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Velikonoãní tradice nezaniknou
Klubovna Obecnû prospû‰né spoleã-
nosti Sovinecko ve Stránském u R˘-
mafiova oÏila po del‰í odmlce opût
vesel˘m ‰tûbetáním dûtí pfii pletení
pomlázek a barvení velikonoãních
vajíãek.
Dfievo a roztápûn˘ barevn˘ vosk,

to byly charakteristické vÛnû

Velikonoãního ateliéru, kter˘ tra-

diãnû pofiádá Sovinecko, o. p. s.,

pod vedením Petra Schäfera.

Leto‰ní ateliér pfiipadl na sobotu

22. bfiezna a venku to místo

Velikonoc pfiipomínalo spí‰e

Vánoce. Lidé se museli do

Stránského probojovat z okolí

mnohacentimetrov˘mi snûhov˘-

mi závûjemi.

Od 10 hodin pfiicházeli do klu-

bovny Sovinecka, o. p. s., rodiny

s dûtmi, chatafii a chalupáfii i stá-

lí ‰tamgasti, aby se pokochali té-

mûfi zapomenut˘mi tradiãními

fiemesly, které právû o Velikono-

cích nejen v dávné minulosti, ale

i dnes dokázali s fortelem so-

bû vlastním pfiedvádût zku‰ení

a zruãní proutkafii, ko‰íkáfii, fiez-

báfii i malífii velikonoãních kras-

lic. Velkou zvûdavost projevova-

ly hlavnû dûti, které nikdo nemu-

sel do niãeho dvakrát pobízet.

Nejvût‰í zájem byl pochopitelnû

o pletení pomlázek. Na pofiádn˘

‰migrust dûvãat se musí s pofiád-

nou pomlázkou a s upletením

pomohl klukÛm mistr ko‰íkáfi-

sk˘ Oldfiich Janou‰ek ze ·um-

valdu. Velikonoãní kraslice zdo-

bily technikou malování vos-

kem, paliãkováním nebo plete-

ním nejrÛznûj‰ích ozdob Kristina

Gardavská a Mirka Dvofiáãko-

vá. Pletení ko‰íkáfisk˘ch v˘rob-

kÛ pfiedvádûla Lenka Richtero-

vá. Lidovou tvofiivost dávné do-

by umocÀuje její kost˘m. Pfii

práci jí pomáhala její dcera.

Obdiv si vyslouÏil také mistr

fiezbáfi, kterému pfied oãima pfií-

tomn˘ch bûhem nûkolika chvi-

lek vznikal pod rukama pfiekrás-

n˘ obraz z lipového dfieva.

Z Velikonoãního ateliéru, kte-

r˘ konãil kolem 17. hodiny, ne-

odcházel nikdo zklamán ani

s prázdnou.

Velikonoãní ateliér pokraãoval

ve 20 hodin koncertem folkové

kapely Kelt Grass Band ve zbru-

su novém sloÏení. Do poslední-

ho místeãka beznadûjnû zaplnû-

n˘ sál klubovny dával tu‰it, Ïe

bluegrassová skupina vystoupí

po del‰í odmlce. Pfiipraveno mû-

lo b˘t i pfiekvapení. Vedoucímu

skupiny Petru Schäferovi se po

v˘mûnû nûkter˘ch mlad‰ích hrá-

ãÛ, ktefií ode‰li za studiem nebo

za prací, podafiilo navázat spolu-

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Benzínová stanice s poÏární zbrojnicí, 1969 Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor, 2007
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Aktuálnû z mûsta

práci s nov˘mi tváfiemi. VÛbec

poprvé se na scénû objevil s ka-

pelou kytarista Jirka Dr‰Èák,

Alena S˘korová na bodhrán, ba-

sistka Jana Pfiikrylová, Standa

Lysák doprovázel na flétny,

Iveta âalová na bicí a perkusy

a Jirka Pelikán na akordeon.

Stál˘ „inventáfi“ kapely tvofiili

Tomá‰ Kura‰ na housle a ‰éf ka-

pely Petr Schäfer na banjo.

A koneãnû tím touÏebnû oãeká-

van˘m pfiekvapením byli Schä-

ferovi pfiátelé ze Skotska, ktefií

zaãali se skupinou spolupracovat

teprve nedávno. Jde o uãitele

angliãtiny Greame Dibbleho,

kter˘ jiÏ pût let pÛsobí v Letovi-

cích u Brna, hráãe na housle,

a jeho pfiítelkyni Suzanne Mc-

Donald, která oslnila ve Strán-

ském sv˘m kfii‰Èálov˘m zpûvem.

Ke v‰emu mûli na sobotním kon-

certu svou premiéru rodiãe Su-

zanne Neil a Grace McDonal-

dovi z Glasgow, mimochodem

tatínek se ukázal nejen jako v˘-

teãn˘ hráã na kytaru a foukací

harmoniku, ale pfiedev‰ím jako

zpûvák. Spolupráce se skotsk˘-

mi pfiáteli bude podle slov Petra

Schäfera pokraãovat nadále, ze-

jména co se t˘ãe studia star˘ch

notov˘ch materiálÛ a textÛ 

z 18. století. Na sobotní koncert

pfiivezli Skotové prav˘ skotsk˘

bodhrán, coÏ je urãit˘ druh bub-

nu, kter˘ dotváfií rytmus keltské

muziky. V pfií‰tím roce chce Kelt

Grass Band vystoupit na hudeb-

ním festivalu v Glasgow. 

JiKo

Pozvánka na koncert
V sobotu 5. dubna 2008 ve 20 hodin

v Malé Morávce - Karlovû pod Pradûdem

v HospÛdce Ve Srubu hraje

Kelt Grass Band
Horalská muzika

z Irska, Skotska, Apalaãie a Moravy

Zveme vás k posezení v pfiíjemném prostfiedí
s muzikou a irskou kuchyní

Mûstská policie dostane na starost i Malou ·táhli a Malou Morávku
V pondûlí 17. bfiezna se uskuteãnilo zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali

celkem sedmadevadesát usnesení, z nichÏ

pûtatfiicet mûlo charakter doporuãení pro jed-

nání zastupitelstva mûsta. Vût‰inu usnesení

tvofiily majetkové a bytové záleÏitosti.

Radní vzali na vûdomí zprávu o hospoda-

fiení organizace Byterm R˘mafiov, p. o., za

rok 2007. Na opravy, údrÏbu, rekonstrukci

a modernizaci bytového a nebytového fon-

du mûsta, vãetnû poji‰tûní majetku, a na

dal‰í sluÏby bylo vynaloÏeno 17,3 mil.

Kã. Plán jmenovit˘ch akcí byl splnûn vy-

jma opravy balkónÛ na Bartákovû 33, 35

a 37, která byla z dÛvodu v˘mûny oken

odloÏena na rok 2008. Za rok 2007 bylo

vydraÏeno 24 bytÛ. Roãní pfiíjem z nájmu

z tûchto bytÛ bude více neÏ dvojnásobn˘

oproti regulovanému nájemnému.

Rada mûsta schválila na základû v˘zvy sta-

rostÛ obcí Malá ·táhle a Malá Morávka uza-

vfiení vefiejnoprávní smlouvy mezi mûstem

R˘mafiov a tûmito obcemi o zaji‰Èování v˘-

konu pÛsobnosti podle zákona o obecní poli-

cii. Náklady na ãinnost obecní policie na

svém území ponesou v˘‰e jmenované obce. 

Z podkladÛ MûÚ JiKo

slovo starosty
Opravy komunikací MSK a mûsta R˘mafiova v roce 2008

Komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
Zástupci Moravskoslezského kra-

je a SÚS Bruntál nás seznámili

s plánem oprav sv˘ch komunikací

v r. 2008 v regionu R˘mafiovska.

Úvodem musím zdÛraznit, Ïe plán

bohuÏel zdaleka nenaplÀuje na‰e

poÏadavky a poÏadavky dal‰ích

obcí v regionu. Vût‰ina oprav bude

jen jarní lokální v˘spravou v˘tlu-

kÛ a po‰kozen˘ch míst na povrchu

vozovek.

V na‰em mûstû bude opravena

ãást komunikace na Sokolovské

ulici v úseku od námûstí

Svobody po dolní bránu zahrady

Hedvy, tj. v délce asi 500 m.

O opravû komunikace 449/II

v úseku Ondfiejov - Val‰Ûv DÛl

stále není definitivnû rozhodnu-

to, zda bude jiÏ letos, nebo ne.

O realizaci oprav rozhodne aÏ

dostatek finanãních prostfiedkÛ

MSK. Opravám jiÏ údajnû ne-

brání nevyfie‰ené majetkové spo-

ry o pozemky s fiádem nûmec-

k˘ch rytífiÛ, probíhají jednání

s pfiíslu‰n˘mi úfiady mûsta.

Zcela jistû nebude letos oprave-

na velmi po‰kozená komunikace

R˘mafiov - Jamartice - Malá

·táhle. Její oprava je projekãnû

pfiipravena a je závislá na pfiijetí

evropsk˘ch penûz. Zatím se nám

nepodafiilo do plánu oprav MSK

prosadit ani komunikace v tako-

vém stavu, jako je ve mûstû napfi.

ul. OkruÏní, a dále jiÏ dfiíve pfii-

slíbené opravy komunikací

R˘mafiov - Stránské - Sovinec,

R˘mafiov - Horní Mûsto -

Tvrdkov - Ruda nebo R˘mafiov -

Nové Pole - Stfiíbrné Hory. O za-

fiazení tûchto oprav do plánu

MSK budeme s pfiedstaviteli

kraje nadále jednat a o zmûnách

budeme ãtenáfie Horizontu infor-

movat.
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Komunikace ve vlastnictví mûsta R˘mafiova
Zastupitelé vyãlenili pro opravy komunikací

v leto‰ním roce v rozpoãtu mûsta 6 mil. Kã

(v loÀském roce to bylo 4,156 mil. Kã) a ko-

mise Ïivotního prostfiedí a regionálního roz-

voje jiÏ projednala a schválila seznam oprav.

Jeden mil. Kã vyãlenila na jarní opravy lo-

kálního po‰kození komunikací v R˘mafiovû

a místních ãástech Ondfiejov, Stránské,

Jamartice a Janovice. Ostatní v˘daje se t˘ka-

jí jmenovit˘ch akcí. V následujícím textu 

uvádím vÏdy název akce, popis opravy

a pfiedpokládané náklady na opravu.

Komunikace místní: Komunikace pû‰í:
1. R˘mafiov - mostek U Potoka (kompletní rekonstrukce mostku

u matefiské ‰kolky u plavu) - 706 tis. Kã.

2. Místní ãást Jamartice - nov˘ povrch komunikace (ABS - asfalto-

betonová smûs) ve smûru k b˘valé ‰kole - 634 tis. Kã.

3. R˘mafiov - zhotovení povrchu (ABS) parkovi‰tû u obytného domu

na tfi. HrdinÛ 22 A - 342 tis. Kã.

4. R˘mafiov - roz‰ífiení parkovi‰tû (ABS) na ul. Pivovarské 

- 69 tis. Kã.

„Pod ãarou“ (tj. pfiedev‰ím z finanãních dÛvodÛ) zÛstávají akce

„Oprava ul. Cihlová“ v Janovicích (720 tis. Kã), oprava povrchu

vjezdu k bytovkám na ul. Vrchlického (385 tis. Kã), oprava „okruhu“

komunikace v Jamarticích ve smûru k viaduktu (291 tis. Kã) a opra-

va Hornomûstské ulice. Kromû toho jsme poÏádali o dotaci na zho-

tovení varovného osvûtlení pro ãtyfii nebezpeãné pfiechody silnic ve

vlastnictví MSK a stále je projekãnû pfiipravena rekonstrukce komu-

nikace ul. Havlíãkova - Národní vã. mostÛ pfies Podolsk˘ potok a ná-

hon u pekárny, pro kterou chceme vyuÏít dotaci ze státního rozpoãtu

nebo EU.

1. Vybudování nového chodníku na ul. Revoluãní - napojení na ul.

Opavskou (pravá strana ul. Revoluãní aÏ k jejímu napojení na ul.

Opavskou), povrch - Ïulová mozaika - 436 tis. Kã.

2. Revoluãní ul. - chodník poblíÏ ústí ul. Revoluãní na ul. Opavskou

od kfiiÏovatky po panelov˘ obytn˘ dÛm ve vlastnictví

Pozemkového fondu âR. Povrch - zámková dlaÏba - 203 tis. Kã.

3. Oprava chodníkÛ na kfiiÏovatce Revoluãní - tfi. HrdinÛ v místû pfie-

chodu pro chodce. Îulová mozaika - 154 tis. Kã.

4. Chodník na sídli‰ti Pivovarská, zámková dlaÏba - 364 tis. Kã.

5. Chodník na ul. Julia Sedláka - úsek pfied sluÏebnou Policie âR aÏ

po kino na ul. Divadelní. Povrch - Ïulová mozaika - 219 tis. Kã.

6. Revoluãní ul. - chodník od ústí ul. Horní pfiiléhající k obytn˘m do-

mÛm Revoluãní 1, 3, 5, 7, a 9 aÏ po Mototechnu. Povrch - zám-

ková dlaÏba - 676 tis. Kã.

7. Akce vyvolaná zámûrem MSK opravit povrch komunikace na

Sokolovské ulici - zvednutí obrubníkÛ po celé délce na obou stra-

nách vozovky, rekonstrukce chodníku od gymnázia aÏ po ul.

Bartákovu, zru‰ení chodníku po levé stranû Sokolovské ulice a za-

travnûní vzniklého pásu. Zámková dlaÏba - 1 244 tis. Kã.

MnoÏství oprav je opût limitováno objemem

finanãních prostfiedkÛ, které mohou zastupite-

lé z rozpoãtu uvolnit. Cílem je postupnû sma-

zat zastarání povrchÛ komunikací - tedy jak˘-

si vnitfiní dluh vznikl˘ dlouhodob˘m zanedbá-

váním oprav komunikací. Zastupitelé nechali

zpracovat projekty oprav a nové fie‰ení komu-

nikací v sídli‰tích, kde je situace asi nejhor‰í,

a pokusíme se je uplatnit v Ïádostech o evrop-

ské peníze. Dal‰í plány v˘stavby pfiedev‰ím

chodníkÛ a cyklostezek obsahuje Integrovan˘

dokument mûsta uveden˘ na webov˘ch strán-

kách mûsta (www.rymarov.cz) , ale to uÏ není

pfiedmûtem tohoto ãlánku.

Starosta mûsta R˘mafiova Ing. Petr Klouda

Odbory MûÚ informují

Odbor Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

V˘stavba bytÛ v R˘mafiovû pokraãuje
Mûsto R˘mafiov pokraãuje ve v˘stavbû pÛdních vestaveb na Hornomûstské ul. ã. 57, 59 a Národní ul. ã. 13. Devût nov˘ch bytÛ pfiibude také

na Bartákovû ul. ã. 24, kde se kompletnû rekonstruuje b˘val˘ dÛm sester.

Rekonstrukcí domu vznikne 9 bytov˘ch jednotek ve tfiech nadzem-

ních podlaÏích. Ve sklepû bude koãárkárna, sklepní boxy a centrální

kotelna vãetnû ohfievu teplé uÏitkové vody. Akce byla zahájena v pro-

sinci 2007. Mûsto staví byty za pfiispûní Státního fondu rozvoje byd-

lení âR.

Rekonstrukce domu Bartákova 24 PÛdní vestavby Národní 13
Vestavbou do pÛdního prostoru vzniknou 4 nové podkrovní byty.

Technologie zdiva a pfiíãek je kombinace tvárnic YTONG a pfiíãek ze

sádrokartonu. Akce byla zahájena v listopadu 2007 a je spolufinan-

cována ze Státního fondu rozvoje bydlení âR.

Fota: www.rymarov.cz
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Jedna paní povídala ...

Rekonstrukcí pÛdního prostoru vznikne 6 nov˘ch bytov˘ch jednotek.

Stávající krov bude rozebrán a nahrazen nov˘m vãetnû nové stfie‰ní

krytiny. Pfiíãky a nosné stûny jsou v tradiãní technologii zdûní 

s omítkami. Rekonstrukce byla zahájena v listopadu 2007. Na akci

rovnûÏ pfiispûl Státní fond rozvoje bydlení âR.

Z podkladÛ odboru ÎPaRR Hana Pavlásková

Demolice ohrady kolem Polygonu
Mûsto R˘mafiov vykoupilo podstatnou ãást areálu b˘valého

Polygonu u sídli‰tû Dukelská, jehoÏ prostory jsou zahrnuty do revi-

talizaãního plánu sídli‰tû. V tûchto dnech byla dokonãena demolice

plechového oplocení a ocelov˘ch kÛlen v areálu a chystá se pfiemûna

tohoto prostranství na plochu slouÏící obyvatelÛm sídli‰tû.

Hana Pavlásková

Opût pfiiná‰íme na na‰ich stránkách rubriku,

ve které budeme reagovat na podnûty obãanÛ

a chceme se zab˘vat i citliv˘mi tématy, 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 docenû-

ny, znovu otevírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnû-

tÛm, ov‰em za dodrÏení jist˘ch pravidel.

Budeme pracovat pouze s anonymy, které

budou slu‰né, neuráÏející, nevulgární, nebu-

dou poru‰ovat tiskov˘ zákon a budou v sou-

ladu se ctí, morálkou a dÛstojností.

âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpra-

covávat a fie‰it s pfiíslu‰n˘mi kompetentními

a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou

mûsta. âtenáfiské pfiíspûvky mohou b˘t re-

dakci zasílány prostfiednictvím e-mailu rym-

hor@seznam.cz nebo na adresu redakce

OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, pfiípadnû mo-

hou b˘t vhozeny do schránky redakce

u vchodu do Stfiediska volného ãasu.

Dal‰í pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Zákulisí konkurzÛ
Pane starosto, k ãemu slouÏí
konkurzní komise, které vydají
urãitá doporuãení, a pak se jimi
stejnû v nûkter˘ch pfiípadech ra-
da mûsta vÛbec nefiídí?
Komise zfiízená radou nebo za-

stupiteli má za cíl zevrubnû pro-

vûfiit v‰echny uchazeãe a jejich

schopnosti vyhovût budoucím

poÏadavkÛm a doporuãit dle

svého uváÏení nejlep‰ího zájem-

ce. Myslím si ale, Ïe je zcela pfii-

rozené, Ïe rada mûsta mÛÏe mít

na uchazeãe o místo nebo fie‰ení

situace jin˘ názor a vybrat jiného

zájemce. MÛÏe mít také pro svá

rozhodnutí dal‰í informace, kte-

ré komise nemûla k dispozici.

Tak tfieba pfii rozhodování o bu-

doucím fiediteli muzea znûl ná-

vrh komise nevybrat nikoho

a poseãkat s v˘bûrem na lep‰ího

kandidáta, ale rada byla pfiesvûd-

ãena o opaku, tj. vybrat z fiad zá-

jemcÛ nového fieditele, a také tak

uãinila. Nesetkal jsem se z fiad

zastupitelÛ s tím, Ïe by nûkdo

prosazoval na funkci fieditele

„svého“ ãlovûka na úkor evi-

dentnû lep‰ího zájemce. Myslím

si, Ïe zastupitelé mají vÏdy zá-

jem vybrat toho nejlep‰ího, aby

jím fiízená organizace po v‰ech

stránkách prosperovala. Dobfie

totiÏ vûdí, Ïe ‰patná volba pfiine-

se potíÏe právû jim. JiÏ to, Ïe

hlasováním rozhoduje sedm za-

stupitelÛ-ãlenÛ rady, dává jedno-

tlivci malou ‰anci k prosazení 

ojedinûlého názoru. Pravidelnû

se opakující dohady nûkter˘ch

obãanÛ a neúspû‰n˘ch uchazeãÛ

o místo o podjatosti a nespraved-

livém rozhodování zastupitelÛ je

jen koloritem doprovázejícím

kaÏdou personální zmûnu ve

mûstû. Stejnû tak se stane, Ïe 

uchazeã na novém místû selÏe

nebo nenaplní oãekávání zastu-

pitelÛ a ti pak hledají lep‰í fie‰e-

ní v nové volbû. Tomu se v praxi

nelze nikdy ubránit. KaÏd˘, kdo

mûl moÏnost pracovat s lidmi

nebo vést nûjak˘ kolektiv, to

dobfie zná.

Já osobnû se vÏdy snaÏím vybrat

nejlep‰ího uchazeãe. Pfiípadnou

‰patnou volbu chápu pfiedev‰ím

jako svoji osobní chybu s násled-

n˘mi problémy, a snaÏím se to-

mu vyhnout.

Proã musel odejít z vedoucí
funkce b˘val˘ jednatel Mûst-
sk˘ch sluÏeb Martin Vala? Není
tajemstvím, Ïe jste se v mnoha
záleÏitostech neshodli.
Nemohu vefiejnû pitvat pfiíãiny

odvolání a osobu Ing. Valy

v Horizontu. Myslím ale, Ïe jeho

odvolání radou mûsta mûlo svo-

je váÏné pfiíãiny. To, Ïe jsem mûl

na pojetí funkce fieditele

Mûstk˘ch sluÏeb jin˘ názor neÏ

Ing. Vala, samozfiejmû nepopí-

rám.

PÛdní vestavby Hornomûstská 57, 59

Fota: www.rymarov.cz
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Proã jsem si ji vybral:
VáÏím si ·árky jako pedagoga

a cením si jí jako v˘tvarnice.

Jak˘ má v˘znam z tvého pohle-
du klasické vzdûlání v umûlec-
k˘ch disciplínách, kdyÏ souãas-
né umûní jako by „vyteklo“

z rámÛ a neuznává Ïádné nor-
my ani hranice?
Na tuto otázku je odpovûdí na

nûkolik knih, ale pokusím se od-

povûdût odváÏnû krátce, chápu-

li tvÛj otazník v souvislostech,

které charakterizují souãasné 

umûní ãasto jako tvorbu za kaÏ-

dou cenu, jako exhibicionismus

v psychologickém smyslu slova,

jako marketingov˘ produkt, ja-

ko neomezenou touhu psa po

patníku, prostû jako posedlost

nikoliv „vytváfiet“ nûco, ãím se

chci pokornû úãastnit meditací

na vûãné téma zobrazení krásy,

ale jako nûco, ãím chci bourat,

popírat, niãit anebo jen hloupû

provokovat. Budu-li se tedy za-

b˘vat v˘znamem klasického

vzdûlání v umûlecké, a zde tedy

zfiejmû malífiské tvorbû, pak tvr-

dím, Ïe bez znalosti drÏení tuÏ-

ky nelze nakreslit znak, ale taky

vím, Ïe ze znalostí drÏení kame-

ne bylo vytvofieno ve znám˘ch

skalních kresbách tolik krásy, Ïe

mnozí akademizovaní umûlci by

tohoto nedosáhli ani v deseti Ïi-

votech.

Odpovûì tedy není nasnadû, ale

nabízí se, Ïe nejmocnûj‰í umû-

lecké vnímání získává ãlovûk jiÏ

jako dítû pfiedev‰ím vnímáním

svého nejbliÏ‰ího okolí, své ro-

diny, kamarádÛ, jejich chování,

jejich vztahu k ãinnostem nej-

rÛznûj‰ím. A kdyÏ jednoho dne

dítû zjistí, Ïe mu pod rukou mÛ-

Ïe vzniknout nûco, o ãem nikdy

netu‰ilo, Ïe to dokáÏe, to je ten

prav˘ okamÏik, aby uãitel v˘-

tvarné v˘chovy do jeho ruãky

nepfiestával vkládat nové a dal‰í

materiály, aby mu nepfiestal uka-

zovat, kolik krásy na této zemi

bylo vytvofieno stejnou cestou,

na jejímÏ poãátku je právû ono.

A myslím, Ïe právû toto platí

pro spoustu dal‰ích ãinností.

Nicménû nutno podotknout -

mnoho povolan˘ch, málo vyvo-

len˘ch. Ale v dÛsledku nov˘ch

smûfiování, trendÛ, ãi jak se

v‰echny tyto tendence naz˘vají,

lze konstatovat, Ïe neviditelná

ruka trhu nám postupnû a dÛraz-

nû ukazuje jiné - nové - hodnoty,

kter˘mi se rádi fiídíme. Obraz je

zajímavûj‰í, ãím je draÏ‰í - niko-

liv naopak, a draÏ‰í je tím víc,

ãím vícekrát se autor objevil

v talkshow na komerãní TV,

a autor se zde ãasto objeví ne

proto, Ïe je skvûl˘ umûlec, ale

proto, Ïe se vyskytl vãas se

správn˘mi lidmi na správném

místû, a to zase závisí na tom,

jak hodnû pfiijme pravidla pro

toto vyskytování, byÈ obãas mu-

sí pouÏít igelitov˘ pytlík pfii po-

hledu na vlastní já. Samozfiejmû

pravidlo potvrzují velké v˘jim-

ky, ale na‰tûstí se i tyto vyskytu-

jí.

Vrátím se tedy k onomu vzdûlá-

ní. Je pfiedností, ale touze a ho-

roucnosti namalovat obraz, po-

sedlosti aÏ k zoufání, kterou je

napaden malífi pfied prázdn˘m

plátnem, se nauãit nelze. Ta je

urãována zv˘‰en˘m rytmem

srdce na podnûty, které mohou

b˘t zpÛsobeny ãi poãaty pro

kaÏdého jedince jin˘m zpÛso-

bem: pro mofieplavce oceánem,

pro botanika krásn˘m kvûtem,

pro malífie vÛní terpent˘nu.

A teì se dostáváme zpûtnou

vazbou k okamÏiku, kdy jedno

dítû zji‰Èuje, Ïe umí namalovat

strom, a dostane se mu tolik

‰tûstí, Ïe do nûho budou rodiãe

investovat tolik ãasu a financí na

podpofie v této cestû jako jiní ro-

diãe, ktefií budou chtít mít doma

velkého hokejistu. Kde si mys-

lí‰, Ïe má investice jednoznaãnû

dlouhodobûj‰í a pfiínosnûj‰í v˘-

znam? Ale jak málo rodiãÛ chce

mít doma v˘borného muzikanta,

malífie, sochafie.

MÛÏe‰ nûco sdûlit k projektÛm,
které pfiipravuje‰ se sv˘mi Ïáky
na ZU· v R˘mafiovû?
V posledních nûkolika letech

jsme se s m˘mi kolegy rozhodli

zastfie‰it kaÏd˘ ‰kolní rok jed-

ním velk˘m tématem. V loÀ-

ském roce jsme zahájili svoji

ãinnost projektem Afrika

a v dal‰ích letech budeme po-

kraãovat zb˘vajícími svûtadíly.

Letos se nejen v˘tvarnû orientu-

jeme na asijské téma, které

v ãervnu zavr‰íme v˘stavou v˘-

tvarn˘ch prací a divadelní i hu-

dební produkcí v prostorách mu-

zea, SVâ a ZU· v R˘mafiovû.

Projekt budeme prezentovat ta-

ké v jin˘ch místech republiky

a na celostátní pfiehlídce prací

ZU·. Zajímav˘m a pfiínosn˘m

aspektem tohoto projektu je me-

zioborová spolupráce v rámci

‰koly, která není na jin˘ch ZU·

bûÏná. Zpracování jednoho ná-

mûtu jak v˘tvarn˘m oborem, tak

literárnû-dramatick˘m a hudeb-

ním, je originálním fie‰ením

a otvírá hodnû prostoru pro zají-

mavou spolupráci dûtí na tématu

sice urãeném, ale prolnutém

znaãn˘m mnoÏstvím umûlecké

svobody.

âím se nyní zab˘vá‰, pfiipravu-
je‰ nûjakou svoji v˘stavu
a s k˘m spolupracuje‰ na akti-
vitách spojen˘ch s Galerií
V Kapli v Bruntále?
Dlouhodobû se zab˘vám sv˘mi

nejoblíbenûj‰ími technikami,

a to je grafika (pfiesnûji kombi-

novaná technika hlubokého lep-

tu, malby a kresby) a vosková

batika. Obû techniky jsou jak

prostorovû, tak ãasovû velmi ná-

roãné, a tak snad teprve letos se

mi povede pfiipravit k práci nov˘

ateliér v b˘valé stodole v Med-

lovû, kter˘ mi umoÏní pracovat

na rozdíl od minulosti celoroãnû

a neomezenû i na velk˘ch for-

mátech, a na to se moc tû‰ím. Co

se t˘ãe v˘stav, právû chystám

dvû, jednu v Blatnici pod sv.

Antonínkem a druhou v Lite-

rární kavárnû ¤ehofie Samsy

v Praze.

V bruntálské Galerii V Kapli

spolupracuji na uvádûní na‰ich

pfiedních v˘tvarníkÛ s malou

skupinkou nad‰encÛ, hlavnû

s Milanem Svaãinkou a na‰ím

kurátorem Jindrou ·treitem.

Právû pfiipravujeme katalog

k desátému v˘roãí této galerie.

Bude „malou“ prezentací témûfi

jednoho sta v˘tvarníkÛ, ktefií

zde za dobu její existence vysta-

vovali. V souvislosti s v˘stav-

ním programem Galerie V Kapli

mne napadá srovnání s prací r˘-

mafiovského Octopu. Na rozdíl

od Octopu nejsme nikam tlaãe-

ni, v˘stavní svoboda je stopro-

centní a „socialistické lidové

v˘stavnictví“ nám opravdu ne-

hrozí. Nedovedu si dost dobfie

pfiedstavit, Ïe nám z pozice 

úfiední bude nûkdo urãovat, ko-

ho máme vystavovat. Máme

v‰ak v˘hodu, Ïe pracujeme v˘-

raznû na soukromé bázi s pod-

porou jak soukrom˘ch subjektÛ,

tak ministerstva kultury. Pfiipo-

menu-li si úÏasnou dlouhole-

tou práci, kterou pro muzeum

vykonal a stále dûlá tvÛj otec,

tak ony zvûsti o nov˘ch pfiístu-

·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.

Roman Karel se ptá ·árky Lupeãkové
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Zdravotnictví

·kolství

Omluva redakce
Redakce se omlouvá ãtenáfiÛm a pfiedev‰ím Alfredu Heinischovi ml. a Romanu Karlovi za chybnû uveden˘ nadpis ve ·tafetû z minulého

vydání R˘mafiovského horizontu 05/2008. Místo chybnû uvedeného nadpisu Ladislav Stanûk se ptá Alfreda Heinische mûlo b˘t uvedeno:

Alfred Heinisch ml. se ptá Romana Karla. Chyba vznikla technick˘m nedopatfiením.

pech k práci mne znaãnû dûsí.

Ale i ona tvoje zmínka o nemoÏ-

nosti opravit stfiechu muzea

svûdãí zfiejmû o jin˘ch priori-

tách kompetentních lidí na rad-

nici. Ale demokraticky si volíme

a na‰e demokracie je velmi mla-

dá. Tady je urãitû na místû pfii-

pomenout zcela jin˘ pfiístup

mnoh˘ch soukrom˘ch subjektÛ

k této problematice. Je tfieba 

uvést nezastupiteln˘ pfiínos

mnoh˘ch sponzorÛ, jako napfi.

bruntálského Petra Czasche, r˘-

mafiovského Romana Vepfieka

a mnoh˘ch jin˘ch, kter˘m není

osud kultury tohoto národa lho-

stejn˘.

Pfií‰tû: ·árka Lupeãková se bu-

de ptát Miroslava ·krabala.

Aktuality z Podhorské nemocnice, a. s.

Pfiedstavuje se chirurgické oddûlení
Chirurgické oddûlení se dûlí do nûkolika ãástí:
LÛÏkové chirurgické oddûlení
Novû vybudované lÛÏkové oddûlení má 

12 tfiílÛÏkov˘ch pokojÛ, které jsou vybaveny

nov˘mi postelemi i nábytkem a kaÏd˘ pokoj

má vlastní WC, sprchu a um˘vadlo. Na po-

kojích má kaÏd˘ pacient k dispozici svoji 

uzamykatelnou ‰atní skfiíÀ, kde má uloÏeny

osobní vûci po dobu hospitalizace. V‰echny

pokoje jsou vybaveny dorozumívacím zafií-

zením, televizí, jídelním stolem a Ïidlemi.

Operaãní sály
Dva nové operaãní sály jsou vybaveny ‰piã-

kovou technikou a spolu s oddûlením chirur-

gické JIP a ARO tvofií jeden komplex.

Souãástí operaãních sálÛ je i moderní pfiísá-

lová sterilizace, filtry pro personál i pacienty.

Chirurgické ambulance
Ambulantní péãe je poskytována na dvou

v‰eobecn˘ch chirurgick˘ch ambulancích,

pfiiãemÏ jedna je na pracovi‰ti v Bruntále

a druhá na pracovi‰ti v R˘mafiovû. V‰eobec-

ná chirurgická ambulance v Bruntále má ne-

pfietrÏit˘ 24hodinov˘ provoz. Na pracovi‰ti

v Bruntále fungují v rámci chirurgické am-

bulance je‰tû specializované ambulance, kte-

ré poskytují klientÛm péãi a odbornou po-

moc v rÛzn˘ch oblastech.

Jedná se o tyto odborné ambulance: mam-

mologická, traumatologická, proktologická,

cévní, ambulance pro chronické rány a po-

radna pro stomiky. Cévní ambulanci a ambu-

lanci plastické chirurgie vedou specialisté

z FN Olomouc, ostatní specializované ambu-

lance vedou chirurgové z Podhorské nemoc-

nice.

Na chirurgickou ambulanci mÛÏete pfiijít

i bez doporuãení praktického lékafie nebo

specialisty, nebo i v pfiípadû, Ïe jste byli va-

‰ím lékafiem odesláni na jiné pracovi‰tû, kde

péãe nemusí b˘t kvalitnûj‰í neÏ ta, kterou po-

skytujeme v na‰í nemocnici.

Personální situace
V poslední dobû do‰lo k v˘razné obmûnû

a omlazení lékafiského t˘mu na chirurgii.

V nemocnici pracují specialisté z Olomouce

a ze ·ternberku, dva lékafii se py‰ní titulem

kandidát vûd a kromû zku‰en˘ch lékafiÛ pra-

cuje v t˘mu i nûkolik mlad˘ch perspektiv-

ních lékafiÛ. Lékafisk˘ chirurgick˘ t˘m je

v souãasné dobû jedním z nejlep‰ích v ‰iro-

kém okolí. Zdravotnû-o‰etfiovatelskou ãást

zabezpeãují kvalifikované a ochotné zdra-

votní sestry pod vedením zku‰en˘ch staniã-

ních sester.

Na závûr
Chirurgické oddûlení Podhorské nemocnice

je zde pro vás - obyvatele Bruntálu,

R˘mafiova, Vrbna a okolí.

Bc. Marcela Matú‰Û,
manaÏerka marketingu

Ordinaãní hodiny
chirurgické ambulance
Podhorské nemocnice

R˘mafiov:

pondûlí - pátek    7.00 - 15.00
sobota a nedûle   zavfieno

Zmûna ordinaãní doby na ORL v R˘mafiovû
U‰ní, nosní a krãní ambulance na Hornomûstské ulici ã. 16 (vedle alergologické ambulance v areálu Podhorské nemocnice v R˘mafiovû)

oznamuje zmûnu ordinaãních hodin:

pondûlí  16 - 19 hodin,  stfieda 16 - 19 hodin
V uvedené ordinaãní hodiny vás o‰etfií MUDr. Jifií Kincl, lékafi ORL kliniky Olomouc. K vy‰etfiení není nutné doporuãení.

Pozvánka na vernisáž

BOŘKA ZEMANA
V pátek 4. dubna v 16 hodin

se ve stálé galerii Komunitní ‰koly pfii Gymnáziu R˘mafiov

uskuteãní vernisáÏ v˘stavy doktora umûní, akademického sochafie a malífie Bofika Zemana
pod názvem

Pocta Ïenû
Zveme v‰echny obdivovatele tvorby tohoto umûlce
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Gymnázium pfiipravuje budoucí chemiky
Jako kaÏdoroãnû se studenti Gymnázia

R˘mafiov zúãastnili okresního kola chemické

olympiády kategorie D, kterou pofiádá

Gymnázium Bruntál. Aby se mohli zafiadit

do tohoto klání, museli nejdfiíve projít ‰kol-

ním kolem, které se skládalo z teoretické

i praktické ãásti.

Po zvládnutí testu ‰kolního kola uÏ Alexan-

dra Kunãíková, Michaela Rampulová a Mi-

chaela Matulová odjely, moÏná tro‰ku i se

strachem, do Bruntálu. Do okresního kola se

probojovalo pouze dvanáct soutûÏících, kte-

ré ãekal nelehk˘ úkol.

Po nûkolikahodinovém zápolení jsme v‰ich-

ni s napûtím ãekali na v˘sledky soutûÏe. Ty

byly opravdu v˘borné. Na‰e dûvãata obsadi-

la první, tfietí a ãtvrté místo, coÏ je v této ná-

roãné soutûÏi skvûlé umístûní.

A. Kunãíková (1.) a M. Rampulová (3.) po-

stupují do krajského kola, které se uskuteãní

28. bfiezna v Ostravû. Mgr. Dana Kropáãová

Bydlení na úrovni
Minul˘ t˘den jsme pfiivítali prv-

ní jarní den, tedy alespoÀ podle

kalendáfie. Venku to sice done-

dávna vypadalo, Ïe jaro tady má-

me uÏ od ledna, ale na to pravé si

budeme muset je‰tû chvíli po-

ãkat, aÏ pfiejdou jarní snûhové

metelice a pfieháÀky.

Tak jako na jafie zaãíná pfiíroda

„malovat“ své pestré obrazy,

stejnû jsou na tom i nûkteré 

obytné domy, které se v R˘mafio-

vû zaãínají loupat z desetiletí

pfietrvávající ‰edi a navlékají na

sebe barevné hábity, tu zdafiilej-

‰í, jinde zase ménû vkusné.

Opr˘skaná, ãasem a vlhkostí po-

lorozpadlá dfievûná okna a reza-

vé vstupní dvefie nahrazují vût‰i-

nou plastové s dokonalou tepel-

nou i zvukovou izolací. Nevy-

hovující stfiechy jsou peãlivû 

opravovány, plá‰tû domÛ, pÛdy,

pfiípadnû pÛdní vestavby jsou za-

teplovány silnostûnn˘m polysty-

renem a i ty nejmen‰í skulinky

jsou zacpány, aby ani Ïdibíãek

nastfiádaného tepla nemûl ‰anci

proklouznout ven. Vodovodní li-

tinové trubky jsou nahrazovány

trubkami z PVC, na radiátory 

ústfiedního topení jsou montová-

ny digitální termostatické venti-

ly, na chodbách spoleãn˘ch pro-

stor jsou automatická ãidla pro

rozsvûcování svûtel, to kvÛli ús-

pofie elektrické energie. Moderní

rekonstruované v˘tahy podle

pfiísn˘ch norem Evropské unie

se témûfi nehluãnû ‰plhají do nej-

vy‰‰ích pater domÛ poté, co pa-

saÏéfii navolí na displeji poÏado-

vané patro.

To není utopie. Nav‰tívili jsme

jeden z druÏstevních domÛ na

Vûtrné ulici, kter˘ není ov‰em

s v˘‰e popsan˘m vybavením

v R˘mafiovû jedin˘ - s v˘jimkou

toho v˘tahu. Ten tady nenajdete,

je souãástí vy‰‰ích r˘mafiov-

sk˘ch domÛ.

„Rozhodli jsme se k rekonstrukci
celého baráku, ne proto, Ïe je to
moderní nebo hezké pro oko, ale
proto, Ïe uÏ se dnes v‰em nájem-
níkÛm kutálejí penízky zpátky do
dlanû. KaÏdopádnû to byl krok
správn˘m smûrem a za tímto kro-
kem stojí v‰ichni na‰i nájemní-
ci,“ zhodnotil skromnû situaci

dnes jiÏ velmi kvalitního bydlení

v druÏstevním domû na Vûtrné 

ulici pfiedseda místní druÏstevní

samosprávy Josef Beyer, kter˘ je

„druÏstevníkem“ od roku 1970.

Sedíme je‰tû spolu s dal‰ími

dvûma nájemníky - „poboãníky“

pana Beyera - Janem Kotrlou

a Valentinem Bordovsk˘m v su-

terénní místnosti tfiívchodového

domu, která spí‰e neÏ sklepní

prostor pfiipomíná docela útuln˘

ob˘vák. „To jsme si v‰echno
s lidmi z baráku dali pûknû do
pucu, chlapi vyrobili police, pfii-
nesli nûjaké skfiíÀky, vyrobila se
jakási malá kuchyÀka a Ïenské
ruce dotvofiily to, co zde vidíte,

alespoÀ se máme teì kde scházet
a pfiem˘‰let, kde a jak co zlep-
‰it,“ doplÀuje pan Beyer a zaãí-

ná listovat v dokonale pfiehled-

ném zápisníku, kde nezasvûcen˘

vidí jen hromadu nûjak˘ch ãísel,

odpoãtÛ a sumáfiÛ.

„Posledním vylep‰ením na‰eho
domu je instalace protipoÏárních
dvefií u v‰ech bytÛ. Nevím, jestli
to v nûkterém z domÛ v R˘mafio-
vû uvidíte, v‰ak se pojìte podí-
vat,“ vybízí mû Jan Kotrla.

Dovídám se, Ïe k tomuto kroku

pfiistoupili nájemníci zejména

kvÛli bezpeãnosti. Pfii vzniku po-

Ïáru odolají dvefie aÏ tfiicetimi-

nutovému hofiení a lidé tak mají

moÏnost úniku.

Procházíme postupnû cel˘m do-

mem, kde vévodí dokonalá ãis-

tota a pofiádek. Na stûnû visí tep-

lomûr a obrázky. V koãárkárnû

má kaÏdé kolo, koãárek, kolo-

bûÏka i tfiíkolka své „parkovi‰-

tû“. Vidím zbrusu nové betonové

podlahy natfiené barvou. Stejnû

tak i omítky na chodbách jsou 

opatfieny barvou proti otûru.

Dovídám se, Ïe kaÏd˘ vchod si

zvolil „svou“ barvu.

„Ventily topení na chodbách má-
me nastaveny a zabezpeãeny tak,
aby s nimi jednak nemohl nikdo
manipulovat a také aby se pro-
story pouze lehce temperovaly.
Jedinû v pfiípadû, kdy by venkov-
ní teplota klesla hluboko pod
bod mrazu, tak bychom museli
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pfiitopit,“ dodává starostlivû Jo-

sef Beyer.

V suterénu pfiede dvefimi do su-

‰árny visí na hfiebíãku velk˘ se‰it,

kde se zapisují nájemníci, kdyÏ si

chtûjí povûsit prádlo. I kdyÏ vût-

‰ina domácností má dnes automa-

tickou praãku, o kus dál byla za-

chována prádelna, kde je moÏné

si napfiíklad ruãnû pfiemáchnout

prádlo a která má i svÛj samostat-

n˘ záchod. V‰e zhotoveno a nain-

stalováno muÏsk˘m osazenstvem

nájemníkÛ. Suterénní stropy jsou

navíc zatepleny polystyrenov˘mi

podhledy, to aby pfiízemní byty

mûly tepleji.

Ke v‰em hlavním vchodov˘m

dvefiím do domu a k suterénním

dvefiím potfiebujete pouze jeden

klíã, jak dÛmyslné. „Pfiijdete ke
zvonkÛm, které jsme nechali spo-
lu s domácím telefonem také re-
konstruovat, a automaticky se
vám rozsvítí svûtlo. A pÛdu, tu
máme snad nejhezãí v republi-
ce,“ dodává s úsmûvem Josef

Beyer. Na dotaz, co Ïe je na pÛ-

dû tak „úchvatného“, se mi do-

stává vysvûtlení: „Pfiedev‰ím by
vás pfiekvapila dokonalá ãistota
a potom bezchybné utûsnûní pro-
ti vlhkosti a únikÛm tepla. Je tam

parozábrana a 14 centimetrÛ sil-
ná vata.“ Tak to je opravdu do-

konalost sama, pomyslím si.

„V posledních letech se fond
oprav dvakrát navy‰oval, to pro-
to, aby vznikla finanãní rezerva
právû na podobné potfiebné vûci.
Ale teì, kdyÏ jsme zateplili dÛm
a vymûnili plastová okna, zji‰Èu-
jeme, Ïe to, co jsme navy‰ovali
na fond oprav, teì vlastnû u‰et-
fiíme na topení. TakÏe platíme
stejnû jako pfied nav˘‰ením, nûk-
tefií dokonce je‰tû míÀ, a to mno-
ho lidí dfiív nechápalo,“ upfies-

Àuje Jan Kotrla. „V koneãném
v˘sledku jsem u‰etfiil za rok 2007
14 000 Kã na topení,“ fiíká pfie-

svûdãivû Josef Beyer a ukazuje

se‰it s pfiesnou evidencí v kilo-

joulech. Tím, Ïe si nechali ná-

jemníci zabudovat svûtla, která

reagují na pohyb a rozsvûcují se

postupnû jen tam, kam ãlovûk

stoupá do patra, u‰etfiená energie

na spoleãn˘ch prostorách ãítá

celkem 66 % za rok.

„Rozhodnutí jít ‘do toho’ padlo
v roce 2004 s vyhlá‰en˘m pro-
gramem Panel. Dalo to ov‰em
hodnû pfiesvûdãování a ne v‰ich-
ni lidé byli tomu naklonûni.
Nikdo nechápal, kdyÏ jsem jim

fiíkal, Ïe tím, Ïe není barák za-
teplen˘, nemá plastová okna, vy-
hazují chleba z okna. V‰ichni na
mû koukali a nechápali. Byli
i takoví, ktefií fiíkali, Ïe je to jako
za komunistÛ, v‰echno pfiíkazem.
A tak jsme stanovili pravidla.
Pokud bude 75 % nájemníkÛ
souhlasit s jak˘mkoliv rozhodnu-
tím, které se pfiedem projedná
a dobfie pfiipraví, tak zb˘vající
ãtvrtina se musí pfiizpÛsobit,“
dodává pan Beyer.

Dnes je situace zcela jiná. Lidé

pochopili a jsou velmi rádi, kdyÏ

jim pfiichází pfieplatky za elektfii-

nu a teplo. Nikdo uÏ neremcá

a nenadává. Digitální mûfiiãe by-

ly úsporami zaplaceny ne za de-

set mûsícÛ, ale uÏ za ãtyfii mûsíce

topné sezóny. A ãástka, která se

vybírala dfiív do fondu oprav, pÛ-

jde po dobu patnácti let na tfiími-

lionov˘ úvûr, kter˘m se opravil

cel˘ dÛm. U tfiípokojového bytu

to dûlá asi 1100 Kã, u dvoupoko-

jového bytu asi 750 Kã. Lidé te-

dy neplatí nic neÏ to, co si dfiív

platili do fondu oprav. Jak prosté

a prÛhledné. A hlavnû velmi eko-

nomické! Peníze jim totiÏ „pada-

jí do klína“ s u‰etfien˘mi náklady

na topení a elektrickou energii.

NájemníkÛm není lhostejné ani

okolí domu. Pravidelnû se stara-

jí o zeleÀ, sekají trávu, vysazují

kefiíky, okrasné dfieviny a kytky.

Nedávno se rozhodli svépomocí

po dohodû s mûstem zbourat sta-

rou nevzhlednou zídku, která na-

víc bránila prÛchodu z jedné

strany domu na druhou, teì se

chtûjí svépomocí pustit do pfie-

dláÏdûní chodníku pfiiléhajícího

k domu. Inu bez práce nejsou

koláãe. Ale pokud se ty koláãe

peãou s láskou a radostí, chutna-

jí dvakrát tolik.

Pfií‰tû pfiineseme informace

o tom, jaké moÏnosti zlep‰ení si-

tuace s bydlením se nabízí ná-

jemníkÛm v obecních bytech, co

je to deregulace nájemného, zda

je v˘hodné koupit dÛm do osob-

ního spoluvlastnictví, jak˘ je

v souãasné dobû koeficient v˘-

poãtu ceny obecního bytu, co je

potfieba uãinit v pfiípadû zájmu

o odkoupení domu, kdy a za ja-

k˘ch podmínek provede Byterm

opravy nebo rekonstrukci domÛ

- (zateplení, v˘mûnu oken) nebo

zda mohou o dílãí opravy Ïádat

jednotliví nájemníci. âtûte

v pfií‰tím vydání R˘mafiovského

horizontu. JiKo

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Hejtman pokfitil 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje
Moravskoslezsk˘ kraj zaãíná vyuÏívat pro pro-

pagaci svého turistického potenciálu nejmoder-

nûj‰í technologii. Cílem nového projektu, pod-

porovaného Evropskou unií, je zv˘‰it pfiitaÏli-

vost regionu pro náv‰tûvníky a souãasnû zlep-

‰it úroveÀ poskytovan˘ch informaãních sluÏeb

v oblasti cestovního ruchu. Projekt 3D model

kraje pfiiná‰í digitální barevnou ortofotomapu

(leteckou mapu), nafocení ‰ikm˘ch snímkÛ vy-

bran˘ch lokalit a sestavení digitálního modelu

terénu severní Moravy a Slezska. UmoÏní tak

propagaci turisticky zajímav˘ch míst, napfií-

klad hradÛ, zámkÛ, kostelÛ, muzeí, pohofií ãi

cyklotras prostfiednictvím atraktivních prÛletÛ

nebo velmi pfiesn˘ch 3D modelÛ vybran˘ch

objektÛ. 

„Sv˘m rozsahem je projekt unikátní nejen
u nás, ale v celé v˘chodní a stfiední Evropû.
Bude slouÏit nejen pro podporu cestovního ru-
chu, ale souãasnû nabízí uplatnûní i v dal‰ích
oblastech. Obecnû se dá 3D model kraje vyuÏít
v rÛzn˘ch aplikacích geografick˘ch informaã-
ních systémÛ. Velmi v˘znamná oblast vyuÏití je
krizové fiízení. Tfieba u hasiãÛ a dal‰ích sloÏek
integrovaného záchranného systému vãetnû
krizov˘ch ‰tábÛ obcí,“ upozornil pfii kfitu DVD

hejtman MSK EvÏen To‰enovsk˘ a dále dopl-

nil: „Vytvofiená data 3D modelu lze vyuÏít také
v projektu FLOREON, kter˘ za finanãní pod-
pory kraje realizuje Vysoká ‰kola báÀská –
Technická univerzita Ostrava. Zahrnuje mate-

matick˘ model, kter˘ na základû mûfiení sráÏek,
prÛtokÛ, profilu terénu a dal‰ích údajÛ stano-
vuje pfiedpovûì rozsahu moÏn˘ch záplav.“
3D model kraje je dostupn˘ uÏivatelÛm z we-

bového portálu Moravskoslezského kraje a dá-

le ve vybran˘ch turistick˘ch informaãních

centrech, kde je navíc doplnûn o ‰ikmé snímky

zajímav˘ch objektÛ. Díky nim se dá napfiíklad

urãit, kde má budova vchod, kolik má pater, jak

je pfiístupné okolí a podobnû. Center vybave-

n˘ch prezentaãní technikou pro 3D model kra-

je je zatím jedenáct (Bruntál, âesk˘ Tû‰ín,

Fren‰tát p. R., Fr˘dek-Místek, Nov˘ Jiãín,

Hradec nad Moravicí, Jablunkov, Krnov, Odry,

Ostrava a R˘mafiov). Projekt bude nadále roz-

‰ifiován o nové informace v oblasti cestovního

ruchu prostfiednictvím editaãního

pracovi‰tû, které vzniklo v Agentufie

pro regionální rozvoj v Ostravû. 

„Letos je dÛleÏité pfiedev‰ím uvést
do aktivního fungování samotn˘
projekt a zároveÀ s ním související
diskusní fórum, které bude udrÏovat
dobrou komunikaci s uÏivateli 
a efektivnû získávat zpûtnou vazbu,“
fiekl námûstek hejtmana MSK Pavel

Drobil. „Pro informaãní portfolio
pak bude leto‰ní prioritou roz‰ífiení
modelu o vrstvu turistick˘ch tras,
zpfiesnûní cyklostezek, doplnûní vo-
dáck˘ch tras i lyÏafisk˘ch stfiedisek.

Dal‰ím zámûrem je provázání novû pfiipravo-
vaného webu kraje s 3D modelem, také propo-
jení s databází Tourdata a samozfiejmû aktuali-
zace informací k památkám, galeriím atd.
Jedním z cílÛ bude v horizontu nûkolika let pro-
pojení na‰eho modelu do Olomouckého
a Zlínského kraje a také partnersk˘ch regionÛ
v zahraniãí – Îilinského kraje na Slovensku
a Slezského vojvodství v Polsku,“ plánuje ná-

mûstek Drobil. 

Náklady na realizaci projektu dosáhly 15 mili-

onÛ korun. Z toho 75 procent pokryla dotace

Evropské unie. Peníze se vyuÏily mimo jiné na

vytvofiení deseti kompletních PC pracovi‰È a na

vydání 11 tisíc kusÛ propagaãního DVD. 

Barbara Odstrãilíková, tisková mluvãí 

Fota: archiv MSK
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V kÛÏi ... obsluhy ãistiãky odpadních vod

aneb Se ·v˘cary za ãisté vodní toky
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe jak-

mile se v ãesk˘ch zemích zaãala

ve 13. století rozvíjet mûsta, na-

staly problémy s hygienou.

Poãet obyvatel i zvífiat na relativ-

nû malém prostoru rostl, objevo-

vala se fiemeslná v˘roba a odpad

se hromadil. Konãil na ulicích

a námûstích nebo na dvorech

a v odpadních jímkách. Odtud se

sice ãas od ãasu odvezl, ale na

skládky, které leÏely na bfiezích

fiek a potokÛ, nebo se házel pfií-

mo do nich. V̆ sledek byl nasna-

dû...

Pravda, objevovala se dílãí nafií-

zení a opatfiení mûstsk˘ch rad

a stavebních fiádÛ, situaci ale pfií-

li‰ neovlivÀovala. A dÛsledky?

Epidemie, vysoká úmrtnost

a nízk˘ prÛmûrn˘ vûk, asi kolem

tfiiceti let, na kterém se podepi-

sovaly i váleãné konflikty. Kdy-

by mûstské populace tehdy ne-

doplÀovali lidé z venkova, poãet

obyvatel by klesal a moÏná by

nûkterá mûsta i zanikla! Poãet 

obyvatel vût‰iny ãesk˘ch a mo-

ravsk˘ch mûst v podstatû aÏ na

vût‰í ãi men‰í v˘jimky od konce

14. století dlouhodobû klesal ne-

bo stagnoval a situace se zmûni-

la aÏ koncem 18. století.

Úlohu kanalizace plnily ve stfie-

dovûku prosté strouhy, odkryté

i zakryté Ïlaby, které odvádûly

ãást neãistot ze dvorkÛ na ulice,

kde se napojovaly na uliãní

strouhy (tento systém fungoval

aÏ do 18. století, kdy zaãal b˘t

nahrazován, napfi. ve Vídni, kle-

nut˘mi cihlov˘mi stokami).

Leccos by se mohlo zmûnit dfií-

ve, kdyby mû‰Èané neprojevova-

li zájem jen o prostor pfied vlast-

ním domem, protoÏe o ten mûli

povinnost se starat. Neãistoty

klidnû odhazovali pfied sousedÛv

dÛm ãi na obecní stfiední ãást 

ulice. Jaké z toho byly spory, se

lze doãíst v soudních písemn˘ch

pramenech té doby.

Pokud mûsta mohla, vyuÏívala

v‰echny dostupné vodní zdroje

a voda se zavádûla nejen do ka-

‰en, ale i do jednotliv˘ch domÛ.

Pfiednost v zásobování pramen-

nou vodou z vodovodÛ mûly 

obecní stavby a instituce (ka‰ny,

láznû, radnice, fara, ‰kola ad.),

domy pfiedních patricijÛ a dÛle-

Ïité hospodáfiské budovy. Od-

boãky z hlavní trasy vodovodu

konãily obvykle na dvorcích do-

mÛ, kde ústily do dfievûn˘ch ká-

dí a byly uzavfieny kohouty.

KdyÏ voda nestaãila, zavádûl se

místy i ‰etfiící reÏim. Pravomoc

zasáhnout a zavfiít soukrom˘ vo-

dovod mûl takzvan˘ rourník,

kter˘ se rovnûÏ staral o ãi‰tûní

potrubí.

Pravidelné zásobování vytvofiilo

alespoÀ ãásteãnû ve mûstech (na

venkovû se dál ãerpala voda ze

studní, ale i pfiímo z fiek ãi poto-

kÛ) lep‰í prostfiedí pro hygienu,

i kdyÏ spousta problémÛ s odpa-

dem a zneãi‰Èováním vody pfietr-

vávala.

reportáÏ

Dnes se vût‰ina ãesk˘ch domác-

ností nemusí obávat otázky, kam

Ïe to vlastnû mizí v‰echny spla‰-

ky, poãínaje vodou z ranní hygi-

eny, umytím hrníãku po snídani,

pfiípadnû spláchnutím záchodu

po „velké potfiebû“. Zkrátka

a dobfie v‰e zmizí nûkde v nená-

vratnu um˘vadlové, dfiezové ne-

bo záchodové v˘levky. Kam

vlastnû putuje ná‰ „tekut˘“ od-

pad, proã musí mít mûsta ãistiã-

ky odpadních vod a jak fungují?

Za odpovûìmi na tyto a dal‰í 

otázky jsem se tentokrát vypra-

vil na r˘mafiovskou ãistiãku od-

padních vod, která leÏí na ulici 

8. kvûtna, po pravé stranû silnice

u v˘jezdu z R˘mafiova na Bfii-

dliãnou.

ProjíÏdím otevfienou bránou

komplexu ãistiãky odpadních

vod s cedulí Projekt „SPLA·-
KOVÁ KANALIZACE R¯MA-

¤OV“ byl realizován s finanãní
podporou Státního fondu Ïivotní-
ho prostfiedí âeské republiky
(SFÎP âR) a mûsta R˘mafiova.

Dále na ceduli stojí: Celkové ná-
klady projektu 88 852 000 Kã, pod-
pora SFÎP âR - 63 765 000 Kã.
Zaãátek realizace záfií 2002, ko-
nec realizace prosinec 2003.

Av‰ak pÛvodní stavba ãistírny

vznikla uÏ v ‰edesát˘ch letech

a v letech 1994 - 1997 byla po-

prvé rekonstruována s pomocí

vlády ‰v˘carské konfederace.

Zastavuji u nevelké pfiízemní bu-

dovy, vcházím dovnitfi a na

chodbû mû vítá jedin˘ pracovník

tohoto komplexu a zároveÀ mÛj

prÛvodce Martin Kfienek. Bez

dlouhého vysvûtlování vyráÏíme

na exkurzi do, jak pozdûji zji‰Èu-

ji, velmi dÛmyslného ãistícího

systému.

Co mû pfiekvapí nejdfiíve, je do-

konalá ãistota. Kam ãlovûk po-

hlédne, v‰ude ãisto, nikde Ïádné

odpadky, papíry. Platí to i o bu-

dovách a zejména o provoze ka-

lolisové linky. Prohlídku zaãíná-

me tam, kde pfiitéká na ãistiãku

voda z kanalizace (spla‰ky z do-

mácností, firem, de‰Èová voda,

spodní voda atd.). Jedná se o po-

trubí pomûrnû velkého prÛmûru.

Voda tady zapáchá a pospíchá

pfiepáÏkov˘m systémem k první-

mu mechanickému ãi‰tûní na

takzvaná ãesla. Jde o jakési vel-

ké „hfiebeny“, na kter˘ch se za-

chytávají vût‰í pfiedmûty - vûtve,

plechovky, hadry, papíry a dal‰í.

„Tady ta ãesla jsou hrub‰í, o kus
dál máme pak ãesla jemnûj‰í,
kde se zachytávají mnohem men-
‰í pfiedmûty,“ informuje Martin

Kfienek.

Postupujeme dál a vidíme, jak se

voda sune do velké betonové ná-

drÏe, uprostfied které je vyv˘‰ená

betonová skruÏ. Voda v ní vífie-

ním zanechává drobn˘ písek

a ‰tûrk, kter˘ je pak dopravní-

kem pfiená‰en do pfiipravené ná-

doby. Voda dále mífií do ãerpací

stanice surové vody, která je

v komplexu jako jediná pfiepado-

vá. „Celá ãistiãka odpadních
vod pracuje na gravitaãním
principu, v této ãerpací stanici
jsou tfii ãerpadla, která nám hla-
dinu vody zvednou aÏ o tfii metry
a voda samospádem pokraãuje
do dal‰ích ãistících sekcí,“ po-

kraãuje v odborném v˘kladu

Martin Kfienek.

Vidím, Ïe voda vtéká do velk˘ch

betonov˘ch obdélníkov˘ch ná-

drÏí, které jsou mezi sebou pro-

pojeny, a obfií vrtule zde separují

zbytky organick˘ch látek, které
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nezachytila ãesla, a vytváfií spo-

lu s aktivními kaly homogenní

smûs. Jedná se napfiíklad o rost-

liny, trávu, zbytky jídel, slupky

brambor a podobnû. „Tady mÛ-
Ïeme vidût, jak se nám voda pfie-
valuje a míchá, kal pomalu sedá
a usazuje se a po chvíli se opût
míchání dává do pohybu. A tady
uÏ je vidût témûfi ãistá voda.
Spodem pak voda odchází do ak-
tivaãních nádrÏí, kde dochází
k odbourávání dusíkat˘ch lá-
tek,“ vysvûtluje zasvûcenû mÛj

prÛvodce.

KaÏdá ze dvou obfiích aktivaã-

ních nádrÏí s hloubkou sedm

metrÛ má na hladinû dvû mûfiící

sondy, které zaznamenávají ob-

sah kyslíku ve vodû a dal‰í ãásti-

ce. V‰e monitoruje poãítaã, kter˘

spou‰tí dmychadla, jeÏ vhánûjí

do vody stlaãen˘ kyslík a tím ji

okysliãují. „Tady odsud uÏ byste
nemûl cítit Ïádn˘ zápach, v‰e by
mûlo b˘t odbouráno, napfiíklad
ãpavky, moãovina a v‰echny dal-
‰í dusíkaté a odorizující látky.
Hlavním odbourávatelem je
v na‰em pfiípadû kyslík,“ doví-

dám se z úst Martina Kfienka.

SluÏbu na ãistiãce drÏí od ‰esti

do pÛl tfietí. Pak se cel˘ systém

pfiepíná na automatické fiízení

a poãítaã hlídá pfiípadné odchyl-

ky nebo poruchy.

Nabízí se otázka, proã systém

nepracuje plnû automaticky bez

zásahu lidské ruky? Není to

moÏné. Bez zásahu lidské ruky

by to ne‰lo. Je potfieba odváÏet

postupnû nahromadûn˘ materiál

sebran˘ na ãeslech, kontrolovat

hodnoty namûfiené sondami

a vést o mûfiení dokumentaci,

pravidelnû provádût údrÏbu nû-

kter˘ch nejvíce namáhan˘ch

mechanismÛ a dal‰í nezbytné

pracovní úkony spojené s v˘ko-

nem povolání obsluhy ãistiãky

odpadních vod. âistiãka je po

dobu nepfiítomnosti obsluhy mo-

nitorována a jakákoliv závada je

okamÏitû automaticky odesílána

Antonínu Urbánkovi, jednateli

spoleãnosti Mûstské sluÏby, kte-

ré mají ãistiãku na starost, dále

obsluze ãistiãky Martinu Kfien-

kovi a také mistru Bohumilu

Mofikovskému.

Napadá mû dal‰í otázka. Co se

stane, kdyÏ by voda nebo nûkte-

r˘ uzavírateln˘ ventil ãi jin˘ me-

chanismus na ãistiãce v zimû za-

mrzl? „K tomu nemÛÏe dojít.
Voda, která teãe kanalizací, pro-
téká v takzvané nezámrazové
hloubce, coÏ je asi dva aÏ tfii
metry pod povrchem zemû, také
voda z domácností má daleko
vy‰‰í teplotu. Je‰tû se nikdy ne-
stalo, aby byÈ i v na‰ich r˘ma-
fiovsk˘ch podmínkám, k podobné

situaci do‰lo,“ ubezpeãuje mû

mÛj prÛvodce Martin Kfienek.

Dostáváme se k poslednímu

ãlánku ãi‰tûní a tím je dosazova-

cí nádrÏ. Dalo by se bez nadsáz-

ky fiíci, Ïe voda je tady jiÏ kfii‰Èá-

lovû ãistá. Po okraji nádrÏe se

pomalu sune jakési dlouhé rame-

no, které u dna rozvifiuje hrab-

lem kal, aby se neusazoval. Ten

je pak odspodu ãerpadly pfieãer-

páván kalovou ‰achticí do ved-

lej‰í zahu‰Èovací nádrÏe a odtud

kal ãerpadlo dopraví dále do vy-

hnívací nádrÏe. Z této nádrÏe je

pak kal dopravován na kalolis,

kter˘ jej zbavuje pfiebyteãné vo-

dy, a následnû je dopravníkem

transportován na úloÏi‰tû, ze kte-

rého je odváÏen na kompostárnu

v areálu ãistiãky, kde se k nûmu

pfiidává listí, tráva a zbytky dfiev-

ní hmoty. „Na hladinû dosazo-
vací nádrÏe sbírá rameno je‰tû
poslední zbytky biologického
materiálu - napfiíklad napadané
listí a podobnû, a pfies nornou
stûnu a tady ty zuby, na kter˘ch
vidíme i jakési fiasy, které nejsou
na závadu, ale tvofií poslední do-
ãisÈovací filtr, odtéká jiÏ napros-
to ãistá voda zpût do Podolského
potoka,“ podává zasvûcen˘ v˘-

klad ke koneãné filtraci odpadní

vody Martin Kfienek.

Díváme se na kontrolní digitální

mûfiiã kalnosti vody pfii odtékání

do „Podoláku“. Mûfiiã ukazuje

kalnost 8,7, pfiípustná norma je

35. Vedle je pfiístroj na mûfiení

prÛtoku. Právû teì protéká 66 li-

trÛ vyãi‰tûné vody za vtefiinu. Za

uplynul˘ rok tudy proteklo

1 363 780 m3 vody, ze které vy-

produkovala ãistiãka 932 tuny

ãistírenského kalu. Podle roz-

hodnutí vodoprávního úfiadu

mûsta R˘mafiova jsou stanoveny

závazné limity pro ãi‰tûní od-

padních vod. Pfiípustné látky pfii

odtoku z ãistírny odpadních vod

nesmí pfiekroãit stanovené nor-

my. U biologické spotfieby kyslí-

ku je to 20 mg/l, u chemické

spotfieby 60 mg/l, nerozpustné

látky nesmí pfiekroãit 25 mg/l,

celkov˘ dusík nesmí b˘t vy‰‰í

jak 15 mg/l, amoniakálního dusí-

ku nesmí b˘t více jak 5 mg/l a fos-

for nesmí b˘t pfiekroãen o víc jak

4 mg/l. Kontrola se provádí i na

pfiítoku do âOV pro porovnání

hodnot ãi‰tûní.

Mífiíme je‰tû do prostoru kaloli-

su. Na jednom z panelÛ se najed-

nou rozsvûcuje ãervená kontrol-

ka. Co se dûje? „No vidíte, do-
konce jste svûdkem poruchy
v pfiímém pfienosu,“ oznamuje

mi mÛj prÛvodce a dodává: „Nic
váÏného se nedûje, jen se nám
ucpaly trubky, kter˘mi se dávku-
je prá‰ek - flokulant na sráÏení
kalu. Závada je za chvíli odstra-
nûna,“ uji‰Èuje mû obsluha ãis-

tiãky. Na‰i prohlídku po ãistiãce

konãíme letm˘m pohledem na

kompostárnu rozdûlenou podle

„zrajícího“ kalu na tfii sekce.

Opravdu velmi dÛmyslné a pro-

pracované, pomyslím si. Pfiíroda

se mÛÏe zaradovat, protoÏe po-

tok, kter˘ od nás teãe dál, nene-

se Ïádné známky zneãi‰tûní civi-

lizací. JiKo
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Kam na v˘let

Pfiipomínáme si

Do jarní pfiírody nejen za bledulemi
Za koberci kvetoucích zákonem chránûn˘ch

bledulí jarních, kter˘ch na R˘mafiovsku ros-

te spí‰e poskrovnu, se mÛÏeme vydat napfií-

klad do Chránûné krajinné oblasti Litovelské

Pomoraví. Tato cibulovitá rostlina s bíl˘mi

kvûty a kapkami Ïlutû na okrajích okvûtních

lístkÛ potfiebuje ke svému Ïivotu spoleãen-

ství luÏních lesÛ a nivních luk s periodicky

zaplavovan˘m územím. Taková je pfiíroda

tam, kde fieka Morava v luÏních lesích boha-

tû meandruje, má spousty slep˘ch ramen

a pravidelnû zaplavovan˘ch tÛní, kde najde-

me mokfiady a v dobû, kdy jsou je‰tû stromy

a kefie neolistûné, také rozkvetlé koberce

snûÏenek pfiedjarních, bledulí jarních a dal-

‰ích jarních kvûtÛ.

Bledule jarní ve vût‰ím mnoÏství mÛÏeme

najít v podhÛfií JeseníkÛ a Orlick˘ch hor,

v místech, kde probíhá zemská hranice mezi

Moravou a âechami, mezi horním tokem

Moravské Sázavy a Tiché Orlice. Patfií k nim

napfiíklad i chránûná území V Dole a Selsk˘

potok u Cotkytle nebo Orliãsk˘ potok, kter˘

pramení pod Such˘m vrchem. Meandrující

fiíãka âenkoviãka, pramenící pod horou

Jefiábek (858,7 m) a Bukovou horou (958 m),

dala název dal‰ímu chránûnému území na-

zvanému âenkoviãka. To je známé v˘sky-

tem mnohatisícového mnoÏství bledulí ko-

bercovitû pokr˘vajících úzkou nivu âenko-

viãky. Tuto nádheru si mÛÏeme prohlédnout

z cesty sledující tok fiíãky po jejím druhém

bfiehu.

Za bledulemi a dal‰ími zajímavostmi pfiírody

i krajiny se mÛÏeme vypravit také do Pfií-

rodního parku Bfiezná na ·títecko a ZábfieÏ-

sko. Pfiírodní park Bfiezná s nejsevernûj‰ím

místem u Písafiova (poblíÏ známé zájezdní

hospody Kocanda u silnice ã. 11) je tvofien

rovinat˘mi a mírnû zvlnûn˘mi náhorními

plo‰inami se soustavou hluboce zafiíznut˘ch

malebn˘ch údolí, kter˘mi si razí cestu potÛã-

ky, vlévající se do Bfiezné ãi Mor. Sázavy.

¤íãka Bfiezná, která tvofií západní hranici

zdej‰ího pfiírodního parku, se u Ho‰tejna vlé-

vá do Mor. Sázavy. Od Ho‰tejna pak jeho

hranice pokraãuje v˘chodním smûrem na

ZábfieÏsko. Nejv˘stiÏnûj‰ím znakem tohoto

území je jarní trvalka bledule jarní. Koberce

ãi plantáÏe této rostlinky najdeme koncem

bfiezna na vlhk˘ch lukách v okolí osady Na

Horách a obcí Horní Studénky Drozdov

a Jedlí. Zvlá‰tní v˘znam mají pfiedev‰ím dru-

hovû bohaté nivní louky kolem fiíãky Bfiezné,

kde bleduli po odkvûtu následnû stfiídají dal-

‰í kvetoucí rostliny, mezi nimi napfi. knotov-

ka lesní, kakost hnûdoãerven˘ nebo Ïlut˘ ko-

satec. Ve slep˘ch ramenech fieky a v jejích

tÛních najdeme také celou fiadu obojÏivelní-

kÛ a drobn˘ch kor˘‰Û. Ve ·títech, v severní

ãásti pfiírodního parku, se nachází i v˘znam-

ná paleontologická lokalita severní Moravy,

kde v hlini‰ti místní cihelny byly v posled-

ních tfiiceti letech nalezeny zkamenûliny ml-

ÏÛ, bfiichonoÏcÛ nebo amonitÛ. K nejnovûj-

‰ím zajímavostem pro turisty v‰ak ve

·títech, vzdálen˘ch 12 km od Zábfiehu, patfií

Akrobatpark Ale‰e Valenty, nejvût‰í letní

skokansk˘ areál v Evropû, kter˘ nabízí spor-

tovní zázemí pro lyÏafiské akrobaty i dal‰í

milovníky adrenalinového vyuÏití volného

ãasu. Areál je otevfien od kvûtna do fiíjna den-

nû mimo pondûlí.

Pro ty, kdo chtûjí poznat spí‰e nûco z histo-

rie, se najdou ve zdej‰ím kraji dal‰í zajíma-

vosti, jako tfieba lidové stavby nebo

v Ho‰tejnû, leÏícím u trati Olomouc - Praha,

pozÛstatky starého hradu s „novûj‰ím“ obe-

liskov˘m památníkem, postaven˘m v r. 1847

stavitelÛm této trati. Za druhé svûtové války

operovaly ve zdej‰ím kraji partyzánské sku-

piny, na coÏ upomínají názvy rÛzn˘ch míst

i pomníãky zabit˘ch a umuãen˘ch lidí.

Rozhodnû je v této krajinû vidût mnoho dal-

‰ích zajímavostí a stojí za to ji nav‰tívit. Pro

pû‰í turisty i cykloturisty jsou zde vyznaãeny

rÛzné trasy, po kter˘ch se mohou vydat.

Nelze v‰ak zapomínat na to, Ïe bledule jarní

je chránûná rostlina a v pfiírodû se nesmí tr-

hat a její cibule vykopávat.

Informace:
mapy KâT ã. 49 âeskomoravské Mezihofií,

ã. 52 ZábfieÏsko, ã. 53 Králick˘ SnûÏník

internet: www.lanskrounsko, www.stity.cz,

www.zabrezsko.cz, www.akrobatpark.com

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

Divi‰, Denis, Dion˘sos aneb Inspirace zrozená z bleskÛ
Konec bfiezna s sebou pfiiná‰í prastaré svátky -

oslavuje se jarní rovnodennost, zaãátek jara

a znovuzrození pfiírody, v kfiesÈanském pro-

stfiedí Velikonoce. V antickém ¤ecku se na

konci bfiezna slavily velké dion˘sie, svátek bo-

ha vína, úrody, plodnosti, inspirace a bujarého

veselí. K uctûní Dion˘sa se konaly hluãné prÛ-

vody v maskách s hudbou a tancem, které vr-

cholily divadelním kláním pûvcÛ v kozlích kÛ-

Ïích. Z tûchto nespoutan˘ch oslav se postupnû

vyvinul základ dramatického umûní kulturní

Evropy.

Zrození Dion˘sa (lat. Bakcha) bylo stejnû di-

voké jako jeho povaha. Byl potomkem nejvy‰-

‰ího boha Dia a thébské princezny Semelé.

Tuto nevûru, stejnû jako nesãetné mnoÏství

dal‰ích, tûÏce nesla Diova zákonitá manÏelka

Héra, a proto zakroãila. Pfiemluvila tûhotnou

Semelé, aÈ po svém milenci poÏaduje dÛkaz

svého boÏství, tedy aÈ se jí zjeví v celé své nád-

hefie. Zeus jí nemohl nic odepfiít, a tak ji jednou

nav‰tívil ve své nejzáfiivûj‰í podobû - sr‰ící

hromy a blesky. Blesky zapálily palác

Semelina otce a zasáhly i ji. Princezna pfied-

ãasnû porodila a zemfiela, nedono‰eného syna

v‰ak Zeus zachránil. Nechal si jej za‰ít do bo-

ku a sám jej donosil. Teprve pak se chlapec

znovu zrodil a dostal jméno Dion˘sos. Na mís-

tû, kam udefiil DiÛv osudn˘ blesk, údajnû vy-

rostl vinn˘ kefi.

Zvlá‰tní shodou okolností se o mnoho století

pozdûji koncem bfiezna (26. 3. 1698) na zemû-

dûlské usedlosti v Helvíkovicích poblíÏ

Îamberka narodil jin˘ chlapec. Jeho rodiãi ne-

byli bÛh a princezna, n˘brÏ chudí vesniãané

Jan a Anna Diví‰kovi. Synovi dali jméno

Václav. Václav Diví‰ek odmaliãka projevoval

v˘jimeãné nadání, a tak byl na pfiímluvu svého

pfiíbuzného Jindfiicha Du‰íka pfiijat na jezuit-

ské gymnázium ve Znojmû (v kraji úrodném

mimo jiné na víno). Chud˘ student mohl ab-

solvovat ‰kolu jen díky stipendiu fiádu pre-

monstrátÛ, jehoÏ ãlenem se stal po 
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ukonãení stfiední ‰koly v roce 1720. Zfiejmû jiÏ

ve ‰kole zkrátili knûÏí Diví‰kovo pfiíjmení na

pouhé Divi‰ (Divisch), ãeskou podobu jména

Denis, jeÏ má pÛvod právû v fieckém slovû

Dion˘sos. ¤ádové jméno Prokop pfiijal novic

v premonstrátském klá‰tefie v Louce

u Znojma, kde byl v záfií roku 1726 vysvûcen

na knûze.

Prokop Divi‰ pÛsobil nûkolik pfií‰tích let jako

uãitel pfiírodních vûd, filosofie a teologie.

Roku 1733 získal v Salzburku titul doktora fi-

losofie a v Olomouci titul doktora teologie.

Poté byl jmenován podpfievorem v louckém

klá‰tefie. V roce 1736 se stal faráfiem v Pfiímû-

ticích u Znojma a setrval zde s v˘jimkou let

1741-1742, kdy pfievzal úfiad pfievora v Louce,

takfika do smrti (zemfiel 21. 12. 1765 v louckém

klá‰tefie).

Prokopa Divi‰e nicménû neproslavilo knûÏské

povolání; církev mu umoÏnila vystudovat, za-

loÏit existenci a vûnovat se vûdû. Divi‰, jako

by byl k tomu pfiedurãen uÏ sv˘m jménem, za-

svûtil svÛj Ïivot zkoumání statické elektfiiny.

SnaÏil se jí vyuÏít také pfii konstruování sv˘ch

vynálezÛ, jimiÏ na míle pfiedbûhl historii.

Znaãnou ãást experimentÛ provádûl právû

v Pfiímûticích. Zhotovil si napfi. tzv. elektrum,

sklenûnou kouli na dfievûné hfiídeli, která otá-

ãením a tfiením o telecí kÛÏi vyrábûla elektfiinu.

O nûco pozdûji se zamûfiil na elektrickou pod-

statu pfiírodního blesku. Nutno podotknout, Ïe

ve sv˘ch pokusech nebyl ojedinûl˘m ani izo-

lovan˘m, po celou dobu své vûdecké ãinnosti

udrÏoval korespondenci s dal‰ími fyziky své

doby a nûkteré své poznatky dokonce smûl

pfiedvést pfied zraky vídeÀského dvora. V roce

1750 odjel do Vídnû, aby své experimenty

pfiedvedl císafii Franti‰ku ·tûpánu I. Lotrin-

skému a jeho manÏelce Marii Terezii. Císafisk˘

pár byl Divi‰ov˘mi pokusy tak okouzlen, Ïe

jej odmûnil zlat˘mi medailemi se sv˘mi podo-

benkami.

V souvislosti s náv‰tûvou Vídnû se traduje his-

torka, dokládající Divi‰Ûv smysl pro humor

(jak jinak u ãeského Dion˘sa). Mûl si totiÏ pfii

jednom vûdeckém sezení do paruky nastrkat

dvacet kovov˘ch hrotÛ a pfii pokusech míst-

ních fyzikÛ s elektfiinou se naklánûl, aby pr˘

lépe vidûl, ãímÏ elektfiinu odvádûl a pokusy

mafiil. PoÈouchl˘ Divi‰ tak uplatnil svÛj po-

znatek o moÏnosti cílenû odvádût elektfiinu

z místa jejího v˘skytu, kter˘ brzy nato zú-

roãil pfii konstruování bleskosvodu.

Divi‰Ûv bleskosvod neboli meteorologick˘

stroj (machina meteorologica) vznikl za pod-

mínek, které vûdeck˘m pokusÛm s bleskem

pfiíli‰ nepfiály. V roce 1753 zabil blesk pfii ex-

perimentu v Petrohradû profesora Georga

Wilhelma Richmanna. Vûdecká vefiejnost byla

otfiesena a pokusy zastaveny. Divi‰ se pfiesto

odhodlal sestrojit zafiízení k odvádûní bleskÛ

z mraãen do zemû. Jeho stroj nemûl pouze od-

vádût jiÏ vzniklé v˘boje, ale mûl zamezit jejich

vzniku. Divi‰ v ãervnu roku 1754 vztyãil

v Pfiímûticích patnácti- a pozdûji ãtyfiicetimet-

rov˘ stoÏár zakonãen˘ kovov˘m kfiíÏem 

s 12 kovov˘mi krabicemi naplnûn˘mi Ïelez-

n˘mi pilinami, z nichÏ k obloze ãnûlo asi 

400 ostr˘ch hrotÛ. Uzemnûní bylo provedeno

pomocí tfií fietûzÛ.

Divi‰Ûv vynález, kter˘ o ‰est let pfiedbûhl fila-

delfsk˘ bleskosvod Benjamina Franklina, v‰ak

nena‰el mnoho pochopení u pfiímûtick˘ch 

obyvatel. V roce 1759 postihlo stfiední Evropu

velké sucho, za nûÏ podle vesniãanÛ mohl prá-

vû Divi‰Ûv bleskosvod. „Ma‰inu na poãasí“,

která pr˘ rozhánûla mraky, proto poÏadovali

odstranit. KdyÏ jim Divi‰ nevyhovûl, vtrhli

v bfieznu 1760 do farní zahrady a celou kon-

strukci strhli. Jejich hnûv se jim v‰ak nevypla-

til, neboÈ následujícího léta pole naopak pusto-

‰ily boufiky s krupobitím. Páter Divi‰ ani ten-

tokrát nevyhovûl naléhání vesniãanÛ, svÛj

bleskosvod znovu nepostavil a odvezl jej do

klá‰tera v Louce. Dnes mÛÏeme spatfiit pouze

kopie Divi‰ova bleskosvodu; jedna stojí vedle

jeho rodného domu a druhá na budovû

Divi‰ova divadla v Îamberku.

Povûtrnostní stroj ov‰em nebyl jedin˘m

Divi‰ov˘m vynálezem, kter˘m pfiedbûhl svou

dobu. Ménû znám˘m v˘sledkem jeho bádání

byl elektrick˘ hudební nástroj, jeden z prvních

zaznamenan˘ch pokusÛ o vyuÏití elektfiiny

v hudbû. Instrument vznikal

soubûÏnû s bleskosvodem,

kolem roku 1753, tedy takfika

150 let pfied dal‰ími seriózní-

mi pokusy o zkonstruování 

elektrického hudebního ná-

stroje. Odborníci Divi‰Ûv ná-

stroj naz˘vají mutaãním or-

chestrionem, sám tvÛrce mu

dal poetické jméno Denis

d’Or (Zlat˘ Divi‰).

Jeho podobu nám zachoval

pouze struãn˘ popis: mûla jej

tvofiit dfievûná skfiíÀ o rozmû-

rech 150x120x90 cm a 790

kovov˘ch strun, rozechvíva-

n˘ch pomocí manuálu a pedá-

lu. Systém tfií klaviatur byl zaloÏen na podob-

ném mechanismu jako u klavichordu. âtrnáct

rejstfiíkÛ umoÏnilo napodobit zvuky nejrÛznûj-

‰ích nástrojÛ - harfy, klavíru, cembala, lesního

rohu, fagotu, klarinetu a údajnû i lidského hla-

su. Kmitání strun a s tím i kvalitu tónÛ pfiitom

ovlivÀoval elektrick˘ náboj, získávan˘ z tzv.

Leydensk˘ch lahví. Tyto sklenûné nádoby po-

lepené z vnitfiku i vnûj‰ku vodiv˘m materiá-

lem, z jejichÏ hrdla vedl vodiã zakonãen˘ ko-

vovou koulí, vyuÏíval coby kondenzátory jiÏ

v roce 1746 Pieter van Mus-schenbroek na

univerzitû v nizozemském Leidenu (odtud ná-

zev), nezávisle na nûm je mûl je‰tû rok pfiedtím

sestavit nûmeck˘ fyzik Ewald Jürgen Georg

von Kleist.

Zlat˘ Divi‰ se do souãasnosti nedochoval.

Jedin˘ exempláfi beze stopy zmizel. Je‰tû za

Divi‰ova Ïivota vzbudil velk˘ zájem, odkoupit

jej chtûl napfi. prusk˘ princ Jindfiich. Mezitím

v‰ak Prokop Divi‰ zemfiel a Denis d’Or zÛstal

v louckém klá‰tefie. Pfii konfiskaci klá‰terního

majetku v roce 1784 jej nechal císafi Josef II.

pfiivézt do dvorního muzea ve Vídni. Pozdûji

jej od císafie získal varhaník Norbert Wiesner,

jenÏ mûl s unikátním nástrojem koncertovat

v mnoha evropsk˘ch mûstech. Po jeho smrti

v‰ak nástroj mizí kdesi v Pre‰purku. Památku

na jedineãn˘ vynález uchovávají znojem‰tí vi-

nafii v názvu jednoho ze zdej‰ích ãerven˘ch

vín Denis d’Or (opût spfiíznûnost s Dion˘sem).

Prokop Divi‰ zkoumal vyuÏití statické elektfii-

ny také pro léãebné úãely, zvlá‰tû pfii léãení

revmatismu, ochrnutí a svalov˘ch kfieãí. Své

poznatky publikoval ve spise Magia naturalis,
jejÏ dedikoval Marii Terezii. Léãení probíhalo

pomocí elektrizování postiÏen˘ch míst kovo-

v˘mi tyãinkami zakonãen˘mi kuliãkou, spoje-

n˘mi se zdrojem elektfiiny. I tento vynález

v‰ak pfiinesl mnoho odporu, nejen od lékafiÛ

a lékárníkÛ, ale i od knûÏí. Uznání se Divi‰ovi

dostalo jen od dvorního lékafie Marie Terezie

Gerarda van Swietena.

Pfiijetí souãasníky, odborníky i laiky, tvofií sa-

mostatnou kapitolu Ïivota Prokopa Divi‰e. Je

napfiíklad známo, Ïe vût‰ina jeho spisÛ byla

v Rakousku zabavena cenzurou a smûla vyjít

jen za hranicemi. I proto je Divi‰ovo neohro-

Ïené bádání na sklonku „temného“ barokního

vûku s jeho inkviziãními procesy a povûrãi-

vostí prost˘ch lidí více neÏ obdivuhodné. Jako

by nad ním drÏel ochrannou ruku jeho jmeno-

vec Dion˘sos... ZN
(Prameny: Milan Gu‰tar: Elektrofony I - do

historie elektromechanick˘ch nástrojÛ, ãas.

Muzikus 11/2007; www.fysis.cz/Hermes

/drogs/Primetice.htm - 11k; Wikipedie, otevfie-

ná encyklopedie.)

Elektrum

Leytonské lahve

Kopie Divi‰ova bleskosvodu
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Z pekárny zmizela
kabelka s 36 tisíci

V noci z 6. na 7. bfiezna vypáãil nezná-

m˘ pachatel okno kanceláfie pekárny na

Dlouhé ulici ve Staré Vsi a vnikl dovnitfi.

Ze zásuvky psacího stolu odcizil plasto-

vou kabelku s bezmála 23 tisíci Kã a do-

pisní obálku s hotovostí 13 tisíc Kã. Po

lupiãi pátrají r˘mafiov‰tí policisté.

Úvûr na auto neplatil
Z úvûrového podvodu byl 6. bfiezna ob-

vinûn 20let˘ muÏ, kter˘ loni v srpnu uza-

vfiel prostfiednictvím autobazaru v R˘-

mafiovû smlouvu o úvûru na nákup vo-

zidla MCC Smart Pure. Zavázal se k mû-

síãním splátkám na dobu 72 mûsícÛ, nic

v‰ak neplácel. Pozdûji se zjistilo, Ïe pfii 

uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé 

údaje o zamûstnavateli. ZpÛsobená ‰ko-

da ãiní témûfi 112 tisíc Kã.

Narazil do plynovodu
Ve ãtvrtek 6. bfiezna havaroval fiidiã ná-

kladního vozidla v areálu firmy na

Brun-tálské ulici v Bfiidliãné. Pfii jízdû

se plnû nevûnoval fiízení, pravou pfiední

ãástí Iveca vyjel mimo komunikaci

a narazil do budovy plynovodu. Ke zra-

nûní osob nedo‰lo. ZpÛsobená ‰koda ãi-

ní 40 tisíc Kã.

Odcizil Octavii za 650 tisíc
V noci z 10. na 11. bfiezna zmizela z par-

kovi‰tû na Vûtrné ulici v R˘mafiovû

·koda Octavia 1,9 TDI ‰edé metalízy.

Vozidlo mûlo najeto asi 190 tisíc km a na

levé stranû kufru nálepku se znakem Al

Investu. V Octavii bylo vestavûné auto-

rádio a zamykání zpáteãky. Policisté vy-

hlásili po vozidle celostátní pátrání.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 650 tisíc Kã.

Policie odhalila
opilého za volantem

Na Vûtrné ulici v R˘mafiovû kontrolovali

3. bfiezna policisté fiidiãe Fordu Escort. Pfii

dechové zkou‰ce mu namûfiili 1,42 promi-

le alkoholu v dechu. MuÏ se podrobil lé-

kafiskému vy‰etfiení a z rozboru krve bylo

zji‰tûno, Ïe v dobû fiízení mûl 1,51 promi-

le alkoholu v krvi. V úter˘ 11. bfiezna mu

policisté ve zkráceném pfiípravném fiízení

sdûlili podezfiení z trestného ãinu ohroÏe-

ní pod vlivem návykové látky.

Pohfie‰ovaná dívka
se sama pfiihlásila

Policisté odvolali pátrání po pohfie‰ova-

né Petfie âerveÀákové z R˘mafiova, kte-

rá ode‰la 29. února z místa bydli‰tû

a nepodala o sobû Ïádnou zprávu. Dívka

se 13. bfiezna sama dostavila na policej-

ní sluÏebnu v ·umperku a sdûlila, Ïe

bydlí u svého kamaráda.

Odcizil
plastové kontejnery

Netradiãní lup si odnesl v noci z 16. na

17. bfiezna zlodûj v Janovicích. Z R˘ma-

fiovské a Opavské ulice totiÏ odcizil tfii

plastové kontejnery Ïluté barvy na pla-

stov˘ odpad. ZpÛsobená ‰koda ãiní bez-

mála 13 tisíc Kã. 

V prázdném bytû
zaãala hofiet myãka

Ve tfietím patfie panelového domu na

Pivovarské ulici v R˘mafiovû zaãala 

23. bfiezna hofiet myãka na nádobí.

Majitel bytu odjel s rodinou na v˘let 

a nechal myãku zapnutou. Od poÏáru se

vznítila kuchyÀská linka a ‰koda dosá-

hla 135 tisíc Kã. Na místo byli pfiivolá-

ni policisté a hasiãi. Vy‰etfiovatel HZS

urãil jako pfiíãinu poÏáru technickou zá-

vadu na myãce. 

Agresivita o Velikonocích 
Na Velikonoãní pondûlí fiádil v restaura-

ci na Tovární ulici v Bfiidliãné agresivní

31let˘ muÏ. Zaãal rozbíjel pivní skleni-

ce, pfievracet Ïidle a slovnû i fyzicky na-

padal hosty. Policisty byl zaji‰tûn a pfie-

vezen na obvodní oddûlení, kde rozbil

sklo okna u dozorãí sluÏby. Na doporu-

ãení lékafie byl pfievezen na záchytnou

stanici, kde mu namûfiili 1,88 promile

alkoholu v dechu. 

Vidûl mimozem‰Èany 
PolicistÛm z Bfiidliãné oznámila 59letá

Ïena, Ïe její b˘val˘ 60let˘ manÏel zaãal 

v bytû na Komenského ulici v Bfiidliãné

rozbíjet nábytek. Hovofiil o cizích muÏích

a údajnû i o mimozem‰Èanech, ktefií jsou

u nûj v pokoji a pfied kter˘mi se musí brá-

nit tyãí. Na místo ihned vyjeli policisté 

a muÏe zajistili. Po konzultaci s lékafiem

byl pfievezen na psychiatrickou léãebnu. 

Nehoda na zamrzlé vozovce 
V pátek 21. bfiezna se srazily dva auto-

busy u parkovi‰tû Hvûzda mezi Malou

Morávkou a Karlovou Studánkou. ¤idiã

prvního autobusu musel v mírném stou-

pání zastavit a na namrzlé vozovce za-

ãal samovolnû couvat. SnaÏil se vozidlo

ubrzdit, pfiesto narazil do boku za ním

stojícího autobusu. Nikdo nebyl zranûn,

‰koda ãiní 30 tisíc Kã. 

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál

Mezi obcemi Horní Mûsto a Tvrdkov havaroval v ne-

dûli 16. bfiezna 20let˘ fiidiã s Fiatem Brava, kdyÏ do-

stal kvÛli nepfiimûfiené rychlosti na mokré silnici smyk

a narazil do stromu. ¤idiã byl zranûn lehce, oba jeho

spolujezdci (14 a 15 let) v‰ak museli b˘t vzhledem ke

zranûním hospitalizováni v nemocnici. ZpÛsobená

‰koda ãiní 55 tisíc Kã.

Pfii nehodû se zranil fiidiã i spolujezdci

Sníh zmátl fiidiãku Peugeotu 206, která projíÏdûla 

18. bfiezna Janovicemi. Zfiejmû ztratila orientaci na za-

snûÏené vozovce, najela do protismûru a ãelnû narazi-

la do kovového zábradlí mostu. Pfii nehodû nebyl ni-

kdo zranûn, zpÛsobená ‰koda ãiní 71 tisíc Kã.

Ve snûhu ztratila orientaci

Alkohol za volant nepatfií, o tom se pfiesvûdãil i fiidiã
Felicie poté, co 19. bfiezna skonãil v R˘mafiovû na
OkruÏní ulici v pfiíkopû.

Fota: zdroj redakce
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Známá i neznámá v˘roãí
28. 3. Den uãitelÛ, v˘roãí narození Jana Amose Komen-

ského v roce 1592

28. 3. 1988 zemfi. Ladislav Mike‰ Pafiízek, cestovatel a spisovatel

(nar. 19. 11. 1907) - 20. v˘roãí úmrtí

30. 3. 1853 nar. Vincent van Gogh, holandsk˘ malífi (zemfi. 

29. 7. 1890) - 155. v˘roãí narození

31. 3. 1948 zemfi. Egon Erwin Kisch, nûmecky pí‰ící novináfi

a spisovatel (nar. 29. 4. 1885) - 60. v˘roãí úmrtí

31. 3. 1973 zemfi. Ota Pavel (vl. jm. Otto Popper), spisovatel

a sportovní publicista (nar. 2. 7. 1930) - 35. v˘roãí úmrtí

1. 4. Mezinárodní den ptactva - v˘roãí podepsání mezi-

národní konvence o ochranû uÏiteãného ptactva, sla-

ví se od roku 1906

1. 4. 1873 nar. Sergej Rachmaninov, rusk˘ skladatel a klavírista

(zemfi. 28. 3. 1943) - 135. v˘roãí narození

2. 4. Mezinárodní den dûtské knihy, v˘roãí narození Hanse

Christiana Andersena v roce 1805, vyhlá‰en Mezi-

národním v˘borem pro dûtskou knihu roku 1967

3. 4. 1873 nar. Jan Jansk˘, lékafi, objevitel ãtyfi krevních skupin

(zemfi. 8. 9. 1921) - 135. v˘roãí narození

5. 4. 1723 zemfi. Johann Fischer z Erlachu, rakousk˘ architekt,

sochafi, malífi a dekoratér vrcholného baroka (pokfitûn

20. 7. 1656) - 285. v˘roãí úmrtí

6. 4. 1483 nar. Raffael (vl. jm. Raffaello Santi), italsk˘ renesanã-

ní malífi (zemfi. 6. 4. 1520) - 525. v˘roãí narození

6. 4. 1528 zemfi. Albrecht Dürer, nûmeck˘ malífi a rytec (nar. 

21. 5. 1471) - 480. v˘roãí úmrtí

6. 4. 1958 zemfi. Vítûzslav Nezval, spisovatel (nar. 26. 5.1900) -

50. v˘roãí úmrtí

7. 4. Svûtov˘ den zdraví, v˘roãí zaloÏení Svûtové zdravot-

nické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950

(OSN)

7. 4. 1348 Karel IV. zaloÏil Univerzitu Karlovu v Praze - 660. v˘r.

8. 4. Mezinárodní svátek RomÛ, vyhlá‰en na 1. romském

kongresu v roce 1971

8. 4. 1973 zemfi. Pablo Picasso, ‰panûlsk˘ malífi a grafik (nar. 

25. 10. 1881) - 35. v˘roãí úmrtí

9. 4. 1553 zemfi. Francois Rabelais, francouzsk˘ renesanãní pro-

zaik (nar. kolem 1494) - 455. v˘roãí úmrtí

10. 4. 1878 nar. Eduard ·torch, spisovatel, autor historick˘ch próz

pro mládeÏ (zemfi. 25. 6. 1956) - 130. v˘roãí narození

10. 4. 1928 nar. Ota Hofman, scenárista, spisovatel, autor knih pro

dûti (zemfi. 17. 5. 1989) - 80. v˘roãí narození

Pranostiky na mûsíc duben
• Dubnov˘ sníh rodí trávu.

• Na mokr˘ duben such˘ ãerven.

• Jak˘ duben - takov˘ fiíjen.

• Hfimí-li v dubnu, konec mrazÛm.

• Jak prvnû zahfimí, fialka víc nevoní.

• Na svatého Jifií rodí se jaro. (24. dubna)

• Ondfiej mosty staví, Jifií je odplaví.

• Mrazy neu‰kodí, co po Jifiím chodí.

• Na svatého Marka brambor plná fiádka. (25. dubna)
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Mûstská knihovna

Roztrhanej film a cesta vlakem aneb Laptopová poezie
Jméno Pavla Zajíãka není ani v R˘mafiovû

tfieba pfiedstavovat. Frontman legendární ka-

pely DG 307, jedna z posledních aktivních

postav ãeského undergroundu (jeÏ underg-

round pokládá za uzavfienou záleÏitost), 

osobnost s renesanãním rozletem a romantic-

kou du‰í rozervance, básník temné niternos-

ti, ãi jak jinak je‰tû je naz˘ván, se pfiedstavil

loni v srpnu v r˘mafiovském muzeu v˘stavou

pozoruhodn˘ch koláÏí, jeÏ propojil básnic-

k˘m komentáfiem. Po pÛlroce zavítal Pavel

Zajíãek do R˘mafiova znovu, tentokrát ve

známûj‰í roli recitátora autorské poezie s hu-

debním doprovodem.

Mluvit u Pavla Zajíãka o recitátorství je

ov‰em dost zavádûjící. Jeho pfiednes pfii au-

torském ãtení postrádá jakoukoliv teatrál-

nost, která z pfiedná‰ení ver‰Û ãiní hereckou

disciplínu. ZajíãkÛv projev je sv˘m zpÛso-

bem civilní, neafektovan˘, a pfiece pÛsobí ja-

ko zafiíkávání mága a uvádí posluchaãe tak-

fika do transu. Stejnû zavádûjící je oznaãení

„hudební doprovod“ pro fascinující zvukové

kouzlení jeho partnera na jevi‰ti Tomá‰e

Vtípila. Hudební sloÏka netvofií ke ãtenému

slovu pouhou kulisu, je jeho rovnocenn˘m

protûj‰kem, transformací slovesného vyjá-

dfiení do hudební fieãi. Posluchaã, navykl˘

vnímat pfiedev‰ím zrakem, by nepohrdnul

ani vizuální sloÏkou, snad filmem promíta-

n˘m na plátno v pozadí, snad taneãní choreo-

grafií nûkde v popfiedí obou protagonistÛ.

MoÏná bylo v publiku dost tûch, ktefií si nû-

co podobného aspoÀ pfiedstavovali.

O své spolupráci s brnûnsk˘m prÛkopníkem

tzv. laptopové hudby Tomá‰em Vtípilem to-

ho Zajíãek mnoho neprozradil. V úvodu fiekl

jen: „My jsme taková dvojice.“ Ale snad ani

víc není potfieba vûdût. I bez znalosti nejrÛz-

nûj‰ích souvislostí bylo moÏno odejít z au-

torského ãtení zhudebnûné poezie s dobrou

pfiedstavou o tendencích souãasného umûlec-

kého tvofiení, aÈ literárního ãi hudebního.

Zvlá‰È v pfiípadû Vtípilova experimentování

s poãítaãovû zpracovanou hudbou, vytváfie-

nou tóny klasick˘ch (housle) i elektronic-

k˘ch nástrojÛ (midi saxofon), ale i nejrÛznûj-

‰ími digitálními ruchy a zkreslen˘mi pazvu-

ky (o postupech elektronické hudby napsal

Tomá‰ Vtípil ãlánek Trackovaná hudba: bez-
dûãná avantgarda souãasnosti, kter˘ vy‰el

v roce 2005 v Literárních novinách).

O generaci star‰í Pavel Zajíãek je sice by-

tostnû spjat s undergroundem 70. a 80. let, je-

ho literární tvorba (coby forma komunikace

se ãtenáfiem) je zase ryze souãasná uÏ proto,

Ïe nejvût‰í rozvoj jeho publikaãní ãinnosti

spadá aÏ do polistopadové doby a pfiedev‰ím

do posledních let. S v˘jimkou písÀov˘ch tex-

tÛ pro DG 307, které vy‰ly v nakladatelství

Vokno uÏ roku 1990, vût‰inu dal‰ích literár-

ních dûl dostal ‰ir‰í okruh ãtenáfiÛ do rukou

aÏ po roce 2000, konkrétnû soubor samizda-

tov˘ch sbírek Zápisky z podzemí (1973-

1980) vydal TORST roku 2002, deníkovou

prózu Jakoby... Svût
v zrnku písku... roku

2003 a zatím poslední

básnická kniha Cesta
vlakem z P. do B. Pol-
lockovy fleky odpo-
slouchaná slova vy-

‰la v nakladatelství

Vetus Via v roce

2007.

Zajíãek zvolil pro li-

terárnû-hudební kom-

pozici autorského ve-

ãera v˘Àatky z bás-

nick˘ch textÛ, které

pfiedstavují urãitou

ãasovou konfrontaci.

První ãást tfiídílného

pásma tvofiily úryvky ze samizdatové sbírky

Roztrhanej film z roku 1980, která oficiálnû

vy‰la o více neÏ dvacet let pozdûji v souboru

Zápisky z podzemí. Dvû dal‰í ãásti pocháze-

ly z poslední Zajíãkovy kníÏky Cesta vlakem
z P. do B. Pollockovy fleky odposlouchaná
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Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Anna Brachtlová ...................................................... Horní Mûsto

Tadeá‰ Konvalinka .................................................. Stfiíbrné Hory

Viktorie ·ãudlová .................................................... Jamartice

David Tomíãek ......................................................... R˘mafiov

Tomá‰ Vychodil ....................................................... R˘mafiov

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

RÛÏena Weinerová - R˘mafiov ............................................ 80 let

Marie Bálková - R˘mafiov .................................................. 81 let

Franti‰ka Václavíková - R˘mafiov ....................................... 81 let

Gertruda Boxanová - R˘mafiov ........................................... 81 let

Josefa Velartová - R˘mafiov ................................................ 81 let

Josef Floryk - R˘mafiov ...................................................... 81 let

Milada Mofikovská - R˘mafiov ............................................ 82 let

Jifiina Solafiová - R˘mafiov .................................................. 87 let

Marie Zahradníková - Janovice ......................................... 95 let

Rozlouãili jsme se
Jarmila Králová - Ondfiejov .................................................. 1928

Jaroslav Talãík - Ondfiejov .................................................... 1955

Urban Koreník - R˘mafiov .................................................... 1941

Evidence obyvatel MûÚ

Mûstské muzeum a galerie Octopus

slova. Srovnáním obou textÛ, mezi nimiÏ

stojí takfika ãtvrtstoletí, odhalíme tendence

básníkova tvÛrãího v˘voje, rozdílnosti, dané

pfiedev‰ím mírou expresivity vyjádfiení (ho-

vorovost a ãetné vulgarismy u star‰ího textu

a spisovnost a jistá uhlazenost u mlad‰ího),

i spoleãné znaky, jimiÏ zÛstává zlomkovi-

tost, koláÏovitá obraznost a v‰udypfiítomné

rozostfiené vidûní, které umocÀuje dojem se-

stupu do hlub‰ích vrstev podvûdomí.

Zvlá‰tû onen kontemplativní sestup do hlu-

bin lidské psychiky, z níÏ vyplouvají osobní

vzpomínky, rozmlÏené pfiedstavy, asociace

vãetnû literárních a dal‰ích (odkazy na

Ladislava Klímu, Lautréamonta, Arthura

Rimbauda, T. S. Eliota, Jifiího Koláfie, ale i na

Jacksona Pollocka ãi Stanleyho Kubricka),

ale také rÛzní bûsi, démoni, jimiÏ je podvû-

domí prostoupené, charakterizuje Zajíãkovu

poetiku syrové a pfiitom niterné osobní zpo-

vûdi. Stejnû sugestivnû jako básníkova slova

pÛsobí jejich hudební pandán, evokující

v‰echny promûny sdílen˘ch emocí a umoc-

Àující jejich naléhavost. âlovûk je aÏ hypno-

tizován, stfiídavû se zaposlouchává do tónÛ

hudby a do ver‰Û, jeÏ mu svou roztfií‰tûností

neposkytují mnoho záchytn˘ch bodÛ a uÏ

vÛbec Ïádnou pevnou linii. Poezii tohoto ty-

pu je snadnûj‰í vnímat jako ãtenáfi, posluchaã

není obvykle schopen soustfiedit se na v‰ech-

ny v˘znamy vysloveného a jejich souvislos-

ti, na druhou stranu pfiijímá a proÏívá zvuko-

vé vjemy (intonaci hlasu, eufonii a kakofonii

slov, melodii hudby) a smyslu se dopátrá spí‰

intuitivnû.

Spojení literárního a jiného druhu umûlecké-

ho vyjádfiení, aÈ v˘tvarného ãi hudebního, je

v tvorbû Pavla Zajíãka pfiítomno od poãátku.

Zdá se v‰ak, Ïe právû spolupráce s novátor-

sk˘m hudebníkem Tomá‰em Vtípilem mu ko-

neãnû umoÏÀuje odpoutat se od stínu underg-

roundového období, kter˘ mu pfies jeho ne-

chuÈ ohlíÏet se zpût stále ‰lape na paty. ZN

Tel.: 554 212 566

E-mail: knihovna.rymarov@tiscali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

û

fi fi
â

Pozvánka na novou v˘stavu
5. - 30. dubna

Tomá‰ Kopfiiva - kresba a grafika- Olomouc

Technické plány a v˘kresy

sobota 29. bfiezna 19.30

Crash road
Komedie (âR 2007)

Veronice je 18, má po maturitû a odmaliãka pocit, Ïe osud je proti ní.

Odchází z Prahy a vydává se hledat „dobré“ lidi. Hrají: A. Hanycho-

vá, K. Hádek... Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 30. bfiezna 17.00

Asterix a olympijské hry
Komedie (Francie 2008)

Asterix a Obelix se jednou pfii lovu kancÛ rozhodnou, Ïe vyhrát 

olympijské hry není vÛbec ‰patn˘ nápad, a tak odjíÏdûjí do ¤íma.

Hrají: C. Cornillac, G. Depardieu. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 5. dubna 19.30

Inland Empire
Drama (USA/Francie/Polsko 2006)

Hereãka Nikki zji‰Èuje, Ïe se její Ïivot aÏ pfiíli‰ podobá filmu, kter˘

právû natáãí. Ten je navíc remakem starého polského filmu, kter˘ ni-

kdy nebyl vinnou tajemné tragédie dokonãen... ReÏie: D. Lynch; hra-

jí: L. Dern, J. Irons ad. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 12. dubna 19.30

Svatba na bitevním poli
Komedie (âR 2008)

V malém moravském mûsteãku Ïijí v‰ichni chlapi historick˘mi bit-

vami. Starosta Touchym má uÏ fiadu let monopol na roli Napoleona,

ale ta je mu upfiena právû ve chvíli, kdy má pfiijet televize natáãet

slavnostní zprovoznûní napoleonské ka‰ny. Touchym se urazí a celou

akci ignoruje. JenÏe na obzoru se r˘suje jedna „tajná“ svatba... ReÏie:

D. Klein; hrají: B. Polívka, J. Somr, Z. Adamovská, J. Budafi. 

Pfiístupn˘ od 15 let
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K dal‰ím závaÏnûj‰ím stavebním

promûnám janovické tvrze do‰lo

aÏ v poslední ãtvrtinû 16. století,

kdyÏ panství získal do dûdiãné-

ho drÏení vzdûlan˘ renesanãní

velmoÏ Ferdinand Hoffmann

z Grünbüchlu, dvofian a osobní

pfiítel Rudolfa II., za 31 858 zla-

t˘ch. Prezident dvorské komory,

finanãní kouzelník i velikán ve

srovnání s dne‰ními nejúspû‰-

nûj‰ími ministry financí nejbo-

hat‰ích zemí v‰ak patfiil pfies

ohromné zásluhy o pokladnice

tfií následujících habsbursk˘ch

panovníkÛ a jako jejich vûrn˘

poddan˘ jen k tolerovan˘m lute-

ránÛm. Po nástupu mlad˘ch dra-

v˘ch katolíkÛ byl ode dvora vy-

tlaãen a zatrpkl˘ se stáhl na své

horské panství na Janovicku.

Pfied ztrátou postavení na císafi-

ském dvofie byl vázán svou funk-

cí na Prahu ãi její blízké okolí.

Koupil proto nejdfiíve zámek

v Jinonicích, nyní se místo naz˘-

vá Na Vidouli, do roku 1598

vlastnil také tvrz âimice a s Eli‰-

kou z Donína vyÏenil téÏ krásn˘

libeÀsk˘ zámeãek, kde se dosud

zachovala sgrafita z hoffmann-

ského období. Zfiejmû nepoãítal

s odchodem na chladné Jesenic-

ko, ale pfiesto zaãaly v Janovi-

cích první stavební práce jiÏ ro-

ku 1586 a stavba se zaãala mûnit

ve vût‰í a pohodlné panské sídlo,

které jiÏ mohlo slouÏit k trvalé-

mu pobytu i nároãnému vlastní-

kovi.

Bylo v‰ak jinak situováno neÏ

dnes. Roku 1996, kdyÏ v tûsné

blízkosti západní zdi zámeckého

paláce zaãali hloubit pro tehdej-

‰í Telecom r˘hu na uloÏení mo-

derních dálkov˘ch kabelÛ, ne-

zbylo neÏ vrátit se opût k zá-

chrannému archeologickému

v˘zkumu. Vymezili jsme nûko-

lik sond. Nejvût‰í z nich jsme

vyhloubili vlevo od asfaltované

cesty bûÏící podél západní ‰títo-

vé zdi budovy lesní správy.

Nálezy byly úÏasné, zlomky

nádhern˘ch kachlÛ nejménû

z tfiiceti renesanãních kamen,

zlomky uÏitkové hrnãiny, oken-

ních puklic, nádhern˘ch benát-

sk˘ch pohárÛ s bíl˘mi nitkami

stoãen˘mi do váleãkÛ v dosud

naprosto ãirém skle, tzv. vetro

filigranato z ostrova Murano,

dna ãesk˘ch pohárÛ, fragmenty

ãeského rytého skla, tyrolské

napodobeniny italského stolního

vybavení, ãervené bobrovky ze

stfiechy renesanãního zámku,

cihly se znaãkami, kuchyÀské

náfiadí, hrnce... Mezi zámeck˘-

mi kachli jsme k na‰emu údivu

na‰li nûkteré stejné v˘robky, ja-

ké byly souãástí otopn˘ch zafií-

zení interiérÛ i docela chud˘ch

mû‰ÈánkÛ z r˘mafiovské Dolní

OkruÏní ulice (dnes Husovy),

které vyrábûl v 16. století

kachláfi v místech dne‰ní kuÏel-

ny na Bartákovû.

Podstatné v‰ak je, Ïe západní

zeì dne‰ní obfiadní sínû nekonãi-

la tam, kde dnes, ale pokraãova-

la dál k severu lícovanou masiv-

ní kamennou zdí na mohutn˘ch

kamenn˘ch základech. Tak do-

konalé zaloÏení zdi, tfieba klade-

né jen na hlínu, nemohlo b˘t 

ukotvením hradby ãi ohradní

zdi, ale s nejvût‰í pravdûpodob-

ností se jednalo o pokraãující

stûnu sídla k severu. PakliÏe se

nem˘líme, mûl palác ãtvercov˘

pÛdorys, zcela odli‰n˘ od dne‰ní

nejstar‰í ãásti, coÏ by odpovída-

lo dobovému stylu a nevyluão-

valo ani vnitfiní dvÛr. Patrnû ne-

budeme daleko od pravdy, na-

zveme-li nyní stavbu jiÏ rene-
sanãním zámkem. BohuÏel se

doposud nepodafiilo získat na-

prosto Ïádnou informaci, jeÏ by

nás pfiivedla na stopu stavitele

a autora plánÛ, av‰ak vysoce po-

staven˘ dvorní úfiedník a bohat˘

velmoÏ mûl jistû dostatek moÏ-

ností zajistit si vysoce kvalitního

architekta v praÏské italské ãi

nûmecké komunitû, av‰ak nelze

vylouãit ani ãeského odborníka.

Zámek jistû odpovídal jeho vy-

sok˘m nárokÛm. KdyÏ musel

Ferdinand zklamán opustit roku

1600 pro svou víru císafiské sluÏ-

by, staly se Janovice jeho trva-

l˘m domovem, jak tomu bylo

i pozdûji za hoffmannsk˘ch dû-

dicÛ je‰tû víc neÏ celé dal‰í pÛl-

století. DÛkazem nad jiné zfietel-

n˘m je, Ïe sem hrabû pfievezl aÏ

ze ·t˘rska svou vynikající kni-

hovnu, která patfiila ve stfiední

Evropû té doby k nejrozsáhlej-

‰ím a obsahovala také celou fiadu

ãesk˘ch bratrsk˘ch a husitsk˘ch

tiskÛ vãetnû prací Jan Husa.

âeská literatura mu nebyla pfie-

káÏkou, neboÈ naprosto dokona-

le ovládal krásnou renesanãní

ãe‰tinu, znal v‰echny její finesy

a skvûle se jí vyjadfioval. Jazyk

poznal a zvládl jiÏ jako osmilet˘

chlapec na Svûchinovû ‰kole

v âeském Krumlovû, kde studo-

val se sv˘mi bratranci Vilémem

a Petrem Vokem z RoÏmberka.

K prvním v˘znamn˘m zásahÛm

do interiéru zámku, jak svûdãí

hmotné nálezy, do‰lo asi jiÏ

v prÛbûhu rekatolizace po roce

1625, kdy musely b˘t nespornû

odstranûny v‰echny pfiipomínky

evangelické víry majitelÛ. V‰u-

dypfiítomná rekatolizaãní politi-

ka si na‰la svÛj cíl i v bourání

kamen, mezi nimiÏ nejvíce vadi-

la otopná zafiízení se zelenû gla-

zovan˘mi kachli se symboly se-

dmi svobodn˘ch umûní a pfiede-

v‰ím tûmi, jeÏ vûrnû znázorÀo-

valy podobu kleãícího Martina

Luthera a jeho ochránce Frie-

dricha III. Mí‰eÀského. Jak mo-

derní! FerdinandÛv vnuk Wolf-

gang August dokonce musel své

zboÏí opustit, neboÈ se odmítl

zfiíci svého vyznání a zemfiel ãty-

fiiatfiicetilet˘ roku 1631 v pol-

ském exilu v Lise. 

Mgr. Jifií Karel

Literatura: Karel, J.: Zástavní
drÏitelé rab‰tejnského panství od
poãátku do poloviny 16. století,
Stfi. Morava 22/06, Olomouc
2006; Spurn˘, Franti‰ek a kol.:
Hrady, zámky a tvrze v âechách,
na Moravû a ve Slezsku, Severní
Morava, Praha 1983; Plaãek,
Miroslav: Hrady a zámky na
Moravû a ve Slezsku, Praha
1996; Springer, Julius: Chronik
von Römerstadt und Umgebung,
díl II, R˘mafiov 1906; Spurn˘,
Franti‰ek: Dûjiny R˘mafiovska I,
díl 3, Ostrava 1961; Berger,
Karel: Geschichte der Stadt Rö-
merstadt, Brno 1909.

Renesanãní zámek GrünbüchlÛ

Z historie

Lutersk˘ kachel, janovick˘ zá-
mek, 16.-17. stol.

Kachel z lutersk˘ch kamen, ja-
novick˘ zámek, 16.-17. stol.

Kachel typu Hinrich, janovick˘
zámek, 16.-17. stol.

Miskov˘ kachel, janovick˘ zá-
mek, 16.-17. stol.
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Servis sluÏeb Úsmûvnû

Zoo Ostrava

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:
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 dubnu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

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

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: 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

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00

Kosové uÏ naladili
Ano, zpívají jako o závod. Nûjak

radostnûji a sváteãnû a bez not.

Na pozdrav jim mávají jehnûdy

a malé stfiíbro‰edivé paciãky ko-

ãiãek. Pupeny stromÛ jsou pfiipra-

veny a v nich jsou natû‰ené bu-

doucí kvûty a plody. Z nevzhled-

né cibulky vyroste brzo vznosn˘

tulipán a z ko‰Èátek u zdi se uÏ

v ãervnu vykouzlí kvûty králov-

ské, rÛÏe!

Vzduch je voÀav˘, vhodn˘ k in-

halaci. Já bych ho tfieba pytlovala

a vyváÏela, exportní artikl jako

lusk!

Zázrak, to jsou malí bílí rytífii bo-

jující s mrazem a vûtrem a snû-

hem. Bílé nûÏné zvoneãky, cho-

máãky jara, snûÏenky. ¤eknûte si

to slovo pomalu, uÏ samo o sobû

je zvukomalebné. Snû-Ïen-ka...

To je dobfie, Ïe jsi pfiivonûlo, milé

jaré jaro. Stejnû jsi nejhezãí.

âteme: Dívence bylo osmnácte

jar. Proã ne osmnácte zim?

Kdyby se mû zeptali: Kolik je

vám Vánoc?

TakÏe: Tento mûsíc napevno pfii-

jde Vesna, posuneme si ruãiãky

hodinek (nebo nastavíme na mo-

bilu) a vyjdeme s novou radostí

do hezk˘ch dnÛ. Nûco nového si

koupíme na sebe, to je taky údaj-

nû velikonoãní zvyk; budeme se

usmívat, udûláme si jaro i v sobû.

VyráÏím za nûãím nov˘m - tedy

doplnit ‰atník. Vrhám se do víru

r˘mafiovsk˘ch prodejen, to budu

brzo hotová. Nic. O5 nic.

DobrodruÏství nákupÛ se nekona-

lo, udûlala jsem si pfiedstavu a by-

la smífiená s tím, Ïe budu mít

v penûÏence prÛvan, ale v du‰i

mír. Vracím se domÛ, pro men‰í

sloníky nemají nic neÏ pokrãení

ramen a prázdná ramínka. To

mám za to, Ïe vlastním chorobu

zvanou pneumatikóza.

V parku si hrají dûti. Na co? Na

doktory. RozjeÏen˘ kluãík fiíká

holãiãce: Dej mi tfiicet korun

a bûÏ. - Hezká hra. -

S urãitostí tvrdím, jaro je nejmi-

lej‰í, nabereme nov˘ch sil, a udû-

lejme si v‰echny dny vypûknûné. 

Si

Narodila se dvû mláìata antilopy losí
Nov˘m pfiírÛstkem jsou hned dvû mláìata antilopy losí. Samiãka se

narodila 10. 2. a sameãek 19. 2. KaÏdé z mláìat se narodilo jiné sa-

mici. Matka samiãky v‰ak neprojevovala o krmení potomka zájem,

a proto musí krmení mlékem obstarávat o‰etfiovatelé z láhve (v sou-

ãasné dobû mládû vypije ve tfiech denních dávkách celkem 6 litrÛ

smûsi kozího a speciálního

su‰eného mléka). Antilopy

losí chová Zoo Ostrava od

roku 1971 a za tuto dobu se

zde podafiilo odchovat jiÏ ví-

ce neÏ 40 jedincÛ. Mláìata

mohou náv‰tûvníci obdivovat

v pavilonu africk˘ch kopyt-

níkÛ. Stanislav Derlich,
tiskov˘ mluvãí



Zpoãátku na‰e rodina „horova-

la“ jen pro dovolenou u vody,

s hork˘m sluníãkem v zádech.

S nad‰ením jsme v parn˘ch lé-

tech brázdili po tuzemsk˘ch pfie-

hradách a rybnících, pozdûji

jsme se odváÏili pokofiit i mofiské

vlny. Samozfiejmû jen v tûch ze-

mích, které jako ta na‰e leÏely

pfied „Ïeleznou oponou“.

O zimní rekreaci jsme tenkrát

vÛbec nepfiem˘‰leli. AÏ jednou

nastal velk˘ zlom. To bylo v do-

bû, kdy ná‰ mil˘ synáãek odjel

na ‰kolní lyÏafisk˘ v˘cvik. Pfii

návratu uÏ od dvefií hluãnû hla-

holil: „Byla to ‰kvára, parádní

lyÏovaãka. Nauãil jsem se sjíÏ-

dût i prudké kopce.“

„Tati,“ dodal pohotovû, „Ïe mû

pfií‰tí t˘den zavezete na Pradûd.

Já vám to chci ukázat, abyste

mnû vûfiili.“

Naléhavé prosbû a zároveÀ i v˘-

zvû na‰eho puberÈáka se nedalo

odolat. A neÏ jsme si staãili uvû-

domit následky, uÏ jsme v tom

lítali... Brzy nás totiÏ pfiestalo

bavit neãinnû obdivovat stále se

zlep‰ující v˘kony potomka

a stfiídavû v restauraci prohfiívat

zkfiehlé údy z vnûj‰ku u topení

a zevnitfi konzumací nûãeho ost-

fiej‰ího. Dal‰í rok uÏ jsme si na-

dûlili lyÏafiskou v˘bavu a zaãalo

období nelehkého, ale o to vese-

lej‰ího získávání lyÏafisk˘ch do-

vedností. Tûch karambolÛ a tra-

pasÛ u vlekÛ a pádÛ nosem ro-

vnou do snûhu bylo nespoãet, ale

na‰e v˘kony se postupnû zlep‰o-

valy. Za chvíli nám byly

Jeseníky tûsné a vydali jsme se

do Krkono‰ i na ·umavu.

A právû, kdyÏ na‰e první vnuãka

r˘sovala kostrbaté oblouãky do

bílého pápûfií, pfiekvapil nás mÛj

muÏ Ota neãekan˘m nápadem.

„Víte co, mládeÏi,“ zaãal ráznû

u kávy, „máme svobodu, dvefie

na západ jsou otevfiené, tak si le-

tos prubneme rakouské Alpy.“

„Ty si to lakuje‰ moc na rÛÏo-

vo,“ zaãala jsem pozvolna opo-

novat. „Tam nevystaãí‰ s jazy-

kem na‰ich rusk˘ch bratrÛ a tûch

pár slovíãek z hodin nepovinné

nûmãiny nás nezachrání.“

„Nezoufej, mamino, cestovka

nám zafiídí ubytování, stravu

i skipas a máme také ruce a tûlo.

S tûmito nástroji se vÏdycky nû-

jak domluvíme.“

A tak se zrodila na‰e „hant˘rka“

s cizinci. Vlastnû Otova, protoÏe

se také ihned pasoval na velitele

a tím pádem i mluvãího na‰eho

rodinného druÏstva.

Peãlivû a dlouhodobû plánoval

a zaji‰Èoval zimní pobyty. Ne-

ohroÏenû se vrhal do dorozumí-

vacích akcí s recepãní penzionu

i v restauracích na zasnûÏen˘ch

svazích, kde jsme se hodlali ob-

ãerstvit. âí‰níky uvádûl pfiímo

do rozpakÛ, kdyÏ se doÏadoval

„Grossekaffee“ do ‰álkÛ, kte-

r˘ch by rakousk˘ turista pouÏil

v nejlep‰ím pfiípadû na ãaj, ale

moÏná i na instantní polévku.

A ke sv˘m rozpfiaÏen˘m rukám

dodával: „Viel Wasser.“ U stolku

neopomnûl vÏdycky zahudrat:

„To va‰e kafe mám tak na jeden

hlt do dûravého zubu.“

S trochou závisti jsme pozorova-

li, jak dokáÏe „své hant˘rky“,

skládající se z pár nûmeck˘ch

slov a v˘razné gestikulace, vyu-

Ïít pfii konverzaci s cizinci na se-

daãkové lanovce. Sv˘m umûním

dokázal zjistit, odkud jeho spo-

leãníci pocházejí, kde jsou uby-

továni, jak se na penzion dopra-

vili, jaké pfiedpovídají meteoro-

logové na zítfiek poãasí a mnoho

dal‰ích informací, které nám pak

py‰nû sdûloval.

Ani zapomenutá lyÏafiská ruka-

vice ho nevyvedla z pohody.

Zamífiil do pÛjãovny lyÏí a staãi-

lo jen napfiáhnout pfied obchod-

níkem ruce s jednou rukavicí, 

ukázat na holou ruku a fiíci

„Zimmer“. Svûte div se, za chví-

li se ná‰ „pfiedák“ objevil ve dve-

fiích s obûma rukavicemi a spo-

kojen˘m úsmûvem. VÛbec mu

nevadilo, Ïe je kaÏdá jiné barvy,

hlavnû Ïe mohl opût brázdit bí-

l˘m pfiíkrovem.

Kontakt se nerozpakoval navá-

zat ani s vlekafii. KdyÏ byla vnu-

ãka prokfiehlá mrazem a nebyla

poblíÏ Ïádná restaurace, ukázal

na její promodralé prsty, fiekl jen

„kalt“ a nasmûroval ji ke dvefiím

vlekafiské boudy. Za odmûnu do-

stali vstfiícní muÏi ochutnat do-

mácí slivoviãku, která mûla své

nezbytné místo v boãní kapse je-

ho kombinézy.

ManÏelova konverzaãní dobro-

druÏství jsme radûji sledovali

z povzdálí. V obavû z ostudy

a „nedej BoÏe“ nûjak˘ch trapasÛ.

Ale v duchu jsme byli vdûãní, Ïe

dokázal vyfie‰it kaÏdou situaci.

A veãer nás je‰tû pobavil, kdyÏ

nám je opût se sobû vlastním hu-

morem pfiedvádûl v apartmánu.

Hor‰í ãasy v‰ak nastaly, kdyÏ

ná‰ vÛdce rozhodl, Ïe zvládneme

lyÏovaãku i v italsk˘ch Dolomi-

tech. UÏ pfii nákupu permanent-

ky v Canazei nastal problém.

Dûdou‰ek totiÏ chtûl pfiikoupit

lístek na okruh Sella Rondo, kde

chtûl jeden den provûfiit lyÏafiské

moÏnosti dospívajících vnuãek.

Ale jak Italce vysvûtlit, Ïe jde

o skipas mimo objednávku ce-

stovky? Nepomohla ani léty 

ovûfiená zásoba nûmeck˘ch slo-

víãek, ani horlivá gesta manÏela.

Îena stále nechápala, co po ní

ten vznûtliv˘ cizinec chce.

Zachránila nás pfiicházející rodi-

na PolákÛ. KdyÏ Ota zjistil, Ïe

rozmlouvají s recepãní anglicky,

hned se vrhl k mluvãímu v˘pra-

vy a „ãeskou hant˘rkou“ mu

pfiednesl svou prosbu. S úsmû-

vem od ucha k uchu a vfiel˘mi

díky jsme koneãnû odcházeli

k penzionu s vytouÏen˘m dokla-

dem v ruce.

Snad nejveselej‰í pfiíhodu jsme

zaÏili druh˘ den, po zdolání

mnohakilometrového okruhu.

Mlad‰í vnuãku po tom v˘konu

celou noc trápil such˘, dráÏdiv˘

ka‰el.

„Zajdeme do supermarketu, tam

musíme nûkde objevit med, aby

nekuckala i na svahu,“ rozhodl

manÏel.

JenÏe to nebyl vÛbec jednodu-

ch˘ úkol. Tfiikrát jsme projeli ce-

l˘ prostor s mnoÏstvím zboÏí, ale

stále nic. To uÏ Ota nevydrÏel

a hnal se k prodavaãi. Ta scéna,
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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 Studentsk˘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 au-

tofii automaticky vyjadfiují souhlas s jeho pfií-

padnou gramatickou úpravou a zvefiejnûním.

Nutnou podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiís-

pûvku 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

ZdeÀka Kabelíková: âesk˘ ãlovûk se domluví v‰ude a s kaÏd˘m



Leto‰ní sezónu v jazzovém klu-

bu zahájil dvojit˘ koncert hu-

debníkÛ, ktefií reprezentují v tom

nejlep‰ím slova smyslu klasiku

ãeské alternativy. Na pódiu ma-

lého sálu SVâ se se‰li Vladimír

Václavek s Milo‰em Dvofiáãkem

za brnûnskou scénu a Pavel

Johanãík neboli Johan s Jifiím

Macháãkem z Ostravy.

Oba ãelní protagonisté, kytaristé

Vladimír Václavek i Johan, uÏ

v R˘mafiovû vystupovali, sólovû

(v pfiípadû Johana) ãi v nejrÛz-

nûj‰ích formacích (v pfiípadû

zdej‰ího rodáka Vladimíra Vá-

clavka, kter˘ si do R˘mafiova za-

jede zahrát pfiibliÏnû jednou za

rok a pokaÏdé pfiiveze nûco no-

vého). Oba se tentokrát se‰li ve

vzácné shodû - s jedním hudeb-

ním partnerem, kter˘ obohacuje

a umocÀuje, nikoliv pouze do-

provází, jejich kytarovou hru

zvukem dal‰ího nástroje.

A shod bylo více, neboÈ oba kon-

certy byly pfiedev‰ím ukázkou

aktuálních alb, uÏ sv˘mi názvy

poukazujících k podobné poeti-

ce. Johan s houslistou Jifiím

Macháãkem pfiedstavili JohanÛv

první sólov˘ poãin Pták sám je
smyslem zpûvu, Václavek s Dvo-

fiáãkem nabídli skladby ze spo-

leãného alba Îivot je pulsující
píseÀ, ale i nûkolik písní z Vá-

clavkov˘ch sólov˘ch alb Jsem
hlína, jsem strom, jsem stroj,
Písnû nepísnû a Ingwe. Ve v‰ech

pfiípadech jde o pozoruhodné hu-

dební poãiny, zaloÏené na zvuku

kytary a básnick˘ch textech na-

mnoze pfiedná‰en˘ch zpûvn˘m

polo‰epotem. I charakter hudeb-

ních kompozic a vybran˘ch tex-

tÛ je pfiíbuzn˘ a vytváfií osobit˘

souzvuk hudby a slova, zhudeb-

nûnou poezii, v níÏ text není pri-

mární ani podruÏn˘, ale rovno-

cenn˘ hudebnímu vyjádfiení.

Analogií a podobností by bylo

je‰tû dost, ostatnû ãeská, resp.

moravsko-slezská alternativní

scéna (i její posluchaãská zá-

kladna) je relativnû malá a vzá-

jemnû provázaná, o ãemÏ svûdãí

i fakt, Ïe Václavek s Johanem se

dobfie znají a ãasto spolu koncer-

tují. Obûma dvojicím pfiesto ne-

schází osobitost, jejich hudební

projev je pfies v‰echny paralely

nezamûniteln˘.

Johanova sólová nahrávka Pták
sám je smyslem zpûvu vznikla

v ãervenci 2007 bûhem pouh˘ch

ãtyfi dnÛ a vy‰la v audio edici ãa-

sopisu Protimluv, pozoruhodné

kulturní revue stejnojmenného

ostravského obãanského sdruÏe-

ní. Aã je oznaãována jako sólo-

vá, jsou její pfiirozenou a pfiínos-

nou souãástí hosté, lépe fieãeno

pfiátelé Pavla Johanãíka - hous-

lista Jifií Macháãek, kytarista

a baskytarista Radim Vanûk alias

Mro‰ (v jeho studiu se album na-

hrávalo) a bubeník Standa Ho-

vadík neboli st. Howad. Na kon-

cert pfiijel pouze Jifií Macháãek,

takÏe v˘sledn˘ zvuk byl o po-

znání subtilnûj‰í a dumavûj‰í neÏ

na albu.

Pfiítomnost dal‰ích hudebníkÛ

pfii nahrávání Johanov˘ch skla-

deb dodala nov˘ rozmûr jeho po-

klidnému a snivému stylu, jak jej

prezentoval napfi. bûhem svého

sólového vystoupení v kapli

V Lipkách v létû roku 2005 ane-

bo je‰tû mnohem dfiíve, kdyÏ byl

ãlenem legendárního uskupení

Srpen. Pokud bychom chtûli 

alespoÀ nûkolika slovy charakte-

rizovat pocity, které Johanova

hudba vyvolává, snad bychom

mohli pouÏít prvních dvou slov

z titulku: plynutí a bublání,

k nimÏ se na nahrávce pfiipojuje

i nûjaké to vzedmutí vln. Bá-

snické texty, které Johan pro

skladby zvolil (s v˘jimkou vlast-

ní básnû Kánû pocházejí z tvorby

Oldfiicha Mikulá‰ka, Jifiího Or-

tena, Hermanna Hesseho a Ra-

víndra Bhramara), spojuje me-

lancholická a mnohdy krajino-

malebná poetika, která dodává

skladbám aÏ v˘tvarn˘ rozmûr.

JestliÏe plynutí a bublání pfiiná-

leÏelo prvnímu z koncertÛ, pak

druh˘, v podání Vladimíra Vá-

clavka a bubeníka Milo‰e Dvo-

fiáãka, kolegÛ z kapely V.R.M.,

vystihuje spí‰e druhá ãást titul-

ku: vrstvení a proudûní. Medita-

tivní polohu Johanov˘ch skladeb

kterou pak vykouzlil, nás pfii

kaÏdé vzpomínce rozesmûje. Ke

stoji na jedné noze pfiidal mává-

ní paÏemi pfiipomínající let vãe-

ly, slabiku bzzz s patfiiãn˘m v˘-

razem ve tváfii a nakonec ukazo-

váãkem bodl do mého ramene.

Bylo to v˘stiÏné a pfiesvûdãivé.

Osloven˘ muÏ ihned pochopil.

S úsmûvem nás dovedl k regálu

se sklenicemi, na kter˘ch za ital-

sk˘m nápisem a pomlãkou bylo

na‰e ãeské slovo MED.

Ve Folgarii Otíkovi v jednom

obãerstvení zachutnala pizza.

Dopfiávali jsme si ji kaÏd˘ den

zaslouÏenû po zdolání nejstrmûj-

‰í sjezdovky. Jednou v‰ak ãí‰ník

bezradnû naznaãoval hlavou, Ïe

je vyprodaná, a ukazoval na ta-

buli pro nás nesrozumitelné slo-

vo. Místo na‰í pochoutky nám

nabízel hranolky. ManÏel se

hluãnû, samozfiejmû ãesky, zaãal

rozãilovat, co to jsou za sluÏby.

V tom se otevfiely dvefie kuchynû

a plynulou ãe‰tinou se ozvalo:

„Vy jste âe‰i? Tak chvíli poãkej-

te, já pro své krajany pfiipravím

zvlá‰tní specialitu.“

„No vidí‰, mámo, na‰inec se

v cizinû neztratí,“ reagoval zjih-

le Ota na ochotu na‰eho spolu-

obãana.

âesk˘ kuchafi si dal opravdu zá-

leÏet. AÏ jsme se té kfiupavé dob-

roty málem pfiejedli. A kdo na

na‰e „obÏerství“ nakonec dopla-

til? Jak jinak neÏ Ota. Sám inici-

átor - mÛj muÏ. KdyÏ jsme dora-

zili k penzionu, pfiepadla ho silná

Ïáha.

„Teì mû mÛÏe spasit jen soda.

Je‰tû Ïe vím, kde je tu lékárna,“

fiekl spû‰nû a bez ãekání na nás

vyrazil k cíli. KdyÏ se vrátil ví-

tûznû s krabiãkou bílého prá‰ku

a popisoval dialog s lékárníkem,

litovali jsme tentokrát, Ïe jsme

nebyli nablízku.

Ota si totiÏ pr˘ pfiejíÏdûl hruì ru-

kama, ukazoval otevfiená ústa

a fiíkal nûmecky „heiss“. I tam

na‰el chápajícího ãlovûka. Ten

pok˘val hlavou a zeptal se úplnû

nevinnû: „Soda bicarbona?“

Zkoprnûl˘ manÏel se zmohl jen

na souhlas pfiitakáním hlavou.

Poslední jeho slova, která vyfikl,

kdyÏ nám záÏitek pfiedvádûl,

znûla: „My âe‰i se domluvíme

v‰ude a se v‰emi, i s tûmi ital-

sk˘mi ,tatrmany’“.

Celá rodina doufáme, Ïe ná‰ ve-

litel bude je‰tû dlouho zdrav˘

a ãil˘ a Ïe s ním zaÏijeme dal‰í

úsmûvné pfiíhody. I kdyÏ si kaÏ-

d˘ rok po návratu z rekreace sli-

bujeme, Ïe tentokrát se uÏ oprav-

du aspoÀ trochu nauãíme italsky,

vím jistû, Ïe pfií‰tû zase pouÏije-

me na‰i osvûdãenou „hant˘rku“.
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Jazzclub

Plynutí, bublání, vrstvení, proudûní

Jifií Macháãek a Johan

Milo‰ Dvofiáãek
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s nûÏn˘m souzvukem houslí

Jifiího Macháãka (aÏ to upomíná

na Václavkovu spolupráci s ja-

ponskou houslistkou Takumi

Fukushimou) vystfiídala dyna-

miãtûj‰í souhra kytary a bicích.

Václavek s Dvofiáãkem, aby uãi-

nili zadost potfiebû za‰katulková-

ní, oznaãili svÛj styl za „‰aman-

sk˘ pop“. S jistou nadsázkou tak

vyjádfiili svÛj pfiíklon k etnicky

a mytologicky ladûné autorské

hudbû, inspirované nejen ‰aman-

sk˘mi rituály. Vztah k v˘chod-

ním duchovním uãením pfied-

znamenali i vûnováním alba

Îivot je pulsující píseÀ (Indies,

2007) Tatrám coby „nejzaz‰ímu
v˘bûÏku Himalájí“.

Stejnû jako pro Johana je pro

Vladimíra Václavka spolupráce

s dal‰ími hudebníky velk˘m 

obohacením. PÛvodnû minimalis-

tick˘ charakter nekoneãn˘ch va-

riací jednoduch˘ch melodick˘ch

sekvencí se s pfiíchodem zvuku

dal‰ích nástrojÛ umocÀuje a novû

variuje. Oba spoluhráãi navíc vy-

uÏívají moÏnosti vrstvení jednot-

liv˘ch sekvencí pomocí Ïivû na-

hraného a reprodukovaného sním-

ku a skládají tak mnohovrstevna-
tou kompozici kytarov˘ch a vo-

kálních melodií a rytmÛ, které

bubeník vytváfií s pomocí bicí

soupravy i alternativních perkusí

(perliãkou bylo Dvofiáãkovo sólo

na smaltované kastroly).

Stejnou mûrou jako u Johana se

u Vladimíra Václavka uplatÀuje

ti‰e a nevzru‰enû pfiedná‰ená po-

ezie jeho oblíbencÛ, mezi nûÏ

patfií nejen bratr Petr (báseÀ My
Dream), ale i Karel David,

Bohuslav Reynek, Jan Skácel, 

J. H. Krchovsk˘ ãi Federico

García Lorca. Poezie je tu v‰ak

pfiece jen v pozadí, je mnohem

ti‰‰í neÏ hudba, objevuje se pou-

ze místy, v úryvcích, jako kotva

uprostfied rozboufien˘ch vln

proudících vod. O to intenzivnûji

v‰ak její prostá obraznost pÛsobí.

První leto‰ní koncert v jazzclubu

pfiinesl ukázku toho nejlep‰ího, co

v souãasnosti nabízí domácí alter-

nativní scéna, i uji‰tûní, Ïe u nás

stále vzniká krásná a objevná

hudba. Pfií‰tí koncert 25. dubna

bude jiÏ opût jazzov˘ a nabídne

vystoupení mezinárodního usku-

pení David DorÛÏka & Josefine

Lindstrand Quartet s ãesk˘m ky-

taristou, polsk˘mi kontrabasistou

a bubeníkem a ‰védskou zpûvaã-

kou u mikrofonu. ZN

R˘mafiovské dûti, duben 2004

Objektivem ZdeÀka Habra

Vladimír Václavek Fota: Pavla Fidlerová Zothová
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Organizace a spolky

Krajina jako zrcadlo na‰í du‰e i na‰eho svûdomí
Toto zamy‰lení je vedeno snahou po-
moci krajinû jako prostoru na‰eho
Ïivota, tedy nejen krajinû Nízkého
Jeseníku a pfiírodû jako takové. Je
vûnováno v‰em obãanÛm a zejména
zastupitelÛm mûst a obcí, ktefií
v souãasné dobû stojí pfied rozhod-
nutím, zda povolit, ãi nepovolit stav-
bu obfiích vûtrn˘ch elektráren a je-
jich pfiíslu‰enství (napfi. vedení el. 
energie, trafostanic, komunikací
atd.) na území sv˘ch obcí.
JiÏ asi 6 let jsou bezmála v‰ech-

ny obce v Nízkém Jeseníku,

Hanu‰ovické vrchovinû i v Oder-

sk˘ch vr‰ích vystaveny lákavé-

mu tlaku na v˘stavbu velk˘ch,

aÏ 150 m vysok˘ch vûtrn˘ch 

elektráren - a to ve velkém po-

ãtu. Je odhadováno, Ïe celkem

má jít o 150 aÏ 200 tûchto vûÏí...

Návrhy jednotliv˘ch vûtrn˘ch

parkÛ uvaÏují aÏ s 10 - 20 elekt-

rárnami na lokalitu (napfi. pÛvod-

ní - a ve skuteãnosti stále sledo-

van˘ návrh v prostoru mezi

Malou a Velkou ·táhlí a Václa-

vovem poãítal s 24 elektrárna-

mi...). Pro pfiedstavu uvádím, Ïe

jsou srovnatelné jen s TV vysíla-

ãem na Pradûdu, mají v‰ak stát

na 2 - 3x niÏ‰ích, objemovû ale

i 5 - 10x men‰ích vrcholech.

O to v˘raznûj‰í pak bude jejich

dopad nejen na pfiírodu a krajinu,

ale i do na‰ich du‰í. JelikoÏ se

má jednat o stavby funkãní cca

25 let, budou jejich existencí 

ovlivnûny celé generace... Není

tedy vÛbec tfieba vést sáhodlou-

hé odborné diskuse o mífie naru-

‰ení rázu krajiny, jak se o to

mnohé práce snaÏí. Je totiÏ na-

prosto nezpochybniteln˘m fak-

tem, Ïe tyto stavby v takové ve-

likosti a poãtu krajinu zcela zmû-

ní a bezpochyby v˘raznû po‰ko-

dí. Není moÏné uvaÏovat o nûja-

kém zásadním kompenzaãním 

opatfiení, kdyÏ v˘‰ku jakéhoko-

liv pfiirozeného lesního porostu

v tûchto oblastech vûtrn˘ch elek-

tráren (VE) pfiekraãují aÏ pûtiná-

sobnû. PÛjde navíc o zafiízení na-

ru‰ující hlukové a svûtelné pod-

mínky (napfi. diskutovan˘ stro-

boskopick˘ efekt) v ‰irokém 

okolí, o zafiízení pohyblivá, a tu-

díÏ znaãnû pfiitahující pozornost.

Tak vysoké stavby jsou pozoro-

vatelné i na vzdálenost nûkolika

desítek kilometrÛ, pfiiãemÏ do

vzdálenosti cca 12 km je jejich

pÛsobení krajináfisky bezpochy-

by zcela devastující.

Je vefiejn˘m tajemstvím, Ïe tûm,

kdo o v˘stavbu vûtrn˘ch parkÛ

tak velk˘ch VE usilují, jde o pro-

sazení prvních nûkolika staveb,

po nichÏ mají dfiíve ãi pozdûji

následovat v‰echny dal‰í. V pfií-

padû tak v˘razného naru‰ení

krajiny totiÏ s instalací kaÏdého

stoÏáru klesá dal‰í dÛvod pro je-

jí ochranu, a oni to velmi dobfie

vûdí... Obce, které dosud s v˘-

stavbou pod tlakem finanãních

pfiíslibÛ nesouhlasí, budou nuce-

ny se na tato monstra dívat, tak-

Ïe se poãítá s tím, Ïe dfiíve ãi po-

zdûji rezignují a k v˘stavbû se

pfiidají. Taková situace by vedla

k naprosté zmûnû tváfie krajiny

nejen v ‰irokém okolí va‰í obce,

ale na rozsáhlém území Morav-

skoslezského i Olomouckého

kraje.

Pfiitom v‰em je známo, Ïe v pfií-

padû snahy o podporu alternativ-

ních, tzv. ‰etrn˘ch pfiírodních

zdrojÛ energie jde o velk˘ pod-

vod, neboÈ promûnlivost a cha-

rakter pfiírodních podmínek ne-

zaji‰Èuje vy‰‰í úãinnost tûchto

zafiízení neÏli asi 20 % bûhem

celého roku. Z dÛvodu nízké

pfiedvídatelnosti provozního v˘-

konu je nutno také pfiipoãíst po-

tfiebu záloÏních zdrojÛ v rozsahu

cca 80 % v˘konu na kaÏdou in-

stalovanou VE! Bez negativních

vlivÛ není ani pÛsobení na stáva-

jící elektrorozvodnou soustavu

(kolísání v˘roby a dodávek do

sítû i tzv. black-out efekt). Je te-

dy více neÏ zfiejmé, Ïe v na‰ich

podmínkách jde o zafiízení ne-

efektivní a nev˘hodná. Boom je-

jich podpory je postaven ãistû na

nesprávnû a nespravedlivû po-

staven˘ch dotacích, na vífie, Ïe

cena elektrické energie neustále

poroste a Ïe v její cenû ve v˘-

sledku zaplatíme my v‰ichni ze

své kapsy nejen v˘stavbu tûchto

elektráren, ale také v‰echny ty

dotace a platby slibované jedno-

tliv˘m obcím za to, Ïe stavby

parkÛ VE podpofií...

JiÏ dnes dobfie placení prosazo-

vatelé a podporovatelé tûchto

neekonomick˘ch a ve skuteã-

nosti vysoce neekologick˘ch

monster neustále pfiesvûdãují

pfiedstavitele obcí o tom, Ïe jim

pfiinesou potfiebné volné peníze

zadarmo... Pfiitom nejde o nic ji-
ného, neÏli o klasick˘ pfiípad
krádeÏe krajiny jako vefiejného
prostoru. Krajina, v níÏ Ïijeme,

je pfiece na‰ím domovem, a mûla

by tedy mít pro nás svou cenu!

Slovo krajina má v obsahu svého

v˘znamu odraz ve slovech vlast,

zemû, republika, stát. A pro tato

slova a jejich obsah s pílí praco-

valy generace na‰ich pfiedkÛ, pro

nû na válãi‰tích svûtov˘ch válek

neváhaly padnout tisíce vojákÛ...

Vzdáme se tedy dnes krajiny na-

‰í, ale i na‰ich dosud nenaroze-

n˘ch dûtí za „pár ‰lupek“?! Jaká

je její skuteãná cena?!

Otázka pÛvodnosti obyvatel

v oblasti tzv. Sudet je otázkou

citlivou. Je samozfiejmé, Ïe po-

kud pÛjdeme do historie, zjistí-

me, Ïe pÛvodními obyvateli ne-

byli ani Slované, ani Germáni,

ale tfieba Keltové nebo dinosau-

fii... Îádná z tûchto skupin si na

krajinu, kde dnes Ïijeme, nemÛ-

Ïe ãinit nûjaká vût‰í práva neÏli

skupina jiná. Ale bez diskuse pro

kaÏdou z nich byla tato krajina

ve své dobû domovem v tom nej-

upfiímnûj‰ím smyslu. Pokud se
podíváme na to, co jednotlivé
generace obyvatel zanechaly
v krajinû sv˘m následovníkÛm,
mÛÏeme jiÏ rozli‰ovat. A moÏná

pak dojdeme i k poznání, ãím

kromû zpfietrhan˘ch kulturních,

spoleãensk˘ch i ekonomick˘ch

svazkÛ s minulostí v pováleã-

ném období se dne‰ní krajina

Nízkého Jeseníku li‰í od té pfied-

chozí. Pokud se nad tímto po-
znáním zamyslíme, zjistíme, Ïe
prav˘ dÛvod stále pfietrvávající
vykofienûnosti dne‰ních obyvatel
spoãívá mnohdy v tom, Ïe kraj,
v nûmÏ Ïijí, stále za svÛj domov
vnitfinû odmítají pfiijmout.
DÛvod je pfiitom velice jednodu-
ch˘ a pfii bliÏ‰ím zkoumání aÏ
neuvûfiitelnû prost˘ - likvidací
pÛvodní pestré, Ïivé a rÛznorodé
krajinné struktury zdej‰í krajina
ztratila nejen svou pfiitaÏlivost
a pÛsobivost, ale zejména lidské
mûfiítko. AÏ na v˘jimky strm˘ch
svahÛ ãi údolí fiek se Nízk˘
Jeseník stal smutnou a fádní kra-
jinou vyfoukan˘ch pust˘ch plání
a monokulturních smrãin.
Po likvidaci polních pû‰in
i drobn˘ch sakrálních staveb,
zpfietrhání místních lidov˘ch tra-
dic a zvykÛ se obyvatelé fiídce
roztrou‰ení po celé plo‰e rozsáh-
lého Bruntálska (i ãásti ·um-
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perska) cítí osamûlí, nezajímaví
a opu‰tûní, jako lidé bez zájmu
a pomoci... Mobilita automobi-

lové spoleãnosti a ná‰ pfiesun od

krajiny do kanceláfií a továrních

hal tento hluboce proÏívan˘ po-

cit jen dále zdÛraznily. Pocity
beznadûje, zoufalství a skepse
na‰í du‰e jsou jen prost˘m odra-
zem beznadûje, zoufalství a skep-
se krajiny kolem nás. Pestrou

mozaiku drobn˘ch políãek a cin-

kání ovãích zvonkÛ na horské

stráni nahradila pustá degrado-

vaná pastvina a zurãení potÛãku

zoufalé „betonové ticho“ melio-

raãních skruÏí. Kokrhání kohou-

ta zvuk sekaãky ãi motorové pi-

ly, i jeÏky a Ïáby mÛÏeme nalézt

nejãastûji pfiejeté na silnici...

ZÛstal v takové krajinû prostor

pro plnohodnotn˘ Ïivot?!

âlovûk si mÛÏe fiíkat, co chce,
ale stejnû jako hudbu potfiebuje
ke svému Ïivotu i krajinu. Pestrá
krajina s remízky, mezemi, fiadou
zvukÛ, vÛní a zvífiat, s rozkvetl˘-
mi podhorsk˘mi loukami a zpí-
vajícími potÛãky, s bl˘skající se
hladinou tÛní a rybníkÛ je právû
tou písní, kterou na‰e du‰e
u‰tvané technizovanou spoleã-
ností bez lidskosti zoufale potfie-
bují... VÏdyÈ i národní parky

v USA byly pÛvodnû zakládány

nejen pro ochranu pfiírody, ale

zejména také „pro potû‰ení a po-

vznesení ducha americk˘ch ob-

ãanÛ...“! V‰ichni víme, Ïe pokud

budeme dlouhodobû vystaveni

hluku, ‰pínû a nebezpeãí tfieba

hutû nebo lakovny, musí to mít

vliv na na‰e zdraví, na‰i psychi-

ku. Jak dlouho si je‰tû budeme
lhát o tom, Ïe vyãerpaná, zpustlá
a neudrÏovaná krajina bez Ïivota
kolem nás nemá dopad na na‰i
du‰i, konání i na‰e city a zdraví?
V kolika obcích Nízkého Jese-

níku najdeme ulice bez oblud-

n˘ch betonov˘ch sloupÛ zato

s alejemi krásn˘ch, peãlivû udr-

Ïovan˘ch lip a javorÛ? Nena-

hrazují tyto aleje u silnic naopak

ocelová svodidla, prázdnota,

bezbfieh˘ alibismus, nepozornost

a pohodlnost? V mnoha vesniã-

kách nahradila kfiíÏek v rohu ná-

mûstí orezlá trafostanice... S ja-

k˘m „citem“ a „ohleduplností“

stavíme satelitní mûsteãka do-

meãkÛ - stavbiãek, které v po-

rovnání s pÛvodními nesnesou

oznaãení dÛm, ale zato se nápad-

nû podobají uniformním staveb-

nicím?! Kolik socialistick˘ch

velkokravínÛ, doslova kfiiãících

do zoufalé krajiny, jsme za 18 let

zbourali nebo zkrá‰lili?! Proã

jsme si dosud nena‰li ãas na na‰i

krajinu?

Jak˘ bude mít smysl obnovovat

meze, remízky ãi ovocné sady

v krajinû poseté obludn˘mi slou-

py obfiích VE? Jak˘ má smysl

zlep‰ovat Ïivotní prostfiedí Ïivo-

ãichÛ v podmínkách, kdy je tato

zafiízení budou trvale zabíjet?

Jak˘ má smysl lákat do oblasti

turisty, kdyÏ hledají nenaru‰enou

pfiírodu? Stejnû jako místní oby-

vatelé i oni pfiece touÏí po poci-

tech klidu, intimity a harmonie.

Jak je ale mohou zaÏít, kdyÏ v‰u-

de kolem se tyãí mohutné stoÏá-

ry a svi‰tí turbíny s míhajícími se

svûteln˘mi pruhy?

Chceme mít hezké byty, zahrádky
i námûstíãka - to uÏ jsme pocho-
pili. Musíme v‰ak uãinit ten krok
i ven, krok do krajiny kolem nás.
Nejen pro tu pfiírodu a krajinu

samotnou, ale zejména pro to,
abychom uzdravili na‰e du‰e.
Musíme vytváfiet skuteãnû har-
monické prostfiedí - tûm, kdoÏ se
dosud nenarodili, i tûm, ktefií se
právû nyní chystají uãinit první
krÛãky do krajiny svého budou-
cího Ïivota. Je na nás, abychom
slovy spisovatele Jaromíra To-
meãka z tohoto „labyrintu svû-
ta“ uãinili „ráj srdce“. A tuto
zodpovûdnost i povinnost z nás
Ïádn˘ alibismus nesejme.
Pokud budete rozhodovat, pa-
matujte, Ïe:
- Máte plné právo na ve‰keré po-
tfiebné informace. PfiedloÏil vám

nûkdo dostateãnû prÛkazn˘, ne-

zkreslen˘ a funkãní plastick˘

model ‰irokého okolí zam˘‰le-

n˘ch staveb parkÛ VE? MÛÏete

rozhodovat bez potfiebn˘ch in-

formací? Proã se tedy vázat uÏ

dnes, zítra, letos?

- Rozhodujete nejen o podmín-
kách Ïivota sv˘ch a na‰ich, ale

i o podmínkách Ïivota budoucích
generací. Zemi jsme totiÏ slovy

Greenpeace „nezdûdili od sv˘ch

pfiedkÛ, ale máme ji vypÛjãenou

od na‰ich dûtí“.

- Podporou tzv. „‰etrn˘ch“ vûtr-
n˘ch elektráren díky jejich malé
úãinnosti ve skuteãnosti podpo-
rujete pl˘tvání vefiejn˘mi pro-
stfiedky urãen˘mi pro skuteãnû
‰etrné zdroje. Tam pak tyto pro-

stfiedky budou dlouhodobû schá-

zet (napfi. solární energie). Tyto

peníze nasypete do kapes zcela

konkrétních firem a lidí.

- V cenû elektrické energie vy
i va‰i spoluobãané zaplatíte ne-
jen v˘stavbu, provoz a zálohy,
zv˘‰ené náklady na dopravu
energie, ale postupnû také finan-
ce, které va‰í obci investor nyní
„velkoryse“ slíbí.
- Povolením v˘stavby VE a jejich
pfiíslu‰enství poru‰ujete stavební
zákon, kde je jasnû uvedeno, Ïe

„krajina je chránûna jako základ

identity místních obyvatel...“

- Povolením v˘stavby VE a jejich
pfiíslu‰enství po‰lapete odkaz
pfiedkÛ i slova na‰í národní hym-
ny. Není tam ani ver‰ o tom, Ïe

technizaci na‰ich obcí musíme

obûtovat i na‰i krajinu a na‰e du-

‰e. ¤ada lidí z oboru ochrany

pfiírody a krajiny, zemûdûlcÛ

i lesníkÛ vám potvrdí, proã je na-

‰e hymna opravdu krásná a i ve

svûtov˘ch souvislostech oprav-

du v˘jimeãná. Oslavuje prostou
krásu, je plná úcty, porozumûní
a pokory. Prost˘mi slovy se tam
zpívá o tom, ãím tato zemû pro
své obyvatele vÏdy byla - DO-
MOVEM i VLASTÍ JEJICH DU-
·E. A lidé, jejichÏ du‰e mûla svÛj
domov, nikdy nemohli b˘t vyko-
fienûní, apatiãtí a bez nadûje.
Naopak byli a vÏdy to i budou li-
dé schopní Ïít plnohodnotn˘ Ïi-
vot - pro sebe i pro ty ostatní.

Martin Míãek,
Obãanské sdruÏení PotÛãek
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âesk˘ âerven˘ kfiíÏ v R˘mafiovû ve spolupráci s Obãansk˘m sdruÏením Diakonie Broumov
vyhla‰uje

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U
➣ Letního a zimního obleãení (dámského, pánského, dûtského)

➣ LÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek, záclon, látek

➣ Domácích potfieb - nádobí bílého i ãerného, skleniãek - v‰e jen funkãní

➣ Pefií, péfiov˘ch a vatovan˘ch pfiikr˘vek, pol‰táfiÛ a dek

VùCI, které z ekologick˘ch dÛvodÛ VZÍT NEMÒÎEME:
obno‰ené boty, koÏichy, odûvy z umûl˘ch vláken, kabáty, dále pak ledniãky, televize,

nábytek, poãítaãe, jízdní kola a dûtské koãárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteãní:

dne: 16. dubna                         dne: 17. dubna
ãas: 9.00 - 11.30 ãas: 13.00 - 16.30

místo: R˘mafiov, Palackého 11

Dûkujeme za va‰i pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potfiebn˘m obãanÛm u nás i v zahraniãí a dává práci lidem, ktefií jsou tûÏko umístitelní na trhu práce.

POZVÁNKA

Denní centrum

pro mentálnû postiÏené

Kouzelná bufiinka
zve v‰echny své pfiátele

a pfiíznivce na

ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE

S TANCEM
v pátek 4. dubna 2008

od 15 do 19 hod.

v sále ZU· na Divadelní ulici

Îivá hudba

i obãerstvení zaji‰tûno

Vstup zdarma

Tû‰íme se

na pfiíjemné odpoledne!

âarodûjnice pfiipravily oslavu MDÎ
V pátek 7. bfiezna uspofiádal spolek
âarodûjnic U Tfií ka‰tanÛ za vydatné
spolupráce zastupitelÛ Obecního 
úfiadu v Tvrdkovû jiÏ druhé setkání
seniorek u pfiíleÏitosti oslav MDÎ.
âarodûjnice se tentokrát oblékly

do sv˘ch slu‰iv˘ch krojÛ, kaÏdá

napekla, co umí nejlépe, aby by-

lo na stole stále nûco k zakous-

nutí, obecní úfiad zajistil kytiãky

a techniku k promítání. Zastupi-

telé na tuto akci pfiivezli i Ïeny

z na‰ich obcí Ruda a Mirotínek

a v‰echny Ïeny strávily jistû pûk-

né odpoledne.

V rámci kulturního programu

byly promítnuty fotografie ze

v‰ech akcí, které od minulého

setkání organizátofii upofiádali.

Promítnuta byla i tzv. fotogra-

fická vycházka po Tvrdkovû 

a úãastnicím akce bylo pfiislíbe-

no, Ïe na pfií‰tím setkání bude

provedena podobná vycházka

obcemi Ruda i Mirotínek.

Starosta seznámil v‰echny s pfii-

pravovan˘mi projekty pro na‰e

obce a promítl fotografie z Kfií-

Ïové cesty v Rudû. V‰echny fo-

tografie byly nafoceny v dobû

kvûtÛ, a tak promítání navodilo

pfiíjemnou náladu, protoÏe po-

hled na rozkvetlé domky a za-

hrádky obzvlá‰È v této dobû, kdy

se tû‰íme z prvních kvítkÛ snûÏe-

nek, urãitû potû‰í.

Po promítání byl dán prostor

k volné zábavû. Pofiadatelé dûku-

jí v‰em, ktefií pomohli s pfiípra-

vou, vûfií, Ïe zúãastnûné Ïeny by-

ly spokojeny, a zároveÀ se tû‰í

na dal‰í setkání v pfií‰tím roce.  

Text a foto: Alena âiklová

Osadní v˘bory informují

Nedûlní ‰kola - Velikonoãní dekorace
O víkendu 15. - 16. bfiezna uspo-

fiádalo Obãanské sdruÏení Strán-

ské v Nedûlní ‰kole fiemesel dal-

‰í akci vûnovanou tradicím. Ná-

v‰tûvníci si vyzkou‰eli rÛzné

techniky zdobení kraslic. Nejví-

ce zaujala hlavnû dûti technika

zdobení voskem. Snad pro atmo-

sféru zaÏehnut˘ch svící, které

vosk rozehfiívají. Nazdoben˘ch

vajíãek bylo hned nûkolik o‰atek.

Také zdobení ubrouskovou tech-

nikou pfiítomné zaujalo tak, Ïe se

lepilo nejen na vajíãka. Jednodu-

chou v˘robu zapichovátek v po-

dobû zajíãka a panenky zvládli i ti

nejmen‰í. Dospûlí si vytváfieli

vût‰í dekorace pro v˘zdobu

sv˘ch domácností. Nûkolik od-

váÏlivcÛ si pod odborn˘m dohle-

dem dokonce upletlo i pomlázku.

Tûm, ktefií pfiekonali jarní únavu

a pfii‰li, byl odmûnou pohled na

rozzáfiené tváfiiãky nad‰en˘ch

dûtí. V‰echny dûti pfii odchodu

peãlivû pfiepoãítávaly svá dílka,

aby se na Ïádné nezapomnûlo,

a hrdû si je odná‰ely domÛ.

Veãer se je‰tû dûti zúãastnily ve-

ãerního krmení oveãek a mohly

si pohladit jehÀátka.

Dal‰í z plánovan˘ch akcí Ob-

ãanského sdruÏení Stránské se

bude konat 5. dubna pod názvem

Vítání mláìat. Zde budou za pfií-

tomnosti sudiãek pfiivítána do Ïi-

vota jehÀátka vala‰sk˘ch ovcí

a dal‰í zvífiecí drobotina.

Program doplní soutûÏe o sladké

odmûny. Den zakonãíme opéká-

ním prvních jarních bufitÛ a po

záÏitcích z loÀského Ka‰tánko-

hraní se opût budou péci i bram-

bory v popelu. O této akci vás

budeme vãas informovat. Více

na www.stranske.cz.

Za OS Stránské
Vladimíra Kfienková

Foto: archiv OS Stránské
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Turnaj v deskov˘ch hrách pro dûti
Klub ASK âR pfii Z· Bfiidliãná 

uspofiádal ve stfiedu 4. bfiezna

v odpoledních hodinách druh˘

roãník zajímavého turnaje v rÛz-

n˘ch stolních, deskov˘ch, karet-

ních a jin˘ch hrách. Dûti mûly na

v˘bûr z tûchto her: ãlovûãe, ne-

zlob se, pexeso, kvarteto, pi-

‰kvorky, puzzle, scrable, dáma,

‰achy, skládanka, cesta, mikádo

a bludi‰tû, tedy opravdu velk˘

v˘bûr. Zúãastnit se mohly dûti

v‰ech vûkov˘ch kategorií, soutû-

Ïily dokonce dûti z matefiské ‰ko-

ly. O tento turnaj byl velk˘ zájem,

pfii‰lo si zahrát celkem 58 dûtí

a bylo zajímavé sledovat urputné

boje jak tûch nejmen‰ích, tak tfie-

ba tfiináctilet˘ch sleãen soustfie-

dûn˘ch nad pexesem. SoutûÏilo

se celkem ve tfiech kategoriích.

Krásné ceny vûnovali sponzofii

akce Po‰tovní spofiitelna, âeská

spofiitelna a VZP Bruntál.

Zastupitelé fiekli ne vûtrn˘m elektrárnám
V pondûlí 17. bfiezna bylo ve vestibulu

pfied velkou zasedací místností MûÚ v Bfii-

dliãné neobyãejnû Ïivo. Konalo se totiÏ

vefiejné zasedání zastupitelÛ mûsta a na

programu kromû jiného mûlo b˘t rozhodo-

vání o zmûnû záporného stanoviska mûsta

k zámûru v˘stavby vûtrného parku v nej-

bliÏ‰ím okolí Bfiidliãné. Je‰tû pfied vlast-

ním zahájením vefiejné schÛze si zastupite-

lé vyslechli nabídky zástupcÛ firmy, která

se zab˘vá v˘stavbou vûtrn˘ch elektráren.

Poté se obãané, vût‰ina poprvé, úãastnili

celého jednání zastupitelstva, aby se pak

v závûru mohli také vyjádfiit k problemati-

ce a tématu, kvÛli kterému vlastnû vût‰ina

pfii‰la. Závûreãn˘m hlasováním se vût‰ina

zastupitelÛ vyjádfiila zápornû k plánované

v˘stavbû VE, za coÏ sklidili zastupitelé

mûsta od pfiítomn˘ch obãanÛ potlesk.

Restaurace Spoleãenského domu
má novou vedoucí

Amatéfii z Bfiidliãné
válejí

Od zaãátku mûsíce dubna se na postu pro-

vozní vedoucí restauraãního zafiízení

Spoleãenského domu doãkáme velké zmûny.

Místo paní Vlasty Zlámalové, která sv˘m

pÛsobením v této funkci urãitû zvedla úro-

veÀ restaurace, nastoupí nám v‰em známá

„ãarodûjnice z Vajglova“, paní Zdenka

Novotná. A jak ji známe z pÛsobení ve

Vajglovû, urãitû se mÛÏeme tû‰it na novinky,

které pfiispûjí k dal‰ímu zlep‰ení a zv˘‰ení 

úrovnû restaurace. Svûdãí o tom pozvánka

na pátek 11. dubna, kdy bude slavnostnû 

otevfien provoz Spoleãenského domu pod

nov˘m vedením a nov˘m personálem. Pfii té

pfiíleÏitosti budou k tanci a poslechu hrát

Tuty Fruty a Duo Paráda, o poho‰tûní v‰ech

formou chlebíãkÛ a jednohubek bude posta-

ráno, v‰e je zdarma v reÏii nové vedoucí

a chystá se i pfiekvapení, takÏe kdo má zá-

jem, dvefie budou otevfiené.

Nov˘ roãník bruntálské amatérské ligy stol-

ního tenisu má za sebou v bruntálské hernû

Slavoje jiÏ ‰est odehran˘ch kol. A nejlépe si

vede muÏstvo „M“ Sport z Bfiidliãné, které je

v ãele tabulky a v posledním kole první po-

loviny tabulky se utká s Beta Plastikem

Bruntál. I v jednotlivcích si vedou v˘bornû.

Vede Miroslav Glacner, tfietí je Ale‰ Václavík

a na ‰estém místû figuruje Pavel Havlíãek. 

Pfiipravil Daniel Mach

Fota: archiv Daniela Macha

Foto: archiv MûÚ Bfiidliãná
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

13. Tepelná poranûní organismu - Omrzliny
Pfiíãinou vzniku omrzliny je vystavení ne-

chránûné ãásti tûla chladnému zevnímu pro-

stfiedí, uplatÀují se nepfiíznivé okolní teplotní

vlivy v mrazivém, vlhkém a vûtrném ven-

kovním prostfiedí.

Omrzliny vznikají nejãastûji na okrajov˘ch
ãástech tûla - prsty na rukou i na nohou, nos,

u‰i, brada. Po‰kození tkánû vzniká v dÛsled-

ku sníÏeného prokrvení pfii samovolném

staÏení cév v kÛÏi, kter˘m se organismus

brání dal‰ím ztrátám tûlesného tepla.

Pfiíznaky omrzliny: I. stupeÀ - bledá, nafia-

lovûlá místa, pfii oteplování zãervenají a pal-

ãivû bolí. II. stupeÀ - kÛÏe je bílá aÏ Ïlutá,

mohou se tvofiit puch˘fie, omrzlá tkáÀ ménû

bolí. III. stupeÀ - tuhá, „vosková“ a nebo-

lestivá loÏiska, dochází k hlubokému po‰ko-

zení tkánû.

První pomoc pfii omrzlinách:
- pokuste se mechanicky prokrvit okolí loÏi-

sek - ‰etrnû masírujte prsty okolí omrzliny,

jin˘m zpÛsobem improvizovanû zahfiívejte
loÏiska (vloÏením prstÛ do podpaÏí, tfiísel);

- nikdy omrzliny neohfiívejte mechanicky

tfiením ani rychle pfiím˘m teplem;

- co nejrychleji dopravte prochladlé dítû do

tepla, zahfiívejte ho celkovû hork˘mi ná-

poji, vyhfiátou pfiikr˘vkou. Místnû pfiiklá-
dejte obklady, poranûná místa ponofite do

láznû - její teplota musí b˘t postupnû zvy-

‰ována z vlaÏné do teplé, ale nesmí dítûti

pÛsobit bolest!

- poãínající omrzliny nevyÏadují vût‰inou

odborné lékafiské o‰etfiení, hlub‰í omrzliny

II. a III. stupnû sterilnû pfiekryjte, zne-
hybnûte po‰kozenou ãást tûla a podloÏte

ji, zajistûte vÏdy odborné o‰etfiení.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

Pozor, pfiechod!
Byla doba, kdy jsem se fiadila

mezi nad‰ené chodce a chodila

jsem odhodlanû pû‰ky, kam se

jen dalo. On to je pfiece jen nej-

levnûj‰í zpÛsob pfiesunu, vzhle-

dem k tomu, kolik lidí jiÏ v tuto

dobu vlastní automobil a jak ros-

tou ceny pohonn˘ch hmot.

BohuÏel je to ale taky jeden

z nejnebezpeãnûj‰ích pfiesunÛ

vÛbec. âlovûk aby kolikrát pfie-

cházel odûn minimálnû v rytífi-

ském brnûní, které by pfiípadn˘

náraz auta ztlumilo a zabránilo

tak pfiípadné smrti. A kdyÏ si

k tomu v‰emu pfiiãtete koãárek

a stav na‰ich chodníkÛ, respekti-

ve nájezdÛ na tyto chodníky, ne-

zb˘vá neÏ se modlit nebo se

v lep‰ím pfiípadû nauãit létat.

Sama se osobnû pfiikláním k prv-

ní moÏnosti. Navíc hlavnû ve

mûstech jsme my matky s koãá-

ry potfiebovaly vÏdy hodnû trpû-

livosti, odolné a vypracované

nohy a nejen ty, neÏ jsme se do-

ãkali slu‰ného fiidiãe, kter˘ by

nám dal na pfiechodu pfiednost.

Zkuste si vyjít, fiidiãi, jednou

pû‰ky a tlaãit koãárek tfieba

u „Nucáku“. Pro sebevraha

vhodná kfiiÏovatka, kde by se dal

ukonãit nejeden Ïivot. Je to jako

ruská ruleta. Holt, pan architekt

mûl hodnû na spûch a nemyslel

na nás obyãejné pû‰áky.

Na nûkter˘ch obzvlá‰È frekvento-

van˘ch místech museli nûktefií

„zebrochodi“ dokonce riskovat

svÛj Ïivot tím, Ïe vbûhli na pfie-

chod, protoÏe potfiebovali kupfií-

kladu b˘t v osm hodin v práci ne-

bo u lékafie s dítûtem, a zastavení

aut si tak museli vynutit. Na v˘‰e

zmínûném místû pfiejdete s not-

nou dávkou odvahy a dobr˘m

zrakem, pokud zrovna nevyklopí-

te koãárek ãi jiné potahové vozid-

lo s chodníku pfiímo do silnice.

My ostatní jsme pak odváÏného

prÛkopníka hbitû následovali

a pfiipitomûle se usmívali na toho

troubu za volantem, kter˘ teì

musel ãekat, aÏ pûknû v‰ichni ja-

ko ovce pfiejdeme. Vtip byl

v tom, Ïe jakmile „zebrochodci“

na opaãné stranû spatfiili, Ïe se

zase jednou za ãas pfiechází na

vytouÏen˘ „druh˘ bfieh“, oka-

mÏitû zrychlili krok, aby to stih-

li taky, a mil˘ trouba fiidiã tam

pak stál ãtvrt hodiny. Nemá jez-

dit autem.

Jednou se pak stalo nûco bájeã-

ného a my, ktefií dbáme o své

zdraví a pfii pfiesunu Ïádné zplo-

diny neprodukujeme, jsme se

doãkali - páni poslanci schválili

zákon a od nového roku jsme

mûli na pfiechodech pfiednost.

Nádherná pfiedstava. Ne v‰ak ab-

solutní, jak si nûktefií mysleli.

Vyrazila jsem tedy do ulic.

Koneãnû to bude jiné! Ale omyl?

Proã mi nikdo nezastavuje?

Zloãin! Poru‰ování zákona!

Frajefii jedni namy‰lení! Kata-

strofa. Nûktefií fiidiãi se sice nad

uboh˘mi pfiechazeãi slitovali, ale

stejnû je to pofiád málo.

V té dobû jsem se chystala dûlat

auto‰kolu, v‰ak já vám je‰tû uká-

Ïu, jak se chovat k chodcÛm, bu-

rani jedni! Úspû‰nû jsem absol-

vovala, fiízení zvládám a váÏnû

mû to baví. Jenom jedna vûc mi

jde hroznû na nervy - ty dámy,

které stojí u chodníku s nákupní-

mi ta‰kami a povídají si, místo

aby se odcouraly na lep‰í pozici

na drb, mladí ‰koláci, ktefií nebe-

rou ohled a klidnû si uprostfied

pfiechodu posílají sms a je‰tû

k tomu v nikdy nekonãících hou-

fech. Jsou úplnû v‰ude - jako

mravenci - lezou, lezou a nedají

pokoj, dokud tam nevlezou. Tak

kdyÏ uÏ lezete, snaÏte se provoz

nezdrÏovat!

Dnes uÏ moc pû‰ky nechodím,

ale doufám, Ïe v dobû, kdy tomu

tak bylo, jsem nebyla fiidiãÛm 

osinou v zadku.

Tak a teì se tû‰te na dal‰í kysel˘

obliãej stojící pfied tím bíl˘m

plotem na cestû, pohánûjící vás

oãima s dosti nevybírav˘m slov-

níkem. Adéla Molíková
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Sport

Dal‰í velk˘ úspûch r˘mafiovsk˘ch bûÏcÛ na lyÏích
Dva t˘dny po mistrovstí âR, kde Pavel

Ondrá‰ek vybojoval zlatou medaili, se na‰i

dorostenci pfiedstavili na závodech âeského

poháru na Pradûdu. Na témûfi domácích tra-

tích u Kurzovní chaty se o víkendu 

15. a 16. bfiezna závodilo nejprve volnou

a pozdûji klasickou technikou. Sobotní pûti-

kilometrov˘ závod se klukÛm nevydafiil pod-

le jejich pfiedstav, ale ani 5. místo Pavla On-

drá‰ka, 13. Zdenka Macháãka, 15. Radima

Keclíka a 18. Jana Kodla není v celorepubli-

kové konkurenci k zahození.

Zato na nedûlní klasické sedmiãce se kluci

pfiedvedli v nejlep‰ím svûtle. V mlÏném po-

ãasí si Pavel dojel pro vítûzství, Honza pro

skvûlé ‰esté a Zdenek pro desáté místo.

Radim dojel osmnáct˘. Tato umístûní ukazu-

jí, Ïe se jejich realizaãnímu t˘mu podafiilo

naãasovat formu na nejdÛleÏitûj‰í ãást sezó-

ny a ve sloÏitém poãasí skvûle pfiipravit lyÏe.

Ukazuje se, Ïe R˘mafiov je líhní úspû‰n˘ch

lyÏafiÛ. Po úspû‰ích Jana Vykoukala, Václava

Sedláãka, Michala Kautze, Barbory Vykou-

kalové, Ondfieje Strnadela a ·tûpána Sedláã-

ka se objevují stále noví nadûjní závodníci.

Poslední republikové závody dorostencÛ se ko-

nají 28. - 30. bfiezna na Horních Míseãkách.

KlukÛm gratulujeme a pfiejeme hodnû úspû-

chÛ do dal‰ích závodÛ.

Foto a text: ·tûpán Sedláãek

Pavel Ondrá‰ek mistrem âR
Zdenek Macháãek a detail jeho klasické
techniky

Studenti Gymnázia R˘mafiov na MâR ve sportovní stfielbû
V pátek 7. bfiezna odjela ‰estiãlenná skupinka

studentÛ, ktefií nav‰tûvují stfieleck˘ krouÏek

na gymnáziu pod vedením profesora Jano‰Èá-

ka, na své první Mistrovství âR ve sportovní

stfielbû ze vzduchov˘ch zbraní do Plznû. Na

základû pfiedchozích v˘sledkÛ byli âesk˘m

stfieleck˘m svazem do soutûÏí nominováni:

Martina ëásková (3. A), Jaroslava JeÏková 

(3. A), Jitka JeÏková (6. A), Michaela ·emnic-

ká (6. A), Radomír ·emnick˘ (3. A) a Krist˘-

na Vepfieková (8. A).

V pátek vedla první cesta na stfielnici, kde pro-

bûhla prezence a pfiejímka (kontrola) zbraní,

následovalo ubytování nedaleko stfielnice.

V sobotu se od devíti hodin soutûÏilo celkem

ve tfiech disciplínách (ne kaÏd˘ z nás v‰ak ve

v‰ech tfiech stfiílel) - VzPi40/60 (vzduchová

pistole 40 ran, od juniorsk˘ch kategorií 

60 ran), RVzPi (rychlopalná vzduchová pisto-

le), StVzPi (standardní vzduchová pistole).

Disciplíny RVzPi a StVzPi obvykle stfiílí pou-

ze muÏi, Ïeny se zúãastÀují jen v˘jimeãnû.

SoutûÏili jsme jako jednotlivci a také ve druÏ-

stvech. Ta jsme vytvofiili ve dvou disciplí-

nách, VzPi40 (JeÏková Jitka, ·emnická

Michaela, JeÏková Jaroslava) a v RVzPi

(·emnick˘ Radomír, JeÏková Jitka, ·emnická

Michaela). V obou pfiípadech jsme obsadili 

3. místo.

NejtûÏ‰í konkurenci mûl Radek v disciplínû

Vzpi40 v kategorii mlad‰í dorostenci. Podal

v‰ak v˘born˘ v˘kon a s nástfielem 359 bodÛ

obsadil skvûlé 6. místo. Jitce se nepodafiilo

dosáhnout tréninkového prÛmûru a se sv˘m

v˘konem nebyla pfiíli‰ spokojená, ale pfiesto

se jí podafiilo dostat se v kategorii star‰í doro-

stenky s nástfielem 340 bodÛ na 7. místo,

Michaela sv˘m nástfielem 335 bodÛ dosáhla

na 8. místo, Jaroslava s nástfielem 315 obsadi-

la 14. místo (kvÛli zafiazení do druÏstva

s Jitkou a Michaelou v‰ak soutûÏila v katego-

rii star‰í Ïákynû). Krist˘na v kategorii junio-

rek obsadila nástfielem 338 bodÛ 12. místo.

Dal‰í disciplínou v pofiadí byla StVzPi, taktéÏ

na 40 ran. Té jsme se úãastnili v plném poãtu,

i kdyÏ je pro nás doplÀkovou disciplínou.

Nejlep‰ího umístûní v kategorii dorostenci -

4. místa (2 body za tfietím a 8 bodÛ za dru-

h˘m) - dosáhla Jitka s nástfielem 307 bodÛ,

o tfii místa za ní, na 7. místû, se umístila

Michaela s 294 body.

V disciplínû RVzPi na otoãné terãe jsme my

holky podpofiily v druÏstvu Radka, pro které-

ho je rychlopalná pistole spoleãnû se VzPi40

hlavní disciplínou. Radek podal podle oãeká-

vání dobr˘ v˘kon, nastfiílel 528 bodÛ z 600

a tím se dostal na 6. místo.

V posledních dvou disciplínách jsme mûli vût-

‰í ambice, ale nastal velk˘ problém se zapÛj-

ãováním zbraní. Na obû disciplíny máme pou-

ze dvû pistole. Museli jsme si proto od jin˘ch

stfieleck˘ch klubÛ pÛjãovat dal‰í a ty na nás

nebyly vÏdy dobfie sefiízeny. Nûkteré v˘kony

ve StVzPi a RVzPi tím byly dost ovlivnûny.

Je‰tû bychom chtûli zmínit v˘sledky na‰eho

trenéra, pana prof. Jano‰Èáka, kter˘ se zúãast-

nil v‰ech tfií disciplín. V disciplínû VzPi60, do

které bylo nominováno sto stfielcÛ, skonãil na

32. místû s 551 body z 600, s druÏstvem

Zlínského kraje se umístil na 4. místû. Ve

StVzPi dosáhl 9. místa s 331 body, s druÏ-

stvem SSK RoÏnov v této disciplínû skonãil

na 3. místû. V RVzPi nastfiílel 547 bodÛ a ob-

sadil 7. místo.

I kdyÏ nám na‰e v˘sledky nastfiílené na mis-

trovství âR nestaãily na nejlep‰í umístûní

a v nûkter˘ch pfiípadech se nám nedafiilo pod-

le na‰ich pfiedstav, v na‰ich osobních v˘ko-

nech jsme se díky pfiípravû dostali o tfiídu v˘‰

a doufáme, Ïe se to projeví v následn˘ch zá-

vodech.

Na‰e první mistrovství se nám líbilo a doufá-

me, Ïe pfií‰tí rok budou na‰e v˘kony je‰tû lep-

‰í a budeme mít na to, abychom stáli na „bed-

nû“ i v jednotlivcích.

Mgr. Lucie Strnadová,
koordinátor komunitní ‰koly

Fota: archiv komunitní ‰koly
Gymnázia R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2008

29

Na mistrovství âR se probojovalo 6 závodnic
V sobotu 8. bfiezna se v Ostravû bojovalo

o postup na Mistrovství âR v SoutûÏním

Aerobic Master Class, které probûhne v Pra-

ze 25. kvûtna. Závodnice SK Studio Sport

a zdraví R˘mafiov si vedly v tomto boji vel-

mi úspû‰nû. Ziskem 4 medailí, 2 finálov˘ch

a 3 semifinálov˘ch umístûní se fiadí ná‰ ma-

l˘ r˘mafiovsk˘ sportovní klub mezi nejúspû‰-

nûj‰í kluby Moravskoslezského a Olomou-

ckého kraje.

Pochvalu zaslouÏí v‰echny na‰e závodnice,

nejen postupující - i ty, kter˘m se nepodafiilo

v silné konkurenci nejlep‰ích závodnic ze

dvou moravsk˘ch krajÛ probojovat do ‰piã-

ky ãeského aerobiku. V‰echna dûvãata pfied-

vedla velmi pûkn˘ a bojovn˘ sportovní v˘-

kon a ná‰ sportovní klub i mûsto R˘mafiov

reprezentovala na vysoké sportovní úrovni.

Podûkování patfií také trenérkám - L˘dii

·védíkové st. a L˘dii ·védíkové ml. za dob-

rou pfiípravu závodnic.

Umístûní r˘mafiovsk˘ch závodnic:

1. kategorie (8 - 10 let):
·árka Zapletalová - 1. místo - postup na MâR

2. kategorie (11 - 13 let):
Tereza Krywdová - 3. místo - postup na MâR
Nela Paulerová - semifinále

Jana ·andová - semifinále

Markéta Kfienková - semifinále

4. kategorie (nad 18 let):
L˘die ·védíková - 1. místo - postup na MâR
Zuzana Buãková - 3. místo - postup na MâR
Mí‰a Mezihoráková - 4. místo - postup na MâR

Gabriela ·opíková - 7. místo - postup na MâR

L˘die ·védíková, pfiedsedkynû SK

Finalistky 4. kategorie

Semifinalistky 2. kategorie s trenérkou

4. kategorie Fota: archiv Studia Sport a zdraví R˘mafiov

2. kategorie

1. kategorie

Mobil: 605 851 823

E-mail: BronaSvobodova@seznam.cz

Adresa: ÎiÏkova 10, 795 01 R˘mafiov

Roman Zifãák

Mobil: 604 962 064

E-mail: romanzifcak@seznam.cz

Adresa: ÎiÏkova 10, 795 01 R˘mafiov

Bronislava Svobodová
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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)

¤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

Fotbalisté uspofiádali benefiãní zábavu
ve Staré Vsi

První roãník Josefovské zábavy jako be-

nefiãní koncert fotbalistÛ na podporu je-

jich ãinnosti se rozjel plnou parou vpfied

v sobotu 22. bfiezna ve 20 hodin v b˘va-

lém kinû ve Staré Vsi. Tempo diktovala

známá r˘mafiovská rocková kapela The

Hero pod vedením Petra La‰tuvky v in-

ovovaném seskupení. S kapelou zaãala

zpívat zpûvaãka Hanka Hejsková

a v‰echno jim pûknû ladilo, coÏ bylo pa-

trné i na spokojenosti taneãníkÛ a na za-

plnûném parketu. Zábavu, kterou uspo-

fiádala Tûlov˘chovná jednota Sokol

Stará Ves, nav‰tívilo asi 120 hostÛ. JiKo
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Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov tel.: 554 211 577, 608 830 940
www.autolasak.cz, e-mail: autolasak@autolasak.eu

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

Jeep Wrangler 2.5, SPORT, 
r. v. 1997, 2x airbag, uzáv. di-
fer., shrnovací stfiecha, posil.
fiíz., rádio. Cena: 259 900 Kã.

Land Rover Freelander 2.0, TD4, r. v.
2002, ASR, CD, rád., el. zrc. a okna, 
z. stûraã, regul. rychl. pfii jízdû ze svahu,
cent., ABS, 2x airbag. Cena: 269 900 Kã.

Volkswagen LT 35 TDI, r. v.
1999, posilovaã fiízení, el.
pfiední okna. Cena: 229 900
Kã bez DPH.

BMW 330D, Kombi, r. v. 2002, ABS,
ASR, kÛÏe, imob., vyhfi. el. zrc.,
temp.,  z. stûraã, el. okna, centrál,
4x airbag. Cena: 310 000 Kã.

·koda Fabia 1.4i,50 kW, âR, r. v.
2001, ABS, airbag, z. stûraã, rádio,
centrál, imobilizér. Cena: 129 900 Kã.

·koda Octavia 1.6i, servis, r. v.
1997, ABS, airbag, CD, rádio, cent-
rál, posil. fiíz., PC, teplomûr, imob.,
el. okna a zrcátka. Cena: 109 900 Kã

BMW 530D, r. v. 2002, ABS, 6x airbag,
ASR, kÛÏe, CD+mûniã, rádio, centrál,
el. v˘bava, PC, cent., temp., nez. top.,
senz. brzd a stûr.. Cena: 369 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi, r. v.
2002, ABS, 2x airbag, kÛÏe, CD, 
imob., el. okna, PC, taÏné, centrál, el.
zrc., teplomûr. Cena: 294 900 Kã.

·koda Felicia 1.3LXi,50kW,
âR, r. v. 1998, rádio, taÏné, dû-
lená z. sedadla, zadní stûraã,
mlhovky. Cena: 39 900 Kã.

KLIMA SERVIS

DIGI KLIMA
DIGI KLIMA

DIGI KLIMA
KŮŽE DIGI KLIMA

KLIMA KLIMA

Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V, r. v. 1999,
ABS, kÛÏe, rádio, posil. fiíz., spoiler,
kfiídlo, imob., el. okna, el. zrcátka,
centrál, 2x airbag. Cena: 129 900 Kã.

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

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

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

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

·koda Octavia II, 1.9TDI, AMBIENTE,
r. v. 2005, klima, ASR, rádio, imob.,
el. v˘bava, PC, tepl., centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 348 900 Kã.

Ford Mondeo TDCi, Kombi, r. v.
2004, ABS, 6x airbag, imob., el.
okna, PC, el. zrc., z. stûraã, el. se-
dadla, centrál. Cena: 219 900 Kã.

74 kW

96 kW 6KVALT

Renault Clio 1.2 RT, r. v. 1991, zad-
ní stûraã, rádio, el. pfiední okna,
centrál dálkov˘, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 19 900 Kã.

·koda Fabia 1.4

splátka jiÏ

od 1681 Kã/mûs.
Pfii 60% akontaci na 72 mûsícÛ

ABS

CZ

CZ

Seat Cordoba 1.4, r. v. 2000, ABS,
rádio, posil. fiíz., spoiler, kfiídlo, 
imob., el. okna, dûlená z. sedadla,
4x airbag. Cena: 137 900 Kã.

Volkswagen Passat 1.9TDi, Kombi
81kW, r. v. 1999, ABS, kÛÏe, CD, rádio,
tepl., z. stûraã, senzor brzd, PC, el. v˘ba-
va, centrál, 4x airbag. Cena: 169 900 Kã.

Citroen Xsara 2.0HDi, r. v. 2000, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, imob., el. ok-
na a zrc., dûlená z. sed., cent.l, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 79 900 Kã.

KLIMATRONIC KLIMATRONIC

85 TIS. KM

66 TIS. KM

XENON

KLIMA CZ
SERV. KNIHA

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Renault Mégane 1.6i, r. v. 1997, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, imob., dû-
lená z. sedadla, centrál, ABS, 2x
airbag. Cena: 68 900 Kã.

1. MAJITEL 1. MAJITEL

1. MAJITEL

KLIMA
Peugeot 206 1.4 XR, r. v. 1998, ASR,
imob., el. okna, posil. fiíz., el. zrc., dû-
lená z. sedadla, z. stûraã, centrál,
ABS, 2x airbag. Cena: 89 900 Kã.

Renault Scénic 1.9dCi, r. v. 2003, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, imob., el. okna
a zrcátka, dûlená z. sedadla, centrál,
ABS, 6x airbag. Cena: 198 900 Kã.

1. MAJITEL 1. MAJITEL

TAŽNÉ

TAŽNÉ

TAŽNÉ

TAŽNÉ

DIGI KLIMA

Fiat Punto JTD,63KW, r. v. 2002, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, imob., el.
okna, dûlená z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 6x airbag. Cena: 114 900 Kã.

4X4

4X4 4X4

135 kW

80 kW


