
SdruÏení obcí R˘mafiovska pode-
psalo s gminou Ozimek dohodu
o pfieshraniãní spolupráci

Firma Katr, a. s., odstraÀuje usi-
lovnû polomy vzniklé po fiádûní
orkánu Kyrill

Boufilivá atmosféra provázela exhibiãní utkání Jiskry
R˘mafiov proti b˘val˘m reprezentantÛm âR 
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Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

Dokonãovací práce na rekonstrukci bazénu v Bfiidliãné 
vrcholí. Provoz bude zahájen v pondûlí 5. bfiezna
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Muzikantsk˘ ples: tradice, která nezklamala

Leto‰ní

plesová sezóna vrcholí.

Ti, kdo pfiijali nabídku na ples

Stfiediska volného ãasu, kter˘ se usku-

teãnil v sobotu 24. února ve velkém sále

SVâ, urãitû nelitovali. Organizátofii vsadili

na tradiãní a dobfie známé r˘mafiovské kapely

Dynamic, Podolanka a Rotor. V̆ jimku, která

ov‰em potvrdila pravidlo, tvofiila pûtice ho-

chÛ z Litvínova Elán revival. Ples se nesl ve

znamení skvûlé atmosféry a v˘teãné zá-

bavy. To ostatnû potvrzuje i na‰e fo-

togalerie pofiízená objektivem

Jakuba Valy.   JiKo

Zahajovací pfiedtanãení

Podolanka

Elán revival Vystoupení pÛvabn˘ch baletek

Freeze Dance

Bfii‰ní taneãnice SVâ
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Aerobic Master Class 2007
146 závodníkÛ v‰ech vûkov˘ch kate-
gorií z 10 moravsk˘ch klubÛ se v so-
botu 17. února v zaplnûném sále SVâ
R˘mafiov utkalo v soutûÏi jednotlivcÛ
Aerobic Master Class. Byl to jiÏ 5. ro-
ãník, kter˘ pod patronací âeského
svazu aerobiku zorganizovali ve v˘-
borné spolupráci SK Studio Sport
a zdraví a Stfiedisko volného ãasu
R˘mafiov.
V tomto typu soutûÏe cviãí zá-

vodníci podle pokynÛ lektora,

kter˘ jim závodní sestavu pfied-

cviãuje. SoutûÏ byla dvoukolo-

vá. V základním kole byly cviãe-

ny zejména krokové variace rÛz-

n˘ch stupÀÛ obtíÏnosti. Ve finá-

lov˘ch kolech byly kromû ná-

roãnûj‰ích choreografií k vidûní

i prvky obtíÏnosti - push up, high

leg kick, front split - cviky ovû-

fiující celkovou sílu a flexibilitu

závodníkÛ.

KaÏdoroãnû soutûÏ zahájil sta-

rosta mûsta R˘mafiova Ing. Petr

Klouda, kter˘ vyzdvihl spoleãen-

sk˘ v˘znam akce a vyjádfiil pod-

poru mûsta tomuto sportu.

ZávodníkÛm pfiedcviãovaly pro-

fesionální lektorky aerobiku -

Mgr. Pavlína Radiãová z Prostû-

jova - vicemistrynû âR 2004,

Vendula Grabaczová z Ostravy

a L˘die ·védíková z R˘mafiova -

vicemistrynû âR 2005.

O v˘sledcích rozhodovala pûti-

ãlenná porota pod vedením hlav-

ní rozhodãí Olgy âloveãkové

z Olomouce. Dal‰ími rozhodãí-

mi byli Mgr. Jana Jurãáková

z Ostravy, Martin Nováãek,

DiS., z Ostravy, Vûra Formánko-

vá ze ·umperka a Silvie RoÏÀá-

ková z R˘mafiova.

0. kategorie - snaÏíme se

V 1. kategorii je silná konkurence

2. kategorie - Markéta, Jana, Petra 3. kategorie uÏ válí Fota: archiv Studia Sport a zdraví R˘mafiov

4. kategorie - Mí‰a, Zuzka Lektorka L˘die ·védíková
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Podûkování patfií v‰em partnerÛm a sponzorÛm akce:
Generální partner akce
Karlovarské minerální vody, a. s., Generální partner âSAE s prame-

nitou vodou AQUILA

Hlavní partnefii
NIKE - sportovní partner âSAE

Whirlpool - znaãka domácích spotfiebiãÛ

Dodavatelé
NUTREND DS, a. s. - v˘robce dietních suplementÛ pro sportovce

HAVEL - podlahové centrum

Oficiální partner
âASPV - stfie‰ní organizace âSAE

Mediální partnefii
âesk˘ rozhlas RadioÏurnál, Fitstyl, Muscle and Fitness, Fine radio,

Aerobic revue

Místní sponzofii
Ferdinand ·opík, stavební stroje a doprava, Klempífiství Pipa,

Pekárna Stará Ves ZdeÀka Albertová, Îelezáfiství Marie âu‰ková,

Papírnictví Jaroslava Háková, Sklo porcelán Jarmila La‰tuvková,

H+H paní Habrová, RM servis Rostislav Mezihorák, Protherm - pan

Josef Buãek, paní Jaroslava Brulíková, paní Jana Cimbotová.

Podûkování patfií i v‰em pracovníkÛm SVâ a rodiãÛm, ktefií se podí-

leli na organizaci závodu.

L˘die ·védíková, fieditelka závodu

0. kategorie: 5 - 7 let
Celkem 19 soutûÏících:

V̆ sledky v této kategorii se nehodnotí - vyhrávají v‰ichni.

1. kategorie: 8 - 10 let
Celkem 47 soutûÏících:

1. místo Krywdová Tereza SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov

2. místo Holubcová Michaela Aerobic Team KN Ostrava

3. místo JeÏková Michaela AK Pavlíny Radiãové Prostûjov

2. kategorie: 11 - 13 let
Celkem 32 soutûÏících:

1. místo Vondráãková Petra Aerobic Team KN Ostrava

2. místo Venosová Daniela MDDM ·umperk

3. místo Do‰líková Nikola AK Pavlíny Radiãové Prostûjov

3. kategorie: 14 - 17 let
Celkem 31 soutûÏících:

1. místo Miturová Katefiina Aerobic Team KN Ostrava

2. místo Nûmcová Eva Aerobic Team KN Ostrava

3. místo Bílková Tereza Aerobic Team KN Ostrava

4. kategorie: nad 18 let

Celkem 17 soutûÏících:

1. místo âeplá Zuzana Aerobic Team KN Ostrava

2. místo Klime‰ová Michaela MDDM ·umperk

3. místo Kylarová Lenka MDDM ·umperk

V¯SLEDKY SOUTùÎE KLUBÒ

1. místo Aerobic Team KN Ostrava

2. místo MDDM ·umperk

3. místo AK Pavlíny Radiãové Prostûjov

4. místo SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov

5. místo SK Libûna Olomouc

6. - 7. místo Relax klub Rajec-Jestfiebí

SK UP Olomouc

8. - 9. místo TJ Jiskra Otrokovice

FIT Fun Ostrava

10. místo FITANO Ostrava

V¯SLEDKY

Kromû v˘born˘ch v˘konÛ soutûÏících

mohli diváci zhlédnout vystoupení závod-

ních t˘mÛ AK Pavlíny Radiãové

Prostûjov, Freeze Dance SVâ R˘mafiov

a SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov.

SoutûÏ se vydafiila, mûla dynamick˘ prÛ-

bûh a vynikající boufilivou atmosféru, kte-

rou od zaãátku aÏ do konce vytváfieli divá-

ci. K dobré atmosféfie pfiispûly skvûl˘m

v˘konem moderátorky Gábina Kováfiíko-

vá a Michaela Mezihoráková.

Pofiadatelé mûli radost z vysoké úãasti,

dobr˘ch v˘konÛ závodníkÛ, zajímav˘ch

exhibiãních vystoupení a také z toho, Ïe se

opût podafiilo pfiedstavit vefiejnosti aerobik

jako v‰estrann˘ zajímav˘ sport, kter˘ mo-

hou cviãit v‰ichni bez rozdílu vûku a po-

hlaví.

Dûtsk˘ domov Janovice:
Díky, sponzofii!

Rádi bychom tímto zpÛsobem podûkovali v‰em sv˘m sponzorÛm,

firmám i soukrom˘m osobám, ktefií jak˘mkoli zpÛsobem pomohli

na‰i dûtem a zpfiíjemnili jim pobyt v domovû.

Díky finanãním darÛm nebyl problém hradit dûtem dopravu na re-

kreaci, do ozdravovny ãi na v˘lety do zoo nebo na Sovinec a také

pfiebudovat interiér domova na tfii rodinné buÀky.

Díky nefinanãním darÛm mûly dûti bohaté nadílky o Velikonocích,

Mikulá‰i a mnoÏství krásn˘ch dárkÛ pod stromeãkem.

Jménem v‰ech dûtí je‰tû jednou upfiímnû dûkujeme v‰em, kdo mají

ve sv˘ch srdcích tolik lásky, Ïe ji mohou rozdávat i tûmto opu‰tûn˘m

dûtem. Mgr. Alena Horká

ZZZZ áááá pppp iiii ssss
do v‰ech r˘mafiovsk˘ch

matefisk˘ch ‰kol

se koná 21. 5. 2007

od 14.30

do 16.30.
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Aktuálnû z mûsta

V˘znamná náv‰tûva

V˘zva plátcÛm stoãného
Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují,

Ïe vinou chyby v poãítaãovém programu,

kterou se podafiilo odhalit aÏ po vystavení

a odeslání cca 50 vyúãtování stoãného, do‰lo

k nesprávné fakturaci ãástek k úhradû. Chyba

spoãívá v tom, Ïe u odeãtÛ, obsahujících od-

vedené odpadní vody souãasnû z období ro-

kÛ 2006 i 2007, je cel˘ objem zpoplatnûn saz-

bou stoãného pro rok 2007 (17,10 Kã/m3), 

aã správnû ãást objemu odveden˘ch vod mû-

la b˘t zpoplatnûna je‰tû sazbou pro rok 2006,

tj. 15,65 Kã/m3.

Prosíme proto dotãené, ktefií platbu vyúãtování

bûÏnû provádí jin˘m zpÛsobem neÏ hotovû

v pokladnû spoleãnosti (po‰ta, bankovní pfie-

vod), aby se v˘jimeãnû pro toto období dosta-

vili do pokladny Mûstsk˘ch sluÏeb (po, st 6.00

- 16.00, út, ãt, pá 6.00 - 13.30, pfiestávka 11.00

-11.30), kde jim bude pfiedán dobropis k chyb-

nû vystavené faktufie a nová, niÏ‰í faktura 

k úhradû. Ty, ktefií jiÏ vyúãtování uhradili, rov-

nûÏ prosíme o náv‰tûvu, abychom jim vrátili

vznikl˘ pfieplatek a pfiedali správné vyúãtování.

Pro urychlení vyfiízení doporuãuji termín do-

hodnout pfiedem telefonicky s pí Ovãaãíkovou

- 554 212 517.

Za vzniklé problémy se tímto na‰im zákazní-

kÛm zároveÀ omlouváme.

Za Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,
Ing. Martin Vala, jednatel spoleãnosti

Firma Styrotrade hledá pracovníky pro nov˘ závod v R˘mafiovû
âesk˘ v˘robce pûnového polystyrenu firma STYROTRADE, s. r. o.,

pfiijme pro svÛj nov˘ závod v R˘mafiovû pracovníky pro tyto profese:

V pfiípadû zájmu zasílejte svÛj strukturovan˘ Ïivotopis na adresu: hadac@styrotrade.cz

(Tato adresa je chránûna proti spamování, pro její zobrazení potfiebujete mít Java scripty povoleny, tel.: 777 923 191)

nebo: Styrotrade, s. r. o., Ing. Jifií Hadaã, Palackého 11, 795 01 R˘mafiov                                           Ing. Jifií Hadaã

SdruÏení obcí R˘mafiovska podepsalo dohodu s gminou Ozimek
V pátek 23. února byla podepsána
dohoda o pfieshraniãní spolupráci
mezi správní oblastí Ozimku (gminou
Ozimek) a obcemi ve SdruÏení obcí
R˘mafiovska.
Starostu polského Ozimku Jana

Labuse vãetnû jeho ãtyfiãlenného

doprovodu pfiivítal v dopoled-

ních hodinách na r˘mafiovské

radnici starosta mûsta R˘mafiova

Petr Klouda. Po krátkém setkání

a neformální diskusi se pol‰tí pfiá-

telé spoleãnû se zástupci R˘ma-

fiova vydali do Horního Mûsta,

kde na nû jiÏ ãekali starostky

a starostové obcí a mûst SdruÏe-

ní obcí R˘mafiovska.

Podpisem dohody o partnerství

a spolupráci se zavazují obû stra-

ny k tomu, Ïe se pfiátelské vztahy

mezi obûma národy roz‰ífií také

na obãany mûst a obcí zmínû-

n˘ch regionÛ a správních oblastí.

Aby tohoto cíle bylo dosaÏeno,

zavázaly se obû strany v dohodû

podporovat obãanské, ekono-

mické, kulturní a sportovní styky

mezi obyvateli regionÛ prostfied-

nictvím osobních kontaktÛ a spo-

leãn˘ch projektÛ. Tím bude na-
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Odbory MûÚ informují
Finanãní odbor

Aktuální platby
VáÏení obãané,

v tûchto dnech jsou vám rozesílány 3 typy sloÏenek. Jedná se o úhrady:

❏ k zaplacení nájemného z pozemkÛ uÏívan˘ch na základû nájem-
ních smluv uzavfien˘ch s Mûstem R˘mafiov

(informace: tel. 554 254 153, pfiízemí - podatelna - Renata Tvrdcová);
❏ k zaplacení místního poplatku ze psÛ

(informace: tel. 554 254 155, 2. patro - ã. dvefií 311 (pokladna) -
Jana Jánská);

❏ k zaplacení místního poplatku za provoz systému shromaÏìová-
ní, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunál-
ních odpadÛ

(informace: tel. 554 254 156, 2. patro - ã. dvefií 301 - Jana Kopeãková).

âástka uvedená na sloÏence souvisí pfiedev‰ím s platbou za rok 2007,

ale mohou v ní b˘t zapoãítány i pfiípadné nedoplatky ãi pfieplatky

z pfiedchozích let.

Pokud k úhradû vyuÏíváte bankovního pfievodu, vûnujte prosím po-

zornost uvádûní pfiidûleného variabilního symbolu. Poplatky lze za-

platit také v hotovosti na pokladnû MûÚ R˘mafiov, nám. Míru 1 - 2. pat-

ro, dvefie ã. 311. Obãané pohybovû postiÏení mohou vyuÏít moÏnosti

zaplatit dané poplatky hned na podatelnû v pfiízemí radnice. Opût je ale

nutné mít s sebou sloÏenku s vyznaãením variabilního symbolu.

Vzhledem k v˘znamn˘m zmûnám t˘kajícím

se místního poplatku „za komunální odpad“

uvádíme k tomuto poplatku následující in-

formace:

Poplatníkem je dle zákona ã. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích

pfiedpisÛ:

a) kaÏdá fyzická osoba, která má v obci

TRVAL¯ POBYT;
b) kaÏdá fyzická osoba vlastnící na území

obce stavbu urãenou nebo slouÏící
K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, ve

které není hlá‰ena k trvalému pobytu Ïád-

ná fyzická osoba.

Poplatník je povinen uhradit poplatek:

a) jednorázovû do 31. 3. 2007;
b) ve dvou stejn˘ch splátkách do 31. 3. 2007

a do 30. 9. 2007
(jednu z tûchto variant si poplatník urãil

v pfiihlá‰ce k registraci místního poplatku).

Základní v˘‰e poplatku je 500 Kã na oso-
bu a kalendáfiní rok.

Dle novelizované Obecnû závazné vyhlá‰ky

ã. 03/2006 budou sleva a osvobození po-

skytnuty pouze v tûchto pfiípadech:

- sleva 50 % poplatníkovi, kter˘ studuje
a je ubytován mimo R˘mafiov (ostatní

slevy jsou ZRU·ENY!);
- osvobozeny od poplatku budou:
a) osoby ve v˘konu trestu odnûtí svobody

nebo osoby po dobu vazby;

b) osoby po dobu nafiízené ústavní v˘chovy;

c) osoby dlouhodobû se zdrÏující v zahra-
niãí - VÍCE NEÎ 6 MùSÍCÒ NEP¤E-
TRÎITù - z dÛvodu trvalého pobytu, stu-

dia ãi zamûstnání, které tuto skuteãnost

doloÏí písemn˘m dokladem pfieloÏen˘m
do ãeského jazyka (v pfiípadû sloven‰tiny

není nutné);*)
d) osoby, kter˘m byl údaj o místû trvalého

pobytu úfiednû zru‰en v souladu se zá-

konem a místem jejich trvalého pobytu je

sídlo ohla‰ovny - Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov,

námûstí Míru 230/1, 795 01 R˘mafiov,

a souãasnû se prokazatelnû nezdrÏují na
území mûsta.

*) UplatÀovat toto osvobození lze aÏ po
30. 6. 2007, kdy bude splnûna podmínka
6 mûsícÛ pobytu v zahraniãí, poãítáno od
1. 1. 2007.

V pfiípadû narození dítûte v prÛbûhu kalen-

dáfiního mûsíce je poplatek stanovován
aÏ od následujícího mûsíce po mûsíci, kdy

do‰lo k narození dítûte.

Skuteãnosti rozhodné pro slevu a osvobo-
zení je nutné doloÏit prÛkazn˘m dokladem
pro kaÏd˘ kalendáfiní rok (v pfiípadû potvr-

zení o studiu vÏdy zaãátkem ‰kolního roku).

Skuteãnosti rozhodné pro vznik, zmûnu

a zánik poplatkové povinnosti je poplatník

povinen oznámit do 30 dnÛ ode dne, kdy na-

staly, správci poplatku. Jinak mÛÏe správce

poplatku uloÏit pokutu.
Nebude-li poplatek zaplacen VâAS a ve

SPRÁVNÉ V¯·I, mÛÏe b˘t zv˘‰en aÏ o 50 %.
!!! DluÏníci, kter˘m byly neuhrazené poplat-

ky jiÏ vymûfieny PLATEBNÍM V¯Mù-
REM, budou naposledy vyzváni k zaplacení

nedoplatku v náhradní lhÛtû 15 dní, a pokud

vzniklé nedoplatky nebudou ani v této lhÛtû

uhrazeny, bude pfiistoupeno k vymáhání po-

hledávky FORMOU EXEKUCE dle zákona

ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, s pfiipoãtením ne-
mal˘ch exekuãních nákladÛ !!!
S dotazy k jednotliv˘m agendám se mÛÏete

obracet na finanãní odbor MûÚ R˘mafiov,

námûstí Míru 1, na v˘‰e uvedené odpovûdné

zamûstnance, a to buì telefonicky nebo 

osobnû.

Podrobnûj‰í informace k místním poplatkÛm

jsou k dispozici také na oficiálních interneto-

v˘ch stránkách MûÚ R˘mafiov www.ryma-
rov.cz v sekci Mûstsk˘ úfiad - Obecnû závaz-

né vyhlá‰ky.  

Ing. Martin Ondra,
vedoucí finanãního odboru

Mezinárodní události v Ozimku v roce 2007
1. - 5. kvûtna Mezinárodní v˘stava umûní Ozimek 2007 (max. 

osm umûlcÛ z kaÏdého z pozvan˘ch mûst spoleãnû 

se dvûma pfiedstaviteli mûsta)

15. ãervna Mezinárodní rybáfiské závody

23. - 30. ãervna Dny Ozimku (5 let od uzavfiení smlouvy o partnerství 

s Schottenem, 10 let od uzavfiení partnerství s R˘ma-

fiovem, 15 let od uzavfiení partnerství s Heinsber-

gem, 45. v˘roãí získání mûstsk˘ch práv Ozimku)

1. - 2. záfií Mezinárodní sportovní hry (fotbal nebo rybáfiství, 

skate)

21. - 23. záfií 80 let existence OSP Schodnia

záfií 2007 Kajakáfisk˘ sjezd fieky Malapanew (10 pozvan˘ch 

z R˘mafiova, Pfierova a Olomouce)

Pfieklad: Mgr. Jaroslava Slaviãínská

plnûn nejen smysl dohody, ale

pfiedev‰ím rozvoj dobr˘ch vzá-

jemn˘ch vztahÛ mezi âeskou

a Polskou republikou a my‰len-

ka evropského pfiátelství.

Vedoucí odboru Ïivotního pro-

stfiedí a regionálního rozvoje

Franti‰ek âermák seznámil zá-

stupce polské a ãeské strany pfied

samotn˘m aktem podpisu doho-

dy s moÏnostmi vyuÏití pfieshra-

niãní spolupráce pro ãerpání pe-

nûz z evropsk˘ch a národní pro-

gramÛ.

Starostové SdruÏení obcí R˘ma-

fiovska i zástupci gminy Ozimek

si od uzavfiené dohody slibují

pfiedev‰ím roz‰ífiení vzájemné

spolupráce a spektra moÏností

pro pfiijetí evropsk˘ch penûz na

spoleãné investiãní zámûry.

V závûru setkání podepsali do-

hodu o partnerské spolupráci zá-

stupci polské strany za obce

gminy Ozimek Antoniow, Biestr-

zymnik, Chobie, Dylaki, Grod-

ziec, Krasiejow, Krzyêova Doli-

na, Mnichus, Pustkow, Schodnia

Nowa a Szczedrzyk. Za SdruÏe-

ní obcí R˘mafiovska dohodu po-

depsali zástupci R˘mafiova, Bfii-

dliãné, Staré Vsi, Dolní Moravi-

ce, Velké ·táhle, Malé ·táhle, Dût-

fiichova nad Bystfiicí, Tvrdkova,

Horního Mûsta, RyÏovi‰tû, Lom-

nice, Malé Morávky, Jifiíkova

a Václavova u Bruntálu na zákla-

dû usnesení zastupitelstev uve-

den˘ch mûst a obcí. 

JiKo
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Otevfiení poboãky Rejstfiíku trestÛ
VáÏení,

dovolujeme si vás na základû poÏadavku

Ministerstva spravedlnosti âR informovat,

Ïe dne 20. února 2007 byla v prostorách

Krajského soudu v Ostravû, Sokolská

935/16, Ostrava, otevfiena poboãka Rejstfiíku

trestÛ.

V̆ pis z Rejstfiíku trestÛ mohou obãané na po-

boãce vyfiídit na poãkání v úfiedních hodinách:

pondûlí aÏ pátek 8.00 - 12.00 a 12.30 - 15.30.

JUDr. Vûra Dostálová,
vedoucí odboru vnitfiních vûcí KÚ MSK, v. r.

Mají Jeseníky nadûji?
Ve ãtvrtek 22. a v pátek 23. úno-

ra se uskuteãnila v Horním Mû-

stû konference Jeseníky v nadûji
II. Konference byla zorganizo-

vána na podnût místostarosty

Karlovic Petra Czasche. Zúãast-

nili se jí zástupci firmy Aixplan

z Nûmecka, vedené paní Betti-

nou Kreisel. Tato firma zpraco-

vala pro jednání konference stu-

dii Perspektiva cestovního ruchu

v Jeseníkách. Zámûrem konfe-

rence bylo sjednocení aktivit ce-

stovního ruchu na území

JeseníkÛ bez ohledu na politické

hranice krajÛ a pfiedstavení stu-

die vefiejnosti. Konference se zú-

ãastnilo 73 zástupcÛ obcí, podni-

katelÛ a nevládních organizací.

Na konferenci organizátofii po-

strádali zástupce Moravskoslez-

ského kraje, ktefií byli fiádnû po-

zváni.

Jedním z témat konference byla

problematika cestovního ruchu

na území obou krajÛ. Zaznûlo

mimo jiné, Ïe je nutné fiízení or-

ganizace cestovního ruchu v Je-

seníkách, sjednocení a pro dal‰í

ãinnost vytvofiení samostatného

turistického regionu Jeseníky.

Na konferenci byla pfiedstavena

koncepce rozvoje cestovního ru-

chu Olomouckého kraje pro ob-

last JeseníkÛ. Úãastníci konfe-

rence se shodli, Ïe koncepci je

tfieba vypracovat spoleãnû pro

obû strany hor. Prezentovala se

fungující organizace cestovního

ruchu Jeseníky - sdruÏení ce-

stovního ruchu, která na olo-

moucké stranû pÛsobí jiÏ sedm

let. Souãástí konference byly

nejrÛznûj‰í prezentace z oblasti

cestovního ruchu, pfiírodních

skvostÛ Jesenicka, ale i opomíje-

n˘ch bioproduktÛ a zdravého ze-

mûdûlství.

Úãastníky konference bylo

schváleno memorandum. JiKo

Memorandum úãastníkÛ konference Jeseníky v nadûji
Jeseníky mají dobr˘ potenciál pro

cestovní ruch, kter˘ má uÏ dnes

místy velk˘ hospodáfisk˘ v˘znam.

Rozvoj cestovního ruchu v Jesení-

kách je jednou z mála moÏností ke

zlep‰ení kvality Ïivota obyvatel.

Chybí dohoda mezi obûma kraji

(Olomouck˘m a Moravskoslez-

sk˘m) o koordinované strategii

cestovního ruchu v Jeseníkách.

Projekty nejsou obvykle regionál-

nû propojené, takÏe nemohou do-

stateãnû pfiispívat ke tvorbû image

JeseníkÛ. Potfiebná kooperace

v budoucnosti se nevztahuje jen

na spolupÛsobení celé oblasti, ale

i na spolupráci nejrÛznûj‰ích zá-

jmov˘ch skupin z vefiejného

i soukromého sektoru involvova-

n˘ch cestovním ruchem (úfiady,

hoteliérství, gastronomie, turistic-

ká zafiízení, kulturní zafiízení, pa-

mátková péãe, ochrana pfiírody,

sportovní kluby, obyvatelé atd.).

Na základû v˘‰e uvedeného se 

úãastníci konference dohodli, Ïe

zásadním cílem je vytvofiit

z JeseníkÛ jednotnou cílovou ob-

last udrÏitelného cestovního ru-

chu, kter˘ se bude vyznaãovat vy-

sokou kvalitou produktÛ a kter˘

bude brát ohled na pfiírodní a kul-

turní zvlá‰tnosti a na sociální po-

tfieby regionu. Dále je nutné vy-

tvofiit turistick˘ region Jeseníky

podle metodiky CzechTourism.

Bude nutné vytvofiit pfiípravn˘ v˘-

bor k jednání se zástupci krajÛ

k zaloÏení turistického regionu

Jeseníky se zastoupením obou

ãástí JeseníkÛ. Oblast Olomouc-

kého kraje bude v pfiípravném v˘-

boru zastupovat Ing. Zdenek

ZerzáÀ a oblast Moravskoslez-

ského kraje bude v pfiípravném

v˘boru zastupovat JUDr. Vilém

Urbi‰. Tito zástupci si vytvofií

svÛj pracovní t˘m.

Pfiípravn˘ v˘bor vypracuje do

31. 3. 2007 návrh programu kon-

ference Jeseníky v nadûji 3, která

se bude konat na ‰umperské stra-

nû dne 26. 4. 2007.

Zástupci pfiípravného v˘boru

pfiedstaví koncept turistického re-

gionu Jeseníky pfiedstavitelÛm 

obou krajÛ a projednají s nimi je-

ho podporu a vyzvou zástupce ob-

cí, obãany a podnikatele, aby se

aktivnû zapojili do ãinnosti v rám-

ci turistického regionu Jeseníky.

V Horním Mûstû, 22. 2. 2007,
úãastníci konference
dle prezenãní listiny

Pár slov ke vzniku a smyslu studie
Perspektiva cestovního ruchu v Jeseníkách

Stávající „strategick˘“ plán rozvoje JeseníkÛ,

tj. krajem pofiízen˘ dokument Marketingová

strategie rozvoje cestovního ruchu v turistic-

kém regionu severní Morava a Slezsko, je

‰patn˘. MÛÏe vést jen ke zniãení potenciálÛ,

které zde v Jeseníkách máme a ke smyslupl-

nému rozvoji potfiebujeme. Tento dokument

obsahuje fiadu hrub˘ch chyb, na které jsme

hejtmana To‰enovského opakovanû upozor-

Àovali.

V Beskydech se ostatnû tato pseudostrategie

uÏ naplÀuje - stavba automobilky v No‰ovi-

cích a s tímto projektem spojená devastace

pfiírodních, krajinn˘ch i lidsk˘ch potencioná-

lÛ v podhÛfií Beskyd je toho pfiíkladem!

I v Jeseníkách hrozí nebezpeãí zniãení poten-

cionálÛ pro rozvoj cestovního ruchu. A nejsou

to v Ïádném pfiípadû jen hrozby, jako napfi.

pfiíprava stavby pfiehrady v Nov˘ch Hefimi-

novech. Jde pfiedev‰ím o realitu - neustálé ni-

ãení sídelních útvarÛ a krajiny supermarkety,

obchodními zónami a jin˘mi nevhodn˘mi

stavbami. Spekulativní manipulace se zemû-

dûlsk˘mi pozemky a dotacemi jsou dal‰í ka-

pitolou.

To v‰e jen dokazuje, Ïe stávající krajsk˘ „stra-

Fota: www.jeseniky.org
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Spoleãnou cestou za ozdravûní JeseníkÛ
JeseníkÛm, jedné z hospodáfisky

slab˘ch oblastí âR, svítá nová

nadûje. Rozvoj cestovního ruchu

ve v‰ech obcích v oblasti Jese-

níkÛ, a ne jenom v obcích vybra-

n˘ch, si klade za cíl skupina od-

borníkÛ, podnikatelÛ a starostÛ,

ktefií ve spolupráci s nûmeckou

konzultaãní firmou Aixplan pfii-

pravují novou strategii rozvoje

oblasti.

Úvodní studii rozvoje cestovní-

ho ruchu v Jeseníkách, Rychleb-

sk˘ch horách a pfiilehl˘ch oblas-

tech zadal a z vlastních prostfied-

kÛ uhradil podnikatel Petr Czasch.

Aixplan, zpracovatel studie, fir-

ma s mnohalet˘mi zku‰enostmi

s realizací projektÛ rozvoje ce-

stovního ruchu jako hospodáfi-

ského odvûtví v mnoha místech

Evropy, vidí stejnû jako pracovní

skupina okolo Petra Czasche ny-

ní hospodáfisky slabou oblast fie-

‰eného území jako vysoce per-

spektivní. Smyslupln˘m a koor-

dinovan˘m rozvojem cestovního

ruchu na bázi trvalé udrÏitelnos-

ti zde mÛÏe vzniknout aÏ 10 tisíc

trval˘ch pracovních míst.

„Ná‰ projekt by mûl b˘t zákla-
dem pro získání penûz z EU na
rekonstrukci cel˘ch JeseníkÛ ja-
ko turistické destinace. Máme
nyní zcela konkrétní strategick˘
plán, kter˘ není totoÏn˘ s plány
krajÛ, protoÏe je modernûj‰í
a komplexnûj‰í a protoÏe vychází
ze zku‰eností zahraniãních regi-
onÛ, kde uÏ cestovní ruch fungu-
je jako v˘znamné a trvale udrÏi-
telné hospodáfiské odvûtví. Ná‰
projekt je zaloÏen na zcela no-
vém pfiístupu a chce vyuÏít moÏ-
ná poslední ‰anci, jak pomoci
JeseníkÛm vrátit do hor ducha
podnikání a úspûchu,“ fiekl Petr

Czasch.

Dosavadní práce na projektu uka-

zují, Ïe rozvoj cestovního ruchu

v Jeseníkách bude zaloÏen na

tûchto principech:

1. Vyrovnání se se zátûÏí socia-

listické minulosti (sanace ne-

vhodn˘ch zásahÛ do architektu-

ry a urbanistiky mûst, obcí i kra-

jiny; bourání ãi sanace vesnic-

k˘ch panelákÛ, chátrajících ob-

jektÛ zemûdûlské a prÛmyslové

velkov˘roby).

2. Rozvoj cestovního ruchu jako

hospodáfiského odvûtví je cesta

k fie‰ení nezamûstnanosti a vy-

tvofiení hospodáfiské a sociální

rovnováhy v oblasti.

3. Cestovní ruch musí b˘t chápán

jako trvale udrÏiteln˘. UdrÏitel-

nost musí b˘t jak ekonomická,

tak i sociální a ekologická.

4. Budování turistick˘ch center

devastujících pfiírodní a krajinné

potenciály je nepfiípustné.

5. Rozvoj bude zaloÏen na záÏit-

kové a rekreaãní turistice. Bude

se rozvíjet celoplo‰nû a ve v‰ech

obcích navzájem kooperujících -

jen tak má ‰anci b˘t celosezónní

a ekonomicky v˘znamnou aktivi-

tou pro relevantní ãást obyvatel.

6. Nelze upfiednostÀovat zahra-

niãní nebo nelokální investory.

Naopak je tfieba dát ‰anci inves-

torÛm - obãanÛm, ktefií v kraji by-

dlí a mají k nûmu vztah. Místní

obãan s dobr˘m zámûrem mÛÏe

v fie‰ení hospodáfiské situace

v oblasti pomoci daleko více neÏ

„cizí“ investor, jehoÏ zájmem je

zpravidla jen krátkodobû zhod-

notit svÛj kapitál.

8. Vybudování základní infra-

struktury nutné ke smysluplné-

mu rozvoji cestovního ruchu, ná-

klady na zachování ãi zlep‰ení

Ïivotního prostfiedí a vzhledu

obcí a krajiny (sanace zátûÏe

z období socialismu, vodovody,

kanalizace, cyklostezky...) a ostat-

ního zafiízení k vyuÏití volného

ãasu náv‰tûvníkÛ i obyvatel ob-

lasti (napfi. kryté plavecké bazé-

ny apod.), budou souãástí celko-

vého projektu a budou probíhat

s minimální nebo i bez finanãní

úãasti obcí (dle charakteru a pri-

ority investice).

Projekt bude hrazen z prostfiedkÛ

krajÛ, státu a Evropské unie.

Ivo Dokoupil,
hnutí Dûti Zemû Jeseníky

KATR, a. s., Stará Ves pracuje na likvidaci kalamity
Ve ãtvrtek 18. ledna 2007 pfied pÛlnocí se

pfiehnal pfies R˘mafiovsko orkán Kyrill, do-

provázen˘ lokálními boufiemi. V lesích Lesní

správy Janovice u R˘mafiova za sebou zane-

chal pfiibliÏnû 19 000 m3 v˘vratÛ a polomÛ,

tj. 14 % plánované roãní tûÏby. Hned násle-

dujícího dne se firma KATR, a. s., zapojila

v obvodu LS Janovice u R˘mafiova do od-

straÀování v˘vratÛ ze silnice ã. 11 a z dÛleÏi-

t˘ch úsekÛ lesní dopravní sítû.

Nejvût‰í ‰kody na lesních porostech zpÛsobila

lokální boufika postupující ve smûru ·umvald,

Kfiivá, Jifiíkov, pfii které spadlo na revíru ã. 9 

- Dlouhá Louãka 7 500 m3 dfiíví. Zde ve dvou

lesních oddûleních od osady Val‰Ûv DÛl smû-

rem do údolí k hradu Sovinci vzniklo nûkolik

kalamitních holin. Na nich zÛstalo leÏet pfii-

bliÏnû 1 000 m3 smrkÛ a 5 000 m3 bukÛ ve vû-

kov˘ch kategoriích 70 aÏ 110 rokÛ. Z toho vy-

pl˘vá, Ïe vítr o rychlosti orkánu mÛÏe pfiekro-

ãit hranici odolnosti lesních porostÛ jakékoliv

dfievinné skladby.

Koncem ledna 2007 vyhlásily Lesy âR, s. p.,

Krajsk˘ inspektorát Fr˘dek-Místek, pro 

tegick˘“ plán je k niãemu. Postrádá smyslupl-

nou koncepci a umoÏÀuje témûfi cokoli, ãehoÏ

bohuÏel úãinnû vyuÏívají zejména nezodpo-

vûdní investofii, politici a úfiedníci. Tito nám

také, opût bohuÏel, jiÏ del‰í dobu ukazují, Ïe

umí drÏet pospolu a Ïe korupce penûz a moci

je mocná. Ve spojení s pfiízní evropsk˘ch fon-

dÛ mÛÏe takov˘ t˘m likvidátorÛ zniãit poten-

ciály pro rozvoj cestovního ruchu v Jesení-

kách velmi rychle a úãinnû.

Dlouho jsem hledal nûkoho, kdo by nám

v Jeseníkách pomohl a poradil, jakou cestou

se dát tak, abychom efektivnû fie‰ili nezamûst-

nanost a pfiitom nepokraãovali v niãení pfiíro-

dy a krajiny - vãetnû té sídelní. Po pfieãtení

studie Perspektiva cestovního ruchu v Jesení-

kách jsem pfiesvûdãen, Ïe ty správné rádce

jsme na‰li. Navrhují nám cestu sice pracnou,

ale úãinnou a s dlouhodob˘m ekonomick˘m 

efektem, tj. v duchu trvale udrÏitelného rozvoje.

Nyní, kdyÏ víme, jak na‰i oblast rozvíjet, je

fiada na nás - obyvatelích JeseníkÛ. Najdeme

sami v sobû sílu se na tuto cestu vydat a ne-

kompromisnû odmítat krátkozraká a v koneã-

ném dÛsledku drahá ekonomická fie‰ení, která

plodí na‰i „vrcholní“ politici a úfiedníci, vãet-

nû mnoha krajsk˘ch?!

Je tedy na nás - obyvatelích JeseníkÛ, aby-

chom pochopili, jaké bohatství v na‰í pfiírodû

a krajinû máme, semkli se a spoleãnû tyto

hodnoty bránili. Abychom vyfie‰ili dlouhodo-

bû naakumulované hospodáfiské a sociální

problémy, mÛÏeme, ba musíme jej vyuÏít, ale

jen tak, abychom Jeseníky a okolí pfiedali ná-

sledujícím generacím ve stavu lep‰ím, neÏ je

dosavadní. Petr Czasch

Fota: www.jeseniky.org
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území LS Janovice u R˘mafiova krátkodobé

v˘bûrové fiízení na zpracování ãásti tohoto

kalamitního dfiíví. KATR, a. s., byla ve v˘bû-

rovém fiízení úspû‰ná a získala tak moÏnost

odkoupit a zpracovat 3 050 m3 v˘vratÛ a po-

lomÛ v termínu do 28. 2. 2007. TûÏební prá-

ce v kalamitních porostech v okolí osady

Val‰Ûv DÛl zahájila firma KATR, a. s., oka-

mÏitû po podpisu smlouvy dne 5 února.

Provedením tûÏebních prací povûfiila vlastní

zamûstnance i místní Ïivnostníky a na kala-

mitní pracovi‰tû pfiesunula pût speciálních

lesnick˘ch kolov˘ch traktorÛ a sedm koní

pro pfiibliÏování dfiíví. Ke dni 14. února firma

KATR, a. s., zpracovala témûfi 1 500 m3 ka-

lamitního dfiíví, tj. pfiibliÏnû 50 % úkolu vy-

pl˘vajícího z v˘bûrového fiízení.

Mimo plnûní úkolÛ na Lesní správû Janovice

u R˘mafiova vypomáhá firma KATR, a. s.,

dvûma moderními kácecími stroji (harvesto-

ry) Timberjack a dal‰í pfiíslu‰nou technikou

pfii likvidaci lesní kalamity na nûkolika pra-

covi‰tích Lesní správy ·ternberk.  

Miroslav Král

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãtenáfie. Spoleãnû s otáz-

kami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podobn˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zají-

mavého ãlovûka.

Kvûtoslava Sicová se ptá Milana Ondra‰íka
Proã jsem si ho vybrala?
Srdeãn˘, pfiím˘, zajímavû pro‰edivûl˘.

Pozitivnû naladûn˘ ãlovûk, kter˘ se ve své

práci víc setkává s odvrácenou stranou mûsí-

ce. PÛsobí totiÏ jako vedoucí Obvodního od-

dûlení Policie âeské republiky R˘mafiov.

Cel˘ Ïivot proÏil v na‰em mûstû a má zde li-

di, které má rád.

Jde‰ takhle na‰ím mûstem... Co tû napadá?
Narodil jsem se tady a mám tohle mûsto rád.

Bydlí tady v‰ichni mí blízcí, kamarádi, se

kter˘mi mÛÏu zavzpomínat na mladá léta.

Chápu, Ïe z mûsta kvÛli nedostatku pracov-

ních míst odcházejí lidé a mladí se sem po

studiích nevracejí, pfiesto zÛstávám patrio-

tem a nedám na R˘mafiov dopustit.

âím jsi, Milane, pÛvodnû chtûl b˘t?
MoÏná Ïe i vy jako moje b˘valá uãitelka ãe‰-

tiny a literatury na základce máte zásluhu na

tom, Ïe jsem náruÏiv˘ ãtenáfi. Nejvíc mi vÏdy

vonûla otevfiená nová kniha, a tak moje nej-

vzdálenûj‰í vzpomínka na práci, kterou bych

chtûl dûlat, je knihkupec.

Ve kterém literárním díle, se kter˘m hrdi-
nou, bys chtûl strávit den?
Tûch by bylo! Ale nechci odpovûì takto zú-

Ïit. Pfied tfiiceti lety jsem objevil Bohumila

Hrabala. Na vojnû jsme likvidovali útvaro-

vou knihovnu a knihy na indexu byly odvá-

Ïeny ke zniãení. AniÏ bych tehdy je‰tû znal

pana HanÈu z Pfiíli‰ hluãné samoty, udûlal

jsem to co on. A tak mám doma dnes nûkolik

skvostÛ - Hrabalov˘ch knih z 60. let, ãímÏ se

dostávám k tomu, Ïe mám rád v‰echny po-

staviãky Hrabalov˘ch próz, od zmínûného

Hanti aÏ po dnes populárního ãí‰níka Dítû

v „Anglickém králi“, které dokáÏu ãíst zno-

vu a znovu.

Jakou letos plánuje‰ dovolenou? Relax ne-
bo pohyb?
Relax pohybem. Válení u mofie není nic pro

mne. Jedu uÏ ponûkolikáté i s dcerou na cyk-

listickou dovolenou, tentokrát kolem

Bodamského jezera. (Chci se kochat kraji-

nou. Takové Julské Alpy nebo hornat˘

Schwarzwald uÏ pro mne nejsou.)

Co nejhor‰ího jsi kdy pozfiel ãi vypil?
¤íká se, Ïe ãlovûk zlé vzpomínky vytûsÀuje

a vzpomíná jen na to dobré. Nejhor‰í byla

jednou ‰tamprle nezfiedûného sirupu z nedo-

zrál˘ch bezinek a v Bulharsku nekvalitnû

pfiipraven˘ kebab. Po obém jsem byl tfii dny

nepouÏiteln˘.

Jak˘ jsi fiidiã? Nadává‰ za volantem?
¤idiã snad dobr˘, je‰tû jsem nikdy neboural.

A nadávání za volantem? Z toho jsem se vy-

léãil a mohou za to ty cyklistické dovolené

v zahraniãí. AÈ uÏ to bylo v Nûmecku nebo

ve ·v˘carsku, pfiestoÏe jste pfieváÏnû na cyk-

lostezkách, obãas projíÏdíte obcí a jste brz-

dou silniãního provozu. Byl jsem konsterno-

ván tolerantností fiidiãÛ, ktefií se za námi

vlekli, dokud nás nemohli bezpeãnû pfiedjet.

Nikdo na nás netroubil, nebyl vidût nasupe-

n˘ obliãej za volantem, naopak tfieba zastavi-

li a pokynuli, aÈ projedeme. Byl to pro mne

tak siln˘ záÏitek, Ïe jsem se zafiekl, Ïe uÏ ni-

kdy Ïádné rozãilování za volantem.

Zná‰ publikovateln˘ policejní vtip?
„·éfe, nûco se mi tady zblblo!“ stûÏuje si po-

licista u poãítaãe. „Nevadí,“ odvûtí náãelník

tónem odborníka, „tak ten poãítaã retardujte.“

Pfií‰tû: Milan Ondra‰ík se bude ptát
Lenky Vavfiiãkové.

Fota: archiv Miroslava Krále
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·kolství

Tichá revoluce ve ‰kolách (2. ãást)
V minulém ãísle R˘mafiovského horizontu

byli ãtenáfii seznámeni s v˘znamnou zmû-

nou, která od záfií tohoto roku ãeká ãeské zá-

kladní ‰kolství, a tou je povinnost ‰kol vy-

tvofiit si vlastní ‰kolní vzdûlávací program

(·VP). Byly vysvûtleny podnûty ke zmûnû

ze strany státu, vyjmenovány zde byly klíão-

vé kompetence, které má ‰kola u dûtí rozví-

jet. Pro pfiipomenutí je zopakujme:

- kompetence k uãení, která ÏákÛm umoÏní

vstfiebávat informace kolem nás;

- kompetence sociální a personální, která na-

pomáhá rozvíjet kontakty a spolupráci s ji-

n˘mi lidmi na základû vlastního sebepo-

znání;

- kompetence komunikativní, umoÏÀující

kontakt se svûtem pomocí jazyka, a to ma-

tefiského, cizího, ale tfieba i poãítaãového;

- kompetence k fie‰ení problémÛ, pomáhají-

cí „umût hledat fie‰ení“ v rÛzn˘ch Ïivot-

ních situacích;

- kompetence pracovní, která dûti vyzbroju-

je k zodpovûdnosti v pfiístupu k práci;

- kompetence obãanská, uvûdomující pozici

ãlovûka spoluodpovûdného za rozvoj své

zemû, Evropy i svûta.

Kromû termínu klíãové kompetence prolíná

tvorbu nov˘ch ‰kolních vzdûlávacích pro-

gramÛ pojem ãinnostní uãení. Jak bylo v mi-

nulém ãísle uvedeno, v˘uka ve ‰kole nesmí

b˘t vedena formou mechanického biflování.

Îáci se sami musejí podílet na získávání in-

formací, jejich tfiídûní, zpracování, prezento-

vání a vyuÏití.

Soubor ãinnostních metod a forem uãení dává

ÏákÛm prostor ke konkrétním ãinnostem, sa-

mostatn˘m úvahám a tvorbû vlastních otázek.

Îák zde není pouze pasivním pfiíjemcem in-

formací, ale prÛbûÏnû projevuje vlastní inicia-

tivu - pracuje, pfiem˘‰lí, mluví a tvofií. Zá-

kladním princem je nab˘vání nov˘ch poznat-

kÛ a dovedností pomocí názoru, vlastní ãin-

ností a proÏitkem, za pomoci vhodn˘ch uãeb-

ních materiálÛ a pomÛcek. âinnostní uãení je

zaloÏeno na metodû objevování, postupuje od

proÏitku k faktÛm a teoriím. Dûti na základû

krokÛ doporuãen˘ch uãitelem objevují princi-

py a zákonitosti pozorovan˘ch jevÛ. Vlastní

manipulací s pomÛckami a vlastní tvorbou 

úloh získávají praktické zku‰enosti, k ãemu

nov˘ poznatek nebo dovednost slouÏí.

Hlavními pfiednostmi ãinnostního uãení je

motivaãní faktor, v˘uka vede k individuali-

zaci (tj. rozvoji individuálního talentu), in-

terakci a spolupráci, je umoÏnûn spoluv˘bûr

uãiva Ïáky. V prÛbûhu vzdûlávacích postupÛ

jsou dûti vedeny k sebekontrole, sebehodno-

cení a odpovûdnosti. âinnostní uãení napo-

máhá docílit toho, aby uãení bylo pro Ïáky

zajímavé, pochopitelné a zvládnutelné.

V̆ ‰e uvedené fiádky jsou jistû dostateãn˘m

odÛvodnûním titulního pojmu revoluce ve

‰kolách, revoluce v uãebních formách a me-

todách, cílech vzdûlávání, poÏadavcích na

Ïáky, ale i na uãitele! Uãitelé musí svou v˘-

ukou rozvíjet klíãové kompetence ÏákÛ

a ãinnostní uãení je nezbytnou podmínkou

této v˘uky. Kdo se chce prosadit v dne‰ní ry-

chlé dobû, nemÛÏe ve své práci uÏívat zasta-

ral˘ch metod práce. To jistû platí v kaÏdé

profesi, u vzdûlávání mlad˘ch generací to

v‰ak platí dvojnásobnû.

V pfií‰tích ãíslech R˘mafiovského horizontu

jiÏ uvedeme konkrétní citace ze ‰kolního

programu na‰í základní ‰koly.

S vyuÏitím ãlánku Z. Rosecké
v Uãitelsk˘ch novinách ã. 5 z 30. 1. 2007

zpracoval Vlastimil Baran

Základní umûlecké ‰koly ãekají pfievratné zmûny
Do v‰eobecného povûdomí se jiÏ

zapsalo, Ïe od zaãátku pfií‰tího

‰kolního roku dojde k zásadní

zmûnû vzdûlávacího systému na

ãesk˘ch základních ‰kolách,

související s celorepublikov˘m

zavedením tzv. rámcového vzdû-

lávacího programu. Málokdo

ov‰em tu‰í, Ïe podobná zmûna

za nûkolik málo let ãeká také 

umûlecké ‰kolství.

JiÏ od roku 2005 se pfiipravuje

rámcov˘ vzdûlávací program ur-

ãen˘ pro základní umûlecké ‰ko-

ly. âas jeho praktického provû-

fiování nastal právû letos, pfii-

ãemÏ klíãovou úlohu v této etapû

sehrají tzv. pilotní ‰koly. Ty se 

ocitnou v roli jak˘chsi „labora-

torních my‰í“ a spolutvÛrcÛ zá-

roveÀ, neboÈ jejich úkolem bude

vytvofiit v mezích rámcového

vzdûlávacího programu své vlas-

tní ‰kolní vzdûlávací programy

a zku‰ebnû je uvést do praxe. Pi-

lotáÏ bude zahájena 1. záfií 2007

a bûhem následujících ãtyfi let,

tedy do 1. záfií 2011, by mûla po-

zvolna pfiipravit podmínky pro

povinné zavedení ‰kolních vzdû-

lávacích programÛ do celého

ãeského základního umûleckého

‰kolství. Mezi pilotní ‰koly byla

vybrána také r˘mafiovská ZU·.

ZU· R˘mafiov se zapojila do pi-

lotního programu jako jedna ze

tfií ‰kol v Moravskoslezském

kraji. Kromû ní byla vybrána je‰-

tû ZU· Ostrava-Mariánské Hory

a v˘tvarnû zamûfiená ZU· Opa-

va na Solné ulici. R˘mafiovská

ZU· se stala adeptem pilotního

programu díky sv˘m ‰irok˘m

aktivitám a Ïiv˘m zahraniãním

kontaktÛm (v souãasnosti zejmé-

na v Litvû, Itálii a Dánsku).

Právû zaji‰tûní mezinárodní spo-

lupráce bude jedním z jejích

hlavních úkolÛ.

ZU· R˘mafiov se chopila své

‰ance podílet se na vytváfiení rám-

cového vzdûlávacího programu

okamÏitû. UÏ nyní se pedagogo-

vé úãastní odborn˘ch ‰kolení

a kurzÛ a pracují na projektech,

které v budoucnu vtisknou podo-

bu celému ãeskému umûlecké-

mu vzdûlávání.

Inspiraci pro vytvofiení ‰kolního

vzdûlávacího programu bude

ZU· ãerpat v zemích, kde jiÏ

tento systém funguje. V Evropû

jsou to pfiedev‰ím severské zemû

- Dánsko, Norsko a Finsko. V tûch-

to zemích má sice umûlecké

vzdûlávání jinou podobu neÏ

u nás, je totiÏ souãástí v‰eobec-

ného základního vzdûlávání

(ãeská soustava základních umû-

leck˘ch ‰kol je unikátní), jeho

metody jsou v‰ak dobfie uplatni-

telné i v ãesk˘ch podmínkách.

V první fázi chce ZU· R˘mafiov

získat granty na zahraniãní stáÏe

pedagogÛ i samotn˘ch ÏákÛ.

Finance na své projekty si musí

zajistit sama. Dotace má v úmys-

lu ãerpat mimo jiné z Norsk˘ch

fondÛ (na tûchto fondech spolu-

pracuje Norsko, Lichten‰tejnsko

a Island). V dal‰í fázi hodlá rea-

lizovat nûkolik mezinárodních

projektÛ a na jejich základû vy-

tvofiit vlastní ‰kolní vzdûlávací
Ilustraãní foto

Semináfi o rámcov˘ch vzdûlávacích plánech v penzionu Du‰ná v RÛÏìce
Foto: archiv ZU· R˘mafiov
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program. Ten, spoleãnû s progra-

my ostatních pilotních ‰kol, po-

slouÏí k dotaÏení finální podoby

rámcového vzdûlávacího progra-

mu a k vytvofiení Manuálu pro

tvorbu ‰kolních vzdûlávacích

programÛ.

Tfietí fáze, která je pfiedbûÏnû na-

plánována na roky 2009 a 2010,

bude ve znamení postupného vy-

tváfiení ‰kolních programÛ na

v‰ech ostatních ‰kolách v repub-

lice. R˘mafiovská ZU· bude

v této dobû poskytovat infor-

maãní servis dal‰ím ‰kolám v re-

gionu, pofiádat pfiedná‰ky, semi-

náfie a workshopy. Celé pfiíprav-

né období by mûlo b˘t ukonãeno

k záfií 2011, kdy uÏ bude nov˘

vzdûlávací systém roz‰ífien po

celé âeské republice.

Základní umûlecké ‰kolství tedy

ãeká tent˘Ï proces, jak˘ nyní

probíhá na základních ‰kolách.

Také jeho smysl je t˘Ï - liberali-

zovat systém vzdûlávání, umoÏ-

nit zavedení nov˘ch v˘ukov˘ch

metod a posílit autonomii jedno-

tliv˘ch ‰kol i samostatnost peda-

gogÛ, tzn. uvolnit jejich závis-

lost na direktivních uãebních

osnovách. Îáky chce nov˘ vzdû-

lávací program motivovat k ce-

loÏivotnímu vzdûlávání a orien-

tovat je k utváfiení a rozvíjení tzv.

klíãov˘ch kompetencí (schop-

ností vstfiebávat informace a je-

jich znalost efektivnû uplatÀo-

vat).

Na otázku, zda nov˘ vzdûlávací

program pfiinese umûleck˘m

‰kolám prospûch, odpovídá fiedi-

tel ZU· R˘mafiov Jifií Taufer:

„Urãitû. Pedagogové na základ-
ních umûleck˘ch ‰kolách jsou
vesmûs lidé tvofiiví a nov˘ vzdû-
lávací systém jim uvolní ruce,
aby mohli realizovat své pfiedsta-
vy o v˘uce. Rámcov˘ plán je ‰i-
rok˘ a poskytuje moÏnost volby.
KaÏdá ‰kola si bude moci vybrat,
co jí vyhovuje.“ Pochybnosti,

zda pfiitom zÛstane zaji‰tûna

kompatibilita ‰kol, tj. zda budou

mezi nimi Ïáci moci pfiecházet

a zda získají v‰ude stejnou úro-

veÀ vzdûlání, Jifií Taufer odmítá

s tím, Ïe právû v umûleckém

vzdûlávání je k˘Ïená liberaliza-

ce velmi dobfie moÏná, neboÈ

práce s Ïáky je individuální. Ve

vzdûlávacích programech navíc

zÛstávají zakotveny uzlové bo-

dy, které urãují, jaké penzum

znalostí musí Ïáci v‰ech ‰kol

v urãitém období získat. Volnost

se t˘ká jen zpÛsobu, jak˘m jej

dosáhnou.

Dal‰í novinkou související s rám-

cov˘m vzdûlávacím programem

je zavedení nového uãebního

pfiedmûtu Multimediální tvorba.

„Tento pfiedmût se moÏná vyvine
v nov˘ obor, kter˘ bude existovat
vedle dosavadních ãtyfi umûlec-
k˘ch oborÛ - hudebního, v˘tvar-
ného, taneãního a literárnû-dra-
matického. Je ale také moÏné, Ïe
bude fungovat v rámci tûchto obo-
rÛ nebo v souvislosti s nimi,“ vy-

svûtluje Jifií Taufer. Také ZU· R˘-

mafiov má v úmyslu nov˘ prÛfie-

zov˘ pfiedmût zavést do svého 

uãebního plánu. ZN

Dal‰í profesní vzdûlávání v na‰em regionu
Dal‰í profesní vzdûlávání zatím

není v dostateãné mífie vyuÏívá-

no jako nástroj k rozvoji kvalifi-

kovanosti a adaptability lidsk˘ch

zdrojÛ v âR. Úãast zamûstnancÛ

na tomto vzdûlávání je stále níz-

ká. Z v˘sledkÛ jednorázového

‰etfiení âSÚ lze odhadnout poãet

vzdûlávan˘ch zamûstnancÛ pod-

nikÛ a organizací asi na 2 milio-

ny osob roãnû, coÏ je jen asi 40 %

celkového poãtu zamûstnan˘ch

osob. Je zfiejmé, Ïe chybí ucele-

n˘ systém vzdûlávání, zaloÏen˘

na kombinaci znalostí a „mûk-

k˘ch“ a „tvrd˘ch“ dovedností,

kter˘ pfiipravuje zamûstnance

pro kvalifikovan˘ v˘kon urãité

profese nebo aktualizuje jejich

znalosti a dovednosti.

PoloÏme si jako fiadoví zamûst-

nanci následující otázku: Kdy je

vhodné se profesnû vzdûlávat?

Odpovûì je jednoduchá: VÏdy,

kdyÏ chceme rozvíjet kvalifikaci

u dané profese nebo máme zá-

jem splnit poÏadavky právních

pfiedpisÛ.

Je tedy pfiínosem pro firmu, kdyÏ

své zamûstnance motivuje k pro-

fesnímu vzdûlávání? Zvy‰uje se

tak efektivita a v˘kon firmy?

Samozfiejmû Ïe ano, zvlá‰tû,

kdyÏ je toto vzdûlávání bezplat-

né, jak je tomu v pfiípadû projek-

tu, kter˘ vám chceme pfiedstavit.

Pfiedkladatelem projektu spolufi-

nancovaného Evropsk˘mi struk-

turálními fondy a Spoleãn˘m re-

gionálním operaãním progra-

mem - Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ,

opatfiení 3.3, s názvem „Moder-
ní formy profesního vzdûlává-
ní“ je Obchodní akademie Orlo-

vá. Partnery projektu jsou dal‰í

stfiední ‰koly na‰eho kraje - Gym-

názium Vítkov, Gymnázium R˘-
mafiov, Gymnázium a stfiední

odborná ‰kola Nov˘ Jiãín, Stfied-

ní ‰kola Odry, Stfiední ‰kola prÛ-

myslová Krnov, Stfiední ‰kola

prÛmyslová a umûlecká Opava,

Obchodní akademie a Stfiední ze-

mûdûlská ‰kola Bruntál. V‰ichni

úãastníci participují na tvorbû

distanãních studijních opor pro

vytvofiení 25 kurzÛ uspofiáda-

n˘ch do systému ãtyfi modulÛ:

Jazyková gramotnost, Infor-
maãní gramotnost, Obãanská
gramotnost a TrÏní gramotnost.
Tyto kurzy jsou pfiipravovány

pro inovativní zpÛsoby v˘uky,

a to pro formy e-learningu a di-

stanãního vzdûlávání. Zpracová-

vání studijních opor pro tyto no-

vé formy se zcela li‰í od uãeb-

ních textÛ pouÏívan˘ch pfii kla-

sickém studiu. Úkolem tûchto

studijních textÛ je maximálnû

podporovat fiízené samostudium

budoucích úãastníkÛ.

A pro koho jsou jednotlivé mo-

duly urãeny? Cílovou skupinou

jsou zamûstnanci orgánÛ státní

správy a samosprávy, nestátní

neziskové organizace a dal‰í za-

mûstnanci firem a institucí.

Smyslem tûchto kurzÛ je rozvíjet

následující dovednosti: jednání

a vztah se zákazníkem, komuni-

kaãní schopnosti, t˘movou spo-

lupráci, organizaãní schopnosti,

prezentaãní dovednosti, práci

s informacemi, kreativní schop-

nosti, jazykové znalosti a práci

na PC. TrÏní cena tohoto vzdûlá-

vání je finanãnû nároãná, a proto

se nabízí moÏnost fie‰ení formou

pfiímé podpory Evropské unie.

Projekt dal‰ího vzdûlávání klíão-

v˘ch kompetencí nabízí vytváfie-

ní modulárního vzdûlávání a ná-

slednou pilotní v˘uku v rozvíje-

ní jednotliv˘ch gramotností, kte-

rá se uskuteãní v mal˘ch skupin-

kách pod lektorsk˘m vedením

v 50 hodinov˘ch cyklech v do-

poledních a odpoledních hodi-

nách v partnersk˘ch ‰kolách.

Na závûr poslední otázka: Co na-

stane po skonãení tohoto pilotní-

ho projektu? Samozfiejmû Ïe

my‰lenka dal‰ího profesního

vzdûlávání je kontinuální.

Pfiedkladatelská ‰kola a partner-

ské komunitní ‰koly budou i po

skonãení projektu fungovat jako

systém center pro podporu roz-

voje dal‰ího profesního vzdûlá-

vání s pfiístupem na intranet a in-

ternet, s dostupností ke studijním

textÛm, odborné literatufie a k in-

ternetovému diskusnímu fóru

prostfiednictvím LMS (Learning

management systému), kter˘ bu-

de spravovat pfiedkladatel pro-

jektu. Bude se i nadále realizovat

distanãní forma v˘uky jednotli-

v˘ch studijních modulÛ, zkvalit-

Àovat a doplÀovat tento systém

v souladu s potfiebami praxe.

Fota: archiv Komunitní ‰koly Gymnázia R˘mafiov
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Komunitní ‰kola Gymnázia R˘mafiov jako partner tohoto projektu je

realizátorem tfií pilotních kurzÛ ve dvou modulech:

Modul: TrÏní gramotnost

Název kurzu: Komunikaãní dovednosti personalistÛ

• Navození správného klimatu ve firmû

• Etick˘ kodex

• V̆ bûr nov˘ch zamûstnancÛ

• Indikátory osobní kvality

• Metody fie‰ení deliktÛ

• Budování vlastní sebejistoty a rozhodnosti

• Techniky pfiedávání ‰patn˘ch zpráv

• Jak b˘t dobr˘m prostfiedníkem pfii fie‰ení konfliktÛ

Modul: Obãanská gramotnost

Název kurzu: Jednání s problematick˘mi typy osob

• Nauãit se poznat sám sebe a tím pochopit chování druh˘ch, coÏ 

umoÏní adaptaci v jakémkoliv prostfiedí

• Vyh˘bání se konfliktÛm nejen v osobním, ale pfiedev‰ím v ob-

chodním Ïivotû

• Úvod do problematiky typologie ãlovûka (psychologie ãlovûka)

• Rozdûlení typologií osobnosti a jejich charakteristika

Chování a postup pfii jednání s lidmi v závislosti na jejich „typu“

Název kurzu: Komunikaãní a prezentaãní dovednosti 

- Jak b˘t úspû‰n˘ v obchodním styku

• Nácvik techniky pro úspû‰né jednání v obchodû, ve sluÏbách a na

úfiadû

• Verbální a neverbální komunikace

• Umûní naslouchat

• Asertivní technika

• Technika vyjednávání

Kurzy budou probíhat od záfií 2007 v prostorách novû vybudované

Komunitní ‰koly. BliÏ‰í informace: www.gymnaziumrymarov.cz

Irena Tyl‰arová, koordinátorka Komunitní ‰koly

Nová tradice
Zfiizovatel ‰koly Prima R˘mafiov pan

Milan Nehera neustále sr‰í nápady,

jak ‰kolu a R˘mafiov zviditelnit na

‰ir‰ím prestiÏním poli. Jeden z jeho

posledních nápadÛ byl, abychom 

uspofiádali zemûpisnou soutûÏ pro

stfiední ‰koly z celé Moravy. Spolu se

zástupcem fieditele Mgr. Markem

Bociánem jsme se pustili do realiza-

ce. Velmi rychle jsme zjistili, Ïe ten-

to úkol nebude tak jednoduch˘, jak

se na první pohled zdálo. Ale postup-

nû se nám podafiilo pfiekonat v‰echny

záludnosti a celou soutûÏ pfiipravit.

UÏ v záfií minulého roku jsme si vy-

brali partnera pro organizaãní spolu-

práci. Stalo se jím V̆ stavi‰tû Flóra

Olomouc. Na den 26. ledna mûlo to-

tiÏ v plánu dal‰í roãník regionálního

veletrhu cestovního ruchu TOU-

RISM EXPO 2007. A to byla na‰e

pfiíleÏitost. V̆ stavi‰tû nám poskytlo

perfektní zázemí. Jeho pracovníci

pomohli se zaji‰tûním vûcn˘ch cen

i se sestavením kvalifikované odbor-

né poroty. VÛbec nebylo na pfiekáÏ-

ku, Ïe akci ‰koly z Moravskoslez-

ského kraje za‰títil olomouck˘ kraj-

sk˘ úfiad. Za spolupráci jim patfií vel-

ké podûkování.

O ãem soutûÏ bude? Jak˘ bude mít

obsah? Jak˘ název jí dáme? ... bylo

mnoho otázek, na které jsme postup-

nû hledali odpovûdi. A jak to dopad-

lo?

„MORAVSKÁ BRÁNA“ - to je ná-

zev, kter˘ jsme vybrali pro 1. roãník
zemûpisné soutûÏe stfiedních ‰kol
ve znalostech turistick˘ch atraktivit

Moravy, âR a Evropy. StûÏejní díl 

otázek jsme vázali na oblast Jesení-

kÛ a stfiední Moravy. SoutûÏilo se

pfiece „O Pohár hejtmana Olomouc-

kého kraje“. V porotû zasedli zástup-

ci z âeské centrály pro cestovní ruch

z Prahy, z Krajského úfiadu Olo-

mouc, z University Palackého Olo-

mouc, z V̆ stavi‰tû Flóra Olomouc

a z Mûstského úfiadu Olomouc. Od-

vahu k soutûÏnímu zápolení na‰li

studenti z Brna, Karviné, Prostûjova,

Olomouce, ·umperku, Jeseníku,

Krnova, R˘mafiova a Fren‰tátu pod

Radho‰tûm. V‰ichni byli z oboru ho-

telnictví a cestovní ruch.

Pfii vlastní soutûÏi nuda opravdu ne-

byla. Studenti postupnû hledali od-

povûdi na promítané obrazové nápo-

vûdy turistick˘ch zajímavostí Mo-

ravy, âech a Evropy. VyplÀovali

znalostní testy prÛvodcÛ v cestov-

ním ruchu. A asi nejvût‰í adrenalin

zaÏili pfii umísÈování hradÛ a zámkÛ

do slep˘ch map. Vítûzné druÏstvo

Primy R˘mafiov (Va‰íãková, Jano‰í-
ková, Biborová) jsme vám pfiedstavi-

li uÏ v minulém ãísle.

Dne‰ní doplÀující informaci pfiiná‰í-

me tak trochu jako návod, Ïe kdyÏ se

chce udûlat nûco „navíc“, tak to jde.

Podle vyjádfiení poroty, soutûÏících

i fieditele v˘stavi‰tû se na‰e soutûÏ

mimofiádnû podafiila. Obohatila pro-

gram veletrhu cestovního ruchu

v Olomouci a navíc podpofiila zájem

mládeÏe o poznání ‰ir‰ího turistické-

ho regionu. V‰ichni vûfií, Ïe prvním

roãníkem jsme poloÏili základy nové

tradici. Ing. Eva Sovi‰ová,
fieditelka soutûÏe

Zdravotnictví

Místní skupina
âeského ãerveného kfiíÏe

v R˘mafiovû
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ (ââK) v R˘mafiovû má své sídlo na

Bartákovû ulici 11, v pfiízemí nynûj‰í budovy Bytermu. Na‰e

skupina se zab˘vá pfiedev‰ím sbûrem a v˘dejem ãistého a ne-

po‰kozeného obno‰eného sezónního obleãení. Pfiijímáme jen

vûci z pfiírodního materiálu (bavlna). Tento sbûr zaji‰Èují dvû

na‰e ãlenky, a to paní Marta Sedláková a paní Jarmila

Koudelová, kter˘m bych chtûla touto cestou za jejich obûta-

vou práci podûkovat.

Skupina ââK také nabízí ‰kolení první pomoci, nejen ‰ko-

lám, ale i vefiejnosti - maximálnû pro 20 osob. Tato ‰kolení

jsou provádûna vÏdy dvûma zdravotníky záchranné sluÏby.

Zájemci o tato ‰kolení se mohou informovat na tel. ãísle 

775 285 588 nebo na e-mailu cck.ry@ seznam.cz, kde dosta-

nou bliÏ‰í informace. Pfiedsedkynû Vûra Koláfiová

ST¤EDA âTVRTEK

9.00 - 14.00 9.00 - 14.00

24. ledna 25. ledna

21. února 22. února

21. bfiezna 22. bfiezna

25. dubna 26. dubna

23. kvûtna 24. kvûtna

20. ãervna 21. ãervna

25. ãervence 26. ãervence

22. srpna 23. srpna

19. záfií 20. záfií

24. fiíjna 25. fiíjna

21. listopadu 22. listopadu

SBùR A V¯DEJ âISTÉHO
A ZACHOVALÉHO OBNO·ENÉHO

O·ACENÍ



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Usmûv stojí ménû neÏ elektfiina, a dává více svûtla. 

Archibald Joseph Cronin
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Známá i neznámá v˘roãí

Pranostiky na mûsíc bfiezen
• Bfieznové slunce má krátké ruce.

• Panská láska, Ïenská chuÈ a bfieznové poãasí nejsou stálé.

• Lépe od hada b˘ti u‰tknut neÏ v bfieznu od slunce se ohfiát.

• Jestli bfiezen koÏich stáhl, duben rád by po nûm sáhl.

• Skfiivan si v bfieznu musí vrznout, i kdyby mûl zmrznout.

• O svatém Tomá‰i sníh bfiedne na ka‰i. (7. bfiezna)

• Na svatého ¤ehofie lín˘ sedlák, kter˘ neofie. (12. bfiezna)

• Na svatého ¤ehofie, ledy plují do mofie, vla‰toviãky od mofie.

• Svat˘ Josef s tváfií milou konãí zimu plnou. (19. bfiezna)

• Na svatého Jáchyma skonãila se uÏ zima. (20. bfiezna)

• O svatém Viktorínu uÏ je teplo i ve stínu. (25. bfiezna)

• O svaté Balbínû je uÏ u nás po zimû. (31. bfiezna)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - bfiezen 2007

5. -6. 3. 9.00 SVâ Jarní soustfiedûní florbalu
6. 3. 9.00 -12.00 SVâ Jarní dílna - malujeme na triãko

- vafiení

7. 3. 9.00 -12.00 SVâ Jarní dílna - obrázek ze slaného tûsta

- voÀav˘ bylinn˘ pol‰táfiek

- vafiení

8. 3. 9.00 -12.00 SVâ Jarní dílna - korálkové ozdoby

- vafiení

10. 3. 9.00 SVâ Semináfi afrického tance
10. 3. 13.30 SVâ Semináfi afrického tance
12. 3. 9.15 Kino O dvanácti mûsíãkách (M·)
12. 3. 10.45 Kino Jak elektrická kytara nauãila diva-

délko zpívat (1. - 5. tfi. Z·)
14. 3. 13.00 SVâ Finále 15. roã. Entent˘ny

- soutûÏ 5. tfiíd
15. 3. 8.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
16. 3. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
19. 3. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
21. 3. 9.45 SVâ Keramická dílna pro Z·
23. 3. 18.00 SVâ Setkání pedagogick˘ch pracovníkÛ

velk˘ sál s pfiedstaviteli mûsta
24. 3. 8.00 SVâ 4. turnaj krajského pfieboru ÏákÛ

do 14 let v ‰achu
26. 3. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Kry‰tof Hofman ............................................................... R˘mafiov

Krist˘na Vavreãanová ...................................................... R˘mafiov

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

Alice Nováková - R˘mafiov ................................................... 81 let

·arlota Bubelová - R˘mafiov ................................................. 82 let

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

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

Hedvika Janeãková - R˘mafiov .............................................. 84 let

Marie Machalíãková - R˘mafiov ............................................ 85 let

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

Zdenka Zobalová - R˘mafiov ................................................. 87 let

Emilie Zavadilová - R˘mafiov ............................................... 91 let

Markéta Liebarsová - R˘mafiov ............................................ 94 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Javora - Janovice .................................................... 1945

Marie Mirvaldová - R˘mafiov ................................................. 1944

Petr Ceperko - R˘mafiov ......................................................... 1969

Miroslav Halabica - R˘mafiov ................................................. 1954

Matrika MûÚ R˘mafiov

3. 3. Den boje spisovatelÛ za mír, vyhlá‰en Mezinárodním
sdruÏením PEN klubu v ãervenci 1984

2. 3. 1282 zemfi. sv. AneÏka âeská (AneÏka Pfiemyslovna), svûtice,

princezna a abaty‰e (nar. 20. 1. 1211) - 725. v˘r. úmrtí

2. 3. 1797 zemfi. Horace Walpole, anglick˘ prozaik, tvÛrce „go-

tického románu“ (nar. 24. 9. 1717) - 210. v˘roãí úmrtí

2. 3. 1912 zemfi. Vilém Mr‰tík, spisovatel, literární kritik a pfie-

kladatel (nar. 14. 5. 1863) - 95. v˘roãí úmrtí

2. 3. 1927 zemfi. Jan Ka‰par, první ãesk˘ pilot (nar. 20. 5. 1883) 

- 80. v˘roãí úmrtí

4. 3. 1832 zemfi. Jean-Francois Champollion, francouzsk˘ egyp-

tolog (nar. 23. 12. 1790) - 175. v˘roãí úmrtí

4. 3. 1852 zemfi. Nikolaj Vasiljeviã Gogol, rusk˘ spisovatel (nar. 

1. 4. 1809) - 155. v˘roãí úmrtí

6. 3. 1912 nar. Bofiivoj Zeman, filmov˘ scenárista a reÏisér (zemfi. 

23. 12. 1991) - 95. v˘roãí narození

7. 3. Památn˘ den âR - v˘roãí narození Tomá‰e Garri-
gua Masaryka v roce 1850

7. 3. 1897 kopfiivnická Tatra - Továrna na koãáry vyrobila první
ãesk˘ automobil znaãky Praesident - 110. v˘roãí

8. 3. Mezinárodní den Ïen - v˘roãí demonstrace newyor-
sk˘ch ‰vadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911

9. 3. 1737 nar. Josef Mysliveãek, skladatel (zemfi. 4. 2. 1781) 

- 270. v˘roãí narození

9. 3. 1907 nar. Mircea Eliade, francouzsk˘ prozaik, historik nábo-

Ïenství, esejista a filosof rumunského pÛvodu (zemfi. 

23. 4. 1986) - 100. v˘roãí narození

10. 3. Den solidarity s Tibetem
10. 3. 1892 nar. Arthur Honegger, ‰v˘carsk˘ skladatel (zemfi. 27. 11.

1955) - 115. v˘roãí narození

10. 3. 1932 nar. Eduard Cupák, herec (zemfi. 23. 6. 1996) - 75. v˘-

roãí narození

12. 3. V˘znamn˘ den âR - Vstup âR do NATO
12. 3. 1922 nar. Jack Kerouac, vl. jm. Jean-Louis Lebris de Kerouac,

americk˘ spisovatel (zemfi. 21. 10. 1969) - 85. v˘r. nar.

14. 3. 1402 Mistr Jan Hus se stal kazatelem v kapli Betlémské 

- 605. v˘roãí
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Mûstská knihovna Mestské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na v˘stavu
Miroslav Morávek (Janovice)

Obrazy s loveckou tematikou

Pozvánka na v˘stavu

V˘stava trvá do 30. bfiezna 2007

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

Otevírací doba muzea
úter˘ - sobota 9 - 12, 13 - 17

nedûle - svátky 13 - 17

Otevírací doba informaãního centra
pondûlí - pátek 9 - 12, 13 - 17

sobota 9 - 12, 13 - 16 • nedûle 13 - 16
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sobota 3. bfiezna 19.30

Block Party
Hudební komedie (2006)

Komik a hudebník Dave Chappelle se rozhodne uspofiádat ve svém

rodném Brooklynu nejvût‰í koncertní párty v‰ech dob. Pozve hvûzdy

‰oubyznysu a rozdává lístky zadarmo, aby dokázal, Ïe hudba lidi spo-

juje. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 10. bfiezna 19.30

Vûjífi lady Windermerové
Romantická komedie (USA/VB/It./·p./Luc. 2004)

Film natoãen˘ podle pfiedlohy Oscara Wilda nás zavede do 30. let 

20. století. Lvice newyorsk˘ch salónÛ Erlynne, aby unikla dluhÛm,

odjíÏdí do Itálie, kde hodlá mezi místními aristokraty najít ‰tûdrého

spoleãníka. V hl. roli: H. Hunt. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 17. bfiezna 19.30

Extrémní svahy
Akãní (USA 2005)

Pût nejlep‰ích snowboardistÛ svûta pfiijíÏdí na Alja‰ku, kde se koná

extrémní závod ve snowboardingu. Své síly zmûfií v nejnepfiístupnûj-

‰ím terénu. âeká je sjezd na hranû Ïivota. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 18. bfiezna 17.00

V tom domû stra‰í
Animovan˘/rodinn˘ (USA 2006)

Dvanáctilet˘ DJ Walters bydlí naproti polorozpadlému domu, ve kte-

rém se nestále ztrácejí vûci. Co se skr˘vá za v‰emi záhadami? 

MládeÏi pfiístupn˘

Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
poezie

Marie Baldová
Vûnovaná

Opût se skláním nad rÛÏovou jizvou.

Po tolikáté uÏasnu nad sloÏitostí okvûtí,

seberu kapku medu.

Sebevûdom˘ ztopofienec se arogantnû

opût ãervená, to vím...

Opût se skláním nad rÛÏovou orchidejí.

Dobr˘ch kolibfiíkÛ ubylo.

Sebevûdom˘ ztopofienec opût v‰echno

pokazil, to vím...

V posledním vzepûtí sil prorazil kouty

a zapla‰il smrt.

Srdce a zvon

Já pfiirovnávám srdce ke zvonu.

Zaãalo bít - sly‰íte ? Bim - bam.

Jak zaÏehnutá svíce zvoní u zrodu.

Je o jednoho více.

Zvoní nám k spoleãnému Ïivotu.

Zaãalo bít - sly‰íte? Bim, bim - bam.

Jste dva a miluje‰ a nejsi sám.

KaÏd˘ kvût jednou odkvete.

Sly‰íte? Vyzvání. Bim, bim, bim.

O jednoho ménû na svûtû.
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Aãkoli mûl Jan Nepomuk (1828-1909) na

Janovice pouze nepfiím˘ vliv prostfiednictvím

svého bratra jako majorátní pán, nelze jej

v na‰em seriálu osobností pominout, neboÈ

patfiil k tûm, ktefií se o svÛj národ zaslouÏili

ohromn˘m dílem, a ovlivnil neobyãejnû klad-

nû jeho v˘voj v druhé polovinû 19. století.

Je aÏ k neuvûfiení, co nesmírnû pracovit˘

muÏ stihl bûhem jediného lidského Ïivota.

Star‰í bratr janovického Karla Alfréda a syn

Franti‰ka Arno‰ta získal pfii dûlení majetku

Jilemnici s pfiíslu‰n˘mi statky a dal‰í rodové

díly. Jednalo se o velmi vzdûlaného ‰lechti-

ce, kterého vychovávali spolu s bratrem

a z vÛle otcovy nejlep‰í dosaÏitelní ãe‰tí uãi-

telé doby. Za jiné jmenujme alespoÀ vynika-

jícího historika a jednoho z prvních ãesk˘ch

archeologÛ Jana Erazima Vocela ãi velice 

erudovaného knihovníka praÏského Národ-

ního muzea Jaroslava VrÈátka a dr. Vendelína

Grünwalda. NejenÏe oba bratfii získali úplné

ãeské vzdûlání, ale sami se vÏdy v tradici ro-

du povaÏovali za âechy.

Koncem roku 1848 Jan Nepomuk nakrátko

bojoval jako císafisk˘ dÛstojník proti vzbou-

fien˘m MaìarÛm a pomáhal tím krutû potla-

ãovan˘m SlovákÛm, jimÏ i nejv˘znamnûj‰í

vÛdce svobodymilovn˘ch UhrÛ Ladislav

Kossuth odpíral právo na národnost. Pozdûji

doprovázel jako adjutant generálního zbroj-

mistra kníÏete Lobkowitze do Ruska, kde

mûl jeho nadfiízen˘ dohodnout s rusk˘m ca-

rem Mikulá‰em I. vojenskou pomoc proti

vzboufiencÛm. Za dÛleÏitou diplomatickou

misi získal ¤ád sv. Anny, ale ruská armáda se

bohuÏel zapsala do povûdomí MaìarÛ velmi

trpce. Roku 1856 v‰ak nadobro ukonãil sluÏ-

bu u 11. pluku prince Alexandra Würtenber-

ského. Vzdal se navÏdy svého vojenského

angaÏmá a brzy se vrátil do âech na konáro-

vick˘ statek.

Od svého pfiíchodu podporoval na sv˘ch pan-

stvích na Kolínsku rozvoj zemûdûlství a sna-

Ïil se povzbudit rolníky k uÏívání v˘hodn˘ch

nov˘ch postupÛ. Aby pfiesvûdãil o nutnosti

pokroku v zemûdûlství, pofiádal fundované

hospodáfiské v˘stavy. Byl si plnû vûdom v˘-

znamu prosperity a fungujícího hospodáfiství

ãeského národa, kter˘ tehdy ãelil silnému tla-

ku vlivné nûmecké konkurence.

Stál v ãele fiady ãesk˘ch hospodáfisk˘ch

spolkÛ (pfi. kolínského, krajského ãáslavské-

ho a pozdûji královéhradeckého) a zaslouÏil

se o vznik kvalitního ãeského odborného

‰kolství. Na svém zámku StûÏery u Hradce

Králové zaloÏil 1863 spolu se sv˘m pfiítelem

J. B. Lamblem vynikající rolnickou ‰kolu

a 1866 je‰tû první hospodyÀskou ‰kolu u nás.

SnaÏil se zavést tehdy velmi v˘nosné hed-

vábnictví do âech, a pûstoval proto na sv˘ch

statcích moru‰e. ZaslouÏil se téÏ o velk˘ roz-

voj vãelafiství. Ne

vÏdy v‰e vycházelo,

a tak se bez úspûchu

pokou‰el o pûstová-

ní tabáku, ‰kodli-

vost koufiení tehdy

nebyla známá a zlo-

zvyk se mnohdy fia-

dil ke spoleãenské

a módní nutnosti.

V roce 1892 vybavil

jako první u nás les-

níky lyÏemi a zásad-

nû tím pfiispûl k roz-

‰ífiení lyÏafiského

sportu v na‰í zemi.

Po vzniku okresních

zastupitelstev roku

1865 zvolili Jana

Nepomuka prvním

okresním starostou v Nechanicích.

Nelze pominout v˘znamnou podporu ãeské-

ho divadelnictví, angaÏoval se osobnû i fi-

nanãnû na stavbû Národního divadla a díky

své obecné autoritû zaji‰Èoval ãetné hodnot-

né dary pro jeho v˘stavbu jako pfiedseda

Sboru pro vybudování ND. Obdivoval ães-

kou váÏnou hudbu a podporoval její autory

udílením cen za nejlep‰í ãeské opery.

O Janovû dobrém vkusu svûdãí, Ïe mezi ni-

mi získala nejvíce ocenûní díla Smetanova,

ale i dnes jiÏ pozapomenuté práce ·eborovy.

Byl také aktivním pfiedsedou dlouhé fiady

vlasteneck˘ch spolkÛ, zejména Spoleãnosti

Národního muzea. Ve funkci kurátora Matice

ãeské pomáhal na svût ãetn˘m dílÛm ãeské

literatury vydavatelskou ãinností a sám byl

téÏ literárnû ãinn˘. Pouze díky jeho finanãní

i morální podpofie mohl vydat Karel Jaromír

Erben svou Kytici, proslulou sbírku národ-

ních písní, s níÏ se zcela jistû setkal kaÏd˘ jiÏ

ve ‰kolních ‰kamnech. Vlastním nákladem

vydal velmi cenné kritické vydání ãesk˘ch

dûjin. Lze fiíci, Ïe se názorovû nijak v˘znam-

nû neli‰il od Franti‰ka Palackého. Zaji‰Èoval

finanãnû i organizaãnû existenci ãasopisu

Îiva, jenÏ dodnes patfií mezi nejv˘znamnûj‰í

pfiírodovûdná periodika u nás, a sám pfiispí-

val velmi zajímav˘mi a hodnotn˘mi statûmi.

Znaãnû se zaslouÏil o interiér farního kostela

sv. Cyrila a Metodûje v praÏském Karlínû.

Podafiilo se mu shromáÏdit velkou sumu

na dokonãení prací a celá rodina hrabat Har-

rachÛ vûnovala kostelu dfievûnou kazatelnu,

v˘znamné dílo domácích fiezbáfiÛ.

Podporoval jako patron a ochránce rodící se

národnostní, politick˘ a hospodáfisk˘ Ïivot

tehdy vyluãované a posmívané ãeské men‰i-

ny ve Vídni. Své názory na uvedené otázky

publikoval v Rozpravû o âe‰ích vídeÀsk˘ch

v ãasopisu Osvûta. Roku 1868 se stal pfied-

sedou Slovanské besedy ve Vídni. Opomí-

jen˘ch vídeÀsk˘ch âechÛ se rovnûÏ ujímal

v panské snûmovnû a se stejnou vervou se bil

za ãeskou ‰kolu Spolku Komenského ve

Favoritech. Na ‰kolu se mu podafiilo vybrat

mnoÏství pfiíspûvkÛ a její stavbu nakonec 

umoÏnil pÛjãkou 10 000 zlat˘ch a dal‰í po-

mocí. VyuÏíval sv˘ch kontaktÛ s vídeÀsk˘mi

arcibiskupy i papeÏsk˘mi nuncii a neustále

poukazoval na zanedbávání vídeÀsk˘ch

âechÛ po stránce náboÏenské. Jeho vlivem

byly zahájeny i ve Vídni ãeské bohosluÏby.

VídeÀ‰tí âe‰i mu nesmírnû dÛvûfiovali a ob-

raceli se k nûmu ve v‰ech dÛleÏit˘ch problé-

mech a v pfiípadech nutnosti jako ke svému

protektorovi, stejnû i jejich spolky. VÏdy rád

vyhovûl. Podporoval vídeÀské spolky Ko-

menského, ale i Metodûjsk˘, vãetnû Pokroku

a dal‰í. V harrachovském paláci ve Freiungu

se konaly v˘znamné porady pfiedstavitelÛ

ãeského politického a kulturního Ïivota ne-

jen o potfiebách vídeÀské komunity, ale

i v‰ech ostatních âechÛ. 

Mgr. Jifií Karel

Reprezentant národa Jan Nepomuk Franti‰ek Harrach
Z historie

Sídlo Jana Nepomuka, zámek StûÏery - zadní trakt zámku se zbytky sgrafit
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Vloupání do chat
pokraãují

Jen od 1. února 2007 do‰lo v okre-

se Bruntál ke 14 vloupáním do

chat. MajitelÛm byly zpÛsobeny

‰kody za nûkolik desítek tisíc

korun. Pachatelé vyuÏívají mi-

mosezónního období, do chat se

dostávají pfies okna ãi dvefie a za-

mûfiují se pfiedev‰ím na elektro-

niku, náfiadí, potraviny a alko-

hol. V nûkter˘ch pfiípadech mizí

majitelÛm i staroÏitnosti a odû-

vy. Od zaãátku února policisté

zaznamenali jiÏ devût vloupání

do chat u Tvrdkovské pfiehrady

a dále to byly tfii chaty v Podlesí

na Vrbensku a chata v Re‰ovû

a B˘kovû. MajitelÛm policie do-

poruãuje své chaty co nejlépe za-

bezpeãit, aÈ jiÏ mechanicky ãi 

elektronicky, a svÛj objekt co nej-

ãastûji kontrolovat.

Ukradené auto
bylo nalezeno

v zatopeném lomu
Netradiãní pfiípad ‰etfiili ve ãtvr-

tek 15. a v pátek 16. února poli-

cisté z Bfiidliãné ve spolupráci

s policejními potápûãi. Ve ãtvr-

tek nalezli potápûãi HZS pfii cvi-

ãení v zatopeném kamenolomu

na Hutovû v hloubce pûti metrÛ

potopené vozidlo ·koda Felicia

zelené barvy. O nálezu byla vy-

rozumûna policie, která zjistila,

Ïe se jedná o auto, po kterém by-

lo jako po odcizeném ve ·tern-

berku vyhlá‰eno pátrání uÏ 4. zá-

fií 2000. V pátek bylo auto po-

mocí autojefiábu a potápûãÛ

Policie âR z Fr˘dku-Místku vy-

taÏeno, ohledáno a zadokumen-

továno. Ve Felicii se nacházely

doklady, klíãe a bylo znaãnû po-

‰kozeno.

Napadená Ïena
nedala souhlas

k trestnímu stíhání
Dne 15. února r˘mafiov‰tí poli-

cisté odloÏili pfiípad fyzického

napadení 46leté Ïeny. Její 52let˘

manÏel ji mûl v prosinci 2006

doma uchopit za ruku, strhnout

na podlahu a uhodit do zad.

ZpÛsobil jí zlomeninu paÏní kos-

ti a Ïebra. Îena pfiesto nedala

souhlas k jeho trestnímu stíhání.

ZpÛsobil ‰kody
za pÛl milionu

Pro neobvykle rozsáhlou trest-

nou ãinnost byl v tûchto dnech

obvinûn 40let˘ muÏ z Bfiidliãné.

Stíhání je vedeno pro trestné ãi-

ny útoku na vefiejného ãinitele,

krádeÏe, poru‰ování domovní

svobody a podvodu.

Konkrétnû se jednalo o útok na

policistu v Bfiidliãné z ledna to-

hoto roku, kdy obvinûn˘ jako fii-

diã nerespektoval pokyn k zasta-

vení a lehce zranil policistu, kte-

r˘ se jej pokusil zadrÏet. Dále

byl obvinûn ze tfií vloupání do

chat z konce roku 2006. Jednalo

se o pfiípad v Harrachovû se ‰ko-

dou za více jak 100 tisíc Kã, dá-

le o vloupání do chalupy ve

Stfiíbrn˘ch Horách, kde odcizil

vûci za asi 44 tisíc Kã, a o vlou-

pání do chalupy v Janovicích,

odkud odcizil pfiedmûty za asi

120 tisíc Kã. K tomu pfiipojil po-

ãátkem ledna dal‰í vloupání do

budovy b˘valého ml˘na ve

Skalách. Zde napáchal ‰kody za

více neÏ 7 000 Kã.

Obvinûn˘ muÏ se v‰ak ãinil

hlavnû jako podvodník. V listo-

padu 2005 uzavfiel kupní smlou-

vu na vozidlo Mitsubishi, aniÏ

by poté fiádnû hradil splátky.

Základ jeho trestné ãinnosti

ov‰em tkví ve sjednávání úvûro-

v˘ch smluv. V nejménû ‰esti pfií-

padech bûhem let 2005 - 2006

pfiemluvil své známé z nûkolika

obcí na Bruntálsku ke sjednání

úvûrÛ na ãástky kolem 10 - 15 ti-

síc Kã, pfiiãemÏ peníze si pfievzal

sám s tím, Ïe bude hradit splátky.

To nedodrÏel, takÏe dluÏníci mu-

seli spoleãnosti uhradit dluh

i s vysok˘mi úroky. Celkov˘ ob-

jem takto zapÛjãen˘ch ãástek

pfiesáhl 70 tisíc Kã, po‰kození

v‰ak musí vrátit více neÏ 115 ti-

síc Kã. Pfiitom jedna z Ïen vÛbec

o sjednání pÛjãky nevûdûla.

V této souvislosti byla obvinûna

z pomoci k trestnému ãinu po-

‰kozování cizích práv také 44le-

tá zástupkynû úvûrové spoleã-

nosti, která muÏi ke sjednání

podvodného úvûru napomohla.

MuÏ byl obvinûn i z toho, Ïe

v srpnu 2005 vylákal v Bruntále

na 32letém muÏi pÛjãku 40 tisíc

Kã s tím, Ïe peníze potfiebuje na

zaplacení svého dluhu a do t˘d-

ne je vrátí. Peníze ale i pfies opa-

kované urgence dosud nevrátil.

Pfii vy‰etfiování trestné ãinnosti

obvinûného policie zajistila nû-

které vûci pocházející z vloupá-

ní, které budou vráceny majite-

lÛm. V poslední dobû se jedná

o dopadení pachatele nejrozsáh-

lej‰í trestné ãinnosti.

Dal‰í lyÏe zmizely
ze sklepní kóje

Mezi 18. a 21. únorem vnikl ne-

znám˘ pachatel do sklepní kóje

v ãinÏovním domû na ulici Julia

Sedláka v R˘mafiovû. Majitelce

odcizil dvoje carvingové lyÏe

v hodnotû 8 000 a 5 000 Kã.

Odnesl si rovnûÏ lyÏafiské sjez-

dové boty za 3 500 Kã. Vloupání

‰etfií r˘mafiov‰tí policisté.

Dvanáct˘ vykázan˘
útoãník domácího násilí

Ve stfiedu 21. února byl z domu

na 10 dnÛ vykázán 56let˘ muÏ

z Velké ·táhle. Policisté zjistili,

Ïe podezfiel˘ po dobu nûkolika let

opakovanû slovnû i fyzicky napa-

dá svou druÏku. K poslednímu 

útoku na Ïenu do‰lo 20. února.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Hasiãi varují: pozor na kombinaci alkoholu, spánku a zapálené cigarety
Mrtvého muÏe stfiedních let na‰li

profesionální hasiãi pfii zásahu

u poÏáru malého rozsahu v bytû

v R˘mafiovû v noci na ãtvrtek 

15. února. Je to leto‰ní ãtvrtá obûÈ

poÏárÛ v Moravskoslezském kra-

ji, ale na Bruntálsku teprve první

od roku 2004. ZároveÀ je to zfiej-

mû jiÏ tfietí obûÈ poÏáru v kraji za

posledních 50 dní, kdy hrál hlav-

ní roli alkohol a hlavnû odhoze-

n˘ nedopalek cigarety v lÛÏku,

pohovce ãi sedaãce.

Koufi jdoucí z bytu ucítil soused

nad ním zhruba hodinu po pÛl-

noci a oznámil to Policii âR. Ta

informovala operaãní stfiedisko

hasiãÛ. Na místo ihned vyjely

dvû jednotky Hasiãského zá-

chranného sboru Moravskoslez-

ského kraje ze stanic v R˘mafio-

vû a Bruntálu.

Do bytu se hasiãi dostali po roz-

bití okna vedoucího na dvorek.

Uvnitfi nalezli bezvládné tûlo na

pohovce. PoÏár kolem pohovky

rychle uhasili a byt odvûtrali po-

mocí pfietlakové ventilace. OheÀ

se tak nemohl roz‰ífiit do dal‰ích

ãástí bytu ani domu a celková

‰koda je minimální. Pfiivolan˘

lékafi konstatoval u muÏe smrt 

udu‰ením zplodinami hofiení.

Kombinace sledování televiz-

ních pofiadÛ s popíjením alkoho-

lick˘ch nápojÛ a se zapálen˘mi

cigaretami je velmi nebezpeãná.

Konzument mÛÏe snadno usnout

a doutnající cigareta zapadnout

do pohovky ãi sedaãky, vyrobe-

n˘ch obvykle z velmi hofilav˘ch

materiálÛ.

I mal˘ oheÀ mÛÏe vyprodukovat

velké, tedy i smrtelné mnoÏství

zplodin. A tvrd˘ spáã se jiÏ ne-

musí probudit. Jedinou ‰ancí na

záchranu ãlovûka, respektive 

i uchránûní dal‰ích bytÛ pfied

ohnûm pak mohou b˘t jenom

pozorní sousedé.

Petr Kudela,
tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Ilustraãní foto
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

sportovcÛm
I v leto‰ním roce bude redakce

R˘mafiovského horizontu, byÈ s ji-

nou periodicitou, pokraãovat v se-

riálu sond do Ïivota rÛzn˘ch ko-

munit, zájmov˘m, názorov˘ch ãi

sociálních skupin Ïijících v na‰em

mûstû. První pokraãování leto‰ní-

ho roku vûnujeme jedné z nejpo-

ãetnûj‰ích, nejaktivnûj‰ích a také

nejvlivnûj‰ích skupin obyvatelstva

- sportovcÛm.

V R˘mafiovû funguje nejménû ãtr-

náct sportovních organizací a klu-

bÛ, které dohromady sdruÏují pfii-

bliÏnû 2100 aktivních ãlenÛ. Toto

ãíslo samozfiejmû není pfiesné, ne-

boÈ nûktefií sportovci se angaÏují

v nûkolika sdruÏeních souãasnû,

velká fiada sportovnû ãinn˘ch lidí

je naopak neorganizována. Pfiesto

mÛÏe poskytnout hrubou pfiedsta-

vu o tom, jak silná je sportovní ve-

fiejnost v R˘mafiovû.

Zmínûn˘ch 14 organizací provo-

zuje na tfiicet sportovních odvûtví

a zahrnuje velmi rÛznorodá sdru-

Ïení. Poãtem ãlenÛ i pûstovan˘ch

sportÛ mezi nimi dominuje loni

‰edesátiletá TJ Jiskra R˘mafiov,

která v devíti oddílech sdruÏuje

781 ãlenÛ. Ve spolupráci s Jiskrou

funguje 24 krouÏkÛ sportovního

oddûlení SVâ R˘mafiov, které

nav‰tûvuje asi 300 ãlenÛ, pfieváÏ-

nû dûtí a mládeÏe. K neménû v˘-

znamn˘m sportovním organiza-

cím, vût‰inou jiÏ specializovan˘m

klubÛm, náleÏí napfi. Místní orga-

nizace âeského rybáfiského svazu

R˘mafiov, Ski klub RD R˘mafiov,

Studio Sport a zdraví (sportovní 

aerobik), Klub ãesk˘ch turistÛ,

SK Medvûdi (hokej), TJ Horal

(horolezectví), AMK Sport - auto-

klub âR, DuKo triatlon klub,

SOK Kratochvíl (cyklistika) ãi

Old Car Cross (rodeokros).

DÛleÏité postavení ve mûstû zís-

kalo sportovní sdruÏení BFAA

Oldies, které v roce 2001 zaloÏila

skupina pfiíznivcÛ basketbalu

a florbalu a která má své repre-

zentanty jiÏ druhé volební období

také v Zastupitelstvu mûsta

R˘mafiova. Sport jako roz‰ífiená

sloÏka v˘uky pronikl i na r˘ma-

fiovskou základní ‰kolu. Sportov-

ní tfiídy zde nav‰tûvuje pfiibliÏnû

70 dûtí, které se vûnují hlavnû bû-

Ïeckému lyÏování.

V R˘mafiovû se pofiádá nûkolik de-

sítek pravideln˘ch akcí, závodÛ

a turnajÛ, v nûkter˘ch pfiípadech

na republikové úrovni. Staãí vy-

jmenovat jen nûkteré: R˘mafiov-

ská padesátka, R˘mafiovsk˘ dese-

tiboj, DuKo triatlon, R˘mafiovská

tfiicítka, Velká cena R˘mafiova ve

stolním tenisu, Lord Cup, Mi-

strovství ãeské republiky tûlesnû

postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, Orion Cup

(jeden ze závodÛ seriálu se jezdí

v Horním Mûstû, dal‰í v R˘mafio-

vû), Pfiebor Moravy v motokrosu

v Ondfiejovské dolinû, SoutûÏní

Aerobik Master Class atd.

Na sportovní organizace a jejich

akce je pamatováno i v rozpoãtu

mûsta. Podle údajÛ odboru ‰kol-

ství a kultury vydává mûsto

R˘mafiov na tûlov˘chovnou ãin-

nost více neÏ 400 tisíc Kã roãnû,

dal‰ích prÛmûrnû 550 tisíc Kã ply-

ne kaÏdoroãnû na péãi o sportovní

zafiízení.

Mezi sportovi‰tû, která vyuÏívají

organizovaní ãlenové sportovních

klubÛ i ostatní vefiejnost, patfií fot-

balové hfii‰tû, nedávno moderni-

zovan˘ stadion ledního hokeje,

kuÏelna, tenisové kurty, volejbalo-

v˘ kurt na fotbalovém stadionu,

pût tûlocviãen (Hornomûstská,

Jelínkova, Národní, 1. máje, So-

kolovská), dvû ‰kolní hfii‰tû, nûko-

lik posiloven, SVâ, Aquacentrum

Slunce, ale také zahrada Hedvy,

rybník Edrovice, lyÏafisk˘ areál

Hornomûstská zatáãka, cyklotrasy

a turistické trasy v ‰irokém okolí

mûsta.

V tûsné blízkosti R˘mafiova fun-

guje celá fiada dal‰ích sportovi‰È,

namátkou tenisov˘ kurt v Janovi-

cích, ve Staré Vsi (kde je rovnûÏ

v˘znamn˘ klub cyklistiky), jez-

dectví se vûnuje oddíl v Horním

Mûstû, jízdárna je rovnûÏ v Ham-

fiíkovû stáji v Dolní Moravici, Bfii-

dliãná má stfielnici, plaveck˘ ba-

zén a existuje zde mimo jiné klub

biatlonu. Tak bychom mohli po-

kraãovat.

Na první pohled se mÛÏe zdát, Ïe

R˘mafiov, potaÏmo R˘mafiovsko,

je sportovcÛ ráj. Má nejen vhodné

pfiírodní podmínky pro turistiku,

cyklistiku, bûÏecké a sjezdové ly-

Ïování, ale díky existenci velkého

mnoÏství organizací nabízí po-

mûrnû ‰iroké spektrum dal‰ích

sportovních odvûtví. Sami spor-

tovci v‰ak nemusí b˘t stejného

názoru. Na zku‰enosti se sporto-

váním v R˘mafiovû a také na o-

sobní pfiedstavy o tom, co by se

v této oblasti mohlo zlep‰it nebo

zmûnit, jsme se zeptali tfií zná-

m˘ch osobností r˘mafiovského

sportu.

Soukromá podnikatelka Alena

Jurá‰ová (49) se sportu vûnuje od-

maliãka. Zaãínala s orientaãním

bûhem, gymnastikou, kopanou

a lehkou atletikou, které zÛstala

vûrná dodnes. V posledních letech

si oblíbila kuÏelky. 

¤íká o sobû, Ïe je typem v‰estran-

ného sportovce, kter˘ v Ïádné jed-

notlivé disciplínû zvlá‰È nevyniká,

ale vyhovuje mu soutûÏení hned

v nûkolika druzích sportu souãas-

nû. Proto se pár let po svém pfií-

chodu do R˘mafiova zapojila do

R˘mafiovského desetiboje, jehoÏ

zapálen˘m spolupofiadatelem a ak-

tivním úãastníkem je uÏ více neÏ

dvacet let. Dvakrát ve své katego-

rii zvítûzila. Za svÛj nejvût‰í ús-

pûch v‰ak povaÏuje úãast v první

lize Ïenské kopané je‰tû z dob stu-

dií na stfiední ‰kole.

Sport je pro Alenu Jurá‰ovou

v‰ím. Vûnuje mu maximum svého

volného ãasu. NejenÏe se úãastní

desetibojafisk˘ch soutûÏí, turnajÛ

Mûstské amatérské kuÏelkáfiské li-

gy a pfiíleÏitostnû i dal‰ích závodÛ

v R˘mafiovû a okolí, ale jako pfied-

sedkynû odboru Sport pro v‰echny

TJ Jiskra R˘mafiov zároveÀ za‰ti-

Èuje cviãení urãená nej‰ir‰ím vrst-

vám obyvatelstva a organizuje ak-

ce typu Cviãí celé mûsto ãi

Pódiové skladby. Îezlo pfiedsed-

kynû odboru pfievzala po smrti

Jindfii‰ky Biãíkové, v jejíÏ stopách

usiluje zapojit do sportování co

nejvût‰í poãet lidí. V této souvis-

losti si Alena Jurá‰ová posteskla,

Ïe se práci jejího odboru v rámci

TJ Jiskra nevûnuje tolik pozornos-

ti, kolik by si zaslouÏil.

Alena Jurá‰ová je doslova spor-

tovkynû tûlem i du‰í. Kromû vlast-

ního aktivního sportování je sou-

ãasnû nad‰enou fanynkou hokeje

a fotbalu, kter˘ sleduje v televizi,

ale je‰tû radûji na Ïivo, takÏe s ob-

libou nav‰tûvuje místní utkání.

Vedle své funkce v Jiskfie je Alena

Jurá‰ová i ãlenkou âeského atle-

tického svazu veteránÛ. SoutûÏila

mimo jiné na mistrovství republi-

ky v pûtiboji. Atletika je jejímu

srdci nejbliÏ‰í, a proto ji mrzí, Ïe

R˘mafiov nenabízí pro její pûsto-

vání dostateãné zázemí. Jako zá-

stupkynû zdej‰ích desetibojafiÛ se

na radnici zasazovala o vybudová-

ní kvalitního sportovi‰tû, zatím

bez v˘sledku. Atleti v R˘mafiovû

nejvíce postrádají bûÏeckou dráhu

pro stfiední tratû. ·patné podmínky

pro lehkou atletiku podle Aleny

Jurá‰ové odrazují od tohoto odvût-

ví zvlá‰tû mladé sportovce.

Sportovní zázemí pro jiné sporty

je podle jejího názoru pomûrnû

dobré. LyÏafii, turisté a cyklotu-

risté mají u nás skvûlé pfiírodní

podmínky, kvalitní sportovi‰tû

mají také kuÏelkáfii, fotbalisté

a nyní uÏ i lední hokejisté. Dobrá

je podle jejího mínûní i podpora

mûsta, které pfiispívá na organizo-

vání rÛzn˘ch sportovních akcí.

Na druhou stranu vidí i fiadu re-

zerv, opût pfiedev‰ím v kvalitû ãi 

existenci sportovi‰È. Napfiíklad ku-

Ïelna by se mohla roz‰ífiit o bow-

lingovou dráhu, která by pfiitáhla

zájemce o tento sport, ktefií za

bowlingem vyjíÏdûjí jinam.

Lidem v R˘mafiovû chybí bazén,

mlad‰í generace postrádá skate

park, Alena Jurá‰ová by pfiivítala

i vybudování lanového centra.

Aãkoliv je v R˘mafiovû hned nû-

kolik tûlocviãen, nûkteré z nich

jsou ve ‰patném stavu. Moderni-

zaci by si zaslouÏila zvlá‰tû tûloc-

viãna na Hornomûstské ulici, kte-

rá je uÏ zastaralá a postrádá dosta-

teãné sociální zafiízení. Problé-

mem této tûlocviãny je také nedo-

fie‰ená otázka jejího vlastnictví -

o údrÏbu tûlocviãny se stará odbor

Sport pro v‰echny, nicménû stále

je majetkem Hedvy, která do bu-

dovy neinvestuje. Podobn˘ pro-

blém nastal i v pfiípadû zfiízení

zmínûné bûÏecké dráhy. Za ‰kolou

na ulici 1. máje je pozemek, kter˘

by bylo moÏno vyuÏít pro bûÏeck˘

ovál. Jeho vybudování v‰ak brání

jeden ze spoluvlastníkÛ.

Co se t˘ãe prodejen se sportovní-

mi potfiebami v R˘mafiovû, je Ale-

na Jurá‰ová názoru, Ïe jsou dobfie

zásobené. Sama vyuÏívá hlavnû

sluÏeb Bob sportu a je s nimi spo-

kojená. Potfiebu vyjíÏdût na náku-

py jinam ãi hledat na internetu za-

tím nepociÈuje.

Jaká je podle Aleny Jurá‰ové bu-



doucnost sportu v R˘mafiovû? Vidí

ji pomûrnû optimisticky. Pfiíjem-

n˘m pfiekvapením pro ni je zájem

mlad˘ch lidí o úãast na R˘mafiov-

ském desetiboji, kter˘ byl pÛvod-

nû zam˘‰len jako soutûÏ star‰ích

generací (viz slangové oznaãení

dûdkiáda). Za pfiínos povaÏuje exi-

stenci sportovních tfiíd na základní

‰kole. Na druhou stranu se domní-

vá, Ïe je potfieba více usilovat

o získávání mlad˘ch lidí pro sport,

neboÈ trendem souãasné doby je

spí‰e zahálãivé vysedávání u poãí-

taãe ãi v hospodách.

A jak se podle Aleny Jurá‰ové Ïije

sportovcÛm v R˘mafiovû? „My-
slím, Ïe velice dobfie. MoÏná si ani
neuvûdomujeme, Ïe tu máme nej-
vût‰í tûlocviãnu - pfiíroda kolem
nabízí celoroãnû tolik moÏností,
jak se ‘vyfiádit’. Kdo chce, tak si
vÏdycky pfiíleÏitost ke sportování
najde.“

Bronislav Rektofiík (42) se vûnuje

sportu nejen ve volném ãase, ale

i profesnû, jako majitel prodejny

se sportovním vybavením. Dá se

fiíct, Ïe z nûj uãinil hlavní náplÀ

svého Ïivota. S aktivním sportová-

ním zaãal ve tfiech letech, kdyÏ ho

táta poprvé postavil na bûÏky.

Postupnû se pfiidruÏila kopaná, ko-

‰íková a fiada dal‰ích sportÛ.

V dûtství také zaãal hrát stolní te-

nis, kter˘ je pro nûj v souãasnosti

sportem ãíslo jedna. Vede ping-

pongov˘ oddíl pfii Stfiedisku vol-

ného ãasu (nûkolikrát byli pfie-

borníky okresu, v jednotlivcích

i kraje) a pravidelnû pofiádá

Velkou cenu R˘mafiova ve stol-

ním tenisu; letos probûhl uÏ její

‰est˘ roãník. Je rovnûÏ organizá-

torem pingpongové disciplíny

v rámci R˘mafiovského desetibo-

je. Kromû toho je ãlenem BFAA

Oldies, sdruÏení sportovcÛ, ktefií

mnoho let pofiádají mûstskou ligu

v basketbale a florbale a pfied pû-

ti lety pronikli aÏ do komunální

politiky.

Bronislav Rektofiík sport provozu-

je, podporuje a fandí mu; ze spor-

tÛ, kter˘m se sám nevûnuje, má

rád hlavnû hokej. Sport mûl na nûj

velk˘ vliv i pfii v˘bûru povolání.

Po absolvování pedagogické ‰ko-

ly se specializací na tûlesnou v˘-

chovu uãil tûlocvik na Z· v Bfii-

dliãné a vûnoval se sportovní ãin-

nosti s mládeÏí na uãili‰tích

v Karlovû a R˘mafiovû. Nyní ve

sportu podniká. Pfied jedenácti le-

ty zaloÏil firmu Bob sport, která se

zab˘vá prodejem sportovního vy-

bavení. Zaãínal skromnû, v R˘ma-

fiovû mûl pouze sklad a malou do-

mácí prodejnu, protoÏe nepoklá-

dal zdej‰í kupní sílu za dostateãnû

velkou. Postupem ãasu se v‰ak

rozhodl otevfiít obchod i v centru

R˘mafiova a zaplnil tak jednu

z trhlin v nabídce místních sluÏeb.

Sport povaÏuje Bronislav Rekto-

fiík mimo jiné za jednu ze základ-

ních atraktivit, které mohou napo-

moci rozvoji cestovního ruchu na

R˘mafiovsku. Region jako stvofie-

n˘ pro lyÏování a cyklistiku (dal‰í

sporty, kter˘m se sám vûnuje)

ov‰em nemá je‰tû natolik kvalitní

zázemí pro ostatní sporty, jaké by

bylo tfieba. Podle jeho vlastních

zku‰eností se právû síÈ sportovi‰È

za posledních dvacet let rozvíjela

jen pomalu. „Myslím ale, Ïe se
bl˘ská na ãasy,“ dodává optimis-

ticky. Prvním projevem zmûn

k lep‰ímu je podle nûj nedávné vy-

budování umûlého kluzi‰tû, které

ukázalo, Ïe o sport je v R˘mafiovû

zájem.

Jsou ov‰em sportovní odvûtví,

která by se mohla rozvíjet mno-

hem více. V první fiadû atletika.

Hlavním problémem je fakt, Ïe

pfiíznivci atletick˘ch disciplín ne-

mají v R˘mafiovû k dispozici Ïád-

n˘ stadion. K dal‰ím zafiízením,

která podle názoru Bronislava

Rektofiíka ve mûstû scházejí, patfií

napfiíklad velká tûlocviãna s hle-

di‰tûm, plaveck˘ bazén nebo tfieba

jen asfaltov˘ okruh v klidné loka-

litû, napfi. v zámeckém parku

v Janovicích, kam by mohli vyra-

zit milovníci koleãkov˘ch bruslí.

Podporuje také zam˘‰len˘ projekt

sportovního areálu v zahradû

Hedvy.

Na otázku, jak˘ je pfiístup dne‰ních

mlad˘ch lidí ke sportu, odpovídá,

Ïe se urãitû zmûnil. Pfiíslu‰níci

mlad‰í generace, pokud sport vÛ-

bec vyhledávají a nedávají pfied-

nost poãítaãÛm, se více vyhraÀují.

Zatímco star‰í sportovci jsou scho-

pni dosahovat dobr˘ch v˘sledkÛ

v nûkolika sportech souãasnû, je-

jich mlad‰í kolegové se spí‰e spe-

cializují. V kaÏdém pfiípadû je ale

nutné mladé lidi pro sport získávat,

tak aby pro nû byl pohyb stejnû dÛ-

leÏit˘ jako zmínûné poãítaãe.

O tom, Ïe obojí jde skloubit, se

pfiesvûdãil u vlastního syna.

A jak se podle Bronislava Rekto-

fiíka Ïije sportovcÛm v R˘mafiovû?

„Myslím, Ïe dobfie. Kdo chce
sportovat, najde si pfiíleÏitost. Já
osobnû jsem spokojen.“

Ivan Sovi‰ (60) patfií k Ïijícím le-

gendám r˘mafiovského sportu.

Zaãínal v roce 1961 s cyklistikou,

závodit zaãal roku 1962. Dnes uÏ

pr˘ sport provozuje spí‰ rekreaã-

nû, coÏ ov‰em v jeho pojetí zna-

mená, Ïe mu vûnuje minimálnû

pût hodin t˘dnû. Pracuje jako tech-

nik a sport pro nûj pfiedstavuje nej-

lep‰í zpÛsob jak relaxovat a naãer-

pat energii. Jeho recept na to, jak

zahnat únavu z práce, je jít si ven

zabûhat.

Kromû cyklistiky se Ivan Sovi‰

vûnuje bûÏeckému lyÏování, ori-

entaãnímu bûhu a dálkov˘m bû-

hÛm - letos jej ãeká jubilejní st˘ 

ubûhnut˘ maratón. Zúãastnil se fia-

dy dálkov˘ch bûhÛ u nás i v za-

hraniãí, mimo jiné 100. roãníku

bostonského maratónu, nejstar‰í-

ho maratónu na svûtû, ãi mnoha

závodÛ svûtového poháru dálko-

v˘ch bûhÛ na lyÏích vãetnû popu-

lárního Vassova bûhu ve ·védsku.

V R˘mafiovû pÛsobil jako ãlen v˘-

boru TJ Jiskra R˘mafiov, trenér bû-

hu na lyÏích, vedoucí oddílu cyk-

listiky a v neposlední fiadû pravi-

deln˘ úãastník R˘mafiovského de-

setiboje a pofiadatel disciplíny bû-

Ïeckého lyÏování. PovaÏuje se ta-

ké za zakladatele r˘mafiovského

triatlonu, jehoÏ prvních pût roãní-

kÛ (1986 - 1990) organizoval spo-

lu s Vojtûchem Smetanou a kter˘

dnes organizuje jin˘ znám˘ spor-

tovec Vlastislav Durman.

S partou pfiátel r˘mafiovsk˘ch ve-

teránÛ, s nimiÏ Ivan Sovi‰ objíÏdí

evropské soutûÏe, podnikl napfi.

cyklistickou v˘pravu do partner-

ského Schottenu a dvakrát vystou-

pal na vrchol Mont Blancu. S ka-

marády z Horské sluÏby procesto-

val na kole velkou ãást Alp

a DolomitÛ. S manÏelkou na kole

projel ¤ecko, Francii, Sardinii,

Holandsko, Rakousko, Maìar-

sko, Slovensko, sjeli na kanoi nû-

kolik ãesk˘ch fiek, probûhali na

bûÏkách nejen ãeské a slovenské

hory, ale i hory v Nûmecku, Ra-

kousku, Itálii, Norsku, Rumunsku,

bûhali s buzolou ve ·védsku na

slavném O-ringenu atd.

Jak vidno z pfiedchozího v˘ãtu

sportovních aktivit, kter˘ ani zda-

leka není úpln˘, má Ivan Sovi‰

sport v krvi a patrnû i v genech.

Sportu se vûnuje celá jeho rodina,

dva bratfii, manÏelka, syn i dcera.

Na sv˘ch dûtech poznal, Ïe kritic-

ké období dospívání se nejlépe

pfiekonává pomocí sportu, a proto

je názoru, Ïe zvlá‰È kvÛli mlad˘m

lidem by se mûla nabídka sportÛ

v R˘mafiovû co nejvíce roz‰ífiit.

Aãkoliv nûkteré sporty, jako lyÏo-

vání, fotbal ãi hokej, se u nás utû-

‰enû rozvíjejí, na takfika desetitisí-

cové mûsto je v˘bûr pfiece jen úz-

k˘. Postrádá nûkteré ménû obvy-

klé sporty, které by mohly pfiilákat

právû mládeÏ, napfi. terénní cyklis-

tiku ãi orientaãní bûh (R˘mafiov

nemá vlastní oddíl orientaãního

bûhu, místní bûhají za Bruntál).

Stejnû jako pfiedchozí dva respon-

denti se Ivan Sovi‰ domnívá, Ïe

R˘mafiov je je‰tû dost dluÏen atle-

tice, která u nás má velkou tradici,

a pro kterou pfiesto nebyl dosud

vybudován vhodn˘ areál. Jako bû-

Ïec na lyÏích naopak oceÀuje vy-

tvofiení bûÏeck˘ch tratí v bezpro-

stfiedním okolí R˘mafiova.

KdyÏ má Ivan Sovi‰ srovnat dne‰-

ní mladé sportovce se svou gene-

rací, má dojem, Ïe jsou v první fia-

dû ménû ctiÏádostiví, Ïe uÏ nebe-

rou sport tak váÏnû. Na druhou

stranu ta sportovní odvûtví, do kte-

r˘ch jsou zapojeni pfiíslu‰níci nej-

mlad‰í generace, jako je bûÏecké

lyÏování ãi fotbal, mají podle jeho

názoru v R˘mafiovû zaji‰tûnou bu-

doucnost.

Také Ivanu Sovi‰ovi jsme poloÏili

otázku, zda má v R˘mafiovû dosta-

tek moÏností pofiídit si sportovní

vybavení. Jako ãlovûk, kter˘ ãasto

vyjíÏdí za prací mimo mûsto, v‰ak

tento problém nefie‰í, v pfiípadû

potfieby nav‰tíví prodejny v Olo-

mouci ãi jinde.

A jak se podle Ivana Sovi‰e Ïije

sportovcÛm v R˘mafiovû? „Kdo
chce, ten si cestu ke sportu najde.
Nûktefií potfiebují popostrãit. Kdo
nechce, tomu ani nejlep‰í sportov-
ní zafiízení nepomÛÏe.“

V‰em dotázan˘m
za odpovûdi dûkuje ZN
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Nûkolik postfiehÛ o sportu s nejmen‰ím míãkem
V uplynulém roce seznámil ‰irokou vefiej-

nost o mnoha sportech v na‰ich novinách

pfiedseda TJ Jiskra R˘mafiov pan Franti‰ek

Pohanka, pfiedseda této jednoty. Zásluhou

prvního propagátora stolního tenisu v na‰em

podhorském mûstû pana Adolfa Strako‰e

mohu z jeho vyprávûní pfiiblíÏit nûkolik úda-

jÛ o poãátcích sportu zvaného ping pong.

JiÏ záhy po ukonãení druhé svûtové války za-

ãali mnozí jedinci hrát stolní tenis ve skladu

za obchodem pana Adolfa Strako‰e na dne‰-

ní Radniãní ulici. Místa kolem stolu bylo

zoufale málo, a tak se pfiedev‰ím z mnoha

hráãÛ stávali útoãníci. Na obranu nebylo pro-

stû místa.

První velk˘ turnaj se uskuteãnil jiÏ na sklon-

ku roku 1946 v sále dne‰ní budovy základní

umûlecké ‰koly na Divadelní ulici. Za zmín-

ku stojí skuteãnost, Ïe v té dobû byl zcela

zoufal˘ nedostatek míãkÛ. Obûtav˘ pan Max

Maitner zajel aÏ do Bratislavy do obchodu

ãeskoslovenského internacionála pana

Maleãka, kde ony míãky zajistil. Na velkole-

p˘ turnaj pfiijeli hráãi z Ostravy, Pardubic,

Chocnû, Pfierova, Prostûjova a hráãi z okresu

R˘mafiov a Bruntál. Cel˘ turnaj fiídili obûtaví

pracovníci Strako‰, Kreãmer a Vávra. Mezi

62 úãastníky zvítûzil pan Král z Chocnû.

Po velkém úspûchu prvního roãníku se kaÏ-

doroãnû turnaj opakoval. V roce 1947 a 1948

do‰lo k velkému pfiekvapení, kdyÏ velkou

plejádu vynikajících hráãÛ z velk˘ch mûst

porazil neznám˘ student textilní ‰koly

v R˘mafiovû, pan Antonín Jemelka z Horního

Mûsta.

V této dobû se objevuje dal‰í talent malého

míãku, student Státního reálného gymnázia

v R˘mafiovû Antonín Zaìa Zavadil. Nejdfiíve

vyhrával turnaje ve ãtyfihfie s panem Klva-

Àou, pozdûji pak vládl tomuto sportu po pl-

n˘ch dvacet let jak v okrese R˘mafiov, po-

zdûji i na okrese Bruntál. Kromû tohoto hrá-

ãe vynikalo i mnoho dal‰ích mlad˘ch muÏÛ,

jako pan Jifií Vilímec, Antonín Koneãn˘,

Zdenek Zimermann, pozdûji pan Oldfiich

Chrobák.

ProtoÏe i v oblasti Ïenského stolního tenisu

se zaãaly objevovat mnohé talenty, paní

Strako‰ová, Zimermannová, Holzmannová

(Zavadilová), po nûkolika letech se pfiistûho-

vala z Prostûjova ligová hráãka sleãna

Zdenka Krpalová (Langrová), R˘mafiov pfii-

hlásil své druÏstvo do vy‰‰ích soutûÏí. Zde

R˘mafiov sehrával velmi dÛstojnou roli

a mnohá druÏstva i z velk˘ch mûst zákonitû

pocítila nejednu poráÏku od R˘mafiova. Snad

mezi nejkvalitnûj‰í hráãky stolního tenisu

z tohoto ranného období sportu patfiila mladá

studentka Gymnázia R˘mafiov Liba Malá.

Tato dívka dennû trénovala se sv˘m student-

sk˘m spoluÏákem Zavadilem. Nauãila se

hrát velmi slu‰n˘ „chlapsk˘“ stolní tenis.

Dokázala dokonce v roce 1951 porazit na

velkém turnaji v Brnû i mistryni svûta

Raku‰anku Prittzi.

Malé prostory skladu pana Strako‰e jiÏ ne-

staãily náporu mnoha dal‰ích zájemcÛ o stol-

ní tenis. Zaãalo se hrát v hotelu Koruna na

dfievûné verandû proti kostelu, hrálo se

v místnosti TOS Velká ·táhle naproti auto-

‰koly nad kluzi‰tûm. Hrálo se i v pfiízemí se-

kretariátu Národních socialistÛ v budovû na-

proti dne‰ní ‰koly Prima a také v sále ·kolní

tûlov˘chovné jednoty Slávia pfii 2. základní

‰kole naproti vrátnici továrny Flemmich.

RovnûÏ v domku pana Grulicha na tfiídû

HrdinÛ se hrálo mnoho rokÛ.

V̆ borné v˘sledky hráãÛ z R˘mafiova byly

pobídkou ke hfie i v nedaleké Bfiidliãné, Hor-

ním Mûstû, v lesnickém uãili‰ti v Karlovû.

I zde se objevilo mnoho talentÛ, napfiíklad

pfieborník okresu mlad˘ Dosedûl v juniorské

kategorii ãi dr. Miroslav Glacner z Bfiidliãné.

Velké mnoÏství velmi dobfie obsazen˘ch tur-

najÛ ve stolním tenise organizoval po dlouhá

léta Antonín Zaìa Zavadil, aÈ jiÏ v R˘mafiovû

na ‰kole fieditele Franti‰ka Vychodila ãi po

roce 1970 na ‰kole v Bfiidliãné, kam byl pfie-

loÏen jako pedagog po událostech v roce

1968. V‰echny turnaje mûly v‰e potfiebné, od

mantinelÛ, pfies mnoho stolÛ, zvukovou apa-

raturu, mnoho ocenûní v podobû pohárÛ

a plaket. V‰ichni úãastníci se vÏdy vyjadfio-

vali jen s velkou pochvalou o v‰ech turnajích

pofiádan˘ch ãlovûkem, kter˘ cel˘ svÛj Ïivot

zasvûtil stolnímu tenisu.

O dal‰ím rozvoji tohoto sportu by v souãas-

nosti mohl doplnit ãlovûk nejpovolanûj‰í, zá-

vodní vynikající hráã pan Bronislav

Rektofiík, organizátor mnoha soutûÏí a pfie-

borÛ v tomto sportu s nejmen‰ím míãkem. 

Radoslav Mûfiínsk˘

UÏiteãná informace

Bezpeãné uÏití zemního plynu
2. Bezpeãnost pfii distribuci zemního plynu
(pokraãování z RH 21/2006)

Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor

ãinností, které distributor zemního plynu

provádí v souladu s platnou legislativou pro

zaji‰tûní bezpeãné dodávky zemního plynu

koneãn˘m zákazníkÛm.

V prvé fiadû jsou to preventivní ãinnosti za-

ji‰Èované ve stanoven˘ch lhÛtách, jejichÏ roz-

sah je pfiesnû definován zejména v technic-

k˘ch normách a technick˘ch pravidlech.

Pfiedev‰ím se jedná o pravidelné inspekãní

ãinnosti, ke kter˘m patfií kontrola trasy ply-

novodÛ a pfiípojek, kontrola ochrann˘ch pá-

sem, kontrola tûsnosti, kontrola umístûní vi-

zuálních znaãek, orientaãních sloupkÛ a iden-

tifikaãních tabulek ãi provozní revize.

Mezi v˘znamné preventivní ãinnosti zaji‰Èo-

vané z hlediska bezpeãnosti patfií také tzv.

odorizace zemního plynu. Odorizací naz˘vá-

me pfiidávání chemické látky (odorantu) do

zemního plynu v pfiedepsaném mnoÏství a roz-

sahu. Odorant je nejedovatá organická slouãe-

nina, která jiÏ v malém mnoÏství dodává zem-

nímu plynu charakteristick˘, nezamûniteln˘

zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje 

v okolní atmosféfie (ve vzduchu). Tento zápach

má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak

osoby opustit „zamofien˘“ prostor.

Drtivá vût‰ina únikÛ, které se v rámci v˘jez-

dÛ pohotovostní a poruchové sluÏby Seve-

romoravské plynárenské, a. s., (telefonní ãís-

lo 1239) fie‰í, se t˘kají hlá‰en˘ch únikÛ

s koncentrací v˘raznû pod spodní mezí v˘-

bu‰nosti.

Z „plynárenského“ hlediska je ale kaÏd˘
únik povaÏován za potenciální nebezpeãí,
protoÏe v sobû zpravidla skr˘vá technick˘
problém, a tedy odchylku od bezpeãného
provozu zafiízení v‰ech plynárensk˘ch ka-
tegorií. Obãané by proto nemûli váhat
s nahlá‰ením nûkdy i jen podezfiení na
moÏn˘ únik zemního plynu na porucho-
vou linku Severomoravské plynárenské,
a. s., tel. ã. 1239 a pfienechat jeho fie‰ení
specialistÛm z distribuãní spoleãnosti.

Severomoravské sdruÏení pro zemní plyn

V minulosti nebylo tolik zájemcÛ o fotogra-
fování, jako je tomu dnes. Jsme rádi, Ïe nám
pan Strako‰ vûnoval alespoÀ jeden snímek
Antonína Zadi Zavadila pfii hfie na turnaji
pfied desítkami let na ‰kole v R˘mafiovû
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Kam na v˘let

Servis sluÏeb

Bruslení pro vefiejnost
bylo 28. února pro leto‰ní sezónu ukonãeno

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Aquacentrum Slunce vychází vstfiíc v‰em vyznavaãÛm
naturismu a stejnû jako vloni i letos se uskuteãní plavání

bez plavek v termínech: 21. 3. a 18. 4.
v dobû od 19 do 21 hodin.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Od 5. bfiezna
bude opût otevfien kryt˘ bazén v Bfiidliãné !!!!!!

Provozní doba bazénu

Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle 13.00 - 19.00

Ceny vstupného zÛstávají beze zmûn, vãetnû permanentek.

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C
(âlánek o otevfiení krytého bazénu v Bfiidliãné najdete uvnitfi novin.)

Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov
Plán vycházek KâT R˘mafiov na rok 2007

ãtvrtek 22. 3. 1. jarní vycházka - Nové Pole, Janovice
(6 km) Boxanová/Mácová

stfieda 4. 4 Dolní Moravice - památné stromy
(10 km) Boxanová

ãtvrtek 12. 4. Zátor - kyselka, hrad, Brantice
(vlak, 12 km) Ka‰parová

sobota 21. 4. Vychodilova stezka - 4. roãník (12 km) Ka‰parová

stfieda 25. 4. Lomnice - pfiírodní park Bystfiice (vlak) Boxanová

sobota 12. 5. Polsko - Paczków, Zlaty Stok
(vlastní autobus) Ka‰parová

sobota 26. 5. Cesta Míly PoÏára - 1. roãník
(autobus, 10 km) Boxanová

stfieda 6. 6. Dûtfiichov, Huzová (vlak, autobus, 10 km) Boxanová

ãtvrtek 14. 6. Alfrédka, Velk˘ Kotel (autobus, 12 km) Mácová

ãtvrtek 21. 6. âeská Tfiebová, Litomy‰l (vlak, 12 km) Jelínek

sobota 30. 6. Hukvaldy, Kozlovice (vlastní autobus) Strako‰

ãtvrtek 12. 7. Moravsk˘ Beroun, KfiíÏov˘ vrch
(vlak, 12 km) Ka‰parová

ãtvrtek 19. 7. Klepáãov - Koãiãí skalka (autobus) Mácová

ãtvrtek 26. 7. Îìársk˘ Potok - Medvûdí skály
(autobus) Ka‰parová/Mácová

ãtvrtek 2. 8. Velké Losiny - termální koupali‰tû
(autobus, 10 km) Mácová

pátek - nedûle Zájezd
10. - 12. 8. Náchod, Dobro‰ov, âeská Skalice

(vlastní autobus) Mácová

ãtvrtek 16. 8. Nové Hefimínovy - král modfiínÛ
(vlak, 14 km) Ka‰parová

pátek - sobota Zájezd
31. 8. - 1. 9. Dolní Kounice, Moravsk˘ Krumlov

(vlastní autobus) Ka‰parová

sobota 15. 9. R˘mafiovská padesátka - 32. roãník ‰táb

stfieda 19. 9. Slezská Harta - Lávov˘ proud
(vlak, autobus) Boxanová

ãtvrtek 27. 9. Zbra‰ovské jeskynû (vlak) Jelínek

stfieda 3. 10. ·umperk - rozhledna Na Háji (autobus) Boxanová

stfieda 10. 10. Tûchanov, Sovinec, Jifiíkov
(autobus, 12 km) Boxanová

ãtvrtek 25. 10. Kotaãkov - závûreãná vycházka (6 km) Jelínek

(O pfiípadn˘ch zmûnách budou turisté informováni ve v˘vûsní skfiíÀ-
ce KâT R˘mafiov na nám. Míru.)

Nezafiazené akce:

Hvûzda, Lyra, Karlova Studánka (autobus) Boxanová

Budi‰ov nad Budi‰ovkou, Vítkov (vlak, autobus) Jelínek

Akce jin˘ch odborÛ:

14. 4. Pfies Dubovec za Zámeckou rÛÏí (15 km) KâT Krnov

28. 4. Po sopkách Bruntálska (8, 17, 25, 50 km) KâT Krnov

19. 5. Krnovská padesátka (6, 15, 25, 35, 50 km) KâT Krnov

19. 5. Pfiírodním parkem Sovinecko (15, 25, 35 km) 
KâT Dlouhá Louãka

19. - 25. 8. Zájezd âeské ·v˘carsko KâT Krnov

16. - 18. 11. Poslední puch˘fi - Blansko (celostátní akce) 
info KâT R˘mafiov

31. 12. V˘stup na Stránsk˘ vrch (10 km) KâT Bfiidliãná

·táb KâT R˘mafiov

Úsmûvnû

Jurá‰ek opût v akci
Na náv‰tûvû babiãky chodil mal˘ rozumbrada kolem plotu, po dvorku

i po zahradû a znalecky jako by v‰e pfiemûfioval. Po vstupu do kuchy-

nû prohlásil pfiesvûdãivû: Budeme chovat lamy. To místo je nevyuÏi-

té. Lamy jsem vidûl v zoo a tady by se ve‰ly! TaÈkovi se zalíbilo slo-

vo nevyuÏité. Je‰tû jednou to zopakoval a Jirka potvrdil: Ano, ty mu-

drlante! Tak to sl˘chával. Tak oslovovali jeho.

Nedávno pfiinesl své první vysvûdãení, pololetní. DrÏel ho tajuplnû za

sebou a na rodinu se obrátil s otázkou: Hádejte, co mám? Hádejte, co

nemám? Stejnû neuhodnete, mám samé jedniãky a nemám jeden zub.

Vytáhl jsem si ho po cestû sám!... Celá rodina chválí a chválí. Pr˘ - za

co ty známky dostává‰? VÏdyÈ se doma neuãí‰. - Nenechal to na sobû

a sebevûdomû stvrdil: Umím dost. A pÛjdu se s vysvûdãením ukázat

tetû. Dejte mi klacek nebo mobil. Rodiãe nechápou. Ale já pfiece ne-

dosáhnu na zvonek?!

Pak pfii‰el po nûjaké dobû den, kdy se dovûdûl, Ïe bude mít brá‰ku ne-

bo sestfiiãku. Radoval se, protoÏe si to ve své dûtské du‰iãce dlouho

pfiál. UÏ aby to bylo. Mamince radil, aby z nemocnice nevozila holku.

Tatínkovi hlásil, Ïe mamka nûjak „naklustla“. Zaãal chystat kopaãák

a hraãky a provádûl cviãné jízdy s koãárkem, aby byl pfiipraven. KdyÏ

ten den pfii‰el a brácha Tomá‰ek, krásné miminko, byl doma, nad‰ení

opadávalo. Pr˘ Tomík jen jí a breãí a spí a vÛbec nemÛÏe a nebude

hrát fotbal a jezdit na kole. Maminko, jeì tam zpátky a vymûÀ ho za

vût‰ího. Tebe v té porodnici o‰idili. Urãitû ti dali toho nejmen‰ího.

Jurá‰ku, v‰echno bude O. K. Uvidí‰. Zatím buì TomÛv bodyguard.  Si



Mûsto Bfiidliãná spoleãnû s provozo-
vatelem krytého bazénu Mûstskou
obchodní spoleãností, s. r. o., otevfiou
v pondûlí 5. bfiezna zrekonstruovan˘
kryt˘ bazén v Bfiidliãné, kter˘ byl ví-
ce jak osm mûsícÛ mimo provoz.
DÛvodem uzavfiení bazénu byla

rozsáhlá rekonstrukce tfiicetileté,

znaãnû zastaralé a v souãasnosti

jiÏ nevyhovující technologie úpra-

vy vody. Zmodernizována byla

strojovna, byly instalovány fiídící

jednotky pro dávkování chemic-

k˘ch pfiípravkÛ v rámci pfiísn˘ch

hygienick˘ch norem. Rekonstruk-

ce se t˘kala i zateplení celé budo-

vy vãetnû v˘mûny stávajících 

oken za plastová, opravena byla

rovnûÏ venkovní veranda. Uvnitfi

bazénu pak do‰lo k modernizaci

stropního podhledu vãetnû instala-

ce nov˘ch osvûtlovacích v˘bojko-

v˘ch tûles, rekonstrukcí pro‰ly

sprchy a sociální zafiízení, kde by-

la poloÏena nová dlaÏba, v ‰atnách

pak nerovné a nevzhledné kachle

nahradilo zateplené linoleum.

„Otevfiení bazénu pfiedcházely
chemické zkou‰ky, zkou‰ky tûs-
nosti bazénu, zda nikde neprosa-
kuje voda. Dobu rekonstrukce ba-
zénu vyuÏil k drobnûj‰ím úpra-
vám také její provozovatel
Mûstská obchodní spoleãnost,
s. r. o., kter˘ v rámci dotací mûs-

ta provedl opravy v souladu se
svou podnikatelskou ãinností.
Pochopitelnû byly vymalovány
v‰echny prostory, které nespadaly
do pfiidûlené dotace,“ sdûlil sta-

rosta mûsta Bfiidliãné Bohumír

Kamenec.

Z pÛvodní my‰lenky zatraktivnit

bazén skluzavkami a tobogánem

nakonec se‰lo, vzhledem ke krá-

cení pfiidûlené dotace. Z pÛvodnû

poÏadovan˘ch jedenadvaceti mi-

lionÛ nakonec mûsto Bfiidliãná

obdrÏelo na rekonstrukci bazénu

jen patnáct milionÛ korun, z toho

pfieváÏnou ãást spolkla nová tech-

nologie úpravny vody. Finanãní

prostfiedky nestaãily k realizaci

pÛvodního projektu, napfiíklad

k v˘stavbû finské sauny, sedlové

stfiechy bazénu, atrakcí pro do-

spûlé apod. Jedinou atrakcí bude

fontána v podobû hfiíbku v malém

bazénu pro dûti. Je potfieba si také

uvûdomit, Ïe mûsto Bfiidliãná do-

tuje roãnû finanãní ztrátovost ba-

zénu ãástkou dva miliony korun.

„Asi nejv˘raznûj‰í zmûnou, kte-
rou náv‰tûvníci bazénu poznají,
je zmûna klimatu. V minulosti do-
cházelo k velkému úniku tepla ne-
jen pfies zastaralá okna, ale také
pfies stropy, které jsou v souãas-
nosti rovnûÏ zatepleny. Prostfiedí
u bazénu by mûlo mít tedy velmi

pfiíjemnou teplotu,“ doplnil sta-

rosta Kamenec. Na otázku, zda

pfiistoupí mûsto Bfiidliãná ke zv˘-

‰ení ceny vstupného v souvislosti

s provedenou rekonstrukcí a fi-

nanãními náklady, odpovûdûl sta-

rosta Bohumír Kamenec spoleã-

nû s jednatelem MOS Bfiidliãná,

s. r. o., Jifiím Linhartem, Ïe niko-

liv: „Pfiáli bychom si, aby byla
náv‰tûvnost vy‰‰í neÏ doposud,
i z toho dÛvodu nehodláme zvy‰o-
vat cenu vstupného, a to vãetnû
permanentních vstupenek.“
Pro zajímavost, maximální kapa-

cita krytého bazénu je dvû stovky

náv‰tûvníkÛ. Podle provozovate-

le by ov‰em optimální poãet ne-

mûl pfiesáhnout 100 - 150 lidí.

Celková doba napou‰tûní velkého

bazénu je deset hodin, tryskami

pfiitom proudí 50 - 70 m3 vody za

hodinu.

Vize mûsta v souvislosti s dal‰ím

rozvojem krytého bazénu jsou

velmi optimistické. Pokud by

mûsto dostalo dal‰í dotaci, kaÏdo-

pádnû by podle starosty poslouÏi-

la k vybudování sedlové stfiechy

bazénu. Mohl by se také dokonãit

pÛvodnû zam˘‰len˘ projekt s rea-

lizací sauny. JiKo
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Bazén v Bfiidliãné opût v provozu

SdruÏení rodiãÛ a dûtí oznamuje, Ïe
v sobotu 7. dubna 2007

zahajuje

kurz plavání pro dûti
ve vûku od 6 mûsícÛ

na plaveckém bazénu v Bfiidliãné

Kurz bude probíhat vÏdy v sobotu v dopoledních hodinách
Pfiihlásit se mÛÏete telefonicky nebo zasláním sms ve tvaru:

jméno a pfiíjmení dítûte, rodné ãíslo a kontakt
Tel. 731 479 595, 775 359 067

Doremi v Bfiidliãné
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe Z· v Bfiidliãné pofiádá pûveckou soutûÏ

Doremi. I letos se v Kulturním domû se‰lo 14 nadûjn˘ch zpûvákÛ,

ktefií si zazpívali pfied naplnûn˘m sálem. Diváci nemûli jednoduch˘

úkol, kdyÏ sv˘mi hlasy rozhodovali o budoucích vítûzích. V mlad‰í

kategorii zvítûzila druhaãka PeÈka HorÀáãková, ve star‰í Ivanka

Válková s hitem „Mûls mû vÛbec rád“ od Ewy Farné. Cel˘ pofiad

vtipnû moderovaly A. Válková a N. Odstrãilová. Na své si pfii‰li i ob-

divovatelé hip hopu a beatboxu. Dûti i dospûlí si uÏili pfiíjemné od-

poledne. Kvûta Dûrdová

Foto: archiv Z· Bfiidliãná
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Dûti adoptovaly klokánka
Po ãase se vám zase hlásíme ze

Z· Bfiidliãná. Co nás k tomu ve-

de? Pfiedev‰ím bychom se s vámi

rádi podûlili o radost, kterou

v‰ichni máme z „adopãní listi-

ny“. Tu nám zaslala Zoo Olo-

mouc. Na‰e ‰kola se totiÏ zafiadi-

la do seznamu základních a stfied-

ních ‰kol z celé Moravy, které

pfiispívají k chovu cizokrajn˘ch

zvífiat.

Ano, Ïáci na‰í ‰koly se totiÏ 

opravdu stali adoptivními cho-

vateli klokánka králíkovitého.

To znamená, Ïe roãnû pfiispívají

na jeho v˘Ïivu celkovou ãástkou

1400 Kã. Nûkdo by si mohl fiíct,

to je toho, prostû se dûtem nafií-

dí, aby pfiinesly z domu peníze,

a je to. Ale pravda je zcela jiná.

Îáci si peníze nenosí z domu,

kdepak. Oni je sami „vydûláva-

jí“ sbûrem starého papíru, pome-

ranãové a citrónové kÛry, hliníku

a dal‰ích druhotn˘ch surovin.

A právû tím jsou jiní, zajímaví

a rozhodnû si zaslouÏí, aby se

o jejich sponzoringu vûdûlo.

A pokud byste jim chtûli udûlat

na oplátku radost i vy, máte

moÏnost. A dokonce vás nebude

nic stát. Jen snad dobrou vÛli

a chviliãku ãasu. Na‰i Ïáci totiÏ

jiÏ tfietím rokem rovnûÏ soutûÏí

ve sbûru PET uzávûrÛ. Nu, a tak

prosíme, nedávejte vr‰ky do po-

pelnice, ale hoìte je do oznaãené

krabice, umístûné v marketu

Penny, Hru‰ka ãi v cukrárnû

Polidar vedle hotelu Pradûd, ve

vrátnici Al Investu Bfiidliãná

a v prodejnách potravin v Bfii-

dliãné.

Za tuto pomoc vám v‰em pfie-

dem moc dûkujeme!

Roman Ujfalu‰i

z redakãní po‰ty
Díky za super nápad

V pátek 9. února 2007 probûhl

na Z· v Bfiidliãné zápis do prv-

ního roãníku. PfiestoÏe je v na-

‰em mûsteãku ãím dál ménû dû-

tí, ty, kter˘ch se zápis t˘kal, za-

Ïily pfiíjemné odpoledne.

Dûti procházely nûkolika ‰kolní-

mi tfiídami a v kaÏdé na nû ãeka-

lo milé pfiekvapení. Paní uãitelky

se vÏily do rÛzn˘ch povolání

a hravou formou zji‰Èovaly ‰kol-

ní zralost budoucích prvÀáãkÛ.

U paní uãitelky si dûti pfiipravily

obálky, do které sbíraly obrázky

z jednotliv˘ch stanovi‰È. Naku-

povaly v obchodû, nav‰tívily or-

dinaci paní doktorky, v pekárnû

si pfiipravily marmeládov˘ ‰áte-

ãek, v restauraci prostfiely stÛl.

Zastavily se také u paní kadefini-

ce a ve svém ateliéru je pfiivítala

i malífika. Se svou obálkou plnou

obrázkÛ do‰ly aÏ na po‰tu, kde ji

pomyslnû poslaly do ‰koly.

KaÏdé dítko si na památku odne-

slo mal˘ dáreãek.

V první tfiídû ve ‰kolním roce

2007/2008 paní uãitelka pfiivítá

pravdûpodobnû 21 ÏáãkÛ. Mo-

Ïná si v budoucnu nûktefií z nich

vyberou právû ta povolání, která

paní uãitelky pfiedstavovaly.

Super nápad, dobfie zorganizová-

no a jako rodiã mohu jen reago-

vat velk˘m a upfiímn˘m „Dûkuji,

paní uãitelky“. Roman Ujfalu‰i

Seriál

Nebojte se první pomoci (27. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy podle lokalizace - orgánov˘ch systémÛ: Poranûní bfiicha
Úrazy bfiicha b˘vají spojeny s mohutn˘m krvá-

cením, nejãastûj‰ím zdrojem jsou trhliny jater

a sleziny. âasto dochází i k perforaci rÛzn˘ch

oddílÛ zaÏívací trubice. Stejnû jako u hrudníku

rozli‰ujeme krytá a otevfiená poranûní.

Pfiíãiny: - dopravní nehody; sportovní úrazy;

kriminální úrazy s pfiím˘m násilím (kopy ãi 

údery); bodná a stfielná poranûní.

Pfiíznaky: - krutá bolest bfiicha; bledost, poce-

ní, kolaps.

âím je zranûn˘ ohroÏen?

V ãasné fázi úmrtím v dÛsledku ‰oku. Pfii otev-

fieném poranûní a perforaci zaÏívacího traktu

následn˘m zánûtem pobfii‰nice.

Postup první pomoci:
Kryté poranûní - proti‰oková opatfiení doplnû-

ná úlevovou polohou. Zranûn˘ se poloÏí na zá-

da, dolní konãetiny se pokrãí a podloÏí.

Otevfiené poranûní - rána se sterilnû kryje, 

ostatní postup je shodn˘.

V̆ hfiez stfievních kliãek - pokud moÏno steril-

ní krytí, nesahat, nevpravovat zpût.

Cizí tûleso v ránû (nÛÏ, drát, dfievûn˘ kolík 

apod.) - nikdy neodstraÀujeme. SnaÏíme se

o mûkké obloÏení a následnou fixaci.

âeho chceme docílit?
Zaji‰tûní proti‰okov˘ch opatfiení, omezení rizi-

ka infekãních komplikací.

Cizí tûlesa z ran nikdy neodstraÀujeme, nÛÏ pfii

vytahování fieÏe podruhé. Zkopání do bfiicha je

vÏdy dÛvodem k náv‰tûvû lékafie.  

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Fota: archiv Z· Bfiidliãná
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Z okolních mûst a obcí

R˘mafiovsko a vûtrné parky - pár vût do diskuse
R˘mafiovsko obchází stra‰idlo nebo mu nad-

cházejí svûtlé zítfiky? Dostaví se s v˘stavbou

vûtrn˘ch parkÛ (rozumûj: soustav vûtrn˘ch 

elektráren na jednom místû pfiibliÏnû o 10 - 12

„vûtrnících“), tedy pfiinesou tato monstra k˘-

Ïenou prosperitu obcím spí‰e se potácejícím

pod tíhou problémÛ - od vylidÀování poãína-

je, pfies nezamûstnanost, ztrátu perspektiv

a konãe tfieba rezidui „státního statkáfiství“ se

v‰ím v‰udy? A kdyÏ uznáme, Ïe hypoteticky

tfieba ano, a to dle hesla, Ïe o peníze jde „aÏ

v první fiadû“, tak jak˘ to bude pfiínos a v ãem

se projeví, co vyfie‰í?

Zaãneme tedy znova: malé obce (to je dÛleÏi-

té!) obcházejí emisafii, nûco jako agenti spo-

leãností s. r. o. rÛzn˘ch názvÛ s lákav˘mi na-

bídkami. My si u vás postavíme tiché, bez-

peãné, esteticky fie‰ené a spoleãensky pro-

spû‰né zafiízení na v˘robu „zeleného“, tedy 

ekologického elektrického proudu. My posta-

víme a vy budete uÏívat ‰tûdr˘ch v˘nosÛ.

Srozumitelnûji fieãeno uÏ to b˘t nemÛÏe, neÏ

Ïe „prachy ké‰ ãistá ruka“ a nûktefií dokonce

získají i jakousi tu provizi za svou vstfiícnost -

peníze na to máme! Budeme mít z ãeho roz-

dávat, na‰e s. r. o. jsou sice kryty nûjak˘mi té-

mûfi 200 000 Kã, nicménû investovat budeme

nûjak˘ch 29 milionÛ Kã (a po stranû nebo do-

konce eur) a tak nûjak˘ ten „meloun“ vûnova-

n˘ obci na její potfieby není problém.

Dokonce v‰e zaji‰tûno pfies solidní advokátní

kanceláfi smluvnû, Ïe?

O v‰e se postaráme sami. Od obce chceme

jen laskav˘ souhlas se zmûnou va‰eho územ-

ního plánu a pak nutn˘ souhlas obecních kon-

‰elÛ. Poté budeme mít v‰ichni vystaráno. My

roz‰ífiíme technick˘ pokrok a v souladu se

smûrnicemi EU, vy si budete moci omítnout

obecní hospodu a zrychtovat pfii ní koneãnû

dostateãnû kapacitní Ïumpu, zbude i na pár

nov˘ch lamp vefiejného osvûtlení. No nekup-

te to, není-liÏ pravda! Také uspofiádáme v˘let

zdarma do tûch míst, kde vûtrníky uÏ stojí,

a kaÏd˘ se mÛÏe pfiesvûdãit, Ïe jsou tiché

(zvlá‰tû kdyÏ stojí nebo mají právû utlumen˘

provoz), Ïe z nich nevyzafiují Ïádné ‰kodlivé

paprsky, co mohou zpÛsobovat rakovinu, Ïe

si je lidé pochvalují, coÏ se dokáÏe rozhovo-

rem se starostou jako ãlovûkem nestrann˘m.

No a na tom stroboskopickém efektu vlastnû

také nic není. Prostû se odpoledne nebudete

dívat na západ a tak vám to blikání vadit ne-

bude...

I tak se najdou ‰Èouralové a pochybní estéti

a jiní vzdûlanci. Také hoteliéfii bojící se odlivu

klientely nebo fÀukalové, ktefií by se z oken na

víc jak 150 m vysoká pohyblivá monstra mu-

seli dívat cel˘ den. Sralbotkové se slab˘mi

nervy, stafií „prdÛ‰i“ ãi naopak mladí ekology

pokaÏení ãerství vzdûlanci atd. Na tento „ple-

vel“ se zvolí jin˘ postup. Nûkomu se nûco slí-

bí, jinému nûco slíbeného odepfie (tfieba pení-

ze nûjaké za nûco), dal‰í by se mohl ucházet

o nûjaké zamûstnání v ranku obce, jin˘ by

o nû mohl pfiijít a „inteligentních klaìasÛ“ tak

zaãne pfiib˘vat. KdyÏ nejde o prachy, tak jde

o ..., ale to uÏ znáte. Pro mnohé zastupitele vr-

chol jejich duchovního vzepûtí.

V‰e se projeví na jakémsi mítinku zorganizo-

vaném pro obãany. Nejprve zevrubná pfied-

ná‰ka o tûch nej, nej v˘hodách vûtrného par-

ku pro obec a celé lidstvo. Pfiipomíná to uÏ

pozapomenuté porevoluãní pfiedvádûãky lesk-

l˘ch hrncÛ nebo pfiikr˘vek. T˘m investorÛ je

sehran˘ a lze nab˘t dojmu, Ïe tito skvûlí od-

borníci touto dobou musejí nûkde chybût, tfie-

ba na Akademii vûd nebo tak. Námitky pros-

ÈáãkÛ jsou s pfiehledem likvidovány, námitky

trochu sofistikovanûj‰í jsou pfiehlu‰ovány fie-

vem jistû nezi‰tn˘ch úãastníkÛ besedy, ktefií

pfiijeli vûtrníky v obci podpofiit tfieba aÏ

z Olomouce. Kulturní vloÏky á la „na Èuh˘ky

se mÛÏeme vys....“ nebo „ptáci jsou dneska 

úplnû na ho...“ a také „kde jste byli, vy zao-

stalí hÀupi, kdyÏ komunisti rozorávali meze

a rolníci plakali, a teì jste proti pokroku, kte-

r˘ nese prachy zadarmo, tak se odstûhujte“.

Staãí?

Vûtrné parky jsou na‰e spása. Sice nikoho ne-

zamûstnají, nebudou sem ani platit danû, ale

prachy ponesou. Prachy v‰e vyfie‰í v obcích,

kde jsou desítky problémÛ odpady poãínaje,

pfies niãené ovzdu‰í, nekulturnost, v katast-

rech, kde poslední strom vysadili je‰tû Nûmci,

kde není infrastruktura a vzdûlanostní úroveÀ

je na úrovni polokoloniální, kde ... proã po-

kraãovat, v‰e vyfie‰í prachy zadarmo, mÛÏeme

mít ruce v kapsách a pfiitom pfiijdou samy.

Nebo Ïe by je‰tû mûla cenu na‰e krajina, tahy

ptactva, perspektiva turistiky, cyklistick˘ch

stezek a klidu? Pravda, prachy by to pfiineslo

pozdûji... Jaroslav Chytil

Objektivem ZdeÀka Habra

Zimní radovánky: Dûti 1. 3. 2005 Zimní radovánky: Radnice 31. 1. 2004
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Sport

Informaãní servis oddílu ledního hokeje
Dne 16. 2. 2007 bylo odehráno

odloÏené exhibiãní utkání TJ Ji-

skra proti b˘val˘m reprezenta-

ntÛm âR pfii pfiíleÏitosti 60. v˘ro-

ãí zaloÏení TJ Jiskra R˘mafiov

a zahájení provozu umûlé ledové

plochy na zimním stadionu v R˘-

mafiovû. Smyslem tohoto utkání

bylo také pfiipomenout úspûchy

nejstar‰í a star‰í generace r˘ma-

fiovsk˘ch hráãÛ, které se hry na

vlastní umûlé plo‰e nedoãkaly.

Za hostující druÏstvo nastoupili:

Fla‰ar, Kotala, Kolman, Mléko,

Plánovsk˘, Plevák, Polá‰ek, Ry-

‰ánek, Trliãík, Vavreãka, Vlk.

Za domácí druÏstvo nastoupili:

RoÏÀák, Spurn˘, Hlaváã, ·uba,

Pekr, Kleibel, ·irok˘, Hanzlián,

·tefanov, Gula‰i, Kempn˘, Mu-

‰álek, ·ebík a Zigmund.

Pro diváky a v‰echny zúãastnûné

aktéry to byl mimofiádn˘ záÏitek.

Pfiedvedené hokejové umûní ho-

stÛ nenechalo na‰e hráãe na po-

chybách, kdo je vládcem na ledû.

Slavnostní buly vhodil starosta

mûsta Ing. Klouda. Zaãátek zá-

pasu byl vyrovnan˘. Hosté vsíti-

li 1. branku ve druhé minutû, do-

mácí odpovûdûli v páté. Hosté

zv˘‰ili náskok v osmé a o minu-

tu pozdûji na 1:3. Ve druhé tfieti-

nû do‰lo k vyrovnání stavu na

3:3, coÏ pro domácí druÏstvo vy-

padalo více neÏ slibnû. Ve sku-

teãnosti se soupefi „zahfiál“ na

provozní teplotu, pfieãetl hru

soupefie a ve 3. tfietinû pfiedvedl

vrcholnou exhibici. Zápas skon-

ãil stavem 4:8.

K vidûní byly nádherné kombi-

nace, herní projev, pfiesné pfii-

hrávky, strhující brejky a krásné

góly. Diváck˘ ohlas byl v˘born˘

a obecná shoda byla i v tom, Ïe

by nikdo z pfiítomn˘ch s domá-

cím brankafiem místo nemûnil,

hlavnû pfii nûkdy aÏ drtiv˘ch

stfielách soupefie. Nakonec pro-

bûhlo je‰tû trestné stfiílení 6 nej-

star‰ích hráãÛ z kaÏdého druÏ-

stva.

Po utkání se konala autogramiá-

da pro dûti a posezení hráãÛ 

obou druÏstev s pfiedstaviteli

mûsta a klubu.

Podûkování patfií v‰em, hráãÛm

za pfiedvedou hru, divákÛm za v˘-

bornou atmosféru, pofiadatelÛ

a rozhodãím za bezproblémov˘

prÛbûh akce a pfiedev‰ím

Stanislavu ·tefanovovi za zorga-

nizování této akce, která by se bez

jeho obûtavosti neuskuteãnila.

V sobotu 17. února bylo dále ode-

hráno utkání pfiípravek TJ Jiskra

x H. Bene‰ov. V tomto zápase

zvítûzily na‰e nadûje v fiádném ãa-

se 9:3, po nájezdech 12:4. Za

R˘mafiovské skórovali 5x Caga-

‰ík, 2x Pavlík, po 1 Zahradník

a Pi‰Èáãek. Nájezdy promûnili

Caga‰ík, Kaláb a Pavlík.

Vítûzem R˘mafiovské ligy se sta-

lo druÏstvo Slovan, které zvítûzi-

lo v posledním zápasu 5:2 nad

muÏstvem MedvûdÛ. V tabulce

jiÏ má tolik bodÛ, Ïe nemÛÏe b˘t

pfiedstiÏeno. Ostatní druÏstva

hrají o umístûní v tabulce. Zb˘vá

odehrát poslední tfii zápasy.

Pohár kapitánovi vítûzného t˘-

mu pfiedal fiídící soutûÏe pan

Martin Ftáãek. Jifií Slováãek

Aktuální tabulka

Starosta Petr Klouda pfii slavnostním vhazování kotouãe na exhibiãním
utkání

Utkání pfiípravek TJ Jiskra - H. Bene‰ov Fota: archiv LH TJ Jiskra
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 16. 3. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 8. 3. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

05/2007

Soukromá fiádková inzerce
Prodej

• Prodám druÏstevní byt 1+1 (30 m2) v zatepleném panelovém domû

na ulici Pfiíkopy. Byt je vybaven vestavûn˘mi skfiínûmi. Dal‰í infor-

mace na tel.: 602 436 341.

SSO· Prima, s. r. o., Sokolovská 29,
795 01 R˘mafiov

Informace: tel. 554 211 812, 554 212 467
E-mail: ssosprima.rymarov@seznam.cz

OTEVÍRÁ
ve ‰kolním roce 2007/2008

první roãník
DÁLKOVÉHO

STUDIA
v oboru Vefiejná správa.

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE
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Tel.:
607 533 708
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·koda Octavia TDi, CZ, servis, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, rádio, cent-
rál, el. ‰íbr, PC, zám. fiad. páky, mlh.,
el. okna a zrc. Cena: 149 900 Kã.

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

Seat Toledo 1.9 TDi 81 kW, CZ, r. v.
1999, 2x airbag, ABS, rádio, imob.,
posil. fiíz., PC, el. sklopná zrcátka
a okna, centrál. Cena: 179 900 Kã.

Audi A4 2.5,132 kW, Quattro, r. v.
2001, 6 x airbag, ABS, ESP, senzor
brzd, ASR, rádio, imob., pos. fiíz., PC, el.
v˘b., centrál, CD. Cena: 339 900 Kã.

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 329 900 Kã bez DPH.

Citroen Xsara 1.6i 16V, CZ, r. v.
2001, 4x airbag, ESP, ABS, rádio,
senzor brzd, posil. fiíz., PC, el. zrc., el.
v˘bava, centrál. Cena: 169 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 109 900 Kã.

BMW 525TD 85kW, r. v. 1999, 6x air-
bag, ABS, rádio a CD, PC, multif. vo-
lant, taÏné, temp., senzor brzd, el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 189 900 Kã.

Citroen Berlingo 1.9D, CZ, 5 míst,
r. v. 1997, imob., el. okna, cent-
rál, zadní stûraã, rádio, posilovaã
fiízení. Cena: 114 900 Kã.

Suzuki Jimny 1.3,1. maj., CZ, r. v.
1999, 2x airbag, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., zadní stûraã, uzávûrka dif.,
el. zrc., centrál. Cena: 139 500 Kã.

·koda Fabia 1.2, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2003, 2x airbag, ABS, rá-
dio, CD, posil. fiíz., taÏ., zám. fiad.
páky, zad. stûr. Cena: 169 900 Kã.

Fiat Bravo 1.6 16V 100, r. v.
1998, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, mlhovky, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 84 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9TDi, 85kW, 1. maj.,
r. v. 2001, 4x airbag, ABS, el. okna
a zrcátka, senzor brzd, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 265 900 Kã.

Ford Galaxy TDi, 85 kW, 6 rychl., r. v.
2000, 4x airbag, ABS rádio, posil. fiíz.,
PC, el. v˘bava, taÏné, CD, tempomat,
senz. brzd, centrál. Cena: 259 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, 2x air-
bag, ABS, ASR, PC, vyhfi. zrc., mlhov-
ky, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
aut. pfievodovka. Cena: 229 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi, 50 kW,
CZ, r. v. 1995, centrál, taÏné, zá-
mek fiadící páky, zadní stûraã,
senzor svûtel. Cena: 38 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 219 900 Kã.

Renault Clio 1.4i, r. v. 1999, 2x air-
bag, ABS, rádio, el. okna, PC, cent-
rál, zadní stûraã, el. zrcátka, dûlená
zadní sedadla. Cena: 98 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LX 40 kW, CZ, 
r. v. 1997, rádio, zámek fiadící pá-
ky, dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

Volkswagen Golf 1.6i, 77 kW, CZ, 
r. v. 2001, 2x airbag, rádio, pos. fiíz.,
vyhfi. zrc., imob., el. okna a zrc., cen-
trál, ABS, alarm. Cena: 189 900 Kã.

Volkswagen Passat 1.9TDi, 81 kW,
4x4, 1. maj., r. v. 1998, 4x airbag,
ABS, el. ‰íbr, vyhfi. zrc., centr. zam., el.
okna a zrcátka. Cena: 194 900 Kã.

· - Octavia ELEG, 6 rychlost., 1. maj.,
r. v. 2001, 2x airbag, ABS, PC, vyhfi.
zrc., senzor brzd, imob., el. okna a zrc.,
centrál. Cena: 274 900 Kã.

Renault Mégane 1.6, 55kW, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, mlhovky, el. okna,
centrál. Cena: 89 900 Kã.

·koda Octavia Eleg., 6 rychlost.,
1. maj., r. v. 2001, 2x airbag, ABS,
pos. fiíz., PC, vyhfi. el. zrc., senzor brzd,
el. okna, centrál. Cena: 279 900 Kã.

·koda Superb 96 kW, 1. maj., CZ, 
r. v. 2003, 4x airbag, ASR, ABS, CD,
vyhfi. el. zrc. a okna, senz. svûtel
a brzd, PC, cent. Cena: 294 900 Kã.
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NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY


