Bez jeho podpory by-
chom se neobe‰li. Dûkujeme,“ dodala

vedoucí souboru Petra âechová. 

TS Freeze Dance

Základní ‰kola R˘mafiov:
aktivní úãastník Street hokeje Ostrava 2006

V úter˘ 25. kvûtna se na zimním

stadionu v Ostravû-Porubû kona-

lo velké finále ve street hokeji.

Jednalo se o vyvrcholení maso-

vého turnaje, hraného v Morav-

skoslezském a Olomouckém

kraji a v okrese Vsetín. Turnaj je

urãen ÏákÛm do 13 let. SoutûÏ

pofiádala spoleãnost âEZ ve spo-

lupráci s televizí Polar a letos se

do ní zapojilo 1125 druÏstev

z 209 ‰kol. T˘m MedvûdÛ ze Z·

R˘mafiov ve sloÏení Tomá‰

Procházka, René Mrhal, Martin

Bartoník, Michal Doãkálek, Do-

minik ·a‰inka, Luká‰ Dobroviã

a Franti‰ek ·kuta se postupnû

pfies ‰kolní, okresní a oblastní

kola probojoval mezi 64 nejlep-

‰ích druÏstev, která se utkala ve

finálovém turnaji. Na v‰echny 

úãastníky velkého finále ãekal

nev‰ední záÏitek z boufiící âEZ

arény, vypjat˘ch utkání i z boha-

tého doprovodného programu.

K vidûní byly maÏoretky, roz-

tleskávaãky, taneãní vystoupení,

exhibiãní zápasy a autogramiáda

s extraligov˘mi hokejisty a flor-

balisty. PfiestoÏe r˘mafiov‰tí hráli

s velk˘m nasazením, finálov˘

turnaj se jim pfiíli‰ nevydafiil.

Hráãi se ale na tuto akci nesmír-

nû poctivû pfiipravovali a bûhem

celého prÛbûhu soutûÏe pfiedvá-

dûli kvalitní hru v duchu fair

play, za coÏ jim patfií díky a po-

chvala. Svou ‰kolu v˘bornû re-

prezentovali a finálov˘ turnaj 

opustili se ctí. S prázdnou se

v‰ak rozhodnû domÛ neodjíÏdû-

lo. Spolu s hráãi se totiÏ na velké

finále vypravil poãetn˘ dopro-

vod fanou‰kÛ z na‰í ‰koly, od-

hodlan˘ch hnát svoje borce aÏ na

samotné hranice jejich moÏností.

Do ochozÛ nastoupili v dresech,

s bubny, trubkami, transparenty

a vlajkami vlastní v˘roby a také

s nûkolika kilogramy papírov˘ch

konfet. Pod vedením hlavního

choreografa uãitele Slouky vy-

tvofiili v‰em divákÛm i hráãÛm

úÏasnou sportovní atmosféru

a sv˘m ohlu‰ujícím, pestr˘m

a nápadit˘m fandûním si právem

získali pfiízeÀ objektivÛ kamer

a fotoaparátÛ. ¤ádûní na‰ich fa-

nou‰kÛ se dokonce dostalo do

odpoledního regionálního vysí-

lání TV Polar. ZároveÀ si vy-

slouÏili 1. místo a uznání pofia-

datelÛ a poroty v soutûÏi o nej-

lep‰í publikum. Jako ocenûní

získali zájezd na  pfiedstavení pro

celou ‰kolu do ostravského

Divadla loutek. Doufejme, Ïe se

podobná se akce podafií i pfií‰tí

rok. 

V‰em zúãastnûn˘m dûkuje
a mnoho dal‰ích úspûchÛ pfieje

K. Toman

TK Jes postupuje
na mistrovství âR

VáÏení ãtenáfii, aÏ neskuteãnû úÏasnou taneãní se-

zónu zaÏívá a proÏívá taneãní klub Jes. Dal‰í sou-

tûÏ a . . . ale popofiádku.

Do olomouckého sálu KD Sidia se 15. dubna sjely

taneãní soubory Olomouckého a Moravskoslez-

ského kraje plus hosté (Praha, Brno, Slovensko).

Neuvûfiiteln˘ch 112 formací pfiedvádûlo své umûní

odborné porotû, která hodnotila jejich v˘kony.

Skladba Vûtfiíãek v podání dûtí TK Jes si vytanco-

val krásné 2. místo, v hlavní kategorii pak nádher-

né 1. místo získala skladba Kfiídla - modern dance

art choreografie a dal‰í 1. místo pfiidaly Holky

z plakátu - modern dance show art choreografie.

V‰echny zmiÀované formace si tímto zajistily po-

stup na mistrovství âR - Dance Life v Brnû.

DrÏte nám paleãky, ale radûji pûsti, aÈ máme hod-

nû ‰tûstí.  Alena Tome‰ková

Fota: archiv Z· R˘mafiov
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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 !!!!!!

EuromanaÏefii jiÏ brzy získají osvûdãení
Projekt Semeni‰tû v Moravskoslezském

kraji se ch˘lí ke konci. Cíl projektu -

dovzdûlat skupinu lidí z úfiadu práce

tak, aby se z nich stali projektoví mana-

Ïefii, odborníci na vyuÏívání finanãních

zdrojÛ Evropské unie - je splnûn.

Také samotn˘ projekt je financován

Evropskou unií a ãesk˘m státním rozpo-

ãtem. Náplní projektu byl pÛlroãní in-

tenzivní kurz pro lidi evidované na úfia-

dech práce. Na Bruntálsku do rekvalifi-

kaãního kurzu nazvaného Projektov˘

euromanaÏer nastoupilo pÛvodnû devût

lidí, jejichÏ vûk je zhruba od pûtadvace-

ti do padesáti let, v‰ichni mají stfiedo-

‰kolské nebo vysoko‰kolské vzdûlání

a vhodné pfiedpoklady museli prokázat

ve v˘bûrovém fiízení.

V listopadu a prosinci loÀského roku

následovala teoretická ãást kurzu, v níÏ

se úãastníci projektu podrobnû sezna-

movali s evropsk˘mi fondy a absolvo-

vali vloÏen˘ t˘denní motivaãní kurz.

Garantem jejich vzdûlávání byla

Agentura pro regionální rozvoj

Moravskoslezského kraje. V lednu toho-

to roku úãastníci sami zpracovávali fik-

tivní projekty pro ãerpání ze zdrojÛ EU.

A koneãnû od února do dubna absolvo-

vali praktickou ãást - dva z nich na

Mûstském úfiadû v Bruntále, po jednom

pak vykonávali tuto praxi na radnicích

v Krnovû, R˘mafiovû a Vrbnû pod

Pradûdem a dále v obãanském sdruÏení

Open House, sdruÏení Svût vzdûlávání

a Obecnû prospû‰né spoleãnosti

Sovinecko. Jeden z úãastníkÛ kurz ne-

dokonãil, neboÈ bûhem realizace projek-

tu nastoupil do zamûstnání.

Praktikanti na Mûstském úfiadû

v Bruntále pracovali na odboru správy

majetku mûsta, kde se podíleli na admi-

nistrativní pfiípravû konkrétních projek-

tÛ vyuÏiteln˘ch v blízké budoucnosti.

Mûsto Bruntál je také smluvním partne-

rem Semeni‰tû, organizátorem projektu

je Institut EuroSchola Tfiinec.

Smyslem kurzu je podle filozofie pro-

jektu podpora rozvoje hospodáfiského

prostfiedí Bruntálska, kde je citeln˘ ne-

dostatek expertÛ znal˘ch v‰ech dotaã-

ních moÏností, se získan˘mi dovednost-

mi nutn˘mi k bezchybnému zpracování,

podání a fiízení projektÛ. Zv˘‰ení pfiísu-

nu dotací do na‰í oblasti má b˘t jedním

z prostfiedkÛ vedoucích k vy‰‰í hospo-

dáfiské prosperitû.

Úãastníci rekvalifikace z Bruntálska

získají osvûdãení o absolvování akredi-

tovaného kurzu, stane se tak pfii pfiíleÏi-

tosti hodnocení projektu ve stfiedu 

3. kvûtna kolem poledne v zasedací

místnosti rady mûsta Mûstského úfiadu

v Bruntále. Jifií Ondrá‰ek



■ 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.

Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD, r. v.
2004, 4x airbag, ABS, CD, rádio, 
alarm, el. okna, posil. fiíz., PC, centrál,
vyhfi. el. zrc., temp. Cena: 369 000 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: 59 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi, 50kW, CZ,
servis, r. v. 2000, airbag, rádio,
posil. fiíz., zadní stûraã, imobilizér,
alarm, centrál. Cena: 169 900 Kã.
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Fiat Punto 1.2 8V, CZ, servis,
r. v. 2001, airbag, rádio, cent-
rál, imob, el. okna, posil. fiíze-
ní. Cena: 139 900 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: 269 900 Kã.

Ford Escort 1.8 TD, CZ, servis, 
r. v. 1999, airbag, ABS, rádio,
centrál, imob., posil. fiíz., dûlená
zadní sedadla. Cena: 98 500 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.

BMW 530D, 1. maj., r. v. 1998, 2x air-
bag, senz. stûraãÛ, ASR, ABS, CD, rá-
dio, PC, indik. park., el. v˘bava, temp.,
nez. topení, centrál. Cena: 268 000 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: 379 900 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.

Volkswagen Passat 2.0 TDi 100kW,
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, posil.
fiíz., PC, imob., vyhfi. el. zrc., el. ok-
na, centrál. Cena: 629 000 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, 1. maj., r. v.
1998, rádio, centrál, el. pfi. okna,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã. Cena: 89 900 Kã.

Peugeot 406 1.9 TD, r. v.
1997, airbag, el. okna, posil.
fiíz., centrál. 
Cena: 119 900 Kã.

Fiat Marea 1.9TD 100PS, 1. maj., 
r. v. 1998, airbag, ABS, rádio, cent-
rál, imob., posil. fiíz., zadní stûraã, el.
zrcátka a okna. Cena: 98 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi,
r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
centrál, el. okna+zrcátka, pa-
lub. PC. Cena: 237.000 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 1. maj.,
r. v. 1998, 2x airbag, ABS, el. ok-
na, posil. fiíz., centrál, el. zrcátka.
Cena: 128 900 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: 119 900 Kã.

Peugeot 306 1.9 XRD, r. v.
1993, rádio, posil. fiíz., taÏné,
dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã. Cena: 67 900 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.
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