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Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Autobusové nádraÏí, 1963 Autobusové nádraÏí, 2007

Nov˘ sbûrn˘ dvÛr uleví obyvatelÛm Palackého ulice
Mûsto R˘mafiov získalo dotace na dva v˘-

znamné projekty. Prvním z nich je komplex-

ní zateplení ‰kolních budov na Jelínkovû

a Národní ulici a druh˘m projektem je vybu-

dování recyklaãního dvora na ulici 8. kvûtna.

Na oba projekty bude vyhlá‰eno v˘bûrové fií-

zení na dodavatele stavby. Celkové náklady

na projekty dosáhnou v˘‰e 23,5 mil. korun,

pfiiãemÏ spoluúãast mûsta na tûchto akcích

bude pfiedstavovat 5 mil. korun. Jak bylo jiÏ

uvedeno v minulém vydání, ministerstvo fi-

nancí poskytne dal‰ích 7,5 mil. korun na re-

konstrukci matefiské ‰koly na Jelínkovû ulici.

„V souãasnosti mûsto podává dal‰ích sedm
Ïádostí v rámci Operaãního programu
Îivotní prostfiedí. Dal‰í dvû Ïádosti byly po-
dány na Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského
kraje na podporu pfiípravy projektové doku-
mentace k zateplení v‰ech ‰kolních budov
spravovan˘ch mûstem a na projekt rekon-
strukce ãistírny odpadních vod a ãásti kana-
lizaãních fiadÛ,“ sdûlila k dal‰ím Ïádostem

o dotace Mgr. Tereza Pfiecechtûlová z odbo-

ru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

(ÎPaRR).

„Zajímavostí je, Ïe pfii zateplování historické

‰kolní budovy na Jelínkovû ulici budou za-
chovány pÛvodní architektonické detaily.
Firma, která se zab˘vá touto ãinností, doká-
Ïe vyrobit z polystyrenu vûrné kopie historic-
k˘ch stavebních jednotlivostí a pak je sklou-
bí v rámci zateplení v jeden celek,“ informo-

val o pfiipravovaném projektu zateplení dvou

‰kolních budov Jifií ·lézr z odboru ÎPaRR.

Druh˘m v˘znamn˘m projektem je vybudo-

vání areálu Odpadového centra mûsta

R˘mafiova. Odpadové centrum bude stát na

ulici 8. kvûtna (parc. ãíslo 941/2 a 941/3)

a stavba bude realizována na pozemcích

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., které

jsou ve vlastnictví mûsta R˘mafiova. Stavba

bude umístûna na okraji mûsta mimo obyt-

nou zástavbu. Lokalita je urãena dle územní-

ho plánu pro drobnou v˘robu a zámûr je

v souladu s územnûplánovací dokumentací.

Na uveden˘ch pozemcích se nacházel sklad

tekut˘ch ãpavkov˘ch hnojiv. Cel˘ areál je po

ukonãení zemûdûlské ãinnosti uzavfien a ne-

vyuÏíván.

„Souãasn˘ recyklaãní dvÛr je umístûn v zónû
sluÏeb na Palackého ulici. V blízkosti se na-
chází rodinné domky, a proto jiÏ nelze tento

recyklaãní dvÛr dále roz‰ifiovat. Je nutno jej
ov‰em dovybavit dal‰ími nádobami. Hlavní
tûÏi‰tû dotfiiìování odpadu bude po vybudo-
vání nového sbûrného dvora na ulici 8. kvût-
na, ãímÏ dojde k ulehãení dopravy a v sou-
vislosti s tím i k poklesu hluku a pra‰nosti na
Palackého ulici. Stávající sbûrn˘ dvÛr bude
slouÏit vzhledem ke své dostupnosti a poloze
uprostfied mûsta k drobnému sbûru vytfiídû-
n˘ch sloÏek komunálního odpadu od obãa-
nÛ,“ sdûlil nové informace Jifií ·lézr z odbo-

ru ÎPaRR.

Na základû v˘sledkÛ v˘bûrového fiízení

a podle termínu pfiidûlení dotace by v˘stavba

odpadového centra mohla b˘t zahájena v po-

lovinû roku a dokonãena dle harmonogramu

je‰tû v leto‰ním roce. Projekt poãítá s obmû-

nou a dovybavením stávajícího sbûrného

dvora v R˘mafiovû kontejnery a nádobami

a s vybudováním dal‰ího sbûrného dvora na

kraji mûsta, kter˘ by mûl „obslouÏit“ svozo-

vou oblast R˘mafiovska. Dal‰í sbûrn˘ dvÛr se

v mikroregionu R˘mafiovska nenachází.

Projekt si klade za cíl zv˘‰it úroveÀ tfiídûní

odpadÛ od obãanÛ v rámci mikroregionu

R˘mafiovska v souladu se schválen˘m plá-

nem odpadového hospodáfiství mûsta

R˘mafiova. V rámci Moravskoslezského kra-

je i republiky patfií R˘mafiovsko k oblastem

s nejniÏ‰ím mnoÏstvím vytfiídûn˘ch odpadÛ

od obãanÛ. Od vybudování nového dvora se

oãekává, Ïe se sníÏí mnoÏství odpadÛ, které

jinak konãí na skládce. JiKoFota a mapa: archiv ÎPaRR MûÚ R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

Zpráva o ãinnosti policie: KrádeÏí pfiib˘vá
V pondûlí 18. února se uskuteã-

nilo zasedání Rady mûsta R˘-

mafiova. Radní na nûm pfiijali

celkem sedma‰edesát usnesení,

z nichÏ ãtyfii mûla charakter do-

poruãení pro jednání zastupitel-

stva mûsta. Na programu jednání

byla zpráva o bezpeãnostní situa-

ci ve mûstû, ãinnost mûstské

a státní policie, dále situace

v BRVOSu, s. r. o., a VaKu, a. s.

PfieváÏnou ãást usnesení tvofiily

bytové a majetkové záleÏitosti.

Zpráva o ãinnosti Mûstské poli-

cie R˘mafiov za rok 2007 uvádí,

Ïe její ãinnost je koncipována ja-

ko vefiejnû prospû‰ná; jejím pro-

stfiednictvím obec dle zákona za-

ji‰Èuje klid a pofiádek na svém ka-

tastrálním území. âinnost Mûst-

ské policie R˘mafiov zaji‰Èují dva

stráÏníci. Bûhem roku 2007 od-

halili a vyfie‰ili 475 pfiestupkÛ

a uloÏili v blokovém fiízení poku-

ty v celkové v˘‰i 30 000 Kã.

StráÏníci mûstské policie dali ta-

ké podnût k zahájení tfií správ-

ních fiízení. Nejvíce hfií‰níkÛ by-

lo sankcionováno za poru‰ování

bezpeãnosti a plynulosti silniãní-

ho provozu. Za pfiestupky na

tomto úseku bylo vybráno cel-

kem 6 600 Kã. Druhá nejvy‰‰í

vybraná ãástka 5 400 Kã byla vy-

brána za volné pobíhání psÛ

a zneãi‰Èování vefiejného pro-

stranství psy a ãástka 5 100 ko-

run byla vybrána v souvislosti se

záborem vefiejného prostranství.

V roce 2007 provedli stráÏníci

Mûstské policie R˘mafiov odchyt

42 volnû se pohybujících psÛ.

V pfieváÏné vût‰inû se podafiilo

zjistit majitele a psi byli po ulo-

Ïení sankce vráceni. Je ov‰em

nutné konstatovat, Ïe hlavní pro-

blém s odchytem zvífiat stále

pfiedstavuje absence útulku pro

zvífiata. Mûstská policie v zále-

Ïitostech odchytu, prohlídky 

a identifikace psÛ spolupracuje

s místními veterinárními ambu-

lancemi. Poãet odchycen˘ch zví-

fiat se kaÏdoroãnû navy‰uje. V ro-

ce 2003 bylo odchyceno 16 psÛ,

v roce 2005 jich bylo 21 a v mi-

nulém roce uÏ dvakrát tolik.

Mûstská policie zabezpeãuje také

provoz a kompletní servis parko-

vacího automatu vãetnû odvodu

vybran˘ch penûz. Parkovací au-

tomat byl zprovoznûn v polovinû

ãervence roku 2004. Celkov˘ v˘-

nos parkovacího automatu od do-

by jeho zprovoznûní ãiní 516 274

Kã. V roce 2007 bylo za parko-

vací lístky a karty vybráno cel-

kem 154 370 Kã.

Zpráva dále informuje o ãinnosti

Obvodního oddûlení Policie

âeské republiky (OOP âR) R˘-

mafiov, kde pracuje celkem 21

pfiíslu‰níkÛ Policie âR. V roce

2007 ‰etfiilo oddûlení celkem 272

trestn˘ch ãinÛ, coÏ pfiedstavuje

mírn˘ pokles oproti pfiedchozímu

roku. Objasnûno bylo 148 trest-

n˘ch ãinÛ, coÏ je 54 %. Na úseku

mravnostních trestn˘ch ãinÛ byla

objasnûnost 100%, na úseku ná-

silné trestné ãinnosti 66%, na 

úseku majetkové 21%, na úseku

krádeÏí prost˘ch 22%, nejmen‰í

procento objasnûnosti bylo na 

úseku krádeÏí vloupáním - jen 20

%. Na území mûsta R˘mafiova

bylo spácháno 126 trestn˘ch ãi-

nÛ, z toho jich bylo objasnûno 95

a 31 bylo spácháno neznám˘m

pachatelem. Nejvût‰í podíl na 

uvedeném v˘ãtu tvofií obecná

a majetková trestná ãinnost, krá-

deÏe a rÛzné úvûrové podvody.

Stále jsou aktuální krádeÏe barev-

n˘ch kovÛ, horsk˘ch kol a mobil-

ních telefonÛ, pfiiãemÏ tûchto krá-

deÏí pfiib˘vá. V fiíjnu 2007 byl po-

prvé uveden do provozu nov˘

projekt Blokace mobilních telefo-

nÛ, kter˘ je v˘sledkem spoluprá-

ce Policie âR s mobilními operá-

tory. Po‰kozen˘, kterému je tele-

fon odcizen, má díky tomuto pro-

jektu moÏnost nechat zablokovat

nejenom SIM kartu, ale i cel˘ pfií-

stroj.

Na úseku bezpeãnosti a plynu-

losti silniãního provozu bylo ulo-

Ïeno 335 blokov˘ch pokut v cel-

kové ãástce 189 000 Kã. Z pfied-

loÏené statistiky vypl˘vá, Ïe do-

pravní nehodovost oproti roku

2006 mírnû stoupla. Ve sledova-

ném období probûhlo vût‰í

mnoÏství dopravnû-bezpeãnost-

ních akcí se zamûfiením na poÏí-

vání alkoholu fiidiãi pfied jízdou.

Bylo zadrÏeno 29 fiidiãÛ fiídících

pod vlivem alkoholu.

V roce 2007 do‰lo v pÛsobnosti

Obvodního oddûlení Policie âR

R˘mafiov ke spáchání 560 pfie-

stupkÛ, z toho bylo 20 na úseku

alkoholismu a toxikomanie, na 

úseku vefiejného pofiádku a ma-

jetku 169. Na úseku obãanského

souÏití, kde dochází ke slovním

napadením, drobn˘m ublíÏením

na zdraví a v neposlední fiadû ke

schválnostem mezi sousedy ãi

rodinn˘mi pfiíslu‰níky, do‰lo ke

165 pfiestupkÛm. V roce 2007

byla vûnována zv˘‰ená pozor-

nost projevÛm domácího násilí.

Policisté v této souvislosti pro-

vedli celkem 30 v˘jezdÛ a vyká-

zali tfii osoby. V rámci pÛsobení

Policie âR na úseku domácího

násilí probíhá velmi dobrá spolu-

práce s intervenãními centry,

soudy i orgány sociálnû-právní 

ochrany dûtí a dal‰ími zaintere-

sovan˘mi subjekty. 

Z materiálÛ MûÚ zpracoval JiKo

Mûstská policie: Pozor na odhozené injekãní stfiíkaãky!
V poslední dobû se v na‰em mûstû

roz‰ífiil velmi nebezpeãn˘ ne‰var,

kter˘ prozatím obãané znali jen

z vyprávûní pfiíbuzn˘ch a znám˘ch

z vût‰ích mûst, a sice odhazování in-

jekãních stfiíkaãek v ulicích mûsta.

Poslední pfiípad zaznamenali nedáv-

no mûst‰tí stráÏníci na sídli‰ti

Dukelská v bezprostfiední blízkosti

obytn˘ch domÛ a hlavnû v prostoru,

kde si mohou hrát malé dûti.

Dfiíve se pouÏité injekãní stfiíkaãky

nacházely na okrajích mûsta. Teì

musí na‰e spoleãnost bojovat s tím-

to alarmujícím faktem pfiímo v uli-

cích. Hrozí nejen pfienos smrtícího

viru HIV, ale také velmi nebezpeãné

Ïloutenky typu C. „Buì sami pro-

hlíÏíme kritická místa nebo jedeme
na základû oznámení. Injekce odklí-
zíme rukavicemi do speciálního kon-
tejneru a pak posíláme k likvidaci,“
fiekl k této situaci vrchní stráÏník

Mûstské policie Lumír Sedláãek.

Policie nabádá k opatrnosti zejména

rodiãe a doporuãuje, aby dûti o moÏ-

nosti nálezu injekãních stfiíkaãek ná-

leÏitû pouãili. Pokud nûkdo najde in-

jekãní stfiíkaãku, rozhodnû by se jí

nemûl dot˘kat, ale mûl by neprodle-

nû informovat Mûstskou policii

R˘mafiov na ãísle 607 947 415.

StráÏníci zajistí, aby injekce neskon-

ãila v nûãích rukou nebo v popelni-

ci, ale ve spalovnû nebezpeãného

odpadu. JiKo

Ilustraãní foto

Ilustraãní foto
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DaÀová pfiiznání se mohou podávat i v R˘mafiovû
Ve dnech 26., 28. a 31. bfiezna budou pracovníci Finanãního úfiadu v Bruntále

vybírat v mezipatfie Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû (klubovna ã. 1) daÀová pfiiznání.

Úfiední doba je stanovena takto:

26. 3. 2008: 13.00 - 17.00, 28. 3. 2008: 13.00 - 17.00, 31. 3. 2008: 13.00 - 17.00
Tak jako v minulém roce i letos je moÏné pro placení danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob vyuÏít daÀové sloÏenky. DaÀová sloÏenka slouÏí

k poukázání platby daní finanãnímu úfiadu prostfiednictvím âeské po‰ty. Tato forma placení je osvobozena od po‰tovních poplatkÛ.

DaÀové sloÏenky jsou k dispozici na kaÏdé poboãce âeské po‰ty. Ing. Vojtûch ·ujan, vedoucí oddûlení vymûfiovacího

Jedna paní povídala...

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Poprvé pfiiná‰íme na na‰ich stránkách tuto novou rubriku, ve které bu-

deme reagovat na podnûty obãanÛ a chceme se zab˘vat i citliv˘mi té-

maty, jeÏ se stávají náplní hovorÛ na ulici ãi v hospodû a jsou podle

sv˘ch mluvãích nedostateãnû fie‰eny. Rubrika by mûla slouÏit tomu,

aby byly problémy obãanÛ, které nejsou docenûny, znovu otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnûtÛm, ov‰em za dodrÏení ji-

st˘ch pravidel. Budeme pracovat pouze s anonymy, které budou slu‰-

né, neuráÏející, nevulgární, nebudou poru‰ovat tiskov˘ zákon a bu-

dou v souladu se ctí, morálkou a dÛstojností.

âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpracovávat a fie‰it s pfiíslu‰-

n˘mi kompetentními a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou

mûsta. âtenáfiské pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány prostfiednic-

tvím e-mailu rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce OkruÏní

10, 795 01 R˘mafiov, pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do schránky re-

dakce u vchodu do Stfiediska volného ãasu.

První pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Malé a drahé...?
Obytn˘ dÛm s tfiiceti chránûn˘mi byty na

Lidické ulici v R˘mafiovû byl postaven za cel-

kové náklady 28 mil. korun, pfiiãemÏ mûsto se

na v˘stavbû podílelo ãástkou 4 mil. korun. Po

prosincové kolaudaci (2007) byly zorganizo-

vány ve dnech 8. - 10. ledna 2008 prohlídky

tûchto bytÛ. Poãátkem února se stûhovali prv-

ní nájemníci. Zpoãátku se zdálo, Ïe byty bu-

dou velmi rychle obsazeny, ale v souãasné do-

bû stále nûkteré z nich zejí prázdnotou. Proã?

Podle nûkter˘ch obãanÛ je u bytÛ o pomûrnû

malé velikosti (37,6 m2) pfiíli‰ drah˘ nájem.

Nájem za byt bez sluÏeb je stanoven na 

1800 Kã za mûsíc. I kdyÏ je dÛm bezbariéro-

v˘, zateplen˘, má plastová okna, sociální vy-

bavení, kuchyÀskou linku se sporákem, pfied-

síÀovou stûnu a peãovatelskou sluÏbu pfiímo

v domû, je podle nûkter˘ch v˘‰e nájmu a ne-

dostateãná velikost bytov˘ch jednotek pfiekáÏ-

kou v obsazení voln˘ch bytÛ.

Jak se na tento fakt dívá starosta mûsta Petr

Klouda?

Pane starosto, je nájem v tûchto bytech sku-
teãnû vysok˘? Domníváte se, Ïe byty o jedné
místnosti splÀují souãasné poÏadavky na byd-
lení?
Nájemné za metry ãtvereãní je skuteãnû vy‰-

‰í, neÏ je prÛmûrné nájemné v ostatních do-

mech ve vlastnictví mûsta, ale na druhou

stranu je srovnatelné s nájemn˘m, za které

pronajímáme draÏbou uvolnûné byty v po-

sledních dvou letech. Je to tedy nájemné ko-

respondující s trÏním nájemn˘m v na‰í ob-

lasti a pfiitom je‰tû zdaleka nejde o v˘‰i, kte-

rou mohlo mûsto pro regulované nájemné

stanovit. Pfii stanovení nájemného jsme vy-

cházeli ze skuteãnosti, Ïe se jedná o zcela

nové byty s nov˘m vybavením a pfiedev‰ím

s peãovatelskou sluÏbou, která pochopitelnû

není zadarmo. Druh˘m dÛvodem pro stano-

vení této v˘‰e nájemného je, Ïe celkové ná-

klady za uÏívání bytÛ (nájem + sluÏby) by

podle na‰eho názoru mûly b˘t stejné nebo

nepatrnû vy‰‰í, neÏ jsou náklady, které platí

nájemci v na‰em druhém domû tohoto typu

na tfi. HrdinÛ. KaÏd˘, kdo zná stav tohoto do-

mu (schody, spoleãné sociální zafiízení,

o kterém se nedá fiíct, Ïe by bylo bezbariéro-

vé, absence balkónÛ atd.), musí uznat, Ïe by

nebylo adekvátní, aby tito nájemníci mûli

vy‰‰í náklady na bydlení neÏ nájemníci no-

v˘ch chránûn˘ch bytÛ.

Spokojenost s velikostí bytÛ je velmi individu-

ální záleÏitost. Chápu, Ïe kdyÏ nabídneme

bydlení v tomto domû zájemci, kter˘ nyní 

ob˘vá byt o velikosti 3+1 nebo rodinn˘ dÛm,

musí se mu byty jevit jako malé. Pfii rozhodo-

vání o podobû domu jsme zji‰Èovali zku‰enos-

ti jin˘ch mûst s obdobn˘mi projekty.

Zku‰enosti ostatních a také demografick˘ v˘-

voj jednoznaãnû ukazují, Ïe v seniorském vû-

ku uÏ z 90 procent pfievazují jednoãlenné do-

mácnosti. Jsem pfiesvûdãen, Ïe velikost bytÛ

vzhledem k cílové skupinû je vyhovující. Je

tfieba si také uvûdomit, Ïe s vût‰í velikostí by-

tÛ by adekvátnû tomu rostly nájemníkÛm ná-

klady na uÏívání bytÛ a zároveÀ bychom po-

stavili dÛm s men‰ím poãtem bytÛ.

Jsou byty urãeny pouze urãité „kategorii“ ob-
ãanÛ, nebo se o nájem mÛÏe ucházet kdoko-
liv?
Cílem v˘stavby chránûn˘ch bytÛ je zaji‰tûní

bydlení a poskytování sociálních sluÏeb podle

zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách.

Cílovou skupinou jsou osoby se sníÏenou so-

bûstaãností vypl˘vající z jejich zdravotního

stavu nebo pokroãilého vûku, pfiiãemÏ úãelem

je získání nebo prodlouÏení jejich sobûstaã-

nosti a nezávislosti. Byty jsou tedy jednoznaã-

nû urãeny starobním a invalidním dÛchodcÛm. 

Pfiipravil JiKo

Byterm vystûhovává neplatiãe nájemného
Jen za posledních ‰est mûsícÛ se

Bytermu R˘mafiov podafiilo vy-

stûhovat pût neplatiãÛ nájemného.

Vyklizení bytu je posledním kro-

kem, ke kterému se vlastník uchy-

luje v krajním pfiípadû, kdyÏ ná-

jemník trvale neplní své povin-

nosti, tj. neplatí nájemné. A co

v‰echno vyklizení pfiedchází?

Nájemník, kter˘ má smlouvu na

dobu neurãitou a kter˘ nezaplatí

nájemné za více neÏ tfii mûsíce,

dostává od Bytermu upomínku. Je

upozornûn na moÏnost podání v˘-

povûdi bez pfiivolení soudu podle

§ 711 odst. 2 písm. b) Obãanské-

ho zákoníku. Nájemníkovi je sou-

ãasnû nabídnuto uzavfiení splátko-

vého kalendáfie. Pokud nájemník

nereaguje, jeho platební morálka

se nezlep‰uje a dluhy stále rostou,

dostane nájemník v˘povûì z ná-

jmu bytu. Nájem bytu pak konãí

uplynutím tfiímûsíãní v˘povûdní

lhÛty, která zaãíná bûÏet prvním

dnem mûsíce následujícího po do-

ruãení v˘povûdi. Pronajímatel se

zároveÀ zavazuje poskytnout ná-

jemci náhradní ubytování - pfií-

stfie‰í v holobytech na ulici J. Fu-

ãíka v Edrovicích. V pfiípadû, Ïe

nájemce byt po skonãení v˘po-

vûdní lhÛty nevyklidí a nevrátí, je

na nûj podána Ïaloba o vyklizení

bytu. Îaloba o vyklizení bytu je

podávána také na nájemce, kte-

r˘m není prodlouÏena nájemní

smlouva na dobu urãitou (opût

vût‰inou z dÛvodu dluhÛ) a tito

byt odmítají vyklidit a vrátit.

Po podání Ïaloby uÏ celá vûc pfie-

chází do rukou soudu. Je tfieba

zdÛraznit, Ïe v naprosté vût‰inû

pfiípadÛ je tato Ïaloba úspû‰ná

a konãí vydáním rozsudku, Ïe je

Ïalovan˘ povinen byt vyklidit do

15 dnÛ od nabytí právní moci roz-

sudku. Pokud nájemník byt nevy-
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Proã jsem si ho vybral?
Alfreda Heinische jsem si vybral

jako jednu z nepfiehlédnuteln˘ch

a pozoruhodn˘ch osobností na‰e-

ho mûsta. Je nejen dobr˘ podnika-

tel, ale i vesel˘, bodr˘ a v kolekti-

vu vÏdy pozitivnû myslící a zá-

bavn˘ ãlovûk. Vím, Ïe má mnoho

koníãkÛ a aktivit.

Vím, Ïe podniká‰ ve mûstû R˘-
mafiovû, ale tvé podnikatelské ak-
tivity sahají i mimo území âeské
republiky. Co je dÛvodem, Ïe
i nadále Ïije‰ a podniká‰ v na‰em
mûstû?

Na rozdíl od tebe a vût‰iny na‰ich

spoluobãanÛ sahají kofieny m˘ch

pfiedkÛ hluboko do historie na‰e-

ho mûsta. Mí pfiedkové byli nû-

mecké národnosti a Ïili zde jiÏ po

nûkolik generací. Mám zde svou

rodinu, rodiãe, pfiátele a známé,

a aãkoliv se obãas vyskytnou pro-

blémy, je stále dost dÛvodÛ, proã

jsem neustále obãanem mûsta

R˘mafiova a rád se do tohoto mûs-

ta vracím ze sv˘ch cest.

Co tvoje záliby?
JiÏ od mládí mne zajímala hudba

a motorismus. Hrál jsem v mládeÏ-

nické dechovce a poté v dechové

hudbû Taliánka. Tímto bych chtûl

pozdravit pana Taliána - kapelní-

ka a popfiát mu hodnû zdraví do

dal‰ích let. V oblasti motorismu

jsem to vzal pfies minikáry a rodeo-

cross, kter˘ mû drÏí dodnes. Ale

nejvût‰í zálibou, která byla ãás-

teãnû sportem a ãásteãnû pomocí

obãanÛm mûsta a okolí, byla hasi-

ãina. K této ãinnosti mû pfiivedl

mÛj otec, kterému tímto dûkuji,

protoÏe byl m˘m vzorem. Jako

velitel tehdej‰ích poÏárníkÛ mûsta

R˘mafiova se zúãastnil dobrovol-

nû - stejnû jako pozdûji já - mno-

ha zásahÛ u poÏárÛ i technick˘ch

zásahÛ. RovnûÏ se ve svém vol-

ném ãase podílel se sv˘mi kama-

rády na v˘stavbû poÏární zbrojni-

ce. I moje maminka byla ãlenkou

tehdej‰ího Sboru dobrovoln˘ch

poÏárníkÛ a toto v‰echno podpo-

rovala. Samozfiejmû jsme v‰echno

dûlali zdarma, pouze s vûdomím,

Ïe pomáháme druh˘m! BohuÏel

asi pfied rokem pfievedlo mûsto

R˘mafiov místní hasiãskou zbroj-

nici Hasiãskému záchrannému

sboru Ostrava a nám - SdruÏení

dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH) - by-

la pfiidûlena místnÛstka na Mûst-

sk˘ch sluÏbách. Tím pádem jsme

já i moji rodiãe rezignovali na dal-

‰í aktivity v této oblasti a proto

jsem panu starostovi mûsta pfiedal

svou hasiãskou uniformu. Mûsto

se spí‰e zamûfiuje na financování

a organizaci sportovních oddílÛ,

a proto doufám, Ïe aÏ bude potfie-

ba technického zásahu SDH, za-

stoupí jej sportovci. Politika mûs-

ta se mi zdá b˘t v tomto ohledu

ponûkud krátkozraká - vÏdyÈ z té-

to základny SDH vÏdy vyrÛstali

ãlenové hasiãské zásahové jedno-

tky mûsta.

Kter˘ sport provozuje‰ nebo sle-
duje‰ v souãasnosti?
Pfii pohledu na mou postavu je ti

asi jasné, Ïe to u mû se sportem

nebude aÏ tak Ïhavé. Nejsem za-

ryt˘m polykaãem metrÛ ani kilo-

metrÛ. V nedávné dobû jsem obje-

vil kuÏelnu a to je teì jedna

z m˘ch souãasn˘ch sportovních

zálib. Rád bych se vûnoval i ji-

n˘m sportÛm. UÏ dfiíve jsem oslo-

vil organizátory r˘mafiovského

triatlonu, Ïe bych se jej i já rád zú-

ãastnil. Vím, Ïe triatlon se dûlí dle

vûkov˘ch kategorií. Já bych jej

rád roz‰ífiil i o rozdûlení podle vá-

hov˘ch kategorií. Vyzval jsem or-

ganizátory, Ïe s nimi budu tento

závod absolvovat, jestliÏe svou tû-

lesnou hmotnost dováÏí na tu

mou. První disciplína je plavání -

asi mají strach, Ïe by se s tûmi

dvûma kufry zátûÏe v rukou uto-

pili. No prostû jsem do dne‰ního

dne nedostal propozice pro svou

váhovou kategorii ...

Vím, Ïe jsi byl v prvopoãátku no-
vodobé éry v zastupitelstvu mûs-

ta. Chtûl by ses je‰tû v budoucnu
angaÏovat v komunální politice?
Není tfieba zdÛrazÀovat, Ïe ko-

munální politika je dÛleÏitá 

a ovlivÀuje Ïivot kaÏdého obãana

mûsta. Z mého pohledu by bylo

potfieba nûkteré vûci zmûnit.

PfiestoÏe jsem v souãasné dobû

velmi vytíÏen˘ sv˘mi pracovními

povinnostmi, drÏím se hesla:

Nikdy nefiíkej nikdy. TakÏe uvidí-

me. Voliãi mûsta by si v komu-

nálních volbách mûli velmi zod-

povûdnû zvolit, kdo bude rozho-

dovat o dal‰ím dûní ve mûstû. Já

sám bych jistû rád v rámci moÏ-

ností byl pfiínosem pro toto mûs-

to, ve kterém Ïiji a na kterém mi

záleÏí. V‰e závisí na skupinû lidí,

ktefií by chtûli u nás nûco zmûnit

a pfiitom neb˘t ovlivnûní politic-

kou atmosférou a soukrom˘mi

zájmy.

Pfií‰tû: Alfred Heinisch se bude

ptát Romana Karla.

·tafeta

Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Ladislav Stanûk se ptá Alfreda Heinische

klidí ani po uplynutí této lhÛty, je

na soud podán návrh na v˘kon

vyklizením bytu. Po nabytí právní

moci usnesení uÏ nastupuje soud-

ní vykonavatel, kter˘ za asistence

justiãní stráÏe nájemníky vystûhu-

je, a to do holobytÛ (pokud mûl

nájemník smlouvu na dobu neur-

ãitou), nebo „na ulici“ (pokud má

nájemník smlouvu na dobu urãi-

tou). Vyklizení mÛÏe Ïalovan˘

sv˘m odvoláním pozdrÏet, ale ni-

kdy ne zvrátit. O to nepochopitel-

nûj‰í je jednání nájemníkÛ, ktefií

byt neuÏívají, ale nevrátí ho, takÏe

jsou aÏ do termínu vyklizení po-

vinni platit nájemné. Skuteãnost,

Ïe nehrazení nájemného má za

následek kromû vyklizení bytu

i podání Ïaloby o peníze a vymá-

hání dluÏné ãástky v krajním pfií-

padû i prostfiednictvím soudního

exekutora, je dal‰ím dÛsledkem

jednání dluÏníka.

Ve v‰ech fázích v˘‰e uvedeného

procesu mÛÏe vlastník bytu v‰e

zastavit a nájemník mÛÏe zÛstat

ve svém bytû. A to i po nabytí

právní moci rozsudku o vyklizení,

dokonce i pfied samotn˘m vykli-

zením bytu soudním vykonavate-

lem. Jedinou podmínkou je úplná

úhrada dluhu.

Nahodilé nezaplacení nájemného

je jistû vûc nepfiíjemná, ale pocho-

pitelná a mÛÏe se stát kaÏdému.

ZdÛrazÀuji, Ïe vyklizení bytu pfii-

chází v úvahu u nájemníkÛ, ktefií

po celou dobu trvání dluhu pfii-

cházejí s neurãit˘mi sliby spláce-

ní, neplní splátkové ujednání nebo

uhradí dluh na nájemném vÏdy aÏ

pfii prodluÏování nájemní smlou-

vy a po jejím prodlouÏení opût

platit zapomenou. KaÏd˘ aÈ si

sáhne do svûdomí, do které skupi-

ny patfií a jestli i jemu nehrozí v˘-

povûì a vyklizení bytu.

Ing. Lenka Vavfiiãková,
fieditelka Bytermu R˘mafiov, p. o.Vyklízení neplatiãe
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Zdravotnictví

·kolství

Anketa spokojenosti pacientÛ Podhorské nemocnice
Ve snaze co nejvíce zlep‰ovat a zpfiíjemÀovat

pobyt pacientÛ v Podhorské nemocnici zji‰Èu-

jeme názory pacientÛ na péãi v na‰í nemocni-

ci. Dotazníky jsou anonymní, takÏe pacient

se nemusí obávat napsat svÛj názor.

Pokud jde o ambulantní dotazníky, sledujeme

hlavnû (mimo jiné) pfiedstavování lékafiÛ

a sester, pfiístup lékafie k pacientovi, zajímá

nás, jak˘m zpÛsobem lékafi pacienta informu-

je o jeho zdravotním stavu a o zpÛsobu léãby,

jak je pacient celkovû spokojen s prÛbûhem

vy‰etfiení ãi o‰etfiení a jak dlouhou dobu paci-

ent ãeká na vy‰etfiení. Kromû v˘‰e uveden˘ch

otázek nás zajímá také názor pacientÛ na ãis-

totu v nemocnici, zda jim vyhovuje orientaã-

ní systém, jestli mají moÏnost pfiijít na o‰etfie-

ní v odpoledních hodinách apod.

Co se t˘ká v˘sledkÛ, nezaznamenali jsme

nûjaké zásadní v˘hrady. Dosud nejsou uspo-

kojivé v˘sledky, pokud jde o pfiedstavování

lékafiÛ, ale i sester. Stále jsou zdravotníci,

ktefií se pacientovi pfii první náv‰tûvû nepfied-

staví. Na druhou stranu je nutno fiíct, Ïe

v‰ichni zdravotníci jsou v Podhorské nemoc-

nici oznaãeni identifikaãní jmenovkou, takÏe

pacient je touto cestou informován o tom,

kdo jej o‰etfiuje. Poslední v˘sledky ale uka-

zují, Ïe i v této oblasti se situace lep‰í.

V nûkter˘ch ambulancích je problémem

dlouhá ãekací doba. Je to napfi. chirurgická

ambulance. Je to pochopitelné, protoÏe zde

je nejvût‰í pohyb pacientÛ, do toho pfiicháze-

jí akutní o‰etfiení (úrazy, havárie apod.) a po-

tom se ãekací doba samozfiejmû prodluÏuje.

Vedení nemocnice se v‰emi stíÏnosti a nega-

tivními pfiipomínkami pacientÛ zab˘vá

a spoleãnû s vedoucími lékafii jednotliv˘ch

pracovi‰È hledá nápravná opatfiení. Konkrét-

nû - chirurgická ambulance byla posílena

o dal‰ího lékafie, aby se ãekací doba na o‰et-

fiení zkrátila. V pfiípadû, Ïe je pacient objed-

nán do ambulance na urãitou dobu a není

v tomto ãase o‰etfien, zdravotnick˘ personál

mu vysvûtlí dÛvod zdrÏení. Nejãastûj‰í pfiíãi-

nou b˘vá pfiednostní o‰etfiení akutního paci-

enta nebo neodkladné konziliární vy‰etfiení.

Pokud jde o lÛÏková zafiízení, spokojenost

pacientÛ stoupá, nejlep‰í v˘sledky byly za

IV. kvartál 2007. Pacienti velmi kladnû hod-

notí personál Podhorské nemocnice - aÈ uÏ

jde o lékafie ãi stfiední zdravotnické pracovní-

ky (sestry, sanitáfiky, o‰etfiovatele, laboranty

apod.). Jak ukazují v˘sledky z pfiedchozích

kvartálÛ, hodnocení v této oblasti bylo vÏdy

velmi dobré a stále se zlep‰uje. Negativní

pfiipomínky k práci personálu byly vÏdy spí‰

ojedinûlé.

Negativní pfiipomínky b˘vají k vybavení nû-

kter˘ch oddûlení. Pacienti postrádají pokoje

se samostatn˘m sociálním zafiízením, chybí

jim TV na pokoji, pfiivítali by nadstandardní

pokoje apod. I v této oblasti se vedení ne-

mocnice snaÏí dûlat maximum. V loÀském

roce do‰lo k pfiestûhování bruntálského chi-

rurgického oddûlení do zcela nov˘ch prostor

na poliklinice, bylo zprovoznûno nové ARO,

chirurgická JIP a nové operaãní sály. Na pra-

covi‰ti v R˘mafiovû bylo otevfieno nové mo-

derní balneologické pracovi‰tû a lÛÏková re-

habilitace. Jak vypl˘vá z hodnocení v dotaz-

nících, tyto nové provozy vnímají pacienti

velmi kladnû. Co se t˘ká vybavení, pofiizují

se na oddûlení nové matrace, pol‰táfie, pfii-

kr˘vky, dokupují se postupnû televizory, no-

vé Ïidle apod.

Na gynekologickém a rehabilitaãním oddûle-

ní byli pacienti velmi nespokojeni s placen˘-

mi televizními automaty. Z toho dÛvodu ve-

dení nemocnice rozhodlo o odstranûní tûchto

nevyhovujících TV. Marcela Matú‰Û,
marketing Podhorské nemocnice

Základní umûlecká ‰kola má za sebou první ãást projektu v norském Alesundu
Jak uÏ ãtenáfii R˘mafiovského

horizontu moÏná vûdí z pfiedcho-

zích pfiíspûvkÛ, na‰e základní 

umûlecká ‰kola se stala garan-

tem a vedoucím mezinárodního

projektu, jenÏ si klade za cíl

vzdûlávat uãitele umûleck˘ch 

oborÛ v âeské republice a v Nor-

sku. K realizaci projektu dochází

pfiedev‰ím v souvislosti se zavá-

dûním takzvaného rámcového

vzdûlávání do umûleckého ‰kol-

ství v âechách - v Norsku totiÏ

obdoba tohoto vzdûlávacího ku-

rikula jiÏ nûkolik let funguje

(k plné spokojenosti uãitelÛ, dûtí

i rodiãÛ) a my bychom chtûli je-

jich zku‰eností vyuÏít pfii na‰í

práci. Nehledû na zfiejm˘ fakt, Ïe

ãeské umûlecké ‰kolství pfiedsta-

vuje v evropském mûfiítku abso-

lutní ‰piãku, a je tedy více neÏ

vhodné v˘sledky na‰í práce ex-

portovat za hranice, neboÈ se jis-

tû máme ãím chlubit.

Pokud vynecháme strasti cesto-

vání na dalek˘ sever spojené se

ztrátou a pozdûj‰ím zázraãn˘m

nalezením kufru s nezbytn˘mi

vûcmi, nezdá se b˘t Norsko kdo-

víjak nedostupné. Za pár hodin

jsme jiÏ sedûli v hotelu a popíje-

li norskou kávu.

Je nutno pfiiznat, Ïe Norsko je

neuvûfiitelnû krásná zemû, zvlá‰È

v místech na západním pobfieÏí

plném fjordÛ, kam jsme mûli na-

mífieno my. Lidé v Norsku jsou

milí, usmûvaví, klidní, coÏ je pa-

trné hned pfii prvním kontaktu

nebo tfieba v provozu na silnicích

- nesly‰el jsem nikoho nervóznû

zatroubit, kam ‰lápl chodec do

vozovky, nor‰tí fiidiãi okamÏitû

stáli na brzdách a trpûlivû ãekali

na uvolnûní cesty. Angliãtina je

v Norsku pro kaÏdého naprostá

samozfiejmost, touto fieãí tu mlu-

ví v‰ichni od kojencÛ po dÛ-

chodce.

První profesní dojmy jsme naby-

li pfii náv‰tûvû a prohlídce na‰í

partnerské ‰koly Fagerlia videre-

gaende skole v mûstû Alesund.

Materiálním vybavením se

s norsk˘m ‰kolstvím prostû ne-

mÛÏeme rovnat. Je to ale celkem

samozfiejmé - Norsko je zemû

bohatá, tûÏí ze své vlastní ropy

a z obchodu s rybami. Co ale sa-

mozfiejmé není a z ãeho bychom

si mûli vzít pfiíklad, je fakt, Ïe

norská vláda ze svého rozpoãtu

uvolÀuje daleko vût‰í procento

právû pro kapitolu ‰kolství neÏ

v âR. Celé to dûlají s vûdomím,

Ïe aktivity jednotliv˘ch politikÛ

pfiesahují jejich funkãní období -

vûdí, Ïe investice do vzdûlání

není investicí do jejich momen-

tální popularity, ale do daleké

budoucnosti celé spoleãnosti. Je

to pak vidût nejen na materiál-

ním vybavení, ale i na celkovém

klimatu norsk˘ch ‰kol. âe‰i,

zvyklí na obvykl˘ divok˘ ruch

na chodbách, v jídelnách, ba nû-

kdy i pfii v˘uce, byli pfiekvapeni

soustfiedûnou pozorností nor-

sk˘ch dûtí, klidn˘m a slu‰n˘m

chováním ve voln˘ch chvílích.

Po obûdû nemusí uklízeãka vzít

bagr, aby smetla v‰echny odpad-

ky ze stolÛ a ze zemû. Dûti po

sobû nekfiiãí, z intonace jejich

nor‰tiny lze pfiedpokládat, Ïe

pouÏívají zcela normální a slu‰-

né v˘razy.

Velmi pûkn˘ pfiíklad spojení ve-

fiejného Ïivota se ‰kolou jsme si

odnesli z náv‰tûvy v University

College (obdoba na‰í vy‰‰í od-

borné ‰koly) v nedalekém mûstû

Volda. StudentÛm se ve fjordu¤editel ZU· Jifií Taufer Foto: archiv ZU· R˘mafiov
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zalíbil mal˘ ostrÛvek ke sportov-

ním aktivitám a poÏádali pro-

stfiednictvím své ‰koly místní 

úfiady o povolení vybudovat na

ostrÛvku tenisové kurty, cviãnou

stûnu, hfii‰tû. V Norsku jde

v‰echno zfiejmû rychleji a snad-

nûji neÏ u nás a úfiady souhlasily

- s podmínkou, Ïe k tûmto akti-

vitám musí b˘t postaveno ne-

zbytné zázemí: záchody, um˘-

várna, malá kuchyÀka. ·kola za-

jásala. OkamÏitû sehnala peníze

a vyhlásila mezi studenty soutûÏ

o zhotovení modelu takového

zázemí. Nejlep‰í návrh pak ne-

jenÏe bude zrealizován, studenti

si ho navíc pod dohledem odbor-

né firmy postaví sami vlastníma

rukama. Moc se tû‰ím, aÏ se bu-

deme moci my v âeské republi-

ce pochlubit nûãím podobn˘m

(snad se toho doÏiji).

Cílem této první cesty nebyla

ov‰em spoleãenská náv‰tûva

partnerÛ. V první fiadû bylo nut-

né pfiipravit program pro bfiezno-

vou cestu dvanácti ãesk˘ch uãi-

telÛ do tûchto ‰kol. Základem

projektu na místû se stala v˘mû-

na lekcí v˘uky jednotliv˘ch 

umûleck˘ch oborÛ - nejdfiíve na-

‰i nor‰tí kolegové pfiipraví ukáz-

kovou hodinu se sv˘mi studenty

pro nás, poté si norské studenty

vypÛjãíme my a pfiedvedeme 

ukázkovou v˘uku podle na‰ich

pfiedstav. Následovat by mûla bur-

za nápadÛ, v˘mûna v˘ukov˘ch

materiálÛ, diskuze. To v‰e pocho-

pitelnû v angliãtinû - je potû‰itel-

né, Ïe ãe‰tí uãitelé se zaãínají za-

fiazovat mezi evropskou elitu, pro

kterou komunikace v cizí fieãi ne-

pfiedstavuje problém.

Moc se na cel˘ projekt tû‰íme

a vûfiíme nejenom, Ïe získané

zku‰enosti pouÏijeme pfii na‰í

práci v budoucnu, ale také Ïe ce-

lou akcí r˘mafiovské ‰kolství je‰-

tû více získá na prestiÏi, kterou

uÏ za nûkteré jiné aktivity získa-

lo a jeÏ mu pln˘m právem nále-

Ïí. Dr. Jifií Taufer, fieditel ZU·

Klavírní soutûÏ
Po tfiech letech v pravideln˘ch cyklech vyhla-

‰uje Ministerstvo mládeÏe a tûlov˘chovy âR

pro Ïáky základních umûleck˘ch ‰kol zafiaze-

n˘ch do sítû ‰kol soutûÏe ve hfie na klavír.

Úãast v soutûÏích je dobrovolná, jak ze strany

Ïáka, tak i uãitele. SoutûÏe mají ‰kolní, okres-

ní, krajské a ústfiední kolo a kritéria, která mu-

sí Ïák splnit (odpovídající repertoár, minutáÏ,

technická úroveÀ, hudebnost, hra zpamûti).

Ve stfiedu 13. února se do Krnova vypravili

reprezentovat Základní umûleckou ‰kolu

R˘mafiov ãtyfii Ïáci z klavírní tfiídy Evy

Hradilové. V 0. kategorii získali 1. místo

Nela Brulíková a Jifií Loun, 2. místo obsadi-

la Barbora Kuzmíková. Ve II. kategorii zví-

tûzila Hana Lounová, která si mimo 1. místa

odnesla i cenu poroty za mimofiádn˘ v˘kon

a postup do krajského kola v Karviné.

Dûkuji v‰em ÏákÛm za prezentaci klavírní

hry a ãasovû nároãnou pfiípravu, rodiãÛm za

v˘bornou spolupráci a Základní ‰kole

R˘mafiov, jmenovitû panu fiidiãi Miroslavu

Mikeskovi, za bezproblémovou dopravu dûtí

do Krnova a zpût. Eva Hradilová

Norsk˘ Alesund Foto: archiv ZU· R˘mafiov

Barbora Kuzmíková Jifií Loun Fota: archiv ZU· R˘mafiov

Nela Brulíková Hana Lounová
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V kÛÏi ... rehabilitaãní pracovnice

aneb Ve vífiivce vodníka nepotkáte
Opût se scházíme u reportáÏe, jejímÏ téma-

tem jsou bûÏné profese, s nimiÏ se setkáváme

témûfi kaÏd˘ den, ale ne vÏdy si uvûdomuje-

me jejich nezbytnost v na‰em Ïivotû i skryté

kouzlo. Profese v pfiípadû této reportáÏe je

stará jiÏ nûkolik tisíciletí. První zprávy o vo-

doléãbû sahají do období 1 500 let pfied na‰ím

letopoãtem. Voda se uÏívala k léãení uÏ ve

Starém Egyptû. ¤ím se proslavil sv˘mi lá-

zeÀsk˘mi domy, které kromû léãby vodou na-

bízely i obveselení místními Ïenami. Zprávy

o léãivém úãinku vody se brzy rozkfiikly do

celého svûta a zakrátko mûl své láznû snad

kaÏd˘ stát. S léãbou se to zpoãátku pfiehánû-

lo. Ru‰tí pacienti se napfiíklad potili v parní

lázni 15 dní nepfietrÏitû. Bylinkáfii doporuão-

vali pfiidávat do koupelí a obkladÛ léãivé rost-

liny a zábaly se tak staly hlavním zpÛsobem

léãby mnoha nemocí. V 16. století mûlo své

láznû snad kaÏdé mûsto a mûsteãko.

Hosté byli usazováni do velk˘ch ováln˘ch

dfievûn˘ch beãek naplnûn˘ch horkou vodou.

Po usazení hosta byly vût‰inou beãky zakry-

ty prkny tak, Ïe náv‰tûvníkovi ven vyãnívala

jen hlava. To proto, aby voda vydrÏela horká

co nejdéle. Do láznû se pfiidávalo rÛzné vo-

Àavé „kofiání“, zejména su‰ená matefiídou‰-

ka. Aby lazebník vytvofiil páru, kladl do kot-

le s vodou Ïhavé oblázky nebo „‰táfy Ïhnou-

cího Ïeleza“. Pfii koupání nebo po nûm pfii-

ná‰el lazebník hostÛm jídlo a pití. Pro chudi-

nu a Ïáky byly urãeny zvlá‰tní láznû s pivem

a chlebem. Za to se museli pomodlit za zem-

fielé. ¤íkalo se tomu Seelbäder, du‰iãkové

láznû. Pfii vlastní lázni byly vût‰inou je‰tû

dvû místnosti. Jedné se fiíkalo „zuvadla“, v ní

se náv‰tûvníci zouvali a svlékali. V druhé

provozoval lazebník nebo jeho pomocník

holení a stfiíhání. Souãasnû se zde na jafie a na

podzim pou‰tûlo Ïilou. Láznû b˘valy mís-

tem, kde host mohl nalézt i spoleãnost lazeb-

nic.

reportáÏ
Moderní doba nenabídne ná-

v‰tûvníkovi vodoléãebn˘ch pro-

cedur Ïádnou spoleãnost lazeb-

nic, n˘brÏ vstfiícnou a usmûva-

vou sestru, která nebude do vífii-

vek pfiihazovat voÀavé „kofiání“

ani Ïhavé oblázky ãi „‰táfy 

Ïhnoucího Ïeleza“, ani vám ne-

bude pou‰tût Ïilou. Stfiedovûké

„vymoÏenosti“ nahradila elek-

tronika a dÛmyslnû vypracovaná

technologie vodoléãebn˘ch me-

tod hydroterapie a termoterapie.

Abych se dovûdûl víc, vypravil

jsem se s redakãním mikrofo-

nem na pomûrnû nové pracovi‰-

tû balneoprovozu Podhorské ne-

mocnice R˘mafiov, které slouÏí

pacientÛm v rámci holdingu

Agel od roku 2006. Mou prÛ-

vodkyní byla sestfiiãka Alena

Beyerová, která pracuje ve zdra-

votnictví od roku 1999. Zprvu

bylo jejím domovem rentgenolo-

gické pracovi‰tû bruntálské ne-

mocnice, poslední dva roky se

stará o pacienty r˘mafiovského

balneocentra. VÏdyÈ také stála

u jeho zrodu, a jak sama fiíká, ni-

kdo jí nebránil v tom, aby si pro-

stfiedí zdej‰ího pracovi‰tû zvele-

bila podle svého. A je to znát.

Její pracovní doba zaãíná v pÛl

sedmé ráno. Na poãítaãi pfiipraví

dokumentaci a vytiskne pacien-

tÛm faktury regulaãních poplat-

kÛ. Na pracovi‰tû balneoprovozu

pfiichází v sedm hodin. A to uÏ

na ni objednaní pacienti ãekají,

aby mohli absolvovat svou pra-

videlnou vodoléãbu pfiedepsa-

nou lékafiem.

Pfiicházím k hlavní budovû

Podhorské nemocnice R˘mafiov

s oznaãením „A“, která za uply-

nulá desetiletí pro‰la mnoh˘mi

zmûnami. Snad nejbolestivûji

nesli obyvatelé na‰eho mûsteãka

zru‰ení lÛÏkové chirurgie a hlav-

nû gynekologicko-porodního

a dûtského oddûlení. Vyvstaly

nostalgické vzpomínky, zavládla

hofikost, objevila se i nûjaká ta

slza, zároveÀ v‰ak zklamání

a beznadûj. Kola dûjin se v‰ak

toãí dál. Dnes v této budovû na-

jdeme kromû chirurgické, imu-

noalergologické a gynekologic-

ké ambulance také ambulanci

léãby bolesti, oddûlení klinické

biochemie a hematologie a lÛÏ-

kové oddûlení rehabilitaãní a fy-

zikální medicíny s tfiiceti lÛÏky.

Stoupám po schodech do první-

ho patra a za sklenûn˘mi dvefimi

na levé stranû vidím nápis ozna-

ãující balneologické pracovi‰tû.

Zazvoním a po chvíli se otevíra-

jí ‰iroké dvefie umoÏÀující vjezd

imobilním pacientÛm. Vítá mû

má prÛvodkynû, sestfiiãka Alena

Beyerová.

„Tak co by vás zajímalo,“ pro-

hodí na uvítanou a já nastíním

svoji pfiedstavu. „To nebude pro-
blém, moment... jen tady je‰tû
zkontroluji jednoho pacienta
a mÛÏeme se pustit do na‰í malé
exkurze,“ fiíká ve spûchu sestfiiã-

ka a rychle mizí ve vedlej‰í míst-

nosti, kde je umístûna men‰í ví-

fiivá vana, ve které si pacient léãí

koleno. Musíme rychle vyuÏít

ãas, dokud jsou pacienti ve vífiiv-

kách, a moje prÛvodkynû zaãíná

odborn˘ v˘klad.

„Men‰í vífiivky slouÏí zejména

pro pacienty po úrazech konãe-
tin. Tady máme vífiivku na horní
konãetiny a tady ty vífiivky na ze-
mi slouÏí k vodoléãbû dolních
konãetin, na kotníky a paty, pro
pacienty s ostruhami a podobnû.
Tady ta vana se pouÏívá, jak jste
sám vidûl, napfiíklad k léãbû ko-
lena, trysky jsou pomûrnû dost
vysoko a pacient má moÏnost se
posadit na prolisovanou sedací
ãást vany pod vodou,“ zasvûce-

nû vysvûtluje paní Alena, jejíÏ

slova témûfi zanikají v hukotu

vodních trysek.

Pomalu pfiecházíme k velk˘m

vanám s podvodními masáÏemi,

které slouÏí vût‰inou k rehabili-

taci celého tûla. „Perliãková lá-
zeÀ je ‰etrnûj‰í a chválí si ji ze-
jména star‰í pacienti. V této va-
nû se aplikuje také uhliãitá kou-
pel. Je to v podstatû koupel, do
které pfiidáváme kysliãník uhliãi-
t˘, a procedura slouÏí k prokrve-
ní celého tûla. Pro imobilní paci-
enty nám slouÏí zvedací zafiízení,
pomocí nûhoÏ pacienta umístíme
do vany,“ popisuje specifika své
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práce Alena Beyerová a ve spû-

chu dodává: „Teì chvíli poãkej-
te, pomÛÏeme s Luká‰em paní
z vany a hned se vám budu vûno-
vat.“ Pozdûji se dovídám, Ïe

Luká‰ Jureãka je sanitáfi a pomá-

há na oddûlení právû s pfiemisÈo-

váním imobilních pacientÛ; má

na starosti i dal‰í záleÏitosti.

Oz˘vá se hlasit˘ zvonek a paní

Alena se rychl˘m krokem vydá-

vá v ústrety dal‰ímu objednané-

mu pacientu. Do dvefií vstupuje

paní, sestfiiãka se podívá na kar-

tiãku s rozepsan˘mi procedura-

mi, s úsmûvem prohodí s paci-

entkou nûkolik slov a vzápûtí ji

vede do vedlej‰í místnosti, kde si

paní bude léãit ruku po zlomeni-

nû zápûstí. Malá vífiivka „pfiile-

pená“ na stûnû vypadá spí‰ jako

dfiez na nádobí, ale po chvíli z je-

jího nitra zaãnou stoupat men‰í

a vût‰í vodní bubliny a v‰echno

je rázem jak má b˘t.

„Jezdí k nám pacienti zejména
z Bruntálu a okolí a ze ·umperka
a okolí, pfieváÏnû po operacích
kyãlí, kolen, po úrazech, pocho-
pitelnû sem docházejí i r˘mafiov-
‰tí pacienti,“ informuje mû pfii

práci sestfiiãka. Dovídám se také,

Ïe nejvzdálenûj‰í pacientky

z Brna a Prahy si balneologické

pracovi‰tû Podhorské nemocnice

v R˘mafiovû pfiímo vyÏádaly.

„Ano, mÛÏete jít tady za mnou,“
pobízí Alena Beyerová paní, kte-

rá se pfiipravuje na léãebnou pro-

ceduru v jedné z vífiivek. KaÏdá

vana má své specifické ovládání.

Nezasvûcen˘ vidí jen spoustu

tlaãítek a páãek, ale paní

Beyerová si s tím uÏ umí poradit.

Na kaÏdé vífiivce je i zvonek.

„Je to z dÛvodu bezpeãnosti pa-
cientÛ, kdyby se náhodou udûla-
lo nûkomu ‰patnû, tak si rychle
a jednodu‰e zazvoní a my pfii-
bûhneme. DÛleÏitou roli hraje
také teplota vody, kterou urãuje
lékafi. Nûkter˘m pacientÛm se
zdá b˘t chladná nebo horká, ale
je to dáno druhem onemocnûní
nebo poúrazov˘m stavem. Ne-
mohu nûkomu nastavit teplotu,
jakou by si pfiál, mohlo by dojít
i k po‰kození pacienta nebo k ne-
úãinné léãbû,“ dodává pfiísnû

sestfiiãka.

Dal‰í z pacientÛ odchází z vífiiv-

ky, sestfiiãka vypou‰tí vodu, 

oplachuje vanu, na fiadu pfiichází

dezinfekãní roztok, znovu 

opláchnutí vany a potom znovu

napou‰tûní ãisté vody s pfiede-

psanou teplotou. „Dennû mám
objednáno asi sedmadvacet aÏ
tfiicet pacientÛ, ráno po osmé
hodinû zaãínají chodit pacienti
z lÛÏkového oddûlení, vût‰inou
po snídani, a pak následují ti,
ktefií se u nás léãí, jak se fiíká,
pfies ulici,“ doplÀuje informaci

sestra, která si na chvíli sedá za

stÛl, aby si v knize je‰tû nûco za-

znamenala.

Tu kytiãka, tamhle zase malá

so‰ka, v‰ude ãisto a útulno. Na

chod balneocentra je paní

Beyerová sama se sanitáfiem

Luká‰em Jureãkou. Na lÛÏko-

vém oddûlení rehabilitaãní a fy-

zikální medicíny a v ambulanci

léãby bolesti vãetnû balneocent-

ra pracují celkem tfii desítky

zdravotníkÛ. Z pfiem˘‰lení mû

vytrhne znovu zvonek, kter˘ 

ohla‰uje pfiíchod dal‰ího pacien-

ta. Alena Beyerová se nezastaví

dfiív neÏ kolem ãtrnácté hodiny,

kdy zakonãí pracovní den zave-

dením nov˘ch pacientÛ do poãí-

taãe a naãasováním jejich proce-

dur.

Na otázku, jak je to s úhradou

procedur poji‰Èovnami, sestfiiãka

odpovídá: „V‰echny procedury
jsou plnû hrazeny poji‰Èovnami.
Pacienti si musí pochopitelnû
uhradit ‰edesátikorunov˘ popla-
tek za jeden den pobytu na lÛÏ-
kovém oddûlení a tfiicet korun na
ambulanci, v‰e ostatní hradí po-
ji‰Èovny,“ ubezpeãuje mû paní

Beyerová.

Je‰tû se spolu vydáváme na ma-

lou prohlídku lÛÏkového oddûle-

ní, oddûlení ergoterapie a míst-

ností na fyzioterapii. Vcházíme

do místnosti ergoterapie, kde

jsou pastelky, kostky stavebnice

a dal‰í pomÛcky vãetnû kuchyÀ-

ské linky. Ta ov‰em neslouÏí

k tomu, aby si pacienti ve vol-

n˘ch chvílích nûco dobrého uva-

fiili, ale... „s pomocí ergoterape-
utické sestry se pacienti kupfií-
kladu po mozkové mrtvici uãí
motoricky zvládat bûÏné Ïivotní
situace, napfiíklad otevírání ku-
chyÀské linky. Tady máme tûloc-
viãnu, kterou si svépomocí zvele-
bujeme k obrazu svému, a v dal-
‰í místnosti pacienti odpoãívají,
ãtou a podobnû,“ doplÀuje má

prÛvodkynû Alena.

Na chodbû potkáváme staniãní

sestru Martu Pachovskou, která

je, jak fiíká paní Beyerová, dob-

rou du‰í a garantem chodu celé-

ho oddûlení, drÏí nad sestfiiãkami

ochrannou ruku a sceluje kolek-

tiv. Pohled do jednoho z pokojÛ

lÛÏkové ãásti, kde je na polici

zavû‰en televizor, kter˘ hraje jen

po vhození nûkolika mincí.

Dvacet korun na 2 hodiny je pfie-

ce jen trochu hodnû, divím se.

„Tyto pokladniãky se budou za-
nedlouho ru‰it, pacienti si na
tento zpÛsob dosti vysoké platby
za pouÏívání televizoru stûÏova-
li,“ poznamenává sestfiiãka, se

kterou scházíme zpût na její pra-

covi‰tû balneocentra.

Je‰tû se dovídám, Ïe v budoucnu

by mûl b˘t v prostorách suterénu

vybudován men‰í bazén za úãe-

lem cviãení a posilování ve vo-

dû. Pfiesn˘ termín ale není proza-

tím znám. Zanedlouho bude

konãit paní Alenû Bayerové je-

den z pracovních dnÛ. Dûkuji jí

za pfiiblíÏení jedné z velice po-

tfiebn˘ch profesí, která umoÏÀuje

mnoha lidem opût se vracet do

normálního Ïivota. Louãím se

a pfieji mnoho spokojen˘ch paci-

entÛ a pohodovou práci v profe-

si, která sv˘m zpÛsobem zavazu-

je. JiKo
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Málem umrzli
Klub biatlonu Bfiidliãná získal ve druhém

kole âeského poháru dal‰í medaile.

Pofiadatel z Letohradu uspofiádal toto kolo na

náhradních tratích, protoÏe se pot˘kal s ne-

dostatkem snûhu. Za velmi mrazivého poãa-

sí se závodilo na zledovatûl˘ch tratích kolem

známé rozhledny na Suchém vrchu ve v˘‰ce

kolem 900 m nad mofiem. Kdo nelitoval ná-

mahy, mohl s rozhledny vidût jak vrchol

Pradûdu, tak i vzdálené vr‰ky Krkono‰.

V sobotu 16. února probûhl rychlostní závod

volnou technikou a v nedûli vytrvalostní zá-

vod. Nedûlní závod musel b˘t kvÛli 18stup-

Àovému mrazu o hodinu posunut. Krut˘

mráz se podepsal nejen na ‰patné stfielbû,

kdy se ze sta závodníkÛ jen sedmi podafiilo

trefit v‰echny terãe, ale i na ãast˘ch nebez-

peãn˘ch pádech.

Ve star‰ích Ïákyních se díky bezchybné

stfielbû umístila Andrea Kováãová na druhém

místû a Andrea Proke‰ová vybojovala dvû

bronzové medaile. Dal‰í umístûní na‰ich zá-

vodníkÛ: Adam Brachtl byl ‰est˘, Jifií Polce

sedm˘ a Lenka âecháková spolu s Filipem

Kozubem skonãili devátí.

DruÏstvo ÏákÛ je v soutûÏi klubÛ po ãtyfiech

závodech na tfietím místû za kluby

z Jilemnice a Letohradu, ale pfied kluby

z Jablonce a RoÏnova pod Radho‰tûm.

Na‰e DOREMI PyÏamo a bál
Ve ãtvrtek 14. února by se do

velkého sálu Spoleãenského do-

mu uÏ témûfi nikdo neve‰el, jak

velik˘ zájem byl o leto‰ní soutûÏ

nazvanou DOREMI. V‰e bylo

pfiipraveno na odpovídající úrov-

ni. Pfii vstupu dostal kaÏd˘ dvû

srdíãka - volební lístky se jmény

soutûÏících pro dvû kategorie,

vpfiedu pod jevi‰tûm sedûli mist-

fii zvuku, Milan Va‰ek obsluho-

val mixáÏní pult a Honza Hnilo

zase laptop a pfiipravená CD

s doprovodnou hudbou. V úvodu

soutûÏe vystoupil Beat System,

tuto dívãí skupinu s jednou v˘-

jimkou, kterou je zpûvák Mirek

Kováfi, vede paní Kováfiová.

Po písniãkách soutûÏících první

kategorie byla malá pfiestávka na

sbûr a poãítání hlasÛ, pfiestávku

vyplnily dal‰í skupiny. Po vystou-

pení druhé kategorie, pfied vyhlá-

‰ením vítûzÛ, byla pfiestávka vypl-

nûná pûknou scénkou a dal‰ím

vystoupením Beat Systému v rafi-

novan˘ch kost˘mech.

Pak pfii‰el závûr. Na jevi‰tû vy-

stoupili v‰ichni soutûÏící a úãin-

kující, fieditelka ‰koly paní

Václavíková zhodnotila soutûÏ

a vyhlásila v˘sledky. Nejvíce

bodÛ dostaly Klárka Ujfalu‰i

a Ivãa Válková. Louãení s divá-

ky si nikterak nezadalo s nûjakou

profesionální show.

V pátek 15. února se v hospÛdce

U âarodûjnic ve Vajglovû usku-

teãnil dlouho oãekávan˘ bál

v pyÏamu a opravdu se vydafiil.

Vstupné opût zdarma, pfiíchozí

v jakémkoliv pyÏamu dostali

dvû pivka a navíc jednoho pa-

náãka dle vlastního v˘bûru na

rozjezd také zdarma, to se to po-

tom samo rozjede. Hrála k tomu

skupina Tuty Fruty, samozfiejmû

taky v pyÏamu, a jejich pfiizvaní

hosté. Nakonec, i kdyÏ se nûkte-

fií hodnû snaÏili o originální py-

Ïamov˘ úbor, vyhrálo to klasic-

ké pruhované. Parádní odmûnou

vítûzi bylo pfienosné rádio s CD.

V‰e se odehrávalo pod hlaviã-

kou Osadního v˘boru ve Vaj-

glovû v ãele s pfiedsedkyní

Zdenou Novotnou, která je du‰í

v‰eho podobného v této hospÛd-

ce; pochopitelnû Ïe sama by na

to nestaãila, takÏe má k ruce par-

tu podobnû zapálen˘ch kamará-

dÛ.

Otevfiení Klubu seniorÛ v Bfiidliãné
Dne 19. února 2008 byl slavnostnû otevfien Klub seni-

orÛ v Bfiidliãné na ·kolní ulici v prostorách základní 

umûlecké ‰koly. âinnost klubu zahájil starosta mûsta

Bohumír Kamenec. Dále byli pfiítomni pfiedseda Klubu

dÛchodcÛ Al Invest Bfiidliãná, a. s., Franti‰ek Magiera,

pfiedsedkynû odborÛ Al Investu Marie Chárníková

a v neposlední fiadû mnoho seniorÛ z Bfiidliãné, coÏ nás

velmi potû‰ilo.

Klub seniorÛ se podafiilo realizovat za znaãného pfii-

spûní vedení Mûstského úfiadu Bfiidliãná, dále paní

Milu‰ky Mlãúchové, jejího manÏela a Jarmily

Vojáãkové, ktefií spolu s dal‰ími budou organizovat

ãinnost a zamûfiení klubu. Pro zajímavost uvádím, Ïe

kaÏd˘ ãtvrtek od 17.00 budou probíhat alternativní cvi-

ãení a do budoucna chceme organizovat rÛzné besedy

s lékafii a dal‰ími odborníky dle pfiání seniorÛ. Máme Zleva M. Mlãúchová a J. Vojáãková dokonãují úklid pfied otevfiením Klubu seniorÛ
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Veãer nejen s Alternativou
Z· v Bfiidliãné zve v‰echny

pfiíznivce dobré hudby

a dobré nálady na spoleãen-

sk˘ veãer, kter˘ se uskuteãní

v pátek 7. bfiezna ve Spole-

ãenském domû v Bfiidliãné.

K tanci zahraje známá sku-

pina Alternativa, pfiedtanãe-

ní si vzali na starost Ïáci Z·,

samozfiejmû nebude chybût

tombola a vstupné je sto ko-

run.

Novinka pro seniory: Pfiijìte si zacviãit
Nejen pro seniory se rozhodla paní

Jana Fajnorová nûco podniknout. Po

otevfiení klubovny na staré ‰kole se jí

naskytla moÏnost zrealizovat svÛj

zámûr. A proto v‰ichni, kdo máte zá-

jem o cviãení úmûrné va‰emu vûku

a fyzické kondici, ale nejen o toto

cviãení, má pro vás pfiipraveno nûco

z jógy a dal‰í neprozradíme. Pfiijìte

kaÏd˘ ãtvrtek, sami se pfiesvûdãíte

a urãitû se vám to bude líbit.

Fota a text: R. Poncza, D. Mach

Z okolních obcí a mûst

v úmyslu navázat kontakty s vedením matefi-

ské a základní ‰koly v Bfiidliãné a dát tak

prostor dûtem. Budou se organizovat rÛzné

soutûÏe a zábavné turnaje.

Chceme vûfiit, Ïe v nov˘ch prostorách klubu

najdou na‰i spoluobãané-seniofii urãité zpest-

fiení svého Ïivota v na‰em mûstû a naváÏí no-

vá pfiátelství a kontakty mezi sebou.

Závûrem vyz˘váme v‰echny seniory, aby se

spolupodíleli sv˘mi námûty a názory, které

by se v budoucnu daly realizovat pro zdárn˘

chod klubu. V pfiípadû zájmu volejte na tele-

fon: Jarmila Vojáãková - 737 623 322;

Milu‰ka Mlãúchová - 604 320 339.

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Hejtman To‰enovsk˘ pfievzal garanci od ministra zdravotnictví
Kraj‰tí zastupitelé pfiijali ve ãtvrtek 21. úno-

ra jednomyslnû hlasy v‰ech 55 pfiítomn˘ch

zastupitelÛ v‰ech politick˘ch stran mimofiád-

né usnesení zastupitelstva kraje. Vyjádfiili

v nûm podporu vzniku lékafiské fakulty

v Ostravû a vyslovili pfiipravenost pomoci

pfii jejím zaloÏení. Dále podpofiili zafiazení

Fakultní nemocnice Ostrava do kategorie

univerzitních nemocnic pfiedstavujících nej-

vy‰‰í úroveÀ státních zdravotnick˘ch zafiíze-

ní v zemi.

Zastupitelé tak reagovali na informaci hejt-

mana kraje, kter˘ od ministra zdravotnictví

Tomá‰e Julínka obdrÏel písemnou záruku.

Garance mimo jiné jasnû potvrzuje, Ïe stát

zÛstane vlastníkem a zfiizovatelem nemocni-

ce, zahájí zásadní modernizaci na ‰piãkové

zdravotnické zafiízení evropského typu, roz-

‰ífií kapacity specializovan˘ch medicínsk˘ch

oborÛ pro obãany celého regionu a po doho-

dû s jednou z lékafisk˘ch fakult zfiídí statut

univerzitního pracovi‰tû.

Barbara Odstrãilíková,
tisková mluvãí MSK
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·achista SVâ opût úspû‰n˘:
Bravo, Honzíku!

UÏ loni jsme psali o mladém zaãínajícím ‰achistovi Honzu

·tefani‰inovi. Letos se jiÏ zúãastnil dvou turnajÛ Krajského pfieboru

v rapid ‰achu ÏákÛ do 10 let. V tom zatím posledním, kter˘ se konal

16. února ve vzdáleném Tfiinci, dosáhl velice dobrého v˘sledku. 

Z 34 ÏákÛ z Fr˘dku-Místku, Havífiova, Nového Jiãína, Ostravy-

Poruby, Tfiince, MostÛ u Jablunkova, Petfikovic ad. Honzík ·tefani‰in

bojoval jako jedin˘ z R˘mafiova stateãnû zejména s pfievahou ÏákÛ

Beskydské ‰achové ‰koly z Fr˘dku-Místku (jen v matefisk˘ch ‰ko-

lách má základnu 230 mal˘ch ‰achistÛ). Ze sedmi moÏn˘ch získal pût

bodÛ (pût v˘her) a dûlil se o pûkné tfietí aÏ páté místo. O celkovém

pofiadí rozhodl nepatrn˘ rozdíl v pomocn˘ch ukazatelích, které doká-

Ïe vyãíslit podle ‰v˘carského systému jen poãítaã. Je ‰koda, Ïe

Honzík ·tefani‰in zÛstává v na‰em mûstû v kategorii ÏákÛ do 10 let

osamocen˘ a Ïe zatím z ‰achového krouÏku Stfiediska volného ãasu

nevze‰el dal‰í rovnocenn˘ soupefi. My, kdoÏ se podílíme na jeho prá-

ci, bychom se mûli nad tím zamyslet. Také direktoriát Krajského pfie-

boru mládeÏe by mûl místa konání rozdûlovat rovnomûrnû po území

na‰eho kraje. VÏdyÈ pro nás nejbliÏ‰í místo, kde se turnaj koná, je

Dolní Bene‰ov. Jinak se vzdálenosti turnajÛ pohybují mezi 120 aÏ

140 km, coÏ je pro Honzíka a jeho doprovod nároãné nejen finanãnû,

ale i fyzicky. Jaroslav Nejedl˘

Mûstská knihovna
BMI

Bfiezen mûsíc internetu - V˘hoda pro znev˘hodnûné
Noc s Andersenem

T˘den ãtení 10. - 16. 3. 2008

û

fi fi
â

Tel.: 554 212 566

E-mail:

knihovna.rymarov@tiscali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

Vloupal se do rekreaãního objektu
Policisté ‰etfiili v prÛbûhu druhého únorové-
ho víkendu hned 4 pfiípady vloupání do re-
kreaãních objektÛ v okrese Bruntál.
Pachatelé si rádi vybírají odlehlé nezabezpe-
ãené chaty a chalupy.
V místní ãásti R˘mafiova Harrachovû se vlou-

pal v dobû od 5. do 10. února neznám˘ pacha-

tel do myslivecké chaty. Rozbil vstupní dvefie

a sklenûnou v˘plÀ dvefií na WC. Nic v‰ak ne-

odcizil. Následnû je‰tû rozbil okno a po‰kodil

dvefie unimobuÀky, která stojí vedle chaty.

Po‰kozením vûcí zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i témûfi

9 000 Kã.

Odcizil autorádio
a vysílaãku

V R˘mafiovû na Sokolovské ulici neznám˘ pa-

chatel odcizil v dobû od 9. do 10. 2. z náklad-

ního vozidla Iveco rádio a radiostanici. 30leté-

mu majiteli zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 7 500 Kã.

Neoprávnûnû pobíral dávky na dítû
V úter˘ 12. 2. zahájil policejní komisafi SKPV

Bruntál trestní stíhání 43letého muÏe pro trest-

n˘ ãin podvodu. Je stíhán za to, Ïe v roce 2006

jako zákonn˘ zástupce nezaopatfieného dítûte

pobíral dávky sociální péãe, pfiestoÏe neplnil

povinnost zákonného zástupce spojenou s pl-

nûním povinné ‰kolní docházky svého syna.

Na tuto skuteãnost byl upozorÀován v kaÏdém

rozhodnutí pro pfiiznání dávky. Chlapec zame‰-

kal ve ‰kolním roce 2006 celkem 122 hodin.

Zlodûj se zamûfiil
na znaãkové lyÏe

R˘mafiov‰tí policisté 14. února ‰etfiili jiÏ ãtvrt˘

pfiípad krádeÏe lyÏí v lyÏafisk˘ch stfiediscích

v Malé Morávce a Karlovû. Celkem ‰est párÛ

lyÏí odcizil neznám˘ pachatel z uzamãené ly-

Ïárny penzionu Kopfiivná v Malé Morávce.

Majitelé pfii‰li o znaãkové sjezdové lyÏe za ne-

jménû 23 tisíc Kã.

Z odcizené karty vybral 4 tisíce
V tûchto dnech zahájil policejní komisafi SKPV

trestní stíhání 23letého muÏe pro trestn˘ ãin ne-

oprávnûného drÏení platební karty. Toho se mûl

dopustit tím, Ïe loni v listopadu odcizil svému

52letému spolubydlícímu penûÏenku s platební

kartou a lístkem s PIN kódem. Dne 18. listopa-

du vybral s pomocí karty z bankomatu 4 000 Kã

a vrátil ji zpût do penûÏenky. Peníze pouÏil pro

svou potfiebu.

Zlodûji útoãí na zahrádkafie
Hned dvû vloupání do chatek v zahrádkáfiské

kolonii se odehrála v polovinû února

v R˘mafiovû. Nejprve se loupilo v kolonii pod

hfibitovem; zlodûj si z jedné chatky odnesl al-

kohol a náfiadí. O nûkolik dnÛ pozdûji se stali 

obûÈmi lupiãe hned dva zahrádkáfii v kolonii Na

Stráni. I v tomto pfiípadû zmizel alkohol, náfia-

dí a ãást vybavení chatky. Zpracováno
z materiálÛ tiskové mluvãí PâR Bruntál

Organizace a spolky

Uchazeãi o nov˘ rybáfisk˘ lístek
musí mít ‰kolení

Pozvánka na v˘stavu trofejí
âeskomoravská myslivecká

jednota, okresní mysliveck˘

spolek Bruntál, z povûfiení

ORP R˘mafiov, Bruntál

a Krnov pofiádá chovatel-

skou pfiehlídku trofejí spár-

katé zvûfie ulovené v honit-

bách R˘mafiovska, Bruntál-

ska a Krnovska v roce 2007.

V̆ stava trofejí se bude ko-

nat ve dnech 15. 3. 2008 od

9 do 16 hodin a 16. 3. 2008

od 9 do 12 hodin ve velkém sále Kulturního stfiediska v Bruntále na

Dukelské ulici 2. Souãástí pfiehlídky bude i doprovodn˘ program -

prodej mysliveck˘ch potfieb a obleãení. V pfiedsálí bude zaji‰tûno ob-

ãerstvení. Ing. EvÏen Va‰tík

V sobotu 1. bfiezna probûhne

‰kolení rybáfiského mini-

ma pro nové uchazeãe

o rybáfisk˘ lístek a ná-

sledující sobotu, tj. 

8. bfiezna, budou pro-

vedeny zkou‰ky ze

znalosti rybáfiského

fiádu.

Zaãátek je vÏdy v 8 hodin na

Soukromé stfiední ‰kole Prima

na Sokolovské ulici. Zá-

pisné ãiní 500 Kã.

MO âRS R˘mafiov

zve v‰echny ãleny

na v˘roãní ãlenskou

schÛzi, která se bu-

de konat ve velkém

sále Stfiediska volného

ãasu 22. bfiezna v 8 hodin.

Zmûna v˘dejního místa povolenek
S platností od 1. 3. 2008 dochází ke zmûnû v˘dejního místa v R˘ma-

fiovû! Nové v˘dejní místo: Ma‰ek Stanislav, Jesenická 35, R˘mafiov.

V̆ dejní doba: úter˘, ãtvrtek 15.00 - 17.00; sobota 9.00 - 11.00.

MO âRS R˘mafiov



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od

nûj nûãemu nepfiiuãil. Galileo Galilei
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Známá i neznámá v˘roãí

3. 3. 8.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
4. 3. 9.00 SVâ Cviãení s Bufiinkou
5. 3. 13.00 SVâ Entent˘ny - soutûÏ ÏákÛ 5. tfiíd
5. 3. 17.30 SVâ Jak se Ïije v Indii
6. 3. 17.00 SVâ V̆ tvarná dílna - velikonoãní vajíãko 

z pedigu
7. 3. 20.30 SVâ Zahájení taneãního kurzu

pro mírnû pokroãilé
10. 3. 9.30 SVâ Keramika s Bufiinkou
11. 3. 9.00-12.00 SVâ Prázdninová dílna pro dûti
12. 3. 9.00-12.00 SVâ Prázdninová dílna pro dûti
12. 3. 9.00-12.00 SVâ Malá lan párty I
12. 3. 13.00-16.00 SVâ Malá lan párty II
13. 3. 9.00-12.00 SVâ Prázdninová dílna pro dûti
13. 3. 16.30 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
14. 3. 9.30 kino Jaro s KAMARÁDY - pofiad pro M·
14. 3. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé - 2. lekce
14. 3. 20.30 SVâ Vladimír Václavek & Milo‰ Dvofiáãek
17. 3. 8.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
21. 3. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé - 3. lekce
25. 3. 9.00 SVâ Cviãení s Bufiinkou
26. 3. 13.00 tûlocviãna Okrskov˘ turnaj ve vybíjené
26. 3. 17.00 sál ZU· Princezny v Orientu
26. 3. 18.00 sál ZU· Setkání pedagogick˘ch pracovníkÛ
27. 3. 9.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
28. 3. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
28. 3. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé - 4. lekce
31. 3. 17.00 SVâ Jarní turnaj ve stolním tenisu ÏákÛ 

a dorostu

BŘEZEN 2008

2. 3. 1458 Jifií z Podûbrad zvolen ãesk˘m králem (slavnostní ko-
runovace 7. 5. 1458) - 550. v˘roãí

2. 3. 1978 vzlétl do vesmíru první ãeskoslovensk˘ kosmonaut
Vladimír Remek v lodi Sojuz jako ãlen mezinárodní
posádky v rámci programu Interkosmos; návrat na
Zemi 10. 3. - 30. v˘roãí

3. 3. Den boje spisovatelÛ za mír, vyhlá‰en Mezinárod-
ním sdruÏením PEN klubu v roce 1984

3. 3. 1883 nar. Franti‰ek Drtikol, fotograf, malífi a grafik (zemfi.
13. 1. 1961) - 125. v˘roãí narození

3. 3. 1903 zemfi. Franti‰ek Ladislav Rieger, politik (nar. 10. 12.
1818) - 105. v˘roãí úmrtí

3. 3. 1988 zemfi. Libor Fára, malífi, grafik, scénograf a kost˘mní
v˘tvarník (nar. 12. 9. 1925) - 20. v˘roãí úmrtí

5. 3. 1953 zemfi. Sergej Sergejeviã Prokofjev, rusk˘ skladatel,
klavírista a dirigent (nar. 23. 4. 1891) - 55. v˘roãí úmrtí

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

7. 3. 1898 nar. Jan Antonín BaÈa, podnikatel (zemfi. 23. 8. 1965)
- 110. v˘roãí narození

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

10. 3. Den solidarity s Tibetem
10. 3. 1948 zemfi. Jan Masaryk, diplomat a politik, syn T. G.

Masaryka (nar. 14. 9. 1886) - 60. v˘roãí úmrtí
10. 3. 1988 zemfi. Ludûk Nekuda, herec, textafi a hlasatel (nar. 

10. 10. 1942) - 20. v˘roãí úmrtí
11. 3. 1908 zemfi. Josef Hlávka, architekt, stavitel a mecená‰ vûdy

a umûní (nar. 15. 2. 1931) - 100. v˘roãí úmrtí
12. 3. V˘znamn˘ den âR - Vstup âR do NATO

Pranostiky na mûsíc bfiezen
• Bfieznové slunce má krátké ruce.
• V bfieznu vítr bfiízy fouká.
• Lépe od hada b˘ti u‰tknut, neÏ v bfieznu od slunce ohfiát.
• Jestli bfiezen koÏich stáhl, duben rád by po nûm sáhl.
• Bfieznov˘ sníh zaorati jest, jako kdyÏ pohnojí.
• Skfiivan si v bfieznu musí vrznout, i kdyby mûl zmrznout.
• O svatém Tomá‰i sníh bfiedne na ka‰i. (7. bfiezna)
• Na svatého ¤ehofie ledy plují do mofie, vla‰toviãky od mofie. 

(12. bfiezna)
• Svat˘ Josef pfiichází na led s pantokem. (19. bfiezna)
• O svaté Balbínû je uÏ u nás po zimû. (31. bfiezna)
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
reportáÏ

Pozvánka na novou v˘stavu

1. - 30. bfiezna Petr Václavek - fotografie
Libor Kappel - fotografie

Libor Kappel
1987 - 1991 - gymnázium

1992 - 1993 - Fachhochschule Konstant - v‰eobecné studium

1994 - 1999 - Fachhochschule Stuttgart - studium obalové techniky

Od roku 2002 soukrom˘ podnikatel

Poãátky fotografování kolem roku 2004

Oblíben˘ námût: Ïenská krása

rozhovor

V jednom ãlánku, kter˘ je zve-
fiejnûn na tv˘ch oficiálních
stránkách www.liborkappel.cz,
jsi napsal, Ïe fotí‰ od 29 let. Kdy
ale pfii‰el ten první impuls, kdy
sis fiekl „budu fotit“?
FoÈák jsem mûl víceménû vÏdy,

ale do jisté doby jsem ho pouÏí-

val ãistû jako vût‰ina z nás, a to

k zachycení rÛzn˘ch okamÏikÛ

v mém Ïivotû a Ïivotû m˘ch

blízk˘ch, takÏe se jednalo pouze

o fotografie z dovolen˘ch a rÛz-

n˘ch akcí s pfiáteli.

Popudem k fotografování byla
sázka. Vznikla na Vranovské
pfiehradû. O co ‰lo?
Asi pfied pûti lety jsme byli s ka-

marády na pár dní na Vranovské

pfiehradû pod stanem a vedle nás

v kempu bydlela banda takov˘ch

správn˘ch „t˘pkÛ“, se kter˘mi

tam byla i jedna velmi pûkná

sleãna. Veãer jsme s kamarády

sedûli v hospÛdce a tihle lidé i se

zmínûnou sleãnou sedûli u ved-

lej‰ího stolu. Nûjak se v prÛbûhu

veãera stoãila fieã k nepfiehlédnu-

teln˘m vnadám této dámy a nû-

jak z toho vyplynula sázka, Ïe

vyfotím tuto sleãnu nahou za bí-

lého dne na pfiehradû. Sázku

jsem tehdy vyhrál, ale focení

jsem nijak zásadnû nevûnoval

pozornost. Asi dva mûsíce po ná-

vratu z pfiehrady jsem nechal vy-

volat film a prohlíÏel jsem fotky.

Byl jsem stejnû jako moji kama-

rádi velmi mile pfiekvapen, Ïe

fotky se sleãnou se velice poda-

fiily, a tak jsem se rozhodl, Ïe za-

se nûco podobného vyzkou‰ím.

Oslovil jsem jednu kamarádku

a nafotil jsem dal‰í fotky, pak

... nespravedliv˘ BÛh ...



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 4/2008

15

jsem oslovil dal‰í kamarádky.

Tímto zpÛsobem fotím dodne‰-

ka, jen uÏ neoslovuji pouze ka-

marádky.

Vzpomene‰ si je‰tû, kolik stál
tvÛj první fotoaparát a co to by-
lo za znaãku? A naopak, kolik
stála tvá v˘bava, kterou sis pofií-
dil naposledy?
MÛj první foÈák byl fotoaparát

Lomo, nevím, kolik stál, vzpo-

mínám si jen, Ïe se mi u nûj líbi-

lo, Ïe mûl dvû diody, které se po

zaostfiení rozsvítily, a bral jsem

jej spí‰e jako hraãku. MÛj dne‰-

ní fotoaparát stál sice o nûjakou

tu kaãku více, ale také myslím,

Ïe fotky z nûj vypadají lépe.

Dá se fiíct, Ïe ti focení pfiiná‰í
nûjaké finanãní ohodnocení,
nebo je to stále jen koníãek?
Jsem ryzí amatér a fotím pouze

pro radost svou a druh˘ch.

Jediné finanãní ohodnocení, kte-

ré mi focení pfiineslo, byla dvû

reklamní focení a potom také v˘-

hry rÛzn˘ch cen ve fotografic-

k˘ch soutûÏích.

Fotí‰ inscenovaná fota, akty,
portrét, glamour, módu, dûti, ...
je to ‰iroká ‰kála. Dá se ale fiíct,
Ïe je nûco, co fotí‰ obzvlá‰È rád
a vrací‰ se k tomu?
Obzvlá‰È rád fotím Ïenské tûlo

a rád se právû k tomuto tématu

vracím. Lépe fieãeno vlastnû ani

nic jiného nefotím, jedinou v˘-

jimku pfiedstavuje mÛj krásn˘

syn a fotodokument z cesty do

Guatemaly pfied tfiemi lety.

Z fotografií je patrné, Ïe fotí‰ ví-
ce v exteriérech neÏ interiérech.
V ãem spoãívá kouzlo exteriérÛ?

Napfiíklad v ateliéru nefotím vÛ-

bec, pfiipadá mi velice sterilní

a toto prostfiedí mû niãím neoslo-

vuje. Navíc stejnû ani neumím

pracovat s osvûtlovací techni-

kou. Pokud fotím uvnitfi, tak vy-

uÏívám zásadnû daného svûtla.

Nejradûji ale tvofiím ve star˘ch

rozbit˘ch barácích, na pÛdách,

ve sklepech. Jednak je tam skvû-

lá atmosféra a hlavnû skvûlé

mûkké, roztfií‰tûné svûtlo. A prá-

vû proto, Ïe nemám Ïádná svá

svûtla, a jak jsem fiekl, neumûl

bych s nimi ani pracovat, jsem

odkázán na svûtlo pfiírodní.

V praxi to vypadá asi tak, Ïe

kdyÏ jedu okolo nûjakého roz-

padlého baráku, kter˘ z dálky

vypadá, Ïe by mohl b˘t vhod-

n˘m „ateliérem“, tak se jdu mrk-

nout dovnitfi, a pokud je tam

dobré svûtlo, tak fotím, pokud

ne, jdu dále.

Pfii focení jistû pozná‰ spoustu
zajímav˘ch lidí s rÛzn˘mi osu-
dy. ZÛstal ti nûkdo z tûchto lidí
v hlavû déle neÏ ti ostatní?
Samozfiejmû, není focení jako

focení a stejnû jako v Ïivotû má‰

k nûkter˘m lidem blíÏe a nûktefií

okolo tebe jen tak projdou bez

pov‰imnutí. Díky focení jsem

poznal spoustu rÛzn˘ch lidí

a rÛzn˘ch osudÛ. Fotil jsem hol-

ku, která byla na drogách, fotil

jsem majitelku vykfiiãeného do-

mu, fotil jsem bezdomovce.

Teì trochu z jiného soudku.
Mnozí, ktefií sledují tvé focení
a Ïivot, zaznamenali, Ïe jsi byl
nûjakou dobu ze zdravotních dÛ-
vodÛ neschopen fotit. Ovlivnila

tû tato událost v dal‰í tvorbû?
Nijak zásadnû, ovlivnilo mû

pouze to, Ïe jsem díky dvûma

tûÏ‰ím nehodám dlouho leÏel

v nemocnici a potom jsem se

skoro rok pohyboval pouze na

invalidním vozíku. KoneckoncÛ

jsem pár skvûl˘ch fotek vytvofiil

na nemocniãním lÛÏku i pfies ne-

libost staniãní sestry a spoustu

vynikajících kouskÛ jsem fotil

na invalidním vozíku.

Tv˘m vzorem je Jan Saudek.
V ãem?
Jan Saudek je v první fiadû pan

fotograf. Jeho fotky mû oslovují

svou hloubkou a v˘povûdí.

Nemám rád „ploché“ fotky ur-

ãené pouze k jednorázové kon-

zumaci. SnaÏím se dûlat fotky,

které mají svou du‰i a d˘chají

a pokaÏdé, kdyÏ se na nû podí-

vá‰, objeví‰ v nich nûco nového.

Pan Saudek je velice extrava-

gantní ãlovûk, v urãit˘ch chví-

lích je to extravagance za kaÏ-

dou cenu, ale kaÏdopádnû je to

ãlovûk, kter˘ vÏdy fotil jen to,

co se mu líbí. Velmi mû ale ‰tve,

kdyÏ nûktefií lidé oznaãují mé

fotografie za „saudkovské“ jen

proto, Ïe fotím také u opr˘ska-

n˘ch a plesniv˘ch zdí. Moje fot-

ky jsou pouze obrazem mého

srdce a mojí du‰e a nikdy jsem

se nesnaÏil cokoliv napodobo-

vat. Fotím pouze to, co vidím,

a to, co cítím.

S nûkolika fotografiemi jsi vy-
hrál ceny. Jak fota vznikla, kdy
a jak pfii‰el ten nápad?
KaÏdá fotografie má svou histo-

rii, nûkterá dlouhou, nûkterá

krátkou, nûkterá hlubokou, jiná

jen mûlkou. NemÛÏu tady popi-

sovat historii v‰ech sv˘ch foto-

grafií. Jedna z m˘ch nejlep‰ích

fotografií ale vznikla, kdyÏ mé-

mu malému synáãkovi byl pou-

h˘ mûsíc a pÛl a musel na ope-

raci do nemocnice, byly to asi

nejhor‰í dva t˘dny v mém Ïivo-

tû. Byli jsme za ním v nemocni-

ci a mûl jsem u sebe foÈák.

I kdyÏ to byl hrozn˘ pohled na

toho malého tvoreãka, kter˘ le-

Ïí v nemocnici v post˘lce s tru-

biãkou v nose, s napíchnutou

kapaãkou v ruãiãce, tak jsem 

udûlal pár fotek. Podíval jsem

se na nû pofiádnû, aÏ uÏ byl

Adámek v pofiádku, a vznikla

neskuteãnû hluboká fotka, kte-

rou jsem nazval „nespravedliv˘

BÛh“ a která získala ocenûní

v rÛzn˘ch fotografick˘ch soutû-

Ïích.

Kdy se dostavilo první uznání za
tvÛj elán a chuÈ, kterou do v‰e-
ho vkládá‰?
Bylo to hned ze zaãátku. KdyÏ

jsem je‰tû mûl obyãejn˘ foÈáãek

za pár korun, tak jsem se pfiihlásil

na jeden fotografick˘ workshop

do Prahy, kde se cel˘ den fotilo

s lektorem, profesionálním foto-

grafem, a na konci dne se posbí-

raly pamûÈové karty se v‰emi fo-

tografiemi a lektor vyhlásil nej-

lep‰í fotku dne. Stala se jí má fo-

tografie „Hlubina“. To mi dodalo

hodnû sebevûdomí, protoÏe jsem

si tam se sv˘m mal˘m foÈáãkem

mezi v‰emi ostatními, ktefií byli

vybaveni témûfi profesionálními

zrcadlovkami, do té chvíle pfiipa-

dal hodnû ménûcennû.

Jak˘ je tvÛj nejvût‰í úspûch?
MÛj zatím nejvût‰í úspûch pfiijde

letos v dubnu, kdy mi vyjde asi

dvacet fotografií v nûmeckém

fotografickém magazínu Fine

Art Photo, kde budu mít navíc

i titulní stranu. Jinak za svÛj ús-

pûch na poli fotografie povaÏuji

kaÏdou svou povedenou fotku.

Jako kaÏd˘ umûlec má svÛj vr-
toch, má‰ ty nûjakou osobní sla-
bost? Vím, Ïe jsi nosil na kaÏdé
noze jinou botu, jak je to teì?
Tady bych rád zdÛraznil jednu

vûc: nikdy jsem se nepovaÏoval

za fotografa, nebo dokonce za 

umûlce, jsem jen blázen, které-

mu se líbí Ïenské a obãas u toho

cvaká spou‰tí svého foÈáku, to je

v‰e, nic víc v tom nehledej.

VÏdyÈ já jsem donedávna ani ne-

vûdûl, Ïe objektiv fotoaparátu

má nûjakou svûtelnost, natoÏ 

abych vûdûl, co to ta svûtelnost

vlastnû je. Ale ãlovûk se stále

uãí... a já jsem velice uãenliv˘.

Co prozradí‰ o v˘stavû, která
bude zahájena 1. bfiezna v r˘-
mafiovském muzeu?
Není co prozrazovat, kaÏd˘, ko-

ho moje fotografie zajímají, aÈ se

pfiijde podívat. Doufám, Ïe se

bude na co dívat... V̆ stava po-

skytne prÛfiez v‰ím, co jsem do-

posud nafotil, budou tam i nové

fotky, za zmínku urãitû stojí sé-

rie fotografií z mé nynûj‰í práce.

Dûkuji za rozhovor a doufám,
Ïe lidé, ktefií zamífií v bfieznu do
r˘mafiovského muzea, nebudou
zklamáni a tvé fotografie se jim
budou líbit.

Pfiipravila Adéla Molíková

Otevírací doba Informaãního stfiediska R˘mafiov:
pondûlí - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, sobota 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle 13.00 - 16.00

... ukolébavka ... ... posel svûtla ... Fota: L. Kappel
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DùTSK¯ KARNEVALOV¯ REJ

Taneãní rej masek

Vystoupení zaujalo i dospûléMichal je pajdulák

Na Michala se tû‰ili i ti nejmen‰í

Vítûzné masky karnevalu
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S MICHALEM NESVADBOU

... máte hlad? Kdo chce svaãinku? ... Já, já ...

Snûhurka pfii‰la sama, trpaslíky nechala doma

... teì si kaÏdého z vás pohladím

Rodiãe i dûti byli spokojeni Beznadûjnû vyprodan˘ sál
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Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Erich Str˘ãek ................................................................ R˘mafiov

Miroslav Mu‰álek ........................................................ R˘mafiov

Daniel Opletal .............................................................. R˘mafiov

Tereza Papajová ........................................................... R˘mafiov

Matyá‰ Citovsk˘ ........................................................... R˘mafiov

Karolína Tomanová ...................................................... Malá ·táhle

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

Alice Nováková - R˘mafiov ................................................... 82 let

Terezie Spurná - R˘mafiov ..................................................... 82 let

·arlota Bubelová - R˘mafiov ................................................. 83 let

Anna Pytlíãková - R˘mafiov .................................................. 84 let

Marie Halabicová - R˘mafiov ............................................... 84 let

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

Emilie Zavadilová - R˘mafiov ............................................... 92 let

Pfiání k jubileu

Rozlouãili jsme se
Antonín ·ípek - Jamartice  ........................................................  1947

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Dne 7. bfiezna oslaví váÏen˘ pan

Ing. Miloslav Marek
70. narozeniny.

Milému manÏelovi, tatínkovi a dûdeãkovi

pfiejeme pevné zdraví, hodnû ‰tûstí,

spokojenosti a úspûchÛ.

AÈ jej provází láska a pochopení blízk˘ch

a aÈ proÏívá jen krásné a pfiíjemné chvíle.

ManÏelka Helenka, dcera Helenka s manÏelem Lubomírem
a vnuci Viktor a Lubomír.

Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení

kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny I. pololetí roku 2008:
4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4.,

29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v bfieznu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 18.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

V pondûlí 10. 3. a ve stfiedu 12. 3. 2008 bude provoz krytého bazénu do
20 hodin, ve ãtvrtek 13. 3. a 20. 3. 2008 do 19 hodin.

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

OD 1. 1. 2008 - ZMùNA CEN VSTUPNÉHO!

Pronájem krytého bazénu pro organizace je moÏn˘ dle pfiedem sjednané

smlouvy na základû písemné objednávky. Ceny za pronájem jsou smluvní

a jejich v˘‰i je moÏno dohodnout pfii podepsání smlouvy s vedením spoleã-

nosti. V‰echny nástupy na koupání, aÈ pro vefiejnost nebo organizace, jsou

vÏdy kaÏdou hodinu, není-li dohodnuto jinak.

Aquacentrum R˘mafiov
Po - Pá   14.00 - 21.00,  So - Ne + svátky   10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.

Termíny v roce 2008: 19. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9.,

fiíjen - z technick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.

Novinkou je toto opatfiení: Naturistické plavání je urãeno pouze pro
rodiny s dûtmi, smí‰en˘m párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cz, e-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00

554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba: Letní láznû

sobota 1. bfiezna 19.30

Kouzelná romance
Romantická komedie (USA 2007)

Pohádková princezna z minulosti je kouzlem zlé královny pfiemístû-

na do souãasného New Yorku. Tam potkává pohledného právníka

a musí pfiehodnotit své názory na Ïivot a hlavnû na lásku... 

MládeÏi pfiístupn˘

sobota 8. bfiezna 19.30

Beowulf
Fantasy (USA 2007)

Filmová adaptace anglosaské hrdinské básnû o skandinávském vá-

leãníkovi, kter˘ se vydává na pomoc králi Hrotgharovi. Musí zniãit

netvora jménem Grendel, kter˘ terorizuje skandinávsk˘ venkov. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 15. bfiezna 19.30

Sejmi je v‰echny
Akãní (USA 2007)

Smith je nejna‰tvanûj‰í drsÀák na svûtû. Jednoho dne pomÛÏe bûhem

pfiestfielky na svût novorozenci, kter˘ je ov‰em z neznám˘ch dÛvodÛ

neustál˘m terãem útokÛ v‰ech moÏn˘ch zabijákÛ. A Smith se roz-

hodne ho chránit... Pfiístupn˘ od 15 let
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Opomineme o pár let star‰í

Strálek, kter˘ nevznikl na r˘ma-

fiovském panství, ale na soused-

ním biskupském zboÏí tûchanov-

ském, pozdûji sovineckém, a ne-

mohl tedy pfies nevelkou vzdále-

nost (2 km) od mûsta a je‰tû men-

‰í od Ondfiejova vykonávat správu

R˘mafiovska. Teorie o rab‰tejn-

sko-stráleckém panství, jeÏ je

moÏno zaznamenat v poslední do-

bû (Mezník) jsou asi víc nepodlo-

Ïenou a umûlou konstrukcí neÏ

faktick˘m závûrem. Správní ce-

lek, kter˘ by zahrnul v‰echny tfii

hrady (Rab‰tejn, R˘mafiov, Strá-

lek), nelze nijak prokázat a patrnû

nikdy neexistoval.

Na konci 13. století se pravomoci

Hrádku pfiesunuly na nov˘ pev-

nûj‰í a podstatnû bezpeãnûj‰í hrad

Rab‰tejn. Mûsto si udrÏelo nadále

jen v˘znam hospodáfiského centra

panství v dobû, kdy se uzavírala

druhá etapa osídlování R˘mafiov-

ska pomûrnû opoÏdûnou koloni-

zací z nûmeck˘ch zdrojÛ. Nûktefií

autofii kladou vznik Rab‰tejna na

pfielom 13. a 14. stol., ale to by

pak vyluãovalo stavební ãinnost

níÏe uvedeného kolonizátora.

Domníváme se, Ïe dal‰í koloni-

zaãní iniciativu jiÏ patrnû pfievzal

z rukou krále Hrabi‰e ze ·vábenic

(1254-1296), podnikav˘ ‰lechtic

ze ·umperska, znám˘ sv˘mi akti-

vitami. Právû ‰vábenick˘ pán

zfiejmû vybudoval v˘‰inn˘ skalní

hrad, témûfi orlí hnízdo, nûkdy

krátce po roce 1290 jako správní

centrum svého novû osídlovaného

panství. Uvedenému období od-

povídá i stavební sloh. PÛvodní

název v˘‰inné pevnosti nejspí‰e

znûl Rabissenstein tedy Hrabi‰Ûv

kámen podobnû jako vesnice

Rabissendorf = Hrabi‰ova ves, tj.

Hrabi‰ín, leÏící níÏe pod hradem

a dosud sv˘m jménem upomínají-

cí na velkého lokátora. Název hra-

du se pozdûji zmûnil na Raben-

stein (Rab‰tejn), tj. Havraní ká-

men, asi díky nepochopení pÛ-

vodního názvu.

Nûmeck˘ název pfiitom nebyl ve

své dobû niãím v˘jimeãn˘m, ne-

boÈ královsk˘ dvÛr, vzor v‰ech

skromnûj‰ích pansk˘ch, ovlivÀo-

vala rytífiská kultura pfiicházející

z Francie prostfiednictvím nûmec-

k˘ch státÛ spolu s jejími protago-

nisty minesängry (fr. trubadúry ãi

truvéry), ba dokonce sám velk˘

ãesk˘ král Pfiemysl Otakar II. tvo-

fiil zajímavou lyriku v nûmeckém

jazyce. Pochopitelnû úvahy, zda

vÛbec umûl pofiádnû ãesky, jsou

zcela liché. Také fiada v˘znam-

n˘ch rodÛ vyloÏenû ãeské aristo-

kracie pouÏívala své pfiídomky

v nûmeckém pfiekladu a ty se vÏi-

ly, napfi. Wartenbergové (Wartn-

berkové, páni ze

StráÏného vr-

chu), Rosenber-

gové (RoÏmber-

kové, páni z RÛ-

Ïe), Sternbergo-

vé (·ternberko-

vé, páni z Hvûz-

dy), Schwanber-

gové (·vamber-

kové, páni z La-

butû) a fiada dal-

‰ích.

Nov˘ hrad se 

opfiel o tfii v˘raz-

né skalní suky

vysoko nad Be-

dfiichovem s v˘-

hledem na okol-

ní krajinu. Go-

tick˘ horní hrad

dokonale vyuÏil

ãlenit˘ terén a pÛ-

vodnû zaujal po-

mûrnû stísnûn˘

prostor tvaru ne-

p rav ide lného

trojúhelníka me-

zi skalisky, které

tak spojil do jednotného systému.

Skalní hroty poslouÏily k vybudo-

vání v˘znamn˘ch strategick˘ch

bodÛ hradní fortifikace. Nejstar‰í

a nejv˘znamnûj‰í ãástí byla opût

mohutná a témûfi nepfiístupná hra-

nolová hradní vûÏ na nejvy‰‰í

skále. Z cimbufií vûÏe sledovali

hlásní kaÏd˘ pohyb v okolí, aby

odhalili jakoukoli nebezpeãnou 

ozbrojenou skupinu, poÏáry apod.

Funkci hlásn˘ch vykonávali for-

mou robotní povinnosti vesniãané

z okolí. V pfiípadû, Ïe ãást hradu

podlehla útoãníkovi, slouÏila ma-

sivní vûÏ obráncÛm jako poslední

útoãi‰tû, proto bylo vÏdy pamato-

váno, aby zde byly uloÏeny po-

tfiebné zásoby potravin a stfieliva.

Na vrcholku niÏ‰í skály stála ba‰-

ta chránící bránu hradu. Její umís-

tûní umoÏÀovalo postfielovat oko-

lí hradeb i brány. O jiÏní skalisko

se opfiel pomûrnû tûsn˘ hradní pa-

lác a dodnes jsou patrné kapsy na

umístûní trámÛ pfiímo na boku

skály, jeÏ tvofiila jednu ze stûn.

Není sice známo, v kter˘ch mís-

tech stálo hradní vûzení, nelze vy-

louãit, Ïe k uvedenému úãelu mo-

hla slouÏit nûkterá z ba‰t, je v‰ak

jisté, Ïe existovalo je‰tû v druhé

polovinû 17. století.

Zdá se, Ïe se kolem poãátku 

14. století dostal hrad i s pan-

stvím, jeÏ zabíralo i ãást dne‰ního

v˘chodního ·umperska, do rukou

pánÛ z Lipé nebo nûkterého z je-

jich blízk˘ch straníkÛ. Aãkoli to

byl právû Jindfiich, kdo pomohl

Eli‰ce Pfiemyslovnû, budoucí Ïe-

nû Jana Lucemburského, k útûku

do nûmecké emigrace, dostal se

nûkolik let po nástupu Lucem-

burãana na ãesk˘ trÛn (1310)

s královsk˘m párem do sporÛ.

Pan Jindfiich z Lipé (*po 1270,

+1329) opustil rodinu a stal se bez

souhlasu chlapeckého Lucembur-

ka oddan˘m a milujícím partne-

rem mladé Eli‰ky Rejãky, krásné

Polky z rodu PiastovcÛ (1286-

1337) a ne‰Èastné vdovy po dvou

ãesk˘ch králích Václavu II. a Ru-

dolfovi I. Habsburském. Jindfiich

nejspí‰ také vyuÏíval dob neklidu

a ãasté nepfiítomnosti panovníka

jako jiní, aby roz‰ífiil svÛj vliv

i rodovou doménu.

Olomoucká diecéze, jejíÏ majetek

rozchvacovali jiÏ od smrti silného

biskupa Bruna (1205-1281) seve-

romorav‰tí a slez‰tí ‰lechtici, se

souãasnû dostala do rukou silného

biskupa Konráda, vûrného straní-

ka králova, kter˘ vytáhl roku

1318 v ãele poãetného vojska zís-

kat zpût majetek diecéze, dob˘vat

a pfiípadnû bofiit hrady tûch, ktefií

se proti právu usadili na biskup-

ském nebo byli nepfiáteli krále.

Tehdy asi pobofiil Strálek, kter˘

postavili na církevním Kravafiové,

a vyhnal je. Dobyl kupodivu

i pevn˘ Rab‰tejn a pomûrnû snad-

nûji obsadil i r˘mafiovsk˘ mûstsk˘

hrad. Od roku 1318 bylo panství

nejspí‰e na ãas v rukou zemûpána.

Víme v‰ak, Ïe se disproporce me-

zi v˘znamn˘mi pfiedstaviteli státu

ãasem narovnaly a panovník ma-

jetek pánÛm z Lipé nejspí‰e vrátil,

coÏ by vysvûtlilo dosud ne zcela

vyjasnûnou koupi Rab‰tejna mar-

krabûtem Janem Jindfiichem Lu-

cembursk˘m od Jindfiichova syna

Pertolda II. z Lipé roku 1355.

Od roku 1398 panství i hrad trva-

le zastavovali markrabû Jo‰t a po-

sléze ãe‰tí králové sv˘m vûfiite-

lÛm nebo za odmûnu sv˘m odda-

n˘m straníkÛm. Rab‰tejn musel

na pfiíkaz zemského hejtmana

znovu dob˘t Jindfiich Plumlovsk˘

z Kravafi na zástavním pánu

a zemském ‰kÛdci Proãkovi

z Vildberka na konci ãervence ne-

bo v srpnu 1405. Panství s hradem

bylo Jindfiichovi z Plumlova a je-

ho synÛm ponecháno v zástavû za

odmûnu, ale i k vyrovnání nákla-

dÛ, jeÏ rod utratil za rozsáhlou vo-

jenskou operaci. Hrad totiÏ slouÏil

Proãkovi z Vildberka a jeho li-

dem, ktefií po desetiletích lavíro-

vání mezi stranami v obãanské

válce pohrdli roku 1402 smírem

a zÛstali základnou k trapn˘m

loupeÏím pod nepravdivou aureo-

lou vûrnosti vûznûnému Prokopu

Lucemburskému. S Rab‰tejnem

se svezl téÏ r˘mafiovsk˘ mûstsk˘

Sídla janovick˘ch pánÛ: Rab‰tejn

Z historie

Rab‰tejn (·umperk) - v˘vojové schéma hradní zfií-
ceniny. âernû je poloÏeno zdivo star‰í gotické fá-
ze, ‰rafovanû z doby pfied r. 1470, ‰rafovanû s teã-
kováním opravy a roz‰ífiení za tfiicetileté války,
teãkovanû objekty z druhé poloviny 17. století

Rab‰tejnské skály
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hrad, kter˘ uÏ nikdy neobnovili,

a spolu s ním byla dobyta a zcela

spálena téÏ znaãná ãást R˘ma-

fiova.

V dobû husitsk˘ch válek slouÏila

rab‰tejnská pevnost za protiváhu

husitskému Sovinci a zástavními

pány b˘vali v˘hradnû Zikmun-

dovi stoupenci. Roku 1464 drÏel

Rab‰tejn ãesk˘ pán Jindfiich

z Jen‰tejna a uskuteãnil na pfiíkaz

krále Jifiího Podûbradského nejen

úpravy a opravy, ale znaãnû hrad

roz‰ífiil o ãást rozsáhlého pfiedhra-

dí. Náklady mu ãesk˘ král nahra-

dil kulatou sumiãkou sta kop

stfiíbrn˘ch gro‰Û (6000 gr.). Hrad

tehdy zaujal vût‰í prostor na jihu

a mohl nyní pojmout podstatnû

silnûj‰í posádku i s koÀmi. Dfiíve

bylo moÏno odhadnout její poãet

nejv˘‰e na 25 muÏÛ, z nichÏ nûk-

tefií mûli na starosti i dal‰í sluÏby.

V dobách uhersk˘ch válek zÛstali

jeho momentální drÏitelé Tunklo-

vé z Brníãka spolu se sovineck˘-

mi pány vûrni králi Jifiímu a hrad

se stal základnou k útokÛm proti

zrádcÛm zemû a uhersk˘m oddí-

lÛm Matyá‰e Korvína. Pfii krutém

taÏení uherského krále na Nisko

v létû roku 1474 jej proto nakrát-

ko obsadili a vydrancovali uher‰tí

Ïoldnéfii, coÏ zavdalo pfiíãinu

k mnohalet˘m soudním sporÛm

mezi Jifiím Tunklem z Brníãka

a hejtmanem usurpátora Petrem

Haugvicem z Biskupic, kterého

Jifií Tunkl vinil, Ïe mu uloupil

„svr‰ky“ na hradû Rab‰tejn.

Vzdálen˘, chladn˘, vûtrn˘ a tûÏko

dostupn˘ hrad v letech 1520-1530

zamûnil Petr Îerotín za pohodl-

nûj‰í, teplej‰í a pfiístupnûj‰í tvrz

v Janovicích. JiÏ 1535 se hrad 

uvádí jako pust˘. Pfiipou‰tí se jen,

Ïe zÛstal sídlem lesníka a nûkoli-

ka dal‰ích niÏ‰ích úfiedníkÛ. Je

zde v‰ak jeden háãek. Pravda, za-

tím nebyl hrad podrobnûji zkou-

mán, ale pfiece jen se zaãínají ob-

jevovat zajímavé souvislosti.

Vrstva ruin opevnûného sídla se

neustále sniÏuje. Její povrch od-

plavují de‰tû, trhají mrazy a od-

foukávají ãetné vûtry v dobû su-

cha. Znaãn˘ podíl na sniÏování je-

jí mocnosti mají téÏ nohy ãast˘ch

turistÛ, a tak není vzácností najít

na povrchu vy‰lapané stezky tu

‰ipku z ku‰e, jindy hlinûn˘ stfiep

a mezi vût‰ími fragmenty kerami-

ky zvlá‰tû ãásti kachlí. Podle je-

jich stáfií, neboÈ se jedná o rene-

sanãní typy z dovozu i místní pro-

venience a vût‰inou dobfie datova-

né v r˘mafiovsk˘ch nálezech, lze

prokázat pomûrnû snadno inten-

zivní vyuÏívání hradu po celé 

16. století i v období do poãátku

tfiicetileté války. Navíc vzhledem

k vyuÏívání obory, která se roz-

kládala pfiímo pod hradními zdmi,

lze tvrdit, Ïe Rab‰tejn fungoval

nejménû jako lovecká základna

pfii ãast˘ch honech. Nemohlo se

tedy jednat ani o zpustlou ãásteã-

nou zfiíceninu. Není sice jasné,

kdo a kdy oboru zaloÏil, ale jiÏ ro-

ku 1569 ji uÏívali Ederové ze

·tiavnice. V ohrazeném prostoru

tehdy Ïilo kolem deseti kusÛ di-

voké a nemálo dal‰ích druhÛ lesní

zvûfie.

Navrácení pÛvodní strategické

funkce sídla na sebe nenechalo

dlouho ãekat. Roku 1618 zaãala

ãeská válka, první fáze tfiicetileté

evropské katastrofy. S ní vyvstala

potfieba hrad fiádnû opravit a pfie-

budovat fortifikaci podle zmûnû-

n˘ch dobov˘ch poÏadavkÛ, mezi

nimiÏ hrálo v˘znamnou roli tehdy

moderní dûlostfielectvo. Plocha

hradu se dále zvût‰ila o dal‰í pro-

story na plo‰inû pod skalisky, kde

vznikly nové ba‰ty umoÏÀující

flankování, tj. boãní stfielbu podél

hradeb. Pevnost tak mohla pfii-

jmout do sv˘ch zdí znovu dal‰í 

obránce vãetnû dostateãn˘ch zá-

sob. V pevn˘ch zdech Rab‰tejna

tehdy ukryla vrchnost s mû‰Èany

cennosti i v˘znamné listiny, pfie-

váÏnû privilegia udûlená R˘ma-

fiovu ãesk˘mi králi pfied hrabiv˘-

mi Ïoldnéfii v‰ech národností.

V letech 1642-1645 vyrazili

·védové na dosud málo ohroÏo-

vanou, tedy stále je‰tû dostateãnû

bohatou stfiední a severní Moravu.

Ani jednu z v˘znamn˘ch pevnos-

tí R˘mafiovska nakonec nedoká-

zala uhájit ani císafiská rab‰tejn-

ská ani HabsburkÛm tradiãnû vûr-

ná sovinecká posádka fiádu nû-

meck˘ch rytífiÛ. Impozantní So-

vinec podlehl dokonce dvakrát,

1626 jej dobyli Dánové s fiadou

ãesk˘ch stavovsk˘ch dÛstojníkÛ

v ãele a 1643 ·védové. Rab‰tejn

sice Dánové nedob˘vali, ale pfies

stateãnou dvouletou obranu neo-

dolal oddílÛm armády generalissi-

ma Lenharta Torstensona a nako-

nec císafi‰tí roku 1645 kapitulova-

li. Hrad pfiedalo vítûzné ‰védské

velení do rukou rejtarského dÛ-

stojníka Kuklendera, velitele

‰védské posádky, jeÏ pfiivlekla na

R˘mafiovsko dûsivou morovou rá-

nu. Pfies víc neÏ roãní okupaci

panství i hradu umoÏnil ‰védsk˘

velitel, aby pan‰tí úfiedníci spolu

s pansk˘m hejtmanem nadále na

hradû pracovali a spravovali cel˘

majetek z Rab‰tejna, samozfiejmû

pod jejich dozorem a v jejich pro-

spûch. Leã váleãná ‰tûstûna je ne-

vypoãitatelná, za rok se karta ob-

rátila a hrad nyní dobyli císafi‰tí

vojáci a nejeden z Kuklendero-

v˘ch rejtarÛ ochutnal sladkosti

mraziv˘ch kobek rab‰tejnsk˘ch.

Na obou hradech se usadily po-

mûrnû poãetné posádky, sevfiely

R˘mafiovsko do krut˘ch kle‰tí

a pusto‰ily z nich ‰iroké okolí.

Bez skrupulí vojáci obírali i vraÏ-

dili své souvûrce i odpÛrce. AÏ

v létû roku 1650, tedy necelé dva

roky po uzavfiení vestfálského mí-

ru, koneãnû opustili na‰e konãiny

nenávidûní ·védové ze Sovince.

KdyÏ se roku 1654 Volfgang

Bedfiich Hoffmann z Grünbüchlu

podfiídil tlaku a konvertoval ke

katolictví (1654), aby se mohl

ujmout svého dûdictví po otci, 

plnili rab‰tejnské vûzeÀské kobky

obãas s dal‰ími delikventy i r˘ma-

fiov‰tí kon‰elé a mnohdy i se

sv˘m starostou. Odmítali se totiÏ

podfiídit nárokÛm hoffmannské

vrchnosti, jeÏ pfiekraãovaly rámec

povinností stanoven˘ mûstsk˘mi

privilegii ãesk˘ch králÛ, ba i testa-

mentem dûdeãka pana Volfganga,

dobrotivého Ondfieje Hoffmanna,

kter˘ znaãnû zmírnil povinnosti

poddan˘ch a k‰aftem naivnû nafií-

dil, Ïe Ïádn˘ z jeho nástupcÛ ne-

smí humánní pánovy úpravy po-

ru‰it. JiÏ roku 1664 vymfieli

Hoffmannové po meãi a dcery po-

sledního z nich se provdaly 

a opustily rodov˘ zámek. Dûdiãka

Marie AlÏbûta provdaná Dietri-

chsteinová pak spravovala jano-

vické zboÏí z Vídnû, kde dlela po

boku svého muÏe hrabûte Sig-

munda Filipa, dÛstojníka králov-

ské gardy, prostfiednictvím pan-

sk˘ch hejtmanÛ.

Nadûje na del‰í mír v‰ak dlouho

nevydrÏela. Habsburská fií‰e mu-

sela znovu ãelit staronovému os-

manskému nebezpeãí. Pfied ro-

kem 1683 se znovu pustnoucí

hrad opravoval jako protiturecká

pevnost. Nikdo zatím nevûfiil

v poráÏku nebezpeãného a silného

nepfiítele. Jedna z posledních

zpráv o chátrajícím sídle pochází

z roku 1693, kdy hradní prostory

ob˘val pansk˘ hajn˘ s dal‰ími

sluÏebníky. Ze stejného roku po-

chází Wischerova mapa Moravy,

na níÏ lze nalézt znaãnû zjednodu-

‰en˘ náãrt rab‰tejnského paláce

na vrcholu skály. Roku 1759 se

hrad uvádí jako tajemné a zcela

zpustlé místo se skryt˘m vcho-

dem z ‰védské doby a zbytky b˘-

valého vûzení pro tûÏké zloãince.

Na hradní ruinû zaãíná pracovat

neúprosn˘ zub ãasu, lidé z Bedfii-

chova jej uÏívají jako snadno do-

stupn˘ lom na kámen do základÛ

sv˘ch chalup a bohuÏel ãiní se

i vykradaãi památek aÏ do dne‰-

ních dnÛ. Mgr. Jifií Karel
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Zástavní drÏitelé rab‰tejnského
panství v druhé polovinû 15. sto-
letí, Stfi. Morava 21/05, Olo-
mouc 2005; Karel, J.: Zástavní
drÏitelé rab‰tejnského panství
od poãátku do poloviny 16. sto-
letí, Stfi. Morava, 22/06, Olo-
mouc 2006 ad.Pohled z Rab‰tejna do okolí
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu
vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace
Lednem 2008 zapoãal druh˘ roãník literární

a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í v˘-

znamné krajanky, naivní malífiky a básnífiky

Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník

R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Student-

sk˘m klubem SVâ R˘mafiov.

Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004

a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci,

prozaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou

adresu redakce rymhor@seznam.cz nebo na

po‰tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont,

Stfiedisko volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, své dosud nepublikované pfiíspûv-

ky - básnû, povídky a fejetony, kresby a foto-

grafie, z nichÏ budeme bûhem roku vybírat ty

nejzajímavûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho

periodika. Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe 

autofii automaticky vyjadfiují souhlas s jeho

pfiípadnou gramatickou úpravou a zvefiejnû-

ním. Nutnou podmínkou je opatfiení kaÏdého

pfiíspûvku jménem autora a kontaktem.

Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ

a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku

specifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kate-

gorii poezie pfiijímáme básnû a básnické cyk-

ly v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza

pfiijímáme texty v rozsahu max. 10 stran, kte-

ré mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na

pokraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme

ãernobílé kresby, koláÏe a fotografie (barev-

né pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich cha-

rakter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková

ani dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné ru-

kopisné texty a jinde publikované práce bu-

dou ze soutûÏe vyfiazeny.

SoutûÏ bude otevfiena do srpna leto‰ního roku,

bûhem záfií a fiíjna budou zaslané práce vy-

hodnoceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií bu-

dou vyhlá‰eni bûhem literárního veãera spoje-

ného s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci to-

hoto roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude re-

dakce ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

próza
Luká‰ Adam: Psí ãelisti (úryvek)

Kapitola 1

RoÏnula se svûtla. Únavou mi padala hlava

na zamlÏené okno autobusu. Na digitálních

hodinách vepfiedu svítilo 18:05. VyjíÏdûli

jsme z Rudy. V autobuse jsem sedûl já, ve-

doucí obchodu v Rudû a dvû dal‰í paní.

V‰echny tfii si se zájmem povídaly o jídle

a o tom, jaké si koupily v poslední dobû ku-

chafiky. Byly to takové silnûj‰í babky v u‰pi-

nûn˘ch bundách.

Já sedûl vzadu. HrÛza, pomyslel jsem si. ·est

hodin a uÏ je tma jak v pytli. Byl konec úno-

ra. Podle kalendáfie by mûla b˘t zima, ale ta

leto‰ní byla celá prakticky beze snûhu a s tep-

lotami permanentnû pár stupÀÛ nad nulou.

¤idiã sekal zatáãky hodnû zostra. Autobu-

sem to házelo, aÏ se mi pfievracel kufr, teda

jako Ïaludek. Pomalu jsme se blíÏili k dal‰í

vesnici. Kopec, kopec, rovina, díry v asfaltu.

Notoricky známá cesta. Jezdím tudy témûfi

kaÏd˘ t˘den.

V Rudû bydlí moje babiãka s dûdou. Hroznû

rád k nim jezdím. Je tam klid a pohoda. Cel˘

víkend nepotfiebuji vylézt z domu, protoÏe

mû baví sedût v ob˘váku u kamen na dfievo

a uhlí a hrát s bábinou karty. A kdyÏ uÏ se

chci trochu provûtrat, tak si zajdu na svoje

oblíbená místa. ·paãkov, to je taková zbofie-

nina, kde jsem típal nedopalky cigaret, kdyÏ

jsem je‰tû koufiil. Nebo do na‰í klubovny. To

je stará garáÏ, kterou jsme perfektnû vyklidi-

li se sestfienicí a chtûli jsme si tam udûlat

místo odpoãinku. A kdyÏ v‰echno selÏe, jdu

na druhou stranu vsi na pole, kde je malá

mez. Na tom místû jsme si chtûli udûlat lesní

pfiíbytek. A to nejoblíbenûj‰í nakonec.

KfiíÏová cesta s KfiíÏov˘m vrchem, kter˘ na

Rudu shlíÏí jako pfiísn˘ uãitel. Celou cestu

lemují sochy s vyobrazením Krista v jeho

posledních hodinách pfied ukfiiÏováním.

KdyÏ ãlovûk vyjde aÏ nahoru, má nádhern˘

v˘hled na v‰echno, co je dole v okolí nûkoli-

ka desítek kilometrÛ. No a kdyÏ se ãlovûk

vydá druhou stranou kopce dolÛ, narazí na

krásnou krajinu pfiesnû k odreagování a rela-

xaci. Miluju tahle místa. Jsou m˘m druh˘m

domovem. Proto se mi nikdy nechce zpátky

do R˘mafiova. Mûsto je úpln˘ opak toho, co

zaÏívám v Rudû. Ale co dûlat.

Autobus zastavil na zastávce. Dvefie u fiidiãe

se otevfiely a zaãali nastupovat lidi. Nebylo

jich moc. Asi ‰est. Tfii velmi hlasití puberÈáci

si to ma‰írovali dozadu. Nesná‰ím, kdyÏ nû-

kdo sedí tam, kde já. PoloÏil jsem si batoh na

zem a ta‰ku s buchtou od bábiny jsem si pfii-

táhl blíÏ k sobû. Ti tfii si nakonec sedli jinam.

Motor autobusu zaãal zase vrãet a pomalu

jsme se rozjíÏdûli. Na hodinách 18:12.

Autobus se zaãal znaãnû k˘vat, kdyÏ sjíÏdûl

s kopce. Díval jsem se upfienû do okna.

Musel jsem asi vypadat jak vyoraná my‰. Ale

co. Je to moje vûc. âím víc jsme se blíÏili

domÛ, tím víc se mi chtûlo spát. Je‰tû chybû-

ly dvû vísky a pak blázinec mûsta. Malého,

ale prostû mûsta.

Dal‰í zastávka. Tentokrát hodnû lidí vystou-

pilo. I paní vedoucí, která tu bydlela. Opût

mi hrozila spoleãnost na zadním sedadle.

Dva hromotluci si to ‰inuli ke mnû. Navzdo-

ry mojí nechuti si nakonec sedli vedle mû.

Táhl z nich alkohol a koufi. Bylo mi na zvra-

cení. Vá‰nivû se bavili o rÛzn˘ch hovadi-

nách. O chlastu, hulení a dal‰ích prasárnách.

Co jiného by je taky mohlo zajímat.

Idioti, fiekl jsem si.

Zase jsme se rozjeli. Do dal‰í vesnice staãilo

jen sjet kousíãek dolÛ a jsme tam. Tady ni-

kdo nenastupoval. ¤idiã pustil ven dvû paní

pfii tûle a jeli jsme dál. Ti dva vedle mû dûla-

li hrozn˘ rachot. Mûl jsem pocit, Ïe aÏ budu

chtít vystoupit, Ïe mû snad skopnou na zem.

Zadíval jsem se ven. Tma uÏ byla nepronik-

nutelná. Odrazky kolem vozovky odráÏely

drobná svûtla, jako jiskry, které odlétají od

ohnû. Jeli jsme stále dál a mnû uÏ se klíÏily

oãi.

V‰ude kolem byl teì les. Stromy a stromy

a stromy. Díky tomu se tma je‰tû znásobila.

Pfiipadalo mi, jako bychom se do té tmy pro-

padali. Vypadalo to, Ïe autobus nejede, ale

padá. Padá do obrovské propasti, která nemá

dno. ZmûÈ klikat˘ch zatáãek projel fiidiã

rychle. Na hodinách nad jeho hlavou záfiil

ãas 18:20. UÏ jsme byli skoro doma. Dneska

jel nûjak rychle. Normálnû dojíÏdíme dvacet

tfii, dvacet pût, ale dneska je to nûjak rychlej-

‰í. Poslední zatáãka pfied mûstem byla dlou-

há a ‰iroká na levou ruku fiidiãe. KdyÏ do ní

najíÏdûl, zdálo se mi, Ïe nûkde v kfioví zápa-

sila dvû velká zvífiata. Podíval jsem se po-

fiádnû, kdyÏ z toho kfioví vybûhl muÏ. Vbûhl

pfiímo pod kola na‰eho autobusu. Vysok˘

muÏ v ãerném plá‰ti sahajícím aÏ na zem.

Málem jsem vykfiikl, ale pak mi pfii‰lo divné,

Ïe nebylo sly‰et náraz. ¤idiã dokonce vÛbec

nepfiibrzdil. To nemohl stihnout na druhou

stranu, to není moÏné. VÏdyÈ ho to muselo

rozmetat na kusy.

Îe by se mi to jen zdálo? napadlo mû. Ale to

byl tak Ïiv˘ obraz, Ïe se mi tomu ani nechtû-

lo vûfiit. Podíval jsem se do zadního okna,

jestli toho chlapa neuvidím. Nikdo tam ne-

byl. Nejspí‰ jsem asi moc unaven˘, napadlo

mû. SnaÏil jsem se na to zapomenout, ale

divné prázdno v Ïaludku mû neopou‰tûlo.

Autobus zastavil. Tohle byla moje zastávka.

Komerãní banka. Z autobusu jsem vystfielil

jako démon. Chtûl jsem b˘t rychle doma.

Mûl jsem stra‰n˘ strach, Ïe nûkde uvidím to-

ho muÏe, co bûÏel pfies silnici. KdyÏ jsem si

pfiedstavil, jak musí vypadat pfiejet˘ ãlovûk,
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kter˘ nikoho jiného nedonutil pohnout br-

vou, udûlalo se mi ‰patnû.

Pospíchal jsem domÛ. Pfies dvû ulice jsem se

ani nerozhlédl. UÏ jsem skoro doma, uklid-

Àoval jsem se. Staãilo pfiejít je‰tû jednu ulici.

Nalevo ode mû bylo hfii‰tû. Tam jsme sedá-

vali. Nedíval jsem se, jestli tam nûkdo je.

Zkrátil jsem si to pfies trávu. Probûhl jsem

mezi borovicemi a chystal jsem se pfieskoãit

plot, kdyÏ mi pfiistála nûãí ruka na rameni.

Vykfiikl jsem hrÛzou. V bfii‰e jsme mûl ká-

men a mráz mi polil celé tûlo.

,,Richarde,“ usly‰el jsem znám˘ hlas. Hned

jsem byl klidnûj‰í, i kdyÏ vystra‰en˘ jako

mÛj pes pfii ohÀostroji.

,,PaneboÏe, Honzo, tys mû lekl, jsem se má-

lem podûlal,“ musel jsem si prostû ulevit. Za

poslední ãtvrthodinu jsem dvakrát málem 

umfiel strachy.

,,Proã jsi tak letûl, mysleli jsme si, Ïe si nás

ani nev‰imne‰, a nakonec jsi kolem nás pro-

‰el, ani jsi nezvedl hlavu.“

,,PromiÀ. Já hroznû spûchám,“ vymlouval

jsem se.

,,Je ti nûco?“ ptal se Honza. ,,Pfiipadá‰ mi

bled˘.“

,,To bude dobré. Udûlalo se mi zle. PÛjdu si

lehnout domÛ,“ rozlouãil jsem se a ‰el jsem

dál. UÏ ne tak rychle jako pfiedtím, ale stále

s nepfiíjemn˘m mrazením v zátylku. Do úpl-

ného klidu jsem se hodil, aÏ kdyÏ jsem ve‰el

do chodby na‰eho ãinÏáku. Vy‰el jsem osm

schodÛ a odemkl dvefie. Pfiekroãil jsem práh

a vpadl do tmavého bytu. Zavfiel jsem dvefie

a zamknul jsem. Byl jsem doma. V bezpeãí.

Zdánlivû v bezpeãí.

Na zamrzlém rybníce, 19. 2. 2008

Objektivem ZdeÀka Habra

Úsmûvnû

Mám pevnou vÛl
Nebo vÛli? VÛbec se mi nechce, ale já se pfiemÛÏu a tu

práci udûlám. Kolikrát jsem ji uÏ odloÏila... Pr˘ muÏi

a dûti mají sklon ãastûji odkládat povinnosti. Myslím si,

Ïe pod tlakem ãasu vydám ze sebe to nejlep‰í. Ale ta pra-

vá chvíle nûjak nepfiichází. Nebo uÏ jsem ji propásla?

Tak, nenechám se nik˘m popohánût, budu si vûfiit. Tu

pomocnou ruku najdu na konci vlastního ramene.

Odstraním v‰e, co mû rozptyluje. Ráno je moudfiej‰í ve-

ãera, vûc tedy vyfie‰ím dopoledne, dám si sadu men‰ích

splniteln˘ch úkolÛ a slíbím si, Ïe úkol splním. Nejsem

Ïádná padavka, a jak jsem uÏ podotkla, mám pevnou

vÛl! Vûfiím si. Pomalu - ale jistû, nejsem na útûku, jsem

v práci.

Mám je‰tû jeden trik proti otálení - za splnûní se odmû-

ním, to je pfiíjemnost sama! Koupím si kvûtinu, ãoko,

pÛjdu ke kadefiníkovi, k pfiítelkyni, do cukrárny, moÏná

nûjaká drobná maliãkost pro radost, dobr˘ film a kafíã-

ko... Najednou pfiem˘‰lím pouze o odmûnû a skutek za-

se utek. V‰ak to je‰tû poãká. To jsem ale vÛbec nechtû-

la! Jako by tûch katastrofick˘ch zpráv kolem mû bylo

málo. ZdraÏují se potraviny, cigarety, jízdné, platíme

u lékafie, Gott se nám k tomu oÏenil, je‰tû aby tak Motejl

pfiestal koufiit.

Tak ne! Zaãínám, neotálím. Zaãít je nejhor‰í. Vylez, ty

ko‰i s nevyÏehlen˘m prádlem, ty srabe, poperu se s te-

bou hned.  Si
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Kam na v˘let

Pfiipomínáme si

Za uklidnûním a kondicí
Souãasné poãasí, na kterém se podle mnoha

vûdcÛ projevují vlivy globálního oteplování,

spí‰e neÏ zimu pfiipomíná pfiedjafií ãi jaro.

A na jaro se vût‰ina z nás jiÏ tû‰í. To by nás

v‰ak také mûlo inspirovat k tomu, abychom

se na následující období fyzicky pfiipravili.

Abychom se více h˘bali a chodili více do pfií-

rody, kterou máme u nás takfiíkajíc „po ruce“.

Stále je‰tû platí úsloví, Ïe tam, kde je pohyb,

je i Ïivot. Nepfiíli‰ intenzivní chÛze, ãili chÛ-

ze spí‰e pomalej‰í, pÛsobí pfiíznivû hlavnû na

psychiku. Vût‰inou kráãíme, aniÏ bychom

museli na chÛzi myslet (nejdeme-li v tomto

období po ledovce nebo blátem). Takováto

chÛze v pfiírodû a ticho jsou vlivy, které

uklidÀují, ale i inspirují. Zvy‰ují tûlesnou

zdatnost a napomáhají k dobrému vnitfinímu

uspofiádání ãinností na‰eho organismu.

ChÛze je jednoduch˘ a dosud nepfiekonan˘

lék, kter˘ je zadarmo. Jako vût‰ina lékÛ v‰ak

vyÏaduje postupné dávkování. Vzít tohoto

léku naráz velkou dávku, stejnû jako brát ho

nesoustavnû, vynechávat a poté rychle chtít

zame‰kané dohnat, mÛÏe mít neblahé dÛ-

sledky. PotíÏe mnoha pacientÛ, pfiicházejí-

cích do ordinací lékafiÛ, se dají mnohdy vy-

svûtlit i tím, Ïe lidé pfii dne‰ním hektickém

zpÛsobu Ïivota nemají dÛvûru v odolnost

svého organismu.

Velmi ãasto zapomínáme na své nohy. Na

svém chodidle mÛÏeme najít obraz, ale i od-

raz stavu na‰eho tûla. O nohách a chÛzi se

zmiÀoval kdysi dávno jiÏ Aristoteles, kdyÏ

mimo jiné napsal: „.âlovûk, jakoÏto dvouno-

Ïec, se pfiesunuje dle své pfiirozenosti z mís-

ta na místo pomocí nohou, pfiiãemÏ nohu 

oh˘bá smûrem dopfiedu, paÏí zároveÀ ne bez

dÛvodu pohybuje opaãnû.“

A tak se mÛÏeme jít léãit napfiíklad hledáním

atributÛ jara. Vydáme-li se tfieba na okruh

Vychodilovy stezky, mÛÏeme hledat jaro

v terénu s v˘hledy na nedaleké hory nebo

v klidu lesa sejít do údolí pod Ondfiejov k fie-

ce Oslavû. MoÏná tam uÏ najdeme nûkteré

z jarních kvítkÛ nebo na protûj‰ích svazích 

údolí i objevující se svûÏí zeleÀ medvûdího

ãesneku. K takové v˘pravû je tfieba mít

vhodné obleãení a pfiedev‰ím vhodnou obuv

do terénu s nezpevnûn˘mi cestami. Na opaã-

né stranû mûsta v okolí Harrachova, kde se

pfiíroda probouzí pozdûji, nemusíme mít

s v˘bûrem obuvi pro chÛzi po asfaltov˘ch

silniãkách vût‰í problémy. Mnohdy je zají-

mavá chÛze v terénu tfieba i po loukách

a pastvinách, kde v souãasnosti stáda dobyt-

ka je‰tû nejsou. Ale pozornost na to, kam ‰la-

peme, musíme mít mnohem vût‰í, jako v‰u-

de tam, kde nechodíme po cestách.

V dobû, kdy vût‰ina vegetace „spí“ a stromy

nejsou olistûné, mÛÏeme lépe sledovat reliéf

terénu a mnohdy lépe vnímat zpÛsob, jak˘m

ãlovûk zasahoval a zasahuje do pfiírody. 

V okolí R˘mafiova jsou to napfiíklad staré lo-

my se zajímavû vyskládan˘mi odvaly kame-

ne ãi propadliny (pinky) po star˘ch ‰achtách

nebo staré cesty s úvozy. Témûfi v‰ude ale

mÛÏeme obdivovat i tvar-habitus pfiedev‰ím

listnat˘ch stromÛ, zvlá‰tû tûch chránûn˘ch,

obãas mÛÏeme najít i dal‰í takové stromy,

které by si ochranu také zasluhovaly. V‰em,

kdo chtûjí chodit a chodit mohou, lze popfiát,

aby dokázali vidût zajímavosti této vnûj‰í

krajiny kolem nás, ale aby se také dokázali

dobfie orientovat i ve své „krajinû vnitfiní“.

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová
(Informace o chÛzi jsou z kníÏky

MUDr. K. DaÀka, CSc.,
Pû‰ky pro zdraví i pro radost.)

âesnek medvûdí v kvûtu

První a poslední Vladimír Remek
Vladimír Remek vypadá ve skafandru jako 

‰kared˘ Ïabák

ale Barunka pfiesto na nûm mÛÏe oãi nechat

je to pfiíkladn˘ vztah dvou mlad˘ch lidí

ktefií nehledí na pfiekáÏky vzhled vzdálenosti

ani na vûkov˘ rozdíl

oba jsou dokonce z úplnû jin˘ch století

Barunka napfiíklad nikdy nesly‰ela slovo 

Lunochod

o jménû Buran ví jen

Ïe vzdálenû souvisí s Remkem

ale tu‰í Ïe kdyÏ to v‰echno dobfie pÛjde

skonãí oba spolu ve vesmíru

na lodi pfiipomínající vikingsk˘ ãlun

nebo balón nebo sánû taÏené ruskou trojkou

Gubarevem Tûre‰kovovou a Gagarinem

(...)

Tak rozvíjí jednu z kosmick˘ch variací na 

imaginární vztah dvou zdánlivû nesouvisejí-

cích osobností autor „básnického opusu

o Vladimíru Remkovi a BoÏenû Nûmcové

(Panklové)“ Ludûk Navara. Ne náhodou. Obû

tyto postavy „z úplnû jin˘ch století“ a také ze

zcela odli‰n˘ch oblastí pÛsobnosti spojuje pfii

bliÏ‰ím zkoumání fiada rysÛ. Za prvé úloha 

ikon komunistického reÏimu, pfiiãemÏ této ne-

vdûãné roli se zvlá‰tû Nûmcová nemohla dost

dobfie bránit. Za druhé je to jak˘si naivní ide-

alismus, barunkovské snûní o pfiívûtivém svû-

tû dûtství na Starém bûlidle i sen mladého per-

spektivního letce o dob˘vání vesmíru a budo-

vání spravedlivého zfiízení na Zemi. Prvního

ãeského kosmonauta a první (v˘znamnou)

ãeskou spisovatelku pojí také skuteãnost, Ïe

jejich jména nesou dvû planetky Sluneãní

soustavy objevené na kleÈské observatofii - po

Remkovi byl pojmenován asteroid ã. 2552,

BoÏena Nûmcová má planetku ã. 3628 s kuri-

ózním oznaãením BoÏnûmcová. Jsou to zkrát-

ka pravé ãeské hvûzdy, ba superhvûzdy.

Druhého bfiezna si pfiipomeneme 30. v˘roãí

Remkova letu do vesmíru, aktu opûvovaného

básníky jiÏ mnoho století zpátky, dokladu

vûdeckého pokroku i triumfu moci. Odmys-

líme-li si alespoÀ na chvíli v‰echny dûjinné

souvislosti, musíme uznat, Ïe ‰lo v ãeském

mûfiítku o vpravdû historickou událost, vÏdyÈ

Vladimír Remek, byÈ jiÏ 87. kosmonaut svû-

ta, byl úplnû prvním ãesk˘m obãanem a také

prvním pfiíslu‰níkem jiné zemû neÏ Sovût-

ského svazu ãi Spojen˘ch státÛ, kter˘ absol-

voval let do vesmíru. Na jeho ãeské prven-

ství navíc dosud nikdo nenavázal. Reakce po

hrdinovû návratu byla, jak to b˘vá, obojaká.

Remek si vyslouÏil nejen obdiv a oslavné

ódy, ale za svou spfiíznûnost s reÏimem také

averzi, fiadu posmû‰n˘ch útokÛ, popûvkÛ
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Organizace a spolky

a dal‰ích kritick˘ch hodnocení, z nichÏ jsou

porevoluãní Navarovy básnû je‰tû ty nejso-

fistikovanûj‰í. A ani dnes, kdy jsme coby ob-

ãané demokratického státu vyslali Vladimíra

Remka na dal‰í cestu do v˘‰in, tj. do kfiesla

Evropského parlamentu (kandidoval jako ne-

straník za KSâM), neumíme se s jeho rolí

v na‰í historii úplnû vyrovnat.

Remek se pro svou budoucí úlohu dobyvate-

le vesmíru snad uÏ narodil. Jeho otec -

Slovák - byl generálem vojenského letectva

a povolání pilota si zvolil i syn. Absolvoval

Vy‰‰í letecké uãili‰tû v Ko‰icích, v roce 1970

nastoupil k leteckému útvaru v âesk˘ch

Budûjovicích, mûstû svého dûtství, a o dva

roky pozdûji odjel do Moskvy studovat

Vojenskou leteckou akademii J. A. Gagarina.

Krátce nato pro‰el v˘bûrem kandidátÛ na

kosmick˘ let a spoleãnû s Oldfiichem

Pelãákem a nûkolika dal‰ími letci z Polska

a NDR se odebral do legendárního Hvûzd-

ného mûsteãka k v˘cviku kosmonautÛ.

K t˘denní v˘zkumné cestû kosmickou lodí

Sojuz 28 byla ze v‰ech kandidátÛ nakonec

vybrána dvojice Vladimír Remek - Alexej

Gubarev. Dodnes se spekuluje, proã byl ve

finále zvolen právû tfiicetilet˘ Remek, a ne

zku‰enûj‰í Pelãák. Na otázku, zda za tím ne-

stálo postavení Remkova otce a také jeho pÛ-

vod, jenÏ z letu do vesmíru uãinil ãesko-slo-

vensko-ruskou spolupráci, neumí odpovûdût

ani sám Remek. V rozhovoru pro ãasopis

Reflex ov‰em pfiiznal, Ïe zelenáãství mu mûl

dlouho za zlé i jeho partner plukovník

Gubarev a pozdûji se stalo vdûãn˘m téma-

tem nejednoho vtipu (napfi. o ãerven˘ch

Remkov˘ch rukou, pfies nûÏ jej mûl Gubarev

neustále plácat, aby na nic ne‰ahal).

Let ãeského kosmonauta trval pfiesnû 190 ho-

din a 18 minut, zahájen byl 2. bfiezna a ukon-

ãen 10. bfiezna 1978. Posádka se zapojila do

v˘zkumu na palubû sovûtské orbitální stani-

ce Saljut 6. Podle Remkov˘ch slov sledova-

li, jak fungují nûkteré procesy ve stavu bez-

tíÏe a provedli nûkolik úkonÛ údrÏby, mezi-

národní let byl nicménû pfiedev‰ím aktem 

upevnûní spolupráce mezi národy v˘chodní-

ho bloku, mûl tudíÏ v˘raznûj‰í rysy politic-

kého gesta neÏ vûdeckého v˘zkumu.

V atmosféfie politick˘ch gest se ostatnû odví-

jel i Ïivot Vladimíra Remka po pfiistání. Bez-

prostfiednû po nûm se setkal s BreÏnûvem

i Husákem. Byl ocenûn vyznamenáním Hrdi-

ny Sovûtského svazu. Spolu s Karlem

Richterem sepsal knihu Pod námi planeta
Zemû, která se stala dne‰ní hant˘rkou best-

sellerem. Od svého pfiistání aÏ do souãasnos-

ti se úãastnil bezpoãtu besed a naplÀoval my-

sl nûkolika generací snem o dob˘vání vesmí-

ru. Jeho kariéra byla díky t˘dennímu pobytu

na obûÏné dráze zaji‰tûna na desítky let do-

pfiedu. Roku 1985 se stal ãlenem mezinárod-

ní Association of Space Explorers. AÏ do ro-

ku 1990 byl zamûstnán v armádû jako v˘-

zkumn˘ pracovník, v letech 1990 - 1995 byl

fieditelem Vojenského muzea letectví a kos-

monautiky v Praze a poté ode‰el do zálohy

v hodnosti plukovníka. Po letech pÛsobení

v obchodní sféfie a na ãeské ambasádû

v Ruské federaci se v roce 2004 stal poslan-

cem Evropského parlamentu, kde pracuje

pfiedev‰ím ve v˘boru pro prÛmysl, v˘zkum

a energetiku a ve v˘boru pro parlamentní

spolupráci EU a Ruska. Kosmická minulost

zkrátka urãuje Remkovy kroky dodnes, bez

ohledu na reÏim.

Let do vesmíru propÛjãil Vladimíru Remko-

vi aureolu hrdiny a pfiinesl mu velkou popu-

laritu. Splnûn˘ sen z dûtství s sebou v‰ak pfii-

nesl i bfiímû zodpovûdnosti za to, Ïe dokona-

lost idolu doby nebude niãím poskvrnûna.

Nalinkovaná úloha pfiíkladného hrdiny

Remkovi ov‰em pfiíli‰ nevyhovovala, zvlá‰tû

kdyÏ se kolem ní vyrojila spousta zvûstí

o protekãním postavení kosmonauta, jeÏ vy-

trvale vyvracel. Do vesmíru se uÏ víckrát ne-

podíval, aã si to velmi pfiál. Kromû toho ne-

smûl ani pilotovat stíhaãky, patrnû z obav,

aby se nezfiítil jako Gagarin. Jako voják mu-

sel respektovat soustavná zamítání sv˘ch Ïá-

dostí o pfieloÏení k letadlÛm, poslu‰nû objíÏ-

dût besedy a hrát svou roli. B˘t figurkou, byÈ

obdivovanou a prominentní, bylo de facto

daní za to, Ïe si Vladimír Remek splnil dût-

sk˘ sen a pohlédl na planetu Zemi z kosmu.

Ten pohled pr˘ za to ale rozhodnû stál. ZN

Rok 2008 v Kouzelné bufiince: Jak˘ bude?
Na poãátku ledna tohoto roku

bylo po nûkolikamûsíãním úsilí

ãlenÛ r˘mafiovské organizace

Spoleãnosti pro podporu lidí

s mentálním postiÏením (SPMP)

otevfieno denní centrum pro

mentálnû handicapované Kou-

zelná bufiinka. Centrum vzniklo

v prostorách SVâ na Divadelní

ulici jako místo, kde se mohou

mentálnû postiÏení dennû setká-

vat, úãastnit se nejrÛznûj‰ích te-

rapií, vzdûlávat se, ale i bavit

a relaxovat. Bûhem prvních

dvou mûsícÛ fungování centra se

ustálil program aktivit pro klien-

ty, kter˘ch do centra dochází stá-

le víc.

PostiÏení pfiitom nejsou omezeni

pouze na svou klubovnu a pfii-

lehl˘ sál, ale vyuÏívají i dal‰ích

zafiízení - posilovny ãi keramic-

ké dílny SVâ, pracovní dílny nû-

kdej‰í zvlá‰tní ‰koly, bazénu

v r˘mafiovském aquacentru a no-

vû i kuÏelkáfiské dráhy.

âlenové sdruÏení a pracovnice

centra Jana Kaufová a Eva Ho-

lubová stále roz‰ifiují spektrum

ãinností, jimÏ se mohou mentál-

nû postiÏení klienti Kouzelné

bufiinky vûnovat tak, aby se v‰e-

strannû rozvíjeli a získali co nej-

vût‰í samostatnost. O kaÏdoden-

ním programu i vût‰ích akcích

naplánovan˘ch na leto‰ní rok se

diskutovalo na první leto‰ní

ãlenské schÛzi SPMP

R˘mafiov v úter˘ 19. úno-

ra. âlenové se poprvé

setkali v klubov-

nû Kouzelné bu-

fiinky.

Hlavní slovo bû-

hem schÛzky

mûla pfiedsed-

kynû sdruÏení

A n e Ï k a

Pfiikrylová,

která v úvo-

du seznámila

ãleny s v˘roã-

ní zprávou za

rok 2007, zprávou o hospodafiení

sdruÏení a s plánem rozpoãtu na

rok 2008. V‰echny tyto doku-

menty pfiedloÏila ãlenÛm ke

schválení. NejÏivûj‰í zájem rodi-

ãÛ mentálnû postiÏen˘ch v‰ak

zaujal plán akcí centra na leto‰ní

rok. V nabídce moÏností byly

nejen samostatné akce místního

sdruÏení, ale i okresní, krajské ãi

celostátní organizace. Na sezna-

mu plánovan˘ch aktivit se tak

objevily plavecké a kuÏelkáfiské

závody, v˘lety do zoologické za-

hrady, náv‰tûvy spfiíznûn˘ch

center v jin˘ch mûstech, koncer-

ty populární hudby, ta-

neãní zábavy, ale také

prázdninové tábory

v blízkém okolí R˘ma-

fiova (Karlovû, Îìár-

ském Potoce, Vrbnû

pod Pradûdem) i ve

vzdálenûj‰ích lokalitách, ãi

dokonce v zahraniãí. âlenové

se na schÛzce dohodli, Ïe uspo-

fiádají letní pobyt pro mentálnû

postiÏené v Karlovû a podle zá-

jmu rodiãÛ zajistí i úãast na 

ostatních táborech. Po vzájemné

diskusi byla na program zafiaze-

na také canisterapie, tedy terape-

utická práce se speciálnû vycvi-

ãen˘mi psy, o niÏ projevili rodi-

ãe postiÏen˘ch velk˘ zájem.

V celoroãním pfiehledu ãinností

nechybí ani akce pro rodinné

pfiíslu‰níky mentálnû postiÏe-

n˘ch, pfiedev‰ím besedy s odbor-

níky, napfi. s psychologem ãi soci-

álními pracovnicemi mûstského

úfiadu. Tyto besedy budou pfiístup-

né vefiejnosti, neboÈ jedním z cílÛ

sdruÏení je seznamovat s úskalími

Ïivota mentálnû postiÏen˘ch i tzv.

normální spoleãnost. O aktuál-

ních akcích je moÏno se informo-

vat také na stránkách www.burin-

karymarov.cz a zapojit se do dis-

kuse o rÛzn˘ch tématech.

O tom, Ïe Kouzelná bufiinka na-

bídla alternativu pro trávení ãasu

nejen pro samotné mentálnû

handicapované a jejich nejbliÏ‰í,

ale i pro lidi „zvenãí“, svûdãí

fakt, Ïe do centra zaãala spon-

tánnû docházet skupina dobro-

volnic, vesmûs uãitelek v dÛcho-

du, které nabídly pomocnou ru-

ku. Seniorky nezi‰tnû asistují

u terapií a doprovázejí klienty

pfii jejich vycházkách. Rozvíjí se

tak tûsná spolupráce mezi men-

tálnû postiÏen˘mi, lidmi, ktefií

o nû peãují, a okolním svûtem.

Existence denního centra tím

získává dal‰í rozmûr, kter˘ pfie-

sahuje pÛvodní zámûr jeho inici-

átorÛ. ZN
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 do 16 hodin).

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

Budova k pronajmutí
Spoleãnost Gala, a. s., nabízí k 1. 5. 2008 

k pronájmu svoji budovu v R˘mafiovû-Janovicích ãp. 188, 

ul. ·kolní 10, novû rekonstruovanou a kolaudovanou 

v roce 2005 na ‰icí dílnu.

Budova obsahuje tyto místnosti:

v 1. NP - ‰atnu, denní místnost s kuchyÀkou, 

pfiíjem v˘robkÛ a sklad v˘robkÛ, dílnu, úklidovou místnost,

‰atnu pro muÏe, hygienické zafiízení. 

Sklad o plo‰e 16 m2 s venkovním pfiístupem;

v 2. NP - kanceláfi, dílnu 1, dílnu 2, 

hygienické zafiízení pro Ïeny.

Celková uÏitková plocha je 377 m2 + 16 m2. 

Vytápûní - AKU kamna na noãní proud. 

Osvûtlení dle norem pro ‰icí dílnu. 

Ohfiívaãe teplé vody. PoÏární a bezpeãnostní zabezpeãení 

(EPS a EZS). Telefonní linky s pfiipojením na PC 

a internet a pult ochrany.

VáÏn˘m zájemcÛm bude umoÏnûna fyzická prohlídka budovy -

po dohodû s pí M. Jaro‰ovou, tel.: 554 725 882, 554 283 039.

Zájemci o nájem budovy se mohou hlásit osobnû 

u ekonomického fieditele spoleãnosti Gala, a. s., 

Otakara Kukly, na adrese:

Gala, a. s., Západní 75, 797 32 Prostûjov

nebo na tel. ãísle 582 314 414, 582 314 314

v dobû od 8 do 16 hodin.
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¤outilová Ivana, DiS. 

739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

Kanceláfi ã. 16 na Palackého ul. ã. 11
(2. patro) - budova Bytermu

Ondfiejov 24, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 524

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

11. Rány zpÛsobené chemikálií
O‰etfiení rány zpÛsobené chemikálií
PÛsobením chemikálie na kÛÏi nebo sliznici

vzniká poleptání. Za dûtsk˘m poranûním toho-

to druhu stojí vÏdy nepozornost nebo nedbalost

rodiãÛ. V domácnosti se dítû dostane do styku

s chemikálií napfiíklad pfii manipulaci rodiãÛ

s autobaterií, obsahující elektrolyt s kyselinou

sírovou. K ãi‰tûní toalet a odpadÛ se pouÏívají

prostfiedky obsahující ãist˘ hydroxid sodn˘

v peciãkách, které dítû cucá jako bonbon. Na

stavbû dochází k poleptání dítûte pfii tzv. ha‰ení

vápna. Dítû nejãastûji vypije chemikálii omy-

lem pfii zámûnû obalu (v garáÏi kyselina v láh-

vi od minerálky). U vût‰ích dûtí vede k polep-

tání nepozornost pfii práci s chemikáliemi ve

‰kolních laboratofiích.

Chemická rána palãivû bolí, je zarudlá, oteklá,

mohou se vytváfiet puch˘fie. Koncentrovaná

kyselina sv˘m pÛsobením tvofií ãerné pfií‰kva-

ry, pfiítomnost louhu kÛÏi leptá spí‰e do hloub-

ky, rána je ‰edozelená, rozbfiedlá.

První pomoc:
- OkamÏitû s ohledem na bezpeãnost v‰ech od-
straÀte zdroj chemikálie, opatrnû svléknûte

nebo rozstfiihnûte potfiísnûn˘ odûv, dejte pozor

na moÏné zasaÏení dal‰í ãásti tûla poranûného

dítûte i zachránce chemikálií pfii o‰etfiování.

Nikdy nesvlékejte zasaÏen˘ odûv pfies hlavu dí-

tûte!

- Co nejdfiíve zaãnûte oplachovat ránu prou-
dem studené vody - zfiedíte a ãásteãnû odpla-

víte chemikálii, studená voda pÛsobí i proti bo-

lesti. Ránu oplachujte vodou minimálnû 10 - 20

minut, proud sm˘vající chemikálii nesmí za-

sáhnout zdravou tkáÀ!

- Ránu sterilnû pfiekryjte, radûji neprovádûj-
te chemickou neutralizaci pro nebezpeãí
vzniku dal‰í tepelné reakce, postiÏenou ãást

tûla znehybnûte a vÏdy zajistûte odborné o‰et-

fiení v nemocnici.

- Po poÏití chemikálie zasaÏená ústa opakova-

nû vypláchnûte ãistou vodou, mÛÏete dát dítû-

ti vypít trochu studené ãisté vody. Nikdy ne-
vyvolávejte zvracení pro nebezpeãí druhotné

aspirace a prasknutí stûny zaÏívacího traktu,

která je naleptána chemikálií. Nepodávejte Ïi-

voãi‰né uhlí!

- Pfii poleptání oka vyplachujte oko dostateãnû

dlouho (alespoÀ 10 minut) ãistou chladnou
vodou, její proud musí vÏdy smûfiovat od vnitfi-

ního koutku zasaÏeného oka k vnûj‰ímu - vÏdy

chraÀte zdravé oko! Poranûné oko sterilnû kryj-

te a co nejrychleji zabezpeãte odborné o‰etfiení.

Pfii zasaÏení oka neha‰en˘m vápnem v˘plach

nestaãí, je nutné mechanicky odstranit ãásteãky

vápna, tvofiící pfií‰kvary, ze spojivkového vaku.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Sport

Cviãí celé mûsto. Co vy?
Jak bylo avizováno v pfiedchozím

ãísle R˘mafiovského horizontu, 

uspofiádala 9. února Asociace

sport pro v‰echny akci Cviãí celé

mûsto. Pfied pÛl desátou si cviãen-

ky peãlivû pfiipravily stepy, na

hor‰í ãasy si schovaly vodu a ty-

ãinku, které dostaly u vchodu,

a zaujaly „bojovou pozici“.

Cviãitel Ondfiej Peterka si pro

R˘mafiov pfiipravil tfii bloky, které

nám vzaly dech - a to doslova.

Hodina mûla rychl˘ spád a h˘fiila

spoustou taneãních prvkÛ. Stepy

sice v R˘mafiovû nepatfií k nejob-

líbenûj‰ím disciplínám, av‰ak této

choreografii se nedalo odolat.

A taky nikdo neodolal, i kdyÏ se

tfieba v‰em v‰echny otoãky úplnû

nedafiily. Nad‰ení vydrÏelo aÏ do

konce.

Vysoká tepová frekvence i pocit,

Ïe uÏ se toho víc nedá zvládnout,

se uklidnily bûhem krátké pfie-

stávky. Po ní jsme byly v‰echny

plny oãekávání - mûl pfiijít MTV
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HC R˘mafiov postoupil do finále
okresního pfieboru muÏÛ

HC R˘mafiov x Ice Dogs Krnov 5:4  (2:1, 1:2, 2:1)

První utkání finále o pfieborníka

okresu v ledním hokeji se ode-

hrálo na zimním stadionu v R˘-

mafiovû. Domácí klub pfii‰lo po-

vzbudit 200 divákÛ, ktefií si po

dobu zápasu notnû zv˘‰ili hladi-

nu adrenalinu.

Skóre otevfieli v první tfietinû do-

mácí, ale soupefi dokázal brzy

odpovûdût. Bûhem této tfietiny

rozhodãí neuznal domácímu cel-

ku dvû branky a diváci se dostali

do varu. Vyrovnanost utkání po-

tvrdila druhá tfietina, v níÏ soupefi

vyrovnal stav na 3:3. Domácí ce-

lek byl kombinaãnû malinko lep-

‰ím t˘mem, ale zápas se hraje na

v˘sledek. Ve tfietí tfietinû si do-

mácí opût vytvofiili náskok jed-

noho gólu, na kter˘ dokázal sou-

pefi za krátkou dobu zareagovat

vyrovnáním na 4:4. Domácímu

klubu nebyl uznán dal‰í gól. Dvû

minuty pfied koncem zv˘‰ili do-

mácí na 5:4. Soupefi vsadil na po-

wer-play a 20 sekund pfied kon-

cem stálo pfii domácích i ‰tûstí,

kdyÏ dûlovka hostujícího obrán-

ce rozeznûla brankovou tyã, kte-

rá zvonila je‰tû po zápase.

Stfielci za HC R˘mafiov: Spurn˘

2, Hlaváã, Klíã, Pekr.

Dal‰í utkání se hraje v pátek 

29. února ve 20.00 v Krnovû;

zveme v‰echny pfiíznivce ledního

hokeje. Jifií Slováãek

V˘sledky play-off
R˘mafiovské ligy LH

Kovo‰rot x Tygfii 1:3
Zde potvrdilo druÏstvo TygrÛ, Ïe jde za sv˘m cílem - postupem do finále.

Tygfii x Kovo‰rot 4:0
I v druhém utkání si hokejisté TygrÛ poradili a nedali Kovo‰rotu Ïád-

nou ‰anci. Hokeji na vysoké úrovni pfiihlíÏelo 150 divákÛ. Byl znám

první finalista.

H. Mûsto x Slovan 2:3
Hokejisté H. Mûsta, velmi bojující a touÏící po vítûzství, nestaãili

a tûsnû prohráli.

Slovan x H. Mûsto 7:9 v prodlouÏení
Velmi tvrd˘ a bojovn˘ zápas, v prodlouÏení zvítûzilo druÏstvo 

H. Mûsta nad favorizovan˘m celkem Slovanu.

H. Mûsto x Slovan 0:5
Více neÏ 250 divákÛ vidûlo dramatick˘ hokej. Ve tfietím, rozhodují-

cím zápase zvítûzili favorité. Na hokejistech H. Mûsta byla vidût 

únava z pfiede‰lého zápasu, kter˘ je stál mnoho sil.

Finále o 1. a 2. místo bylo sehráno po uzávûrce vydání.  Martin Ftáãek

Ilustraãní foto

dance s Pavlínou Janãovou. Pro

nás velká neznámá. To, co pfii‰lo,

pfiedãilo na‰e oãekávání. Tempo

této odnoÏe aerobiku je ponûkud

rozváÏnûj‰í, ale to jen proto, aby

ãlovûk mohl stihnout v‰echny po-

hyby. Tepová frekvence nám opût

zvolna stoupala a svaly dostávaly

zabrat, i kdyÏ se to tak nezdálo.

Pokud to mohu nûãemu pfiiblíÏit,

bylo to podobné stylu funky,

R’n’B apod. Byl to sice aerobik,

ale trochu jinak. Základ vycházel

z klasického aerobiku, ale pohyby

byly více uvolnûné a pro nás ne-

zvyklé. Pokud mohu posoudit,

v‰echny jsme se „chytly“ a uÏily

si nûco, co hned tak zase neuvidí-

me.

V následující pfiestávce byla vylo-

sována tombola - na kaÏdého se

dostal mal˘ dárek, kter˘ snad uÏ

na‰el nebo najde uplatnûní v do-

mácnostech.

Poslední hodina se nesla v odleh-

ãeném duchu tzv. double aerobi-

ku. Kouzlo spoãívá v tom, Ïe

pfiedcviãují dva cviãitelé, tedy

u nás Pavla a Ondra. Cviãí se zr-

cadlovû ve dvojicích, coÏ má 

opravdu velké kouzlo, zvlá‰È pfii

stfiídání pravé a levé.

Jak se pfiehouplo poledne, nach˘-

lily se na‰e „pohybové hry“ ke

konci. Pfiíjemná nálada byla 

umocnûna sluníãkem, které nás

pfiivítalo pfied tûlocviãnou.

Doufám, Ïe se i pfií‰tû sejdeme

a dáme si do tûla! 

Asociace sport pro v‰echny
Fota: archiv ASPV
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Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov tel.: 554 211 577, 608 830 940
www.autolasak.cz, e-mail: autolasak@autolasak.cz

Otevírací doba: Po -  Pá 8.00 -  17.00, So 8.00 -  12.00

·koda Felicia VanPlus 1.9D, r. v.
1998, posilovaã fiízení, manuální
pfievodovka.
Cena: 34 900 Kã plus DPH.

Volkswagen Sharan 1.9TDi, 6míst, r. v.
1997, rádio, posil. fiíz., PC, z. stûraã,
teplomûr, imob., el. okna a zrc., CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 149 900 Kã.

Renault Master 2.5D, 3míst.,
po servise, r. v. 1999, airbag,
posil. fiízení. Cena: 139 900
Kã bez DPH.0

Renault Scénic 1.9dCi, servis, 1. maj., 
r. v. 2003, posil. fiíz., z. stûraã, mlhovky,
imob., el. okna a zrcátka, centrál, ABS,
6x airbag. Cena: 199 900 Kã.

·koda Fabia Attractive, TOP, r. v.
2002, rádio, posil. fiíz., PC, tepl., z.
stûraã, imob., el. okna, dûl. z. se-
dadla, centrál, ABS, 2x airbag.
Cena: 159 900 Kã.

Ford Ka 1.3, CZ, r. v. 1997, 
airbag, rádio, centrál, imobili-
zér, el. pfiední okna. Cena: 
54 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDCi, 85 kW, r. v.
2004, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna, centrál, CD, ABS,
2x airbag. Cena: 219 900 Kã.

Peugeot 1007 1.4, r. v. 2007, rádio,
el. okna a zrc., posil. fiíz., el. dovírání
dvefií, dûl. z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 239 900 Kã.

·koda Octavia II,1.9TDI, Ambiente,
servis, r. v. 2005, ASR, rádio, imob., el.
v˘bava, PC, tepl., centrál, CD, ABS,
4x airbag a dal‰í. Cena: 349 900 Kã.

Peugeot 106 1.1i, 5dvéfi., r. v.
1998, airbag, rádio, z. stûraã, taÏ-
né, el. okna, centrál, dûlená zadní
sedadla. Cena: 69 900 Kã.

KLIMA

KLIMA DIGI KLIMA 4X4

DIESEL

SERV. KNIHAABS

NAVI
DIESEL DIESELDIGI KLIMA KLIMA

DIESEL KLIMA

KLIMA

DIESEL
Peugeot 307 Combi, HDI, 79KW, SW,
r. v. 2002, ABS, rádio, imob., el. v˘ba-
va, PC, z. stûraã, centrál dálkov˘, CD,
6x airbag a dal‰í. Cena: 238 900 Kã.

DIESEL

■ 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

Otevírací doba: Po -  Pá 8.00 -  17.00, So 8.00 -  12.00

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
plná nádrÏ

Akontace od 0%
4x zimní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

Spotfiebitelské
úvûry

• od 0% akontace

• na v‰echny vozy 

• bez omezení stáfií 

• bez potvrzení pfiíjmÛ

• bez ruãitele

Mitsubishi Carisma 1.6 Jubilee, 76kW,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., tepl., imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
4x airbag. Cena: 184 900 Kã.

KLIMA

Mercedes-Benz ML270CDi, r. v.
2002, navig., automat, ESP, ASR,
kÛÏe, rádio, temp., el. v˘b., centrál,
CD, ABS, 8x air. Cena: 389 900 Kã.

1. MAJITEL

1. MAJ.

114 kW

Renault Clio 1.2, servis, R. V. 1997,
2x airbag, rádio, zadní stûraã, tónova-
ná skla, manuální pfievodovka, imo-
bilizér, centrál. Cena: 49 900 Kã.

DIESEL

DIESELDIESEL

·koda Fabia Attractive

splátka jiÏ

od 1649 Kã/mûs.
Pfii 60% akontaci na 72 mûsícÛ

CZ

CZ

CZ

Ford Fiesta 1.4 TDCI, r. v. 2004, rá-
dio, imob., posil. fiíz., z. stûraã, el.
okna, dûlená z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 189 900 Kã.

Volkswagen Golf IV, V6, r. v. 2001,
ESP, ASR, rádio, posil. fiíz., PC, 6 rych-
lost., teplomûr, el. v˘bava, centrál,
ABS, 4x airbag. Cena: 219 900 Kã.

4X4 NAJETO 11 TIS. KM

NAJETO 5 TIS. KM

DIGI KLIMA DIGI KLIMA150 kW 170 kW

CZ CZ CZ

CZ

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Audi A4 2.5TDI, Combi, 114 kW, r. v.
2002, ABS, automat, 6x airbag, ESP,
ASR, rádio, PC, telefon, el. v˘bava,
centrál, 6 rychl. Cena: 289 900 Kã.

1. MAJITEL
1. MAJITEL

1. MAJITEL

KLIMA

KLIMA

Hyundai Elantra 2.0, servis, TOP, r. v.
2001, 4x airbag ABS, ASR, rádio, PC,
imob., el. okna, el. zrc., dûlená zadní
sed., centrál. Cena: 149 900 Kã.

Fiat Stilo JTD,85kW, r. v. 2003, rá-
dio, imob., el. okna, posil. fiíz., PC,
el. zrcátka, teplomûr, centrál, ABS,
6x airbag. Cena: 179 900 Kã.

BMW 330CI, 230 PS, TOP, r. v. 2001,
ABS, ASR, CD, rádio, el. okna, PC,
vyhfi. el. zrc., tepl., temp., centrál,
4x airbag. Cena: 299 900 Kã.

1. MAJITEL

DIESEL

DIESEL

1. MAJITEL

TOP STAV

TAŽNÉ

DIGI KLIMA


