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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

DruÏstevní dÛm, Pivovarská ulice, 1971 DruÏstevní dÛm, Pivovarská ulice, 2008

Matefiská ‰kolka v novém
V rámci dotaãního programu
„Zateplení ‰kol v R˘mafiovû“
byly dokonãeny stavební úpra-
vy matefiské ‰koly na Revoluãní
ulici ã. 30. Poslední t˘den v záfií
dûti v nov˘ch prostorách pfiivíta-
ly jejich oblíbené paní uãitelky
a reflexní vestiãky jim pfiedal
místostarosta mûsta Ing. Jaroslav
Kala. Na obou pavilonech budo-
vy ‰kolky byla provedena termo-

fasáda, vymûnûna v‰echna okna
a vstupní dvefie. Kromû vnûj‰ích
úprav se matefiská ‰kolka doãka-
la také nov˘ch interiérÛ. Stáva-
jící pfiíãky byly vybourány (zru-
‰en b˘val˘ byt ‰kolníka), nové
vnitfiní oplá‰tûní vãetnû stropÛ
bylo vymalováno jemnou paste-
lovou malbou. Byla vybudována
nová sociální zafiízení pro dûti
a v˘dejna stravy. Místo b˘valé

uhelny vznikly sklady pro ku-
chyÀ s vazbou dle poÏadavkÛ
Krajské hygienické stanice
v Ostravû.
Pfii kolaudaci stavby chválila fie-
ditelka M· Vûra Straková firmu
RD R˘mafiov, s. r. o., která re-
konstrukci provádûla. „S pracov-
níky RD R˘mafiov jsme byli velmi
spokojeni pro jejich rychlou
a precizní práci. Byli ochotni vy-

hovût v‰em na‰im poÏadavkÛm.
·kolka se nám moc líbí, ‰koda
jen Ïe nevy‰ly peníze na nov˘ ná-
bytek.“
Rekonstrukce pfied‰kolního zafií-
zení na Revoluãní ulici ã. 30 stá-
la mûsto cca 2 miliony Kã, dota-
ce v rámci Operaãního programu
Îivotní prostfiedí ãinila 1 550 ti-
síc Kã.

Hana Pavlásková

Klíãe od nového bytu pfiedány
V úter˘ 30. záfií pfiedal místostarosta mûsta Ing. Jaroslav Kala prvním dvûma nájemníkÛm klíãe od nové-

ho bytu na Bartá-
kovû ulici ã. 24.
Byty byly posta-
veny s finanãní
pomocí Státního
fondu rozvoje
bydlení a jsou ur-
ãeny pro pfiíjmovû
vymezené osoby.
V rekonstruova-
ném domû je cel-
kem devût byto-
v˘ch jednotek.
Hana Pavlásková

Oznámení
Dûtsk˘ domov Janovice
u R˘mafiova, pfiíspûvková
organizace, oznamuje ro-
diãÛm zfiízení doplÀkové
ãinnosti - Ïivnosti Péãe
o dítû do tfií let vûku
v denním reÏimu.
Od pondûlí 13. 10. 2008
je moÏno pfiihla‰ovat dûti
do naplnûní kapacity.

Mgr. Alena Horká,
fieditelka domova

Fota: www.rymarov.cz

Fota: www.rymarov.cz
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Aktuálnû z mûsta

Dal‰í úspû‰ná likvidace autovrakÛ na R˘mafiovsku
JiÏ tfietí sbûr autovrakÛ v R˘mafiovû
opût v˘znamnû pfiispûl k vyãi‰tûní
mûsta i okolních obcí od star˘ch ãi
nepojízdn˘ch aut. Odvezeno a ekolo-
gicky zlikvidováno jich bylo jedenáct.

První svoz autovrakÛ uspofiádala
r˘mafiovská radnice ve spoluprá-
ci s firmou ÎDB Group, a. s.,
Bohumín na podzim loÀského ro-
ku. Odevzdáno bylo tehdy cel-

kem 24 autovrakÛ, vût‰inou z R˘-
mafiova. MoÏnosti odtahu a likvi-
dace vrakÛ mohli vyuÏít i moto-
risté z obcí v okolí R˘mafiova,
vyuÏili jí v‰ak minimálnû. Na ja-
fie leto‰ního roku bylo svezeno
celkem sedmadvacet kusÛ autov-
rakÛ, coÏ bylo podle zástupcÛ
svozové firmy nejvíce v rámci
Moravskoslezského kraje.
Pfii posledním sbûru nepojízd-
n˘ch vozidel 9. srpna jich bohu-
mínská firma odvezla z R˘ma-
fiova jedenáct. Majitelé autovra-
kÛ obdrÏeli potvrzení o ekolo-
gické likvidaci. Jedná se o do-
klad potfiebn˘ pro vyfiazení auto-
mobilu z evidence motorov˘ch
vozidel. „MÛÏeme konstatovat,
Ïe akce byla velmi úspû‰ná.

Dûkujeme obãanÛm za jejich
pfiístup a spolupráci pfii fie‰ení
problému, kter˘ se dot˘ká jak
poãtu parkovacích míst, tak Ïi-
votního prostfiedí ve mûstû i cel-
kového vzhledu mûsta,“ konsta-
toval Milan Rozsíval z odboru
Ïivotního prostfiedí a regionální-
ho rozvoje.
Bûhem tfií dosud proveden˘ch
svozÛ autovrakÛ jich bylo ode-
vzdáno celkem dvaa‰edesát. Je
velmi pravdûpodobné, Ïe dal‰í
sbûr bude zorganizován pfií‰tí
rok na jafie. Informace o svozu
autovrakÛ jsou s ãasov˘m pfied-
stihem zvefiejÀovány v na‰em
tisku, na odboru dopravy, odboru
Ïivotního prostfiedí a mûstsk˘m
rozhlasem. JiKo

Problém absence dûtsk˘ch lékafiÛ mûsto fie‰í
Na posledním jednání zastupitelstva mûsta 
25. záfií zaznûla informace t˘kající se kritické-
ho nedostatku pediatrÛ v na‰em mûstû. Pfiitom
zastupitelé nebyli jednotní v názoru, kdo by
mûl tuto situaci neprodlenû fie‰it. Starosta Petr
Klouda podotkl, Ïe fieditelství Podhorské ne-
mocnice rezignuje na tento stav, protoÏe údaj-
nû nemá ‰anci získat více pediatrÛ, a místosta-
rosta Jaroslav Kala uji‰Èoval, Ïe radnice dûlá
k zaji‰tûní kvalitnûj‰í pediatrické péãe v sou-
ãinnosti s odborem sociálních vûcí a zdravot-
nictví maximum. V‰eobecná zdravotní poji‰-
Èovna v Opavû konstatovala, Ïe podle § 46 zá-
kona 48/1997 Sb., o vefiejném zdravotním po-
ji‰tûní, jsou zdravotní poji‰Èovny povinny zaji-

stit poskytování zdravotní péãe sv˘m poji‰tûn-
cÛm a tuto povinnost plní prostfiednictvím
zdravotnick˘ch zafiízení, se kter˘mi uzavfiely
smlouvu o poskytování a úhradû zdravotní pé-
ãe. S problémem nedostatku pediatrÛ v R˘ma-
fiovû byla V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna jiÏ
seznámena a ãiní ve spolupráci s krajskou
VZP v‰echny kroky k nápravû.
Na otázku, zda se situace nûjak zmûnila, odpo-
vûdûl starosta tûmito slovy: „Probûhla fiada
jednání na úrovni Moravskoslezsk˘ kraj -
V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna - mûsto
R˘mafiov a také jsme oslovili nûkolik dûtsk˘ch
lékafiÛ v na‰em regionu. V̆ sledkem je prozatím
bohuÏel jen to, Ïe bude ze strany VZP vyhlá‰e-

no v˘bûrové fiízení na obsazení volného místa
pediatra. Mûsto bude volné místo inzerovat
v odborném tisku a jsme dohodnuti, Ïe pfiípad-
nému zájemci rada mûsta pfiidûlí pfiednostnû
byt. Z dosavadních v˘sledkÛ jednání je zfiejmé,
Ïe nedostatek praktick˘ch lékafiÛ dosáhl tako-
vého stupnû, Ïe lze v nedaleké budoucnosti
pfiedpokládat spí‰e je‰tû zhor‰ení stavu ve
v‰ech lékafisk˘ch oborech. Mûsto nemá úãinné
nástroje, jak situaci zmûnit.“ Odbor sociálních
vûcí a zdravotnictví také vyhlásil v˘zvu na ob-
sazení pediatra v na‰em mûstû. ZÛstává v‰ak
otázkou, zda se pfii obecném nedostatku od-
born˘ch lékafiÛ tato v˘zva nemine úãinkem. 

JiKo

PoÏadavky:
- vysoko‰kolské vzdûlání lékafiského smûru, specializovaná zpÛsobilost, minimálnû 3 roky

praxe v oboru, z toho rok v primární péãi (ambulance), bezúhonnost a zdravotní zpÛsobilost.

Nabízíme:
- prostory pro ambulanci;
- pfiidûlení bytu.

Mûsto R˘mafiov, odbor sociálních vûcí a zdravotnictví, hledá lékafie v oboru
praktick˘ lékafi pro dûti a dorost

BliÏ‰í informace: tel.: 554 254 222 (Bc. Podzemná), e-mail: podzemna@rymarov.cz

Proã zastupitelé ukonãili produkci kina
âlánek v posledním ãísle R˘mafiovského ho-
rizontu „Konec kina v R˘mafiovû“ podle mé-
ho názoru dostateãnû nevysvûtluje dÛvody,
proã se tak zastupitelé rozhodli. Anketa mezi
obyvateli (celkem 6 osloven˘ch obãanÛ,
z toho 3 celkem rezolutnû prohla‰ují, Ïe bu-
dou kino váÏnû postrádat) dává neinformo-
vanému ãtenáfii pravdûpodobnû zkreslen˘
pohled, tj. Ïe kino pravidelnû nav‰tûvuje asi
polovina obãanÛ mûsta.
Jaká je skuteãnost? Náv‰tûvnost kina trvale
dlouhodobû klesá, a tak v loÀském roce nav-
‰tívilo kino na v‰ech pfiedstaveních celkem
800 náv‰tûvníkÛ. To je prÛmûrnû deset lidí
na jedno pfiedstavení. Jin˘mi slovy kaÏd˘ je-

denáct˘ obãan mûsta jde jednou za rok do ki-
na a mûsto mu na to pfiispívá 475 Kã (v mi-
nulém ãlánku je uvedena celková ztráta kina
za rok 2007 - 288 tisíc Kã). Souhlasím s ná-
zorem ve vzpomínaném ãlánku, Ïe kino svo-
je postavení v dobû rozmachu moderních in-
formaãních technologií ztrácí a ztrácet bude.
Je pfiíli‰ drahé, nepruÏné, vyÏaduje pro mla-
dou generaci pfiíli‰ mnoho námahy ve srov-
nání tfieba s poãítaãem, internetem, DVD...
Myslím, Ïe uveden˘ trend bude nutnû pokra-
ãovat a dal‰ím velk˘m impulsem pro nûj bu-
de plo‰né zavedení digitálního pfienosu tele-
vizního vysílání. Tedy roz‰ífiení kvality,
mnoÏství a moÏností televizního vysílání.

Prudk˘ úbytek poãtu kin je celosvûtov˘m
a republikov˘m jevem. Je podle mého názo-
ru dobfie, Ïe se zastupitelé takto rozhodli a ne-
snaÏili se z nostalgie nebo ze strachu „co by
tomu fiekli lidi“ neustále kfiísit a dotovat jiÏ
mrtvou záleÏitost. Doba, kdy na‰e kino bylo
5x za t˘den plnû vyprodané a lístky se prodá-
valy v pfiedprodeji, je nenávratnû pryã. Na zá-
vûr zb˘vá doplnit, Ïe divadla, ‰kolní akade-
mie a vystoupení a dal‰í podobná produkce
bude v budovû kina pokraãovat i nadále.
Zastupitelé pfiipravují radikální rekonstrukci
SVâ, po jejíÏ realizaci bude v budovû k dis-
pozici i men‰í promítací sál s moderním vy-
bavením. Petr Klouda, starosta mûsta

Ilustraãní foto
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Oznámení
o dni a místû konání voleb do zastupitelstev krajÛ

Podle § 15 písmene a) zákona ã. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajÛ a o zmûnû dal‰ích zákonÛ,

oznamuji:

1.Volby do zastupitelstev krajÛ se v R˘mafiovû uskuteãní:

dne 17. fiíjna 2008 od 14.00 do 22.00
dne 18. fiíjna 2008 od 8.00 do 14.00

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajÛ je:

3. Voliã pfiinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdrÏel.
4. Voliã je povinen pfii hlasování prokázat svou totoÏnost a obãanství âeské republiky.
5. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové vo-
lební komise.
6. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební komise hla-
sování neumoÏní.
7. Hlasovací lístky budou kaÏdému voliãi doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem voleb. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiova

Máte zájem o byt?
Mûsto R˘mafiov nabízí k pronájmu posledních pût nov˘ch bytÛ
postaven˘ch se státní dotací. Jedná se o dva byty v pÛdní vestav-
bû na Hornomûstské 57 a 59, oba o velikosti 1+1 (56,11 m2

a 34,06 m2), dále jeden byt v pÛdní vestavbû na ulici Národní 13
o velikosti 1+kk (28,23 m2) a dva byty v domû na Bartákovû 24,
oba o velikosti 1+1 (51,80 m2). Zájemci musí splnit podmínky
dané dotaãním titulem a kritéria stanovená radou mûsta pro pfii-
dûlení bytu.
Vybavení bytÛ zahrnuje sociální zafiízení (WC, vanu, baterii) 
a sporák, podlaha v koupelnû je z keramické dlaÏby, v ostatních
místnostech z PVC, vytápûní bytÛ je dálkové, stejnû tak dodávka

teplé uÏitkové vody, k bytÛm patfií sklepní kóje. V bytû na
Národní ulici je navíc kuchyÀská linka. Základní mûsíãní nájem-
né ãiní v bytech na Hornomûstské a Národní 25 Kã/m2, na
Bartákovû 30 Kã/m2.
Pro podrobnûj‰í informace (podmínky dotaãního titulu), formu-
láfi Ïádosti o pfiidûlení bytu a zprostfiedkování prohlídky bytÛ se
obraÈte na pracovnice Bytermu R˘mafiov, Palackého 11, paní
·tûpaníkovou, Koritarovou, Fofovou nebo Calábkovou - tel. 554
211 319.
Îádosti budou pfiijímány nejpozdûji do 29. 10. 2008 do 11.30
na Bytermu R˘mafiov. Ing. Lenka Vavfiiãková
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Proã nová rolba na zimní stadion za pÛl milionu?
Zastupitelstvo mûsta schválilo na svém po-
sledním zasedání ãástku ve v˘‰i 960 tisíc ko-
run na koupi technického vybavení a finan-
cování dokonãovacích prací na zimním sta-
dionu v R˘mafiovû. Tato ãástka zahrnuje ku-
pfiíkladu zhotovení trestn˘ch lavic pro hoke-
jisty (35 tis. Kã), provedení elektroinstalace

a vodoinstalace v nástavbû (v celkové v˘‰i
128 tis. Kã), dva nové bojlery za 20 tis. Kã,
úpravu sprch a WC v ãástce 50 tis. Kã, kry-
tinu PVC do ‰aten a chodby, gumu na scho-
dy a nátûrovou hmotu (v celkové v˘‰i 73 tis.
Kã). Práci provedou bezplatnû místní firmy
a Mûstské sluÏby R˘mafiov.

Nejvy‰‰í poloÏku tvofií ãástka na nákup no-
vé rolby na led za pÛl milionu korun. Pfiitom
zastupitelé na zasedání 19. fiíjna 2006 nes-
chválili mimofiádn˘ pfiíspûvek TJ Jiskra -
oddílu ledního hokeje na zakoupení svûtel-
né ãasomíry a rolby v celkové v˘‰i 300 tis.
Kã. Proã tedy zastupitelé rozhodli na po-
sledním jednání o schválení 500 tisíc na
koupi nové rolby? „Hlavním dÛvodem, proã
zastupitelé schválili nákup rolby aÏ letos,
bylo to, Ïe mûsto loni na dobudování ‰aten
a areálu vynaloÏilo mimo pÛvodní rozpo-
ãet 1 855 tis. Kã a na dal‰í investice uÏ chy-
bûly peníze. Investice, tedy finanãní zátûÏ,
bylo nutné rozloÏit v ãase,“ objasnil roz-
hodnutí zastupitelÛ starosta mûsta Petr
Klouda. Novû zrekonstruovan˘ zimní stadi-
on byl zprovoznûn patnáctého listopadu
2006. Sezóna na nûm zaãíná zpravidla 1. li-
stopadu a konãí na konci února. Financo-
vání ztrátovosti v první sezónû 2006 - 2007
neslo na sv˘ch bedrech mûsto R˘mafiov
a v˘‰e ãástky za toto období dosáhla 596 ti-
síc Kã. Od druhé zimní sezóny (2007-2008)
nesly financování za ztrátovost Mûst-
ské sluÏby R˘mafiov a ãástka dosáhla v˘‰e
382 tisíc korun. JiKo

Proã jsem si ji vybral:
Zahradní architektku a svoji Ïenu Moniku
Holíãkovou jsem si vybral v Ïivotû uÏ jednou
a nezklamala mû, tak jsem si fiekl, Ïe i tento-
krát by to mohlo klapnout.

Já to samozfiejmû vím, ale ãtenáfie by urãitû
zajímalo, jak ses ocitla na Sovinci a kdy po-
prvé?
KdyÏ mi bylo patnáct, pfii‰la jsem na hrad
Sovinec s dramatick˘m krouÏkem na t˘den-
ní soustfiedûní. Dávali jsme tam dohromady
pfiedstavení Ondfiej ze Sovince. A protoÏe
Sovinec mû opravdu okouzlil nebo moÏná
i novû nabytá svoboda, léto, kamarádi..., do-

mluvila jsem si hned s tehdej‰ím kastelánem
brigádu jako prÛvodkynû. A pak jsem se rok
co rok vracela, aÏ jsem tu skonãila nadobro,
coÏ je tvá práce, Ïe.
Co se ti nejvíc líbí v na‰em kraji a taky na
Sovinci?
Jednoznaãnû pfiíroda a procházky v ní od ja-
ra do podzimu. Zimu moc nemusím, tu tak
na pár dní, a tu hezkou, bílou, pohádkovou.
A co se ti naopak nelíbí, aÈ to vyváÏíme. Ale
protoÏe tû znám, tak prosím struãnû.
·edé, neupravené vesnice, ale hlavnû malá
koncentrace lidí na kilometr ãtvereãní. Já
jsem totiÏ introvert, ale spokojen˘ jen
v chumlu lidí.
Hm, holka z mûsta, jak zvládá‰ tenhle nov˘
Ïivot v podstatû na samotû?
Upfiímnû fieãeno, ãasto horko tûÏko. V létû je
tu krásnû, od rána do veãera se dá b˘t venku,
coÏ hlavnû teì s Mat˘skem oceÀuji, o lidi
není taky nouze. V zimû je to hodnû o samo-
tû. V‰ichni jsou zalezlí doma u kamen, nej-
vût‰í atrakcí dne je pojízdná po‰ta.
Má‰ nûjakou „sovineckou“ vizi do budouc-
nosti, jako „paní Holíãková“ i jako zahrad-
ní architektka?
Jo vizí, tûch by bylo. Myslím, Ïe minimálnû
náves by zaslouÏila nové povrchy komunika-
cí. Náv‰tûvnost Sovince je veliká a obec sa-
motná z toho nemá nic. A taky by mû potû‰i-
lo aspoÀ malé dûtské hfii‰tû.

Jsi na matefiské, to je úvazek na 200 %. Dá
se u toho stihnout nûjaká práce? Nebo ko-
níãek?
M˘m nejvût‰ím koníãkem je teì Mat˘sek, to
je jasné. A nestûÏuji si a nemûnila bych. S pra-
cí je to hor‰í, chuÈ by byla, ale hlídací babiãky
a dûdeãci jsou relativnû daleko, takÏe v praxi
to znamená, Ïe kdyÏ vy dva usnete, já se mÛ-
Ïu potichouãku vykrást k poãítaãi.
Moni, a je‰tû jedna záludná otázka: Co si
dáme dnes k veãefii?

Pfií‰tû: Monika Holíãková se bude ptát v˘-
tvarnice a uãitelky Kamily H˘Ïové
z R˘mafiova.

·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.

Tomá‰ Holíãek se ptá Moniky Holíãkové

Ilustraãní foto



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2008

6

·kolství



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 18/2008

7

Máte chuÈ si zastfiílet z pu‰ky
nebo pistole?

Máme pro vás jedineãnou pfiíleÏitost!

Zveme dûti i dospûlé!

Kdy: 1. 11. 2008
Kde: budova Gymnázia R˘mafiov
Disciplíny: vzduchová pu‰ka vleÏe (do 15 let)

vzduchová pu‰ka vestoje (studenti, dospûlí)
vzduchová pistole (studenti, dospûlí)

Startovné: do 15 let 20 Kã, studenti stfiedních ‰kol 30 Kã,
dospûlí 40 Kã

Pfiihlá‰ky a více informací na:
m.semnicka@volny.cz, www.gyrymstrelba.blog.cz

Pfiijìte vyuÏít voln˘ ãas, pro nejlep‰í z vás máme pfiipraveny
vûcné ceny a setkání s bronzov˘m medailistou z mistrovství âR.

Studenti Primy na soutûÏi v Polsku
Mûstská knihovna v nedalekém polském mûstû Zabkowice Âlàskie
pofiádá kaÏdoroãnû v rámci DnÛ kfiesÈanské kultury, které probíhají
v mûsíci záfií, soutûÏ pro Ïáky stfiedních ‰kol z Polska a âeska, ve kte-
ré se soutûÏí na urãité téma blízké obûma státÛm.
Letos to byla vûdomostní soutûÏ na téma Stolové hory. SoutûÏící mu-
seli zvládnout 60 otázek a nejlep‰í pak postoupili do finálového ko-
la. Studenti SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov se v leto‰ním roce zúãast-
nili soutûÏe také ve sloÏení Pavel Îurek, Zuzana Hradílková
a Alexandra Brysiová - Ïáci 3. roãníku ‰koly. Do finále postoupil
Pavel Îurek a mezi 60 studenty z 22 stfiedních ‰kol obsadil tfietí mís-
to a odvezl si pûkné vûcné ceny.
Vítûzné ‰kole, jejíÏ soutûÏící získají nejvíce bodÛ, vûnuje ãesk˘ kon-
zul v polsk˘ch Katowicích putovní pohár. V leto‰ním roce získali po-
hár studenti Gymnázia Broumov.

¤editelství ‰koly SSO· Prima, s. r. o.

âe‰tí uãitelé se setkali
s kolegy z Norska

Druhou ãástí pokraãoval minul˘ t˘-
den ãesko-norsk˘ projekt, kter˘ ini-
ciovala r˘mafiovská základní umû-
lecká ‰kola. Pûtice uãitelÛ umûlec-
k˘ch oborÛ ze stfiední ‰koly Fagerlia
v norském Alesundu pfiijela do
âeské republiky na pásmo worksho-
pÛ a pfiedná‰ek pro ãeské pedagogy.
Projekt financovan˘ z Norsk˘ch
fondÛ si dal za cíl srovnat systém
umûleckého vzdûlávání v Nor-
sku a v âeské republice. Kromû
‰koly Fagerlia a r˘mafiovské ZU·
se do nûj zapojily ZU· ve
Fren‰tátû pod Radho‰tûm
a v Ostravû-Mariánsk˘ch Ho-
rách. Podle slov autora projektu
Jifiího Taufera souvisí zamûfiení
projektu se zavádûním rámcové-
ho vzdûlávání do ãeského ‰kol-
ství. „Prvním cílem je získat zku-
‰enosti z norského systému vzdû-
lávání, kter˘ je hodnû podobn˘
rámcovému vzdûlávání, druh˘m
cílem je export ãeské pfiedstavy
o umûleckém vzdûlávání pfies
hranice,“ shrnuje smysl projektu
Jifií Taufer.
V̆ mûna zku‰eností tedy má b˘t
oboustranná. Nor‰tí hosté uspo-
fiádali pro ãeské kolegy nûkolik
workshopÛ, bûhem nichÏ jim
pfiedstavili své metody práce
s talentovan˘mi Ïáky na ‰kole.
„Nenauãíme vás asi nic nového,
ale snad mÛÏeme nabídnout no-
vé nápady, jak dûlat nûkteré vûci
jinak,“ fiekl ãesk˘m poslucha-
ãÛm bûhem workshopu v R˘ma-
fiovû uãitel hudby Kjell Groen-
ningsaeter.
·kola Fagerlia pfiedstavuje ob-
dobu na‰eho gymnázia, ke v‰eo-
becnému vzdûlání v‰ak nabízí
i uÏ‰í specializace, mezi nimi 
umûlecké. Nadaní Ïáci se zde
mohou vûnovat hudbû, tanci,
dramatu nebo v˘tvarnictví.

Jednou ze základních metod,
kterou nor‰tí uãitelé v âesku
pfiedstavili, je pfiitom propojová-
ní rÛzn˘ch pfiedmûtÛ, tedy inter-
disciplinární v˘uka. Îáci se s ní
setkávají nejen v rámci svého za-
mûfiení, ale i napfiíã obory, kdyÏ
spoleãnû vytváfiejí performance,
v nichÏ se spojuje tanec, hudba
a slovo v jeden celek. Podobnou
performanci na základû úryvku
z Erbenovy básnû Vodník dostali
za úkol vymyslet i úãastníci
workshopu.
T˘denní pobyt norsk˘ch pedago-
gÛ mûl umoÏnit i jim poznat blí-
Ïe ãeskou v˘uku umûleck˘ch 
oborÛ. Uãitelé se setkali s r˘ma-
fiovsk˘mi i fren‰tátsk˘mi kolegy,
ve finále jejich náv‰tûvy se
v Ostravû konala konference za
úãasti hejtmana EvÏena To‰e-
novského a jeho námûstkynû
Jaroslavy Wenigerové. Konfe-
rence kromû odborn˘ch pfiedná-
‰ek k hlavnímu tématu nabídla
i koncert ãesk˘ch dûtí, ÏákÛ zá-
kladních umûleck˘ch ‰kol a kon-
zervatofie, kter˘ mûl norsk˘m
hostÛm pfiedstavit úroveÀ dûtí
nav‰tûvujících ãeské ‰koly.
Jifií Taufer se domnívá, Ïe ta je
díky ãeskému vzdûlávacímu sys-
tému pomûrnû vysoká: „Byl
bych rád, kdyby ãe‰tí uãitelé zís-
kali sebevûdomí, protoÏe mají
tendenci se podceÀovat, aãkoli
v mezinárodní konkurenci patfií
k nejlep‰ím.“ âesk˘ systém zá-
kladních umûleck˘ch ‰kol Jifií
Taufer pokládá za jedineãn˘
a pfiedev‰ím propracovanûj‰í neÏ
napfi. v Norsku. Je v‰ak tfieba do-
dat, Ïe i ãeské umûlecké vzdûlá-
vání potfiebuje projít zmûnou, 
inovovat své v˘ukové metody,
ãemuÏ by mûl napomoci právû
rámcov˘ vzdûlávací program. ZN
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V kÛÏi ... topiãe

aneb Pod kotlem umí zatopit nejen v pekle
Babí léto je nenávratnû pryã,
i kdyÏ meteorologové tu a tam
dávají nadûji na jeho krátk˘ ná-
vrat. Do krajiny se pomalu vkra-
dl podzim pfiiná‰ející ranní
chlad, mlhy, vlhko a nevlídno.
Za takového poãasí kaÏd˘ z nás
velmi rád vítá návraty do tepla
svého domova, k rozeãtené kníÏ-
ce, teplému ãaji nebo kávû, pfií-
padnû relaxaci ve vanû s teplou
vodou. Jediná vûta a hned nûko-
lik slovíãek vystihujících teplo.
KaÏd˘ si pod tímto pojmem vy-
baví nûco jiného, ale urãitû mi
v‰ichni dáte za pravdu, Ïe teplo
je nûco pfiíjemného, aÈ se jiÏ jed-
ná o „pohlazení na du‰i“ nebo
o prostou koupel ãi sledování
oblíbeného televizního pofiadu
u teplého radiátoru. V chladn˘ch
podzimních dnech pfiicházíme
do sv˘ch pfiíbytkÛ a teplo vnímá-
me jako naprostou nutnost. âást
z nás se o teplo svého domova
musí pfiiãinit sama. O nûco snad-
nûj‰í to mají obyvatelé dálkovû
vytápûn˘ch bytÛ. Ti moÏná teplo
ve sv˘ch radiátorech pfiijímají
jako samozfiejmost a nepozastaví
se nad tím, odkud se bere.
Obzvlá‰È rádi teplo cítíme, kdyÏ
venku fiádí plískanice, vítr si po-

hrává s tlejícím listím a po ok-
nech stéká chladn˘ dé‰È. A moÏ-
ná právû v této souvislosti mû
napadlo dal‰í téma pravideln˘ch
reportáÏí o fiemeslech. Nûkteré
z nich jiÏ dnes nemívají „zlaté
dno“, ale lidem jsou velmi 
k uÏitku. A jedním z nich je prá-
vû profese topiãe v kotelnû.
Jak praví internetová encyklope-
die Wikipedie: Kotelna je míst-
nost nebo samostatná stavba,
v níÏ je umístûn kotel pro v˘robu
teplé vody nebo vodní páry, po-
kud slouÏí k vytápûní, nûkdy se
téÏ pouÏívá termín „v˘topna“
(tento termín ale téÏ vyjadfiuje po-
jem pro technologické zafiízení,
které bylo urãené pro roztápûní
kotlÛ u parních lokomotiv).
Kotelny byly v minulosti souãástí
prakticky v‰ech prÛmyslov˘ch
podnikÛ, ale také parníkÛ, coÏ
souviselo se v‰eobecn˘m roz‰ífie-
ním parního stroje v lodní dopra-
vû, respektive v paroplavbû. Se za-
vádûním etáÏového topení se staly
kotelny souãástí obytn˘ch domÛ,
kde zaji‰Èují centrální v˘robu tepla
a teplé vody. Obfií kotelny jsou
i dnes souãástí centrálních mûst-
sk˘ch zdrojÛ tepla, respektive tep-
láren a tepeln˘ch elektráren.

Ov‰em pojem topiãe byste ve
Wikipedii hledali marnû. Neexis-
tuje snad ani uãební obor, kter˘ by
pfiipravoval zájemce na toto povo-
lání, nicménû i k této profesi jsou
nutná ‰kolení a kurzy. Profesi vy-
stihuje snad jen tato vûta: Topiã je
ten, kdo pfiikládá palivo na oheÀ.
V této souvislosti mû napadá úry-
vek z Balady o oãích topiãov˘ch
Jifiího Wolkera: Antoníne, topiãi
elektrárensk˘, do kotle pfiiloÏ!
Anebo scény z ãesk˘ch filmo-
v˘ch pohádek o ãertech a jejich
pekeln˘ch kotlích, pod které je

tfieba neustále pfiikládat, aby se
v nich hfií‰níci fiádnû smaÏili.
Nûkdo mÛÏe namítnout: A co je
na profesi topiãe tak zajímavé-
ho? Topiã si sedí v teple, obãas
pfiihodí pár lopat uhlí do kotle,
a je to. Ale je to skuteãnû prav-
da? Vût‰inou b˘vá nezasvûcen˘
ãlovûk poté, co pozná nepozna-
né, pfiekvapen. Pojìme tedy na-
hlédnout pod „pekelnou“ pokliã-
ku mistrÛ topiãÛ a dovûdût se nû-
co o tom, jak se teplo dostává do
na‰ich domovÛ a proã nám hfiejí
radiátory a teãe teplá voda.

reportáÏ

Do r˘mafiovské kotelny firmy
Teplo, s. r. o, pfiicházím je‰tû za
ranního kuropûní. Pfied necelou
hodinou vystfiídala noãní smûnu
topiãÛ smûna ranní. Hned za
dvefimi kotelny je nevelk˘ stÛl,
„zdrÏovna“ zdej‰í obsluhy kotel-
ny, a za ním sedí topiã Pavel
Jacko a jeho pomocník zauhlo-
vaã Vladimír Cingel, ktefií se
právû vrátili z pravidelné ob-
chÛzky, na které provádûli kon-

trolu mûfiící techniky, doplnili 
uhlí do zásobníku nad kotlem,
zkontrolovali rezervní zásobník
vody, napsali stavy mûfiící tech-
niky a teploty do knihy a pro-
vedli také kontrolu poãítaãe - fií-
dícího centra kotelny. Mám
chvíli na krátké pfiivítání a získá-
ní informací o chodu celé kotel-
ny, neÏ vyrazíme spoleãnû na
dal‰í obchÛzku. „Velké rozdíly
na‰í práce pfiiná‰í zimní a letní

období. V zimním období musí-
me provádût kontroly a musíme
doplÀovat uhlí do násypníku kot-
le ãastûji. Zauhlovaã musí od-
stranit sníh, aby mohl odváÏet
‰kváru na skládku, rozbíjet velké
zmrzlé uhelné hroudy, protoÏe
skládka uhlí není zastfie‰ena,
a pfiitom kontrolovat, aby se na
podávací ro‰t zásobníku nedo-
stal kámen nebo napfiíklad kus
Ïeleza. To by mohlo zpÛsobit po-
‰kození automatického podáva-
cího ro‰tu,“ sdûlil zasvûcenû
Pavel Jacko, kter˘ dûlá topiãe od
roku 1974.
Lidé, ktefií byli v b˘valém reÏi-
mu „na ãerné listinû“, jen stûÏí
hledali uplatnûní ve svém oboru
a nezfiídka konãili jako topiãi
v kotelnách. Takov˘ osud potkal
napfiíklad b˘valého ministra za-
hraniãí Jifiího Dientsbiera. „To-
piãem jsem byl, ale ve sv˘ch le-
tech uÏ budu tûÏko stfiídat prezi-
denta Václava Klause na hra-
dû,“ dodává s humorem Pavel
Jacko.
Dovídám se, Ïe obsluhu kotelny

tvofií celkem ãtyfii topiãi a ãtyfii
zauhlovaãi, ti se vzájemnû stfií-
dají na smûnû, která trvá 12 ho-
din se dvûma pfiestávkami na od-
poãinek, pfiiãemÏ zauhlovaã i to-
piã nemají pfiestávku souãasnû.
To v‰e za úãelem nepfietrÏitého
zaji‰tûní dohledu nad chodem
kotelny. Kotelna má tfii kotle na
tuhá paliva a dva kotle na plyn.
Tfietí kotel na tuhá paliva slouÏí
jako rezerva, kdyby jeden ze
dvou hlavních kotlÛ vypovûdûl
sluÏbu. Plynová kotelna je zatím
pfiipravena na budoucí provoz,
aÏ nastane ekologick˘ boom
a kotelnám na tuhá paliva defini-
tivnû odzvoní.
Kotle se rozdûlují podle teplot-
ních a tlakov˘ch pomûrÛ na níz-
kotlaké, stfiedotlaké, vysokotlaké
a podle druhu paliva na kotle na
tuhá, plynná a kapalná paliva, 
existují také elektrokotle. „V na-
‰í kotelnû jsou v provozu v sou-
ãasné dobû kotle na tuhá paliva
a jako topivo slouÏí hnûdé uhlí,
kterého bûhem ãtyfiiadvaceti ho-
din spotfiebujeme asi 80 metrákÛ
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v létû a 250 metrákÛ v zimû, vo-
da se ohfiívá pouze pro úãely tep-
lé uÏitkové vody,“ doplnil Pavel
Jacko.
NejdÛleÏitûj‰í ãinností obsluhy
kotelny je neustálá kontrola pfií-
strojÛ mûfiících tlak a teplotu vo-
dy a nejdÛleÏitûj‰í potfiebou pfii
v˘robû tepla je voda a elektrická
energie, které se spotfiebuje vel-
ké mnoÏství. „Topiãi a zauhlo-
vaãi jsou v podstatû lékafii kotlÛ,
také neustále mûfií tlak,“ dodává
se smíchem zauhlovaã Vladimír
Cingel.
Jaké je k tomu tfieba vzdûlání?
„Topiã musí sloÏit státní zkou‰-
ky, které se skládají z ústních
a písemn˘ch testÛ, musí znát ce-
l˘ postup vytápûní, jak funguje
spalování, princip fungování
kotle, do jaké v˘‰ky se mÛÏe skla-
dovat uhlí, v jaké vzdálenosti od
kotle mÛÏe b˘t uhlí uskladnûno,
musí b˘t obeznámen s celou fia-
dou tûchto dÛleÏit˘ch náleÏitostí
a nám star‰ím uÏ to nûkdy dûlá
trochu problém, ale dá se to
zvládnout,“ smûje se mistr topiã
Pavel Jacko. Zauhlovaã musí mít
minimálnû pÛlroãní praxi, teprve
potom mÛÏe zastávat profesi topi-
ãe. Jednou za tfii roky absolvují to-
piãi ‰kolení, které provádí odbor-
ník na tlakové nádoby, a jedenkrát
za pût let se dûlají zkou‰ky.
„TakÏe to není tak, Ïe se tady
v zimû ohfiíváte jako ti ãerti
u kotlÛ v pohádkách?“ zajímám
se. „Kdepak, jen co vejdete do
haly, kde jsou kotle, zjistíte, Ïe
byste se tam v zimû moc neohfiál,
namûfiil byste jen osm stupÀÛ
Celsia. Ano, pokud se otevfiou
dvefie kotle, tak se na ãlovûka vy-
valí Ïár, ale v hale je zima,“ pfii-
svûdãují oba chlapi svornû
Topná sezóna zaãala letos jiÏ
v záfií a uzákonûno je, Ïe se zaãí-
ná topit, kdyÏ teplota klesne bû-
hem tfií dnÛ pod 13 stupÀÛ
Celsia. Vedení firmy mÛÏe sa-

mozfiejmû rozhodnout, pokud by
se i mimo topnou sezónu citelnû
ochladilo, Ïe se lidem zatopí.
Je ãas opût vyrazit na obchÛzku
a provést kontrolu v‰ech dÛleÏi-
t˘ch „budíkÛ“, jak fiíkají oba ak-
téfii dne‰ní reportáÏe. Vstupuje-
me do prostorné haly, kde stojí
v fiadû za sebou tfii kotle. Kde-
si nad na‰imi hlavami huãí v˘-
konné ventilátory, které odvádí
vzduch se spalinami do padesát
metrÛ vysokého komínu pfies od-
luãovací-cyklónové zafiízení. Ces-
tou po provoze se dovídám, Ïe
pravidelné kontroly zamûfiené na
vypou‰tûní exhalací, popílku
a dokonalé spalování nikdy ne-
zaznamenaly vy‰‰í koncentrace
‰kodlivin, neÏ je pfiípustná nor-
ma. To je‰tû netu‰ím, Ïe ventilá-
torÛ bûhem na‰í pochÛzky pot-
káme více.
Mífiíme rovnou k násypníku 
a úlohu prÛvodce pfiebírá po-
mocník topiãe zauhlovaã Vladi-
mír Cingel, kter˘ pracuje v ko-
telnû tfii roky. Stoupáme po Ïe-
lezn˘ch schodech do haly nad
kotle, která slouÏí jako velká zá-
sobárna uhlí. „Teì si tady zapnu
elektrické ovládání mechanické
lopaty a nahrnu s ní uhlí pfiímo
do zásobníku kotle,“ popisuje
svou ãinnost zauhlovaã. Bere do
rukou jakousi zaoblenou radlici
s ocelov˘m lankem a schází po
nakupené hromadû uhlí dolÛ.
KdyÏ se zastaví, elektromecha-
nismus zaãne automaticky naví-
jet lano na buben navijáku a lo-
pata hrne pfied sebou pofiádnou
hromadu uhlí aÏ k ústí zásobníku
kotle. Jak dÛmyslné, pomyslím
si. „Dfiíve bylo ovládání pfiímo
na rukojeti lopaty, dnes je umís-
tûno tady na tom stojanu a ovlá-
dání je pro obsluhu snadnûj‰í,“
informuje mû Vladimír Cingel.
Tfii nebo ãtyfii velké lopaty uhlí
mizí v útrobách násypníku, ze
kterého si uhlí do kotle dávkuje

automatick˘ podavaã s ro‰tem,
a my pokraãujeme v dal‰í kon-
trole. Cestou potkáváme topiãe
Pavla Jacka, kter˘ byl zapsat 
údaje o tlaku plynu v regulaãní
stanici. „I kdyÏ není prozatím
plynová kotelna pro zásobování
teplem v provozu, je potfieba
dvakrát dennû kontrolovat tlak
plynu v systému, a pokud by do-
‰lo k jeho poklesu, ihned se musí
hledat pfiíãina,“ zdÛrazÀuje Pa-
vel Jacko.
Procházíme kolem obrovské
hromady uhlí a dovídám se, Ïe
zásoby na zimu se naváÏí jiÏ
v létû. „Nejvíce nás mÛÏe nazlo-
bit, kdyÏ nám na uhlí lidé házejí
odpadky a nepotfiebné vûci z ga-
ráÏí - kabely, Ïelezo nebo plasto-
vé lahve. Vzniká nebezpeãí, Ïe by
se nûco nepatfiiãného mohlo do-
stat do podavaãe a zpÛsobit tak
poruchu kotle. Pfiidûlávají nám
tím práci, musíme to pak pfiebí-
rat a uklízet, pfiitom by odpad
mohli zanést k nám do kotelny,
kde je k tomu vymezen prostor.
Nejhor‰í to b˘vá v zimû, kdy od-
pad odhozen˘ na hromadu uhlí
zapadá snûhem, kolov˘ nakladaã
uhlí pfiiveze do haly a my pfied-
tím, neÏ ho mechanickou lopatou
nabereme, musíme z nûj odpadky
pfiebírat,“ zlobí se obsluha ko-
telny. Dovídám se, Ïe firma ob-
jednává uhlí pouze z DolÛ Bílina
a jedná se o velmi kvalitní hnûdé
uhlí s oznaãením „Ofiech 2“.
Uhlí z kaÏdé uhelné sloje má ji-
nou v˘hfievnost, vlhkost, jin˘
podíl vody.
Dívám se na jednu z nejvy‰‰ích
dominant R˘mafiova - padesát
metrÛ vysok˘ komín, ale Ïádn˘

koufi z nûj nevychází. „No, vidí-
te, jak jsme to dobfie se‰telova-
li,“ dodávají se smíchem oba
chlapi.
Zajímám se, v kolik hodin b˘vá
nejvût‰í odbûr teplé vody ve
mûstû. „Zpravidla to b˘vá v prÛ-
bûhu t˘dne od 19. do 23. hodiny
veãer a potom v nedûli veãer pfii
návratu z víkendu. Pro nás to
znamená, Ïe kotelna musí pfiidat
na teplotû, aby lidé nepoznali, Ïe
teplota vody poklesla napfiíklad
o pût stupÀÛ,“ vysvûtlil topiã
Pavel Jacko. Naopak v dopoled-
ních hodinách dochází k poklesu
odbûru teplé vody, lidé jsou
v práci, dûti ve ‰kole a podobnû,
proto mÛÏe zase kotelna mírnû
sníÏit v˘kon. „Je to v‰echno
o úsporách a firma musí taky na
sebe vydûlávat,“ dodal rozhodnû
hlavní topiã.
Mífiíme do plynové kotelny. Je
tady ãisto a oproti hale s kotli na
tuhá paliva i relativní ticho.
Míjíme rÛzné barometry a mûfii-
ãe plynu. „Tady se mûfií spotfieba
plynu, a pokud by byla kotelna
v provozu, vidíte, tady to poãita-
dlo by se otáãelo jako u tacho-
metru na kole,“ upozorÀuje to-
piã Pavel, kter˘ mû je‰tû chvíli
zasvûcuje do tajÛ chodu plynové
kotelny. Proplétáme se zmûtí
rour, trubek a trubiãek. „A tady
se podívejte, to je zásobník vody
pro úbytky v systému,“ informu-
je dále mÛj prÛvodce. Voda se ta-
ké upravuje chemicky, aby byla
dostateãnû mûkká a aby se v ní
rozpou‰tûl vodní kámen, kter˘
by mohl ãasem zpÛsobit zanese-
ní trubek v kotli.
V rohu pfied námi se objevují
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dvefie, kter˘mi se dostáváme
zpût na chodbu a odtud do míst-
nosti, kde je mozek celé kotelny
- poãítaã. Následuje nezbytn˘
zápis v‰ech namûfien˘ch údajÛ
do knihy a kontrola samotn˘ch
rozvodÛ k v˘mûníkov˘m stani-
cím (jak fiíkají chlapi slangovû,
v˘mûnkám) na poãítaãi. „Pokud
poãítaã signalizuje, Ïe se nûkteré
políãko na obrazovce zaãíná
barvit do modra, znamená to, Ïe
dochází k poklesu teploty. Musí
se zase hledat okamÏitû pfiíãina
a následnû je tfieba závadu od-
stranit,“ fiíká s váÏností mÛj prÛ-
vodce.
Opût scházíme do obrovské haly,
kde si obfií vrtule ventilátorÛ hu-
ãí dokola stejnou písniãku.
Poprvé jsem si toho nev‰imnul,

ale i tady vládne v‰ude relativní
ãistota. „Systém funguje na prin-
cipu ‘voda ohfiívá vodu’. V kotli
je voda ohfiívaná na 130 stupÀÛ
Celsia, to je poÏadavek ‰esti v˘-
mûníkov˘ch stanic umístûn˘ch
v R˘mafiovû, a do ústfiedního to-
pení pak v závislosti na venkovní
teplotû putuje voda teplá do
80 stupÀÛ a do vodovodního fia-
du pak voda teplá do 55 stupÀÛ
Celsia,“ zasvûcuje mû do tajÛ
v˘roby tepla Pavel Jacko. Dále
se dovídám, Ïe vodu pro úãely
topení a teplé vody pouÏívá Te-
plo R˘mafiov z vodovodního fia-
du a denní spotfieba pro doplnûní
v topném systému se pohybuje
mezi 1 - 2 kubíky. Nejvy‰‰í moÏ-
ná teplota, které lze dosáhnout 
ohfievem vody, je 170 stupÀÛ Celsia, tlak vody dosahuje 13 at-

mosfér. Minimální tlak vody je 
5 atmosfér, níÏe nesmí klesnout
kvÛli vysokoobûhov˘m ãerpad-
lÛm, protoÏe by pak mohlo dojít
k jejich poru‰e.
„Jeden kotel má k dispozici ‰est
motorÛ, ty ovládají ventilátory
kotle potfiebné k vhánûní vzdu-
chu pod ro‰t a k odvodu spalin
do komína, spotfieba energie je
opravdu vysoká. Pfiitom kotelna
nedisponuje Ïádn˘m záloÏním
zdrojem energie. Pokud se vypne
proud v lokalitû OkruÏní ulice,
nemÛÏeme fungovat. Ale to se
stává jen zfiídka a vût‰inou v let-
ním období,“ dodává topiã a ote-
vírá dvífika ohni‰tû, které je ob-
loÏeno ‰amotov˘mi cihlami.
OkamÏitû cítíme obrovsk˘ Ïár
a vidíme, Ïe oheÀ hofií spí‰e
v zadní ãásti kotle. Hofiení se dá
pomocí ãasov˘ch spínaãÛ podle
potfieby regulovat do zadní nebo

stfiední ãásti ohni‰tû podle Ïáda-
né teploty vody. O kotel je opfie-
no malé a velké ohfieblo, jakási
obdoba pohrabáãe, kter˘ pouÏí-
vá zauhlovaã, aby se ‰kvára ne-
dostala aÏ pod ro‰t. ·kváru dále
vyuÏívají stavební firmy nebo
lesní závody na zpevnûní pol-
ních nebo lesních cest.
Jsme u cíle na‰í obchÛzky a zá-
roveÀ i exkurze do nitra topiãovy
práce. Bez jeho fortelu a znalos-
tí by se vût‰ina z nás obyãejn˘ch
smrtelníkÛ jen tûÏko mohla ohfiát
v teple domova. A pokud jste na-
byli dojmu, Ïe topiãi jen nesedí
u rozpálen˘ch kotlÛ a sem tam
nepfiihodí nûjaké to polínko, aby
jim nevyhaslo, jako ti ãerti v po-
hádce, pak tato reportáÏ mûla
smysl. JiKo
(Dûkuji fiediteli Ing. ·tûpánu Ko-
váfiovi, Pavlu Jackovi a Vladi-
míru Cingelovi za to, Ïe mohla
tato reportáÏ vzniknout.)

Mistrem republiky se stal bruntálsk˘ psovod Jifií Valo‰ek
Mistra Policie âeské republiky
mají mezi sebou z minulého t˘d-
ne bruntál‰tí policisté. Prap. Jifií

Valo‰ek z Okresního fieditelství
Policie âR Bruntál a jeho slu-
Ïební pes Kapitán byli nejlep‰í

na otevfieném mistrovství repub-
liky psovodÛ a sluÏebních psÛ
specialistÛ, které se konalo ve
dnech 22. - 26. záfií 2008 v Bál-
kové u Plznû. Na mistrovství re-
publiky soutûÏil psovod skupiny
sluÏební kynologie PâR, správy
Severomoravského kraje Ostra-
va, s pûtilet˘m nûmeck˘m ov-
ãákem Kapitánem v kategorii 
omamn˘ch a psychotropních lá-
tek. V̆ sledek se zrodil po nároã-
ném soutûÏním t˘dnu, jehoÏ sou-
ãástí byly disciplíny v provûfiení
objektÛ, vûcí, osobních a náklad-
ních vozidel za úãelem nalezení
omamn˘ch a psychotropních lá-
tek ãi jedÛ nebo také disciplíny
poslu‰nosti.
Jako kaÏd˘ rok patfiil bruntálsk˘
psovod, kter˘ vyhrál mistrovství

republiky ve sluÏební kynologii
jiÏ nûkolikrát, se sluÏebním
psem ke ‰piãce. Kapitán dokázal
bûhem mistrovství získat nad
konkurenty ze v‰ech krajÛ re-
publiky mírn˘ náskok. Nakonec
se sv˘m psovodem zvítûzili
o nûkolik desítek bodÛ.
Psovod Jifií Valo‰ek závod zhod-
notil slovy: „Kapitán je kvalitní
pes a dobfie se mi s ním pracuje
i pfii fyzické a psychické zátûÏi,
která po dobu mistrovství také pa-
novala. Pfii jedné z disciplín, kdy
se drogy vyhledávaly v místnos-
tech, okamÏitû poznal, zda se lát-
ka v pokoji nachází, ãi nikoliv.
Bylo jen otázkou nûkolika vtefiin,
neÏ pfiesnû identifikoval místo, kde
je droga uloÏena.“ Zpracováno

z podkladÛ PâR Bruntál
Foto: PâR Bruntál
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Chtûl spáchat sebevraÏdu
kvÛli rozchodu

Ve stfiedu 1. fiíjna v noãních hodinách pro-
cházel 55let˘ muÏ po námûstí v RyÏovi‰ti
a spatfiil v kuchyni bytu svého souseda
zvlá‰tní stín. Odstoupil z chodníku na pfiileh-
l˘ trávník a v‰iml si, Ïe 47let˘ soused visí
v kuchyni. OkamÏitû to oznámil policistÛm.
Bûhem ãekání na jejich pfiíjezd vy‰el soused
z domu s drobn˘mi odfieninami od provazu
na krku. PolicistÛm sdûlil, Ïe chtûl spáchat
sebevraÏdu, protoÏe ho opustila druÏka.
Pfiivolan˘ lékafi jej prohlédl a odvezl do ne-
mocnice.

Vloupání do potravin
a po‰ty v Horním Mûstû

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií vloupání do objek-
tu po‰ty a prodejny potravin v Horním
Mûstû. Oba pfiípady se staly v noci z 1. na 2. fiíj-
na v tûsné blízkosti, takÏe spolu mohou sou-
viset. K prvnímu vloupání do‰lo v prodejnû
potravin, kde pachatel zniãil dvoje dvefie
a rozbil halogenové svûtlo nad pokladnou.
Majiteli prodejny zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 
3 000 Kã. Druh˘ pfiípad se stal o pár metrÛ

dále. Zde se pachatel dostal dovnitfi poté, co
rozbil okno. Prohledal stoly za pfiepáÏkami,
pfieházel písemnosti a odcizil ãtyfii dobíjecí
karty na mobilní telefon. Celková ‰koda ãiní
4 500 Kã.

Zlodûj vykradl
matefiskou ‰kolu

V dobû od 3. do 6. fiíjna vnikl do budovy ma-
tefiské ‰kolky na Revoluãní ulici v R˘mafiovû
zlodûj. Rozbil okno verandy, sklenûné spojo-
vací dvefie a dfievûné dvefie vedoucí do pfiíze-
mí ‰kolky. Z lednice v kuchyni odcizil mra-
Ïen˘ chleba a sklenici s olivami. Následnû
ve‰el do prvního patra, kde opût rozbil dve-
fie, a odnesl odtud DVD rekordér, digitální
fotoaparát a kopírku. Vypáãil také zásuvku
stolu a vzal si finanãní hotovost ve v˘‰i 
2 700 Kã. ZpÛsobená ‰koda pfiesahuje 26 ti-
síc Kã.

Rozbil dvoje dvefie
a ze stolu odcizil peníze

Dal‰í vloupání se odehrálo v noci z 3. na 4. fiíj-
na v Janovicích. Zde rozbil zlodûj okno pra-
covní haly pily a vykopl dvoje dvefie do kan-

celáfie firmy. Ze zásuvky pracovního stolu
odcizil finanãní hotovost ve v˘‰i 1 000 Kã.
Po‰kozením okna a dvefií zpÛsobil majitelÛm
‰kodu ve v˘‰i 19 tisíc Kã.

Odcizil dÛchodci
80 tisíc korun

Dal‰í pfiípad oloupení dÛvûfiivého dÛchodce
‰etfií r˘mafiov‰tí policisté. Tûm 3. fiíjna ozná-
mil 40let˘ muÏ, Ïe jeho 75letého otce nûkdo
okradl o 80 tisíc Kã. Senior neznámého mu-
Ïe vpustil do bytu a ten mu vzal peníze z kra-
biãky v sekretáfii. Násilné vniknutí policisté
‰etfiením vylouãili. Pachateli hrozí trest od-
nûtí svobody aÏ na tfii léta.

Nákladním vozidlem
srazil divoãáka

V pátek 3. fiíjna brzy ráno projíÏdûl fiidiã ná-
kladní soupravy pfiím˘m úsekem mezi obce-
mi Ondfiejov a Dlouhá Louãka, kdyÏ náhle
pfied vozidlo vbûhlo divoké prase. ¤idiã ne-
staãil zabrzdit a do‰lo ke stfietu. Zvífie bylo 
usmrceno a pfiedáno mysliveckému sdruÏení.
ZpÛsobená ‰koda na vozidle ãiní 40 tisíc Kã. 

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál

Pfiepadl po‰tu a dal se na útûk
Ve ãtvrtek 9. fiíjna probûhlo cviãení
Integrovaného záchranného systému (IZS)
ve Slezsk˘ch Rudolticích a Rusínû, které-
ho se zúãastnily sloÏky Policie âR
a Hasiãského záchranného sboru Bruntál
a také místních dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Jednalo se o nejvût‰í cviãení v okrese
Bruntál za posledních nûkolik let.
Tématem cviãení bylo fie‰ení mimofiád-
n˘ch událostí v pfiíhraniãní oblasti.
Podle pfiedem pfiipraveného scénáfie do‰lo
v ranních hodinách k pfiepadení po‰ty ve
Slezsk˘ch Rudolticích pachatelem, kter˘
byl ozbrojen stfielnou a seãnou zbraní.
Odcizil velkou finanãní ãástku urãenou
pro místní firmu a z místa ujel autem. Po

dvou kilometrech byl automobil nalezen
hofiící a na místû museli zasahovat hasiãi.
Pachatel odcizil dal‰í vozidlo a unikal ke
státním hranicím. Následnû pfii jeho útûku
do‰lo k dopravní nehodû, pfii které auto
skonãilo ve vodní nádrÏi. Zde museli za-
sahovat hasiãi s tûÏkou technikou.
Pachatel se zranil a byla vyhlá‰ena pátrací
akce, do které byly nasazeny i policejní
hlídky z Polska. Za pouÏití sluÏebních psÛ
do‰lo brzy k zadrÏení pachatele. Policisté
také nalezli ta‰ku s penûzi, kterou pacha-
tel pfii útûku odhodil.
Cílem cviãení bylo pfiipravit sloÏky IZS
na spoleãné fie‰ení mimofiádn˘ch událostí
a ovûfiení koordinace pfii operaãním fiízení.

Fota: PâR Bruntál
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Jazzclub

Tfii muÏi v jazzclubu
Tfii chlapíci neboli Tres Hombres,
kapela s patnáctiletou koncertní
minulostí, která se v sobotu 4. fiíj-
na poprvé pfiedstavila v r˘mafiov-
ském jazzclubu, tak trochu klame
tûlem. UÏ název tria, které odka-
zuje kamsi do hispánsk˘ch zemí,
aã v‰ichni tfii pánové jsou rodilí
Raku‰ané a jejich hudba se ani
nezdá pfiíli‰ tíhnout k latinû jako
spí‰ k punku a jazzovému experi-
mentu. Stejnû tak pfiekvapující je
fakt, Ïe Tres Hombres se ani po
letech vefiejného vystupování
a pfies nespornou virtuozitu ne-
pfiesunuli do kategorie hvûzd
a setrvale vyjíÏdûjí na turné po
mal˘ch klubech velk˘ch i docela
nepatrn˘ch mûst za honoráfi tak-
fika symbolick˘.
No a pak je tu samotná vizáÏ tro-
jice. Jako skuteãné klamání tûlem
pÛsobí nejen postava bubeníka
Paula Ahorna tûlesné konstituce
na pomezí Ïokeje a ‰ermífie, kter˘
ov‰em dokáÏe tfiískat do bicích
s energií vskutku punkovou, ale
i jeho dvou kolegÛ. Saxofonista
Harald Kräuter, charismatick˘
frontman kapely, obstarávající
hru na svÛj nástroj, zpûv a rozliã-
né dal‰í zvuky a taktéÏ originální
taneãní kreace, má sice zálibu
v dámském odívání (pr˘ pro tu
barevnost) a v R˘mafiovû vystou-
pil v luxusní krajkové sukni, ale
v Ïádném pfiípadû v tom není
sklon k zÏen‰tilosti, tak ãast˘
v souãasné pop music. Kräuter,
byÈ navleãen˘ v upnutém triãku
na pÛl Ïerdi, nepatfií do kategorie
zjemnûl˘ch chlapeãkÛ, ale spí‰
pohansk˘ch démonÛ, ktefií vás 
uhranou, okamÏitû a napofiád.
Dvojici originálních individuí do-
plÀuje atypicky civilní baskyta-
rista Marcel Ploner, nenápadnû se
pohupující v pozadí, v zasnûném

objetí se sv˘m nástrojem a prelu-
dující basovou ãi kytarovou lin-
ku, bez níÏ by hudba Tres Hom-
bres postrádala pevnou platfor-
mu.
Zatím poslední z pouh˘ch ‰esti
alb, které dosud Tres Hombres
vydali, nese podtitul Official Jazz
Punk (2006). Spojení obou hu-
debních stylÛ asi nejlépe vystihu-
je zvuk kapely, jazzovû nápadit˘,
s pomocí pouh˘ch tfií nástrojÛ
schopn˘ vykreslit neskuteãné
melodické a rytmické kombina-
ce, otevfien˘ improvizacím pro
dechy, bicí, basu i hlasy, ‰iroce
rozmáchl˘ a pln˘ odboãek, pfiejí-
mek, inspirací i parodií, ale sou-
ãasnû punkovû fiízn˘, energick˘,
ba zbûsil˘. Jazzová poloha je pa-
trnûj‰í pfii poslechu nahrávek, byÈ
i ty od poãáteãního poklidného
alba Mondtanz (1994) nabraly na
dynamice, naopak pfii koncertech
pfievládá punková zbûsilost.
Tres Hombres v R˘mafiovû zahrá-
li nejen z posledního alba, ale
i star‰í skladby vãetnû prastarého
„Mûsíãního tance“ nebo písnû
Blaue Lilien „vûnované hrdi-
nÛm“, kterou chtûli z repertoáru
uÏ vypustit, ale nakonec ji pone-
chali a ona dnes, ozvlá‰tnûná
Kräuterovou hrou na tenorsaxo-
fon a barytonsaxofon souãasnû,
pfiedstavuje jeden z koncertních
vrcholÛ. Také dal‰í skladby mûly
svá vûnování, jedna z nich je de-
dikována spisovateli Charlesi
Bukovskému, dal‰í Kräuterovû
babiãce (jejíÏ tváfi zdobí obálku
posledního alba), závûreãn˘ pfií-
davek koncertu zase filmovému
inspektoru Clouseauovi. Skladba
Návrat inspektora Clouseau, ve
které Kräuter vystoupil na pódi-
um s majáãkem na hlavû, uÏ hra-
niãí s divadelní scénkou a snad

nejlépe dokládá, Ïe
Tres Hombres dispo-
nují nejen velk˘mi
hudebními kvalita-
mi, ale i smyslem pro
komiku, kter˘m si
publikum získávají
víc neÏ sebelep‰í 
akademick˘ jazzman.
MoÏná i pro ten smy-
sl pro humor si Tres
Hombres zvlá‰tû
u nás udrÏují zájem
posluchaãÛ. Na turné
po âeské republice
vyjíÏdûjí nejménû
jednou roãnû. „V Ra-
kousku prakticky ne-
existuje alternativní
scéna, v âeské re-
publice to pofiád je‰-
tû funguje. Na koncertech tady
b˘vá v˘borná atmosféra,“ fiíká
Harald Kräuter. A taková byla
podle jeho slov i v r˘mafiovském
jazzclubu. Tres Hombres zahrnu-
li publikum pfiívalem energie, 
evidentnû ochotní vydat ze sebe
v‰echno, a publikum jim odpoví-
dalo nad‰en˘m aplausem. Není
divu, Ïe ãást r˘mafiovsk˘ch po-
sluchaãÛ se o dva dny pozdûji vy-
dala na koncert Tres Hombres do
Bruntálu, aby si tento záÏitek zo-

pakovala. Ostatním zb˘vá doufat,
Ïe se kapela v R˘mafiovû znovu
zastaví pfii svém dal‰ím ãeském
turné. Pfií‰tû to v‰ak uÏ mÛÏe b˘t
pod nov˘m jménem. Název Tres
Hombres, okamÏit˘ nápad z dob
Kräuterova studia ‰panûl‰tiny
(pr˘ nepfiíli‰ úspû‰ného), je dnes
pomûrnû zprofanovan˘ a bohuÏel
jej uÏívá vícero hudebních usku-
pení nejrozliãnûj‰ích ÏánrÛ, coÏ
je hlavní dÛvod, proã jej rakouské
trio zam˘‰lí vymûnit. ZN
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu uzavfiely
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

próza

V srpnu 2008 se uzavfiel druh˘ roãník literár-
ní a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í
v˘znamné krajanky, naivistické malífiky
a básnífiky Marie Kodovské, vyhlásil ãtrnác-

tideník R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se
Studentsk˘m klubem SVâ R˘mafiov. V záfií
a fiíjnu budou zaslané práce vyhodnoceny.
Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vyhlá‰eni

bûhem literárního veãera spojeného s v˘sta-
vou v˘tvarn˘ch prací na konci tohoto roku.
Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude redakce ãerpat
i v následujícím roce 2009. ZN

ZdeÀka Kabelíková: Îivot pod Sluneãnou (dokonãení)
(pokraãování pfiíbûhu Dvakrát kfitûná za éry Gottwalda)

Sobotní odpoledne prozáfiilo sluníãko. Dnes se
rozhodlo pfiidat na síle a ukázat v‰em pochybo-
vaãÛm, Ïe je‰tû mÛÏe sv˘mi paprsky nabídnout
pár pfiíjemn˘ch chvil. Urousan˘m jifiinám pfii-
pomnûlo blahodárné teplo letních dnÛ.
Prohfiálo tûla broukÛ a vylákalo nûkolik mot˘-
lÛ mezi záhony.
Rázné bouchnutí dvefií pfieru‰ilo idylku pod-
zimního dne. Na schody se vyfiítila Maru‰ka.
Jako vítr se hnala za Ïlut˘mi kfiídly. Divok˘m
skotaãením zavadila o kefi rybízu. Ani si ne-
v‰imla, Ïe zniãila pracné dílo pavouka. Stfiíbrné
nitky, které se pfied chvílí tfipytily jako drobouã-
ké korálky, se rozplácly mezi barevné listy.
„Maru‰ko, kde rejdí‰, ty neposedo? Jdeme,
v‰ichni uÏ jsou na poli,“ zavelela Ïena od bran-
ky. „Do veãera nás ãeká pofiádná rachota.
A str˘c uÏ nachystal urãitû i toho ãerta.“
Dûvãátku zatrnulo. V mÏiku pfiestalo bûhat
a loudavû se ‰ouralo po trávníku k mámû.
„A opravdu nám ten ãert pomÛÏe?“ vysoukalo
nevûfiícnû.
„Neboj, chyÈ ko‰ík za jedno ucho a vyráÏíme.
Vidí‰, uÏ je tam teta, Mirek, Aniãka a dokonce
jsem zahlédla i babiãku.“
„A tatínek s námi nepÛjde?“ Bylo znát, Ïe by
otce mûla ráda u sebe. Co kdyby ten ãert byl
zl˘?
„VÏdyÈ ví‰, Ïe je v práci. AÏ se vrátí, naobûdvá
se a pfiijde za námi na pole,“ fiekla matka a za-
ostfiila ‰edou silnicí ke stfiedu vesnice. Zatím
bylo aÏ k obzoru prázdno. Îádná pfiibliÏující se
postava nebyla v dohledu. Jen z té nehybné dá-
lavy na ni vyskoãila podivná tíseÀ... Pomalu se
blíÏily ke skupince pfiíbuzn˘ch.
„Dnes nám pfieje poãasí. Je krásné babí léto,“
usmívala se Franti‰ka na uvítanou. Stáhla si ‰á-
tek z vlasÛ ke krku. Kvûtovan˘ cíp jí lehce vlál
na ramenech.
„Pánbíãek nás má rád,“ pfiidala se stafienka,
které sluníãko zrovna prozáfiilo vrásãitou, ale
milou tváfi.
„Lízo, stÛj!“ zahuãel Jenda. Krotil frkajícího
netrpûlivého konû. A uÏ ho zapfiahal do nûjaké-
ho zvlá‰tního stroje se zakroucen˘mi vidlice-
mi. Mirek drÏel jednou rukou opratû a druhou
se snaÏil zvífie uklidnit hlazením po hfibetû.
„Str˘cu, a kde je ten ãert?“ vyzvídala nesmûle
Maru‰ka, která slídila oãky po okolí.
„DyÈ ho má‰, ty trd˘lko, pfied sebou,“ ‰kádlivû
zabroukal a ‰ibalsky pohlédl na netefiinku. „To
bude‰ mrkat, jak dokáÏe vyhrabat v‰echny ze-
máky, Ïádn˘ se pfied ním neschová.“
„Vijó,“ práskl silnû biãem a ráznû vjel do první

brázdy. Brambory se rozletûly po zvlhlé hlínû
do v‰ech stran. Maru‰ka hledûla na toho po-
mocníka jako u vytrÏení. Ani trochu se nepo-
dobal ãernému stvofiení s rohy. Ale kdyÏ vidû-
la, Ïe se celá rodina pustila do sbírání, popadla
svÛj ko‰íãek a razantnû se vrhla do díla.
NemÛÏe pfiece zÛstat pozadu!
„Marie, kdes nechala siÈku, dyÈ si tu novou pa-
rádu na hlavû pofiádnû naãechrá‰,“ syknul
Jenda na ‰vagrovou, kdyÏ nasypávala do pytle.
Jízlivé hroty slov ji zasáhly jako blesk.
MÏikem pfied ni vypluly mandlové oãi. Tûlo se
zachvûlo vzpomínkou na hebké prsty. A také na
setkání s Eli‰kou, jak musela urputnû krotit
rozru‰ení, kdyÏ jí popisovala proceduru v ka-
definictví.
„Nemûj péãi, Karel mû urãitû pozná a stejnû
mnû ji veãer pocuchá,“ snaÏila se mu vrátit
stejnou mincí. Snad nepoznal, Ïe ji pfiivedl do
rozpakÛ. Znala dobfie jeho ãern˘ humor. Pofiád
musel popichovat a ‰piãkovat. Ale kdyÏ ‰lo do
tuhého, nenechal nikoho na holiãkách.
Navenek rejpal, uvnitfi citlivé srdce.
Pytle, které pfiidrÏoval Mirek, se zaãaly rych-
le plnit. Zruãnû je zavazoval pfiipraven˘mi
provázky. Za tûch pût let, co Ïil s nov˘mi ro-
diãi, zmuÏnûl. Pronikavé oãi mu vykukovaly
z tváfie, která zaãala nabírat rysy docela hez-
kého mladíka. Umûl pofiádnû chytit za práci,
byla to Jendova pravá ruka. Maru‰ka ho nej-
radûji pozorovala, kdyÏ plavil konû v tÛni
Bystfiiãky. I teì na nûj nenápadnû pokukovala
z oranice a uÏ mu nakrásnû pfiitáhla nûkolik
vlastnoruãnû naplnûn˘ch ko‰íkÛ. JenomÏe nû-
jak ji to sbírání pfiestalo bavit. Chvíli pozoro-
vala, jak se tuÏí hodn˘ ãert, a pak se zahledû-
la k vesnici.
„Mamíí, mamíí, podívej, tam je úplnû ãervené
nebe. To je urãitû peklo. UÏ tam ãekají, aÏ se
k nim vrátí ná‰ ãert,“ zaãala pokfiikovat a divo-
ce mávat k velkému baráku.
V‰echna ohnutá záda se zãistajasna napfiímila.
V‰echny zraky se zapíchly do naznaãovaného
smûru. I Jenda zastavil konû a mlãky zíral na
probleskující záfi. Shovívav˘ úsmûv nad dívãi-
nou fantazií rázem promûnil jeho obliãej v gri-
masu údivu. UÏ mûl pro tu brebtu pfiipraven˘
peprn˘ bodáãek. Teì mu uvízl v krku.
„To bude u statku. Nûco tam hofií,“ pfiekfiikova-
li jeden druhého. Najednou se vyvalil hust˘
d˘m, kter˘ stfiídavû protínal rudé plameny.
S pfiicházejícím podveãerem záfie sílila. Koufi
se táhl vesnicí ke Sluneãné. V dálce se oz˘valo
houkání hasiãÛ.

„Zdrávas Mária, taková pohroma,“ kfiiÏovala
se polekanû stafienka.
„Tati, tati, mÛÏeme se tam jet podívat na kole?“
Ïadonili Mirek s Aniãkou.
„To aÈ vás ani nenapadne. Kdo bude za vás dr-
Ïet pytle? Máma jde za chvíli do sluÏby. Do ve-
ãera musíme mít sklizeno,“ rovnal vehementnû
Jenda do latû své dva zvûdavce. Zahledûl se
k severu a dodal smífilivûji: „A kdoví, jak bude
zítra. Od Pradûdu se zaãíná mraãit.“
Jako na povel se skupinka rozprchla znovu po
lánu. KdyÏ vybírali poslední fiádek, pfiifiítil se
Karel. Oãi navrch hlavy, jen vysypat v‰echno
z rukávu.
„Tatínku, kdes byl tak dlouho,“ volala Maru‰ka
dfiív, neÏ staãil popadnout dech.
„Byl jsem - byl jsem u toho ohnû. Kurník ‰opa,
to byl ale fofr. Pfiedstavte si, nûkdo zapálil
druÏstvu stoh slámy. UÏ tam dorazili i hasiãi
a taky zavolali policajty se psem. ¤íkali, Ïe to
musel udûlat nûkdo z vesnice a Ïe ho urãitû na-
jdou. MoÏná uÏ mají stopu,“ vychrlil poslední
vûtu a vzru‰ením zalapal po vzduchu.
Îeny ani nedutaly. ZaraÏenû poslouchaly novi-
nu a upfienû zíraly k poÏáru.
„AÏ ho chytí, tak si posedí pûknû dlouho za kat-
rem,“ rozváÏnû nahodil fieã Jenda. „Já to tûm
slavn˘m kolchozníkÛm pofiád fiíkám v hospodû,
Ïe nemají nikoho nutit do druÏstva. Kdo má tu je-
jich agitaci pofiád poslouchat. KdyÏ si chtûjí hos-
podafiit spoleãnû, aÈ si to zkusí, ale nás, soukrom-
níky, aÈ nechají na pokoji. Napfied nás do pohra-
niãí nalákají na pole a pak nám ho chtûjí mermo-
mocí zase brát. Potom se diví, Ïe je nûkdo sabo-
tuje a dûlá naschvály,“ komentoval celou událost.
„To zas bude ru‰ná debata u piva. UÏ se na to
tû‰ím, jak malé dûcko,“ drmolil si je‰tû pro se-
be, kdyÏ zapfiahal Lízu do vozu. Byl zaplnûn˘
aÏ po okraj.
„Tak, a za chvíli se je‰tû vrátím pro ãerta,
Maru‰ko. Musí si odpoãinout. Usteleme mu ve
stodole a pfií‰tí rok ho vzbudíme, aby nám zase
pomáhal,“ za‰ilhal str˘c okem k holãiãce.
„Já uÏ se ho nebojím, str˘cu, on je hodn˘. A ne-
zapálil ten oheÀ,“ povykovala v poskocích
Maru‰ka.
Nejmen‰í dûcka sedla vedle Jendy na kozlík.
Ostatní kráãeli za povozem. Jelo se rozváÏet.
Spravedlivû do kaÏdé rodiny.
Na obzoru je‰tû dlouho ‰lehaly ohnivé jazyky.
Slámy bylo ve stohu pofiádnû napûchováno.
Veãer se zvedl vítr a pfiidûlal hasiãÛm velké sta-
rosti. Teprve nad ránem se jim podafiilo ohni-
vého kohouta udolat.
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Servis sluÏeb

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

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48
v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení
kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz
v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 
které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.
Termín kavárniãek na II. pololetí roku 2008:

KaÏdé liché úter˘ v mûsíci:
21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v fiíjnu

KaÏdé pondûlí v lichém t˘dnu
bude plavání pro vefiejnost do 18 hod.

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 - 20.00

Nedûle   13.00 - 20.00

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00 se koná aerobik.
Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

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

CEKA - cestovní agentura
Národní 5, 795 01 R˘mafiov

Tel./fax: 554 211 525
Po - Pá 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

sobota 8. listopadu 19.30

Bathory
Historické drama (âR/Maìarsko/SR/Velká Británie 2007)

Byla AlÏbûta Bathory, známá také jako âachtická paní, krutou vra-
Ïedkyní baÏící po krvi mlad˘ch panen, nebo naopak stateãnou, vzdû-
lanou Ïenou, která se stala obûtí intrikánÛ? V̆ pravná podívaná Juraje
Jakubiska nabízí odpovûì i nev‰ední pohled do zajímavého Ïivota 
uherské ‰lechtiãny. Pfiístupn˘ od 12 let

Od listopadu 2008 je promítání
v Kinû R˘mafiov zastaveno!

Aquacentrum R˘mafiov

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

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavání
bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.
Termíny v roce 2008: 19. 11., 17. 12. 2008.
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.

Základní ‰kola R˘mafiov nabízí moÏnost odbûru obûdÛ obãanÛm mûsta.
Souãasná cena obûda je 46 Kã a dennû se vafií dva druhy jídel, které si
strávník pfiedem
vybírá. Straven-
ky je moÏné za-
koupit dennû od
6.30 do 8.15 a od
11.15 do 14.30
v kanceláfii ‰kol-
ní jídelny na ulici
1. máje (‰kolní
druÏina). Stravné
lze platit také
bezhotovostním
pfievodem z úãtu
strávníka. BliÏ‰í
informace získá-
te na tel. ãísle
554 255 130 u ve-
doucí jídelny Ja-
ny Egidové.

Obûdy pro vefiejnost



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Proti blbosti i bohové bojují marnû. Jan Werich
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Známá i neznámá v˘roãí
18. 10. 1613 nar. Felix Kadlinsk˘, barokní spisovatel a pfiekladatel

(zemfi. 13. 11. 1675) - 395. v˘roãí narození
21. 10. 1833 nar. Alfred Nobel, ‰védsk˘ chemik a vynálezce, z je-

hoÏ podnûtu byla zaloÏena Nobelova cena (zemfi. 10. 12.
1896) - 175. v˘roãí narození

21. 10. 1918 nar. Václav Voska, herec (zemfi. 20. 8. 1982) - 90. v˘-
roãí narození

24. 10. Den Organizace spojen˘ch národÛ (OSN), v˘roãí
vstupu Charty OSN v platnost, slaví se od roku
1945

24. 10. 1668 pokfitûn Petr Jan Brandl, malífi vrcholného baroka;
nar. asi v fiíjnu 1668 (zemfi. 24. 9. 1735) - 340. v˘roãí
kfitu

24. 10. 1978 první ãeskoslovenská druÏice Magion, urãená pro v˘-
zkum magnetosféry a ionosféry, byla spolu s druÏicí
Interkosmos vynesena na obûÏnou dráhu - 30. v˘roãí

26. 10. 1993 zemfi. Franti‰ek Filipovsk˘, herec (nar. 23. 9. 1907) 
- 15. v˘roãí úmrtí

27. 10. 1913 nar. Otto Wichterle, vûdec v oboru organické a mak-
romolekulární chemie (zemfi. 18. 8. 1998) - 95. v˘roãí
narození

28. 10. Státní svátek âR - vyhlá‰ení samostatné âeskoslo-
venské republiky v roce 1918

28. 10. 1703 zemfi. John Locke, anglick˘ filozof (nar. 29. 8. 1632) -
305. v˘roãí úmrtí

28. 10. 1918 vyhlá‰ení samostatnosti âeskoslovenska - 90. v˘roãí
29. 10. 1988 zemfi. Nata‰a Gollová (vl. jm. Hodáãová), hereãka

(nar. 27. 2. 1912) - 20. v˘roãí úmrtí
29. 10. 1993 zemfi. Zdenûk Podskalsk˘, reÏisér a scenárista (nar.

18. 2. 1923) - 15. v˘roãí úmrtí
31. 10. Den UNICEF
31. 10. 1918 zemfi. Egon Schiele, rakousk˘ malífi (nar. 12. 6. 1890)

- 90. v˘roãí úmrtí

ŘÍJEN 2008

Narodili se noví obãánci
Jakub Biãan .................................................................... Jamartice
Matyá‰ Daniel ................................................................ R˘mafiov
·tûpán Polák ................................................................... Janovice
Petr Kreãmer .................................................................. Skály
Nikol Zaprianová ........................................................... R˘mafiov
Adéla Marcináková ....................................................... R˘mafiov
Anna La‰ãáková ............................................................. R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Michal Ficek - R˘mafiov .................................................... 80 let
Vlasta PoledÀáková - R˘mafiov .......................................... 81 let
Hedvika Vaculová - R˘mafiov ............................................. 81 let
Estera Melicherová - R˘mafiov .......................................... 82 let
Anna Matu‰ková - R˘mafiov .............................................. 84 let
Vûra Pfiecechtûlová - R˘mafiov ........................................... 84 let
Vladimír Tomek - R˘mafiov ................................................ 84 let
Anna Sedláková - R˘mafiov ................................................ 85 let
Marie Pinìáková - Janovice ............................................... 91 let
Julianna Vlãková - R˘mafiov .............................................. 91 let

Rozlouãili jsme se
Ludmila Fajtlová - R˘mafiov ............................................... 1957

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

17. 10. 20:45 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé
22. 10. 9:30 D. Moravice Keramika pro seniory
22. 10. 17:00 SVâ Keramika pro vefiejnost
23. 10 SVâ Keramická dílna pro ‰koly
23. 10. 17:00 SVâ Kurz v˘roby korálkÛ
24. 10. 20:45 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé
25. 10. 20:00 Erna Madness 5 - koncert
30. 10. 17:00 SVâ Kurz v˘roby korálkÛ
30. 10. 20:00 SVâ Laco Deczi & Celula New York

Klub Sluníãko
pro maminky a dûti 

SVâ R˘mafiov

oznamuje zmûnu termínÛ schÛzek

Od fiíjna se klub pfiesouvá 
na úterní a ãtvrteãní dopoledne

Srdeãnû vás zveme

Zveme na koncert
Zveme v‰echny na varhanní koncert

dne 28. fiíjna 2008 v 16.00
ve farním kostele v Bfiidliãné. 

Úãinkují:
Martin Kubát (varhany),

Lenka Mereìová (soprán)
a Bernardini Bfiidliãná.

Foto: archiv sboru Bernardini
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Mûstská knihovna

Klesá poãet ãtenáfiÛ i schopnost ãíst nahlas
R˘mafiovská knihovna se uÏ po‰esté
zapojila do celorepublikové akce na
podporu ãtenáfiství. V pondûlí 6. fiíj-
na zahájila spoleãnou ãetbou z knih
Karla âapka T̆ den knihoven. Ten
v âeské republice probíhá uÏ dva-
náct˘m roãníkem, letos s mottem
Knihovny - rodinné stfiíbro.
âtenáfiÛ ub˘vá. Smutná pravda,
prÛvodní jev elektronického vû-
ku, v nûmÏ ti‰tûné slovo postup-
nû ztrácí svou dfiívûj‰í dominant-
ní pozici. Vynález knihtisku
v polovinû 15. století umoÏnil
masivní roz‰ífiení knih, v ruko-
pisn˘ch dobách nákladn˘ch
a drahocenn˘ch, a s tím i rozvoj
ãtenáfiství. Vynález elektronic-
k˘ch médií bûhem 20. století za-
ãal knihám konkurovat a dnes uÏ
je postupnû vytlaãuje z centra

zájmu. âtenáfiství je pfiitom ne-
zastupitelné, tiché i hlasité ãtení
má stejnû jako psaní rukou velk˘
vliv na rozvoj mozkov˘ch funk-
cí, pfiedstavivosti a samozfiejmû
vyjadfiovacích schopností.
Velkou úlohu v podpofie ãtenáfi-
ství stále hrají knihovny, které
slouÏí nejen jako pÛjãovny knih,
ãasopisÛ a zvukov˘ch nosiãÛ,
ale také jako centra kultury, po-
fiadatelé nejrÛznûj‰ích akcí pro
vefiejnost, soutûÏí, besed, pfied-

ná‰ek a v pfiípadû té r˘mafiovské
také v˘stav. Knihovny nabízí
i vefiejn˘ pfiístup k internetu, stá-
le v‰ak pfiedstavují pfiedev‰ím
bohat˘ fond kniÏních titulÛ, kte-
ré si mÛÏe kaÏd˘ pfiihlá‰en˘ ná-
v‰tûvník zapÛjãit a pfieãíst, aniÏ
by je musel sloÏitû shánût a pla-
tit, coÏ ocení zvlá‰tû u titulÛ, kte-
ré uÏ v knihkupectvích ani kou-
pit nelze nebo které potfiebuje
pouze krátkodobû, tfieba pfii stu-
diu.
O tom, Ïe knihovny jsou potfieb-
né instituce, zatím nikdo nepo-
chybuje. Potfiebují je pfiedev‰ím
ãtenáfii, jenÏe právû tûch rapidnû
ub˘vá, zvlá‰tû mezi dûtmi a do-
spívajícími. ¤editelka r˘mafiov-
ské knihovny Lenka Îmolíková
oznaãuje souãasnou situaci za

kritickou: „Máme velk˘ úbytek
dûtsk˘ch ãtenáfiÛ, od zaãátku
ledna evidujeme jen 160 pfiihlá-
‰en˘ch dûtí.“ Klesá i schopnost
mlad˘ch lidí ãíst nahlas. „S ãet-
bou nahlas mají problémy i stu-
denti. Pokud to nebudou umût,
nebudou ãíst sv˘m dûtem a to se
odrazí do budoucna zase na je-
jich ãtenáfiství,“ soudí Lenka
Îmolíková. Problém podle ní
spoãívá v tom, Ïe uÏ ani dne‰ním
dûtem rodiãe neãtou. Knihovna

chce tento stav ãásteãnû napravit
tím, Ïe zaãne na rozvoji ãtenáfi-
ství více spolupracovat se ‰kola-
mi a matefisk˘mi ‰kolkami.
Jednou z moÏností je i zapojení
‰kol do Velkého ¤íjnového Spo-
leãného âtení, které kaÏdoroãnû
doprovází T˘den knihoven. Le-
to‰ní roãník byl vûnován Karlu
âapkovi (v prosinci si pfiipome-
neme 70. v˘roãí jeho úmrtí), kte-
r˘ rovnûÏ patfií k ãeskému rodin-
nému stfiíbru. Autor, kter˘ vytvo-
fiil nespoãet knih pro dûti i do-
spûlé, dodnes oslovuje ‰irok˘ 
okruh ãtenáfiÛ. Databáze r˘ma-
fiovské knihovny obsahuje 
182 záznamÛ o Karlu âapkovi
vãetnû jednotliv˘ch povídek
v kniÏních souborech. V pondûlí
od devíti ráno ãetli Ïáci Základní
‰koly, ·kolní námûstí, a po nich
studenti gymnázia z âapkov˘ch
Povídek z jedné kapsy, Anglic-
k˘ch listÛ, ObrázkÛ z domova
a také ze dvou kníÏek pro dûti:
Devatera pohádek a Dá‰eÀky.
Knihovna se ke spoleãnému ãte-
ní pfiipojila po jednoroãní pauze.
„Loni jsme ãtení nepofiádali,
protoÏe jsme narazili na problé-
my s autorsk˘mi právy. Letos ak-
ci za‰tiÈuje Národní knihovna,

která za nás autorská práva
Dillii zaplatí,“ vysvûtluje Lenka
Îmolíková.
Hlasy pfiedãítajících studentÛ
znûly v knihovnû do pÛl ãtvrté
odpoledne. Ne‰lo v‰ak o jedinou
akci T˘dne knihoven. Ve stfiedu
se konal tradiãní Den otevfien˘ch
dvefií, bûhem nûjÏ se mohli zdar-
ma registrovat noví ãtenáfii. Této
pfiíleÏitosti vyuÏilo 46 dospûl˘ch
a 67 dûtsk˘ch ãtenáfiÛ. Na pro-
hlídku knihovny pfii‰ly ãtyfii tfií-
dy ze základní ‰koly a gymnázia.
Ve ãtvrtek následovala beseda
s cestovateli Idioti na plavbû ko-
lem svûta. Dal‰í besedu, uÏ mi-
mo rámec T˘dne knihoven, kni-
hovna plánuje na 21. fiíjna, uÏ od
pondûlí 13. fiíjna její téma pfiedz-
namenává v˘stava âesko proti
chudobû v galerii U Stromu po-
znání ve vestibulu.
R˘mafiovská knihovna v tûchto
dnech prodûlala také personální
zmûny. Nastoupili do ní dva no-
ví, mladí knihovníci. Petru
Klimentovou v dûtském oddûle-
ní vystfiídal Martin Holou‰, Janu
Oharkovou, která ode‰la do dÛ-
chodu, studentka knihovnictví
na Slezské univerzitû v Opavû
Radka Stfie‰inková. ZN

Jak krásné je b˘ti idiotem
O neuvûfiitelném dobrodruÏství
lodi Victoria, od jejího znovuzro-
zení aÏ po pûtiletou plavbu kolem
svûta, vyprávûl náv‰tûvníkÛm
knihovny pfii ãtvrteãní besedû 
(9. 10.) jeden z úãastníkÛ plavby
Vladimír ·imek. Posluchaãi se
tak mohli dovûdût nejen o dobro-
druÏstvích posádky, ale i o tom,
jaké to je b˘t snílkem, idiotem
(nikoliv v negativním slova smy-
slu), a splnit si svÛj sen.

Victoria znamená vítûzství. Toto
jméno nesla i jedna z lodí slav-
ného mofieplavce FernÇa de
MagalhÇese, kter˘ se v 16. stole-
tí pokusil obeplout cel˘ svût.
Z v˘pravy se tehdy Victoria vrá-
tila jako jediná. Po takfika pûti
stech letech oÏila my‰lenka pus-
tit legendární Victorii znovu na
mofie a vydat se na její palubû na
tutéÏ cestu.
PÛvodní loì Victoria samozfiej-

mû v dobû, kdy se zrodila my‰-
lenka na novou plavbu, uÏ neexi-
stovala a nebyly dochovány ani
její plány, pfiesto se ãesk˘ stavi-
tel lodí Rudolf Krautschneider
rozhodl v roce 1995 vytvofiit její
kopii. Koupil nejprve les v Or-
lick˘ch horách a pilu, s jejíÏ po-
mocí zaãal zpracovávat stromy
na dfievo pro stavbu lodi.
Z Polska nechal pfiivézt nedo-
konãen˘ lodní trup a s pomocí

tehdy uÏ slu‰né fiádky dobrovol-
níkÛ se bûhem ãtyfi let zrodi-
la nová Victoria. Nutno podot-
knout, Ïe absolutnû bez sponzo-
rÛ a jen díky nad‰enectví cca 
300 lidí, ktefií se bûhem onûch let
do stavby lodi zapojili.
V̆ sledek nebyl pfiesnou kopií re-
nesanãní karaky, ani moderní
jachtou, plavba se v‰ak mohla 
uskuteãnit. Na palubu pfies 20 m
dlouhé, 5 m ‰iroké a 60 tun váÏí-
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cí Victorie nastoupila v roce
1999 v pfiístavu v polském ·tû-
tínû devítiãlenná posádka vãetnû
kapitána Rudolfa Krautschnei-
dera a vyplula po MagalhÇeso-
v˘ch stopách napfiíã Atlantikem.
První a nejdel‰í zastávka se ko-
nala na Floridû, bylo totiÏ tfieba
vydûlat dostatek penûz na dal‰í
cestu. Po devíti mûsících práce
na stavbách se posádka mohla
znovu nalodit a vyplout dál.
Smûr opût urãil MagalhÇes. Loì
Victoria kvÛli sloÏitému manév-
rování musela udûlat koleãko
pfies Atlantik a pfies Bermudsk˘
trojúhelník doplula podél JiÏní

Ameriky aÏ k prÛlivu, kter˘ nese
mofieplavcovo jméno, a pfies pa-
tagonské kanály proplula do
Tichého oceánu. Na nûm strávila
dal‰ích osm mûsícÛ. Druhou del-
‰í zastávku nutnou pro naãerpání
penûz a také opravu lodi posád-
ka udûlala na Novém Zélandu.
Odtud pokraãovala do Indického
oceánu, k Madagaskaru a podél
jiÏního okraje Afriky a mysu
Dobré nadûje se vrátila do vod
Atlantiku. Do domovského pfií-
stavu ve ·tûtínû Victoria dorazi-
la po pûti letech.
Za onûch dlouh˘ch pût let loì 
urazila více neÏ 49 tisíc mil, nav- ‰tívila nesãetné mnoÏství ostro-

vÛ i pevninsk˘ch pfiístavÛ a pfie-
pravovala na ‰edesát lidí devíti
národností. Z pÛvodní devíti-
ãlenné posádky plavbu dokonãi-
li pouze tfii a jen jeden z nich
strávil na Victorii cel˘ch pût let.
Îivot na lodi totiÏ nebyl zrovna
snadn˘. Na snímcích, které bû-
hem plavby pofiídili ãlenové po-
sádky, je patrné, jak vypadalo
lodní tábofiení - spánek v omeze-
ném prostoru kajuty, pohyb po
plo‰e, která se neustále naklání,
takÏe v‰e, co není pfiivázáno, pa-
dá, vafiení na houpajících se
kamnech nebo koupání v mofiské
vodû v závûsu za lodí, které
Vladimír ·imek trefnû nazval
tlakov˘m mytím. Není také di-

vu, Ïe málokdo, kdo zvládl mofi-
skou nemoc, odolal i nemoci po-
norkové. Victoria se v‰ak stávala
také místem nezapomenuteln˘ch
setkání s lidmi z celého svûta,
ktefií byli zvlá‰tní lodí fascinová-
ni v kterémkoliv pfiístavu, kde
Victoria zakotvila.
O neuvûfiiteln˘ch osudech lodi
Victoria i její posádky vypráví
nejen úãastníci plavby pfii bese-
dách, ale také poutavá kniha
Ivana Orla Idioti na plavbû ko-
lem svûta, plná krásn˘ch fotogra-
fií, map a autorov˘ch ilustrací.
Beznadûjnû vyprodaná kniha je
ãtenáfiÛm k dispozici v knihovnû,
takÏe i ti, ktefií besedu nenav‰tí-
vili, se mohou dozvûdût o tom,
jak krásné je b˘ti idiotem. ZN

âesko proti chudobû
V aktuálním mûsíci se R˘mafiov zapojí do
celonárodní kampanû âesko proti chudobû.
Na‰ím cílem je informovat obãany R˘ma-
fiovska o problematice globální chudoby,
o dÛvodech a zpÛsobech boje proti ní. V R˘-
mafiovû bude kampaÀ podpofiena v˘stavou
fotografií s rozvojovou tematikou v galerii

U Stromu poznání r˘mafiovské knihov-
ny. V úter˘ 21. fiíjna v 17 hodin zaãne pfied-
ná‰ka pro vefiejnost, rovnûÏ v prostorách kni-
hovny, na které seznámíme posluchaãe 
s oÏehav˘m tématem extrémní chudoby,
s Rozvojov˘mi cíli tisíciletí, které si kladou
za cíl sníÏit úroveÀ globální chudoby na po-

lovinu do roku 2015 a pod které se podepsa-
la i âeská republika. Souãástí pfiedná‰ky bu-
de i projekce krátk˘ch filmÛ. KaÏd˘ úãastník
pfiedná‰ky se seznámí s moÏnostmi, kter˘mi
se mÛÏe do kampanû sám zapojit, a zároveÀ
dostane bílou pásku - ústfiední spoleãn˘ sym-
bol globální kampanû. Jan Sviták

Loì Victoria www. idiotinaplavbekolemsveta.cz
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
pozvánka na v˘stavu

3. - 29. 10. Roman Panáãek (fotografie)
Roman Karel (obrazy)

Fotografie a obrazy pÛl na pÛl
Do v˘stavních prostor r˘mafiov-
ského muzea se po del‰í dobû 
opût vracejí ãlenové umûleckého
sdruÏení Octopus, které dalo
jméno zdej‰í galerii. Po Lubo‰i
Tesafiovi, kter˘ zde loni vystavo-
val koláÏe, se nyní pfiedstavují
Roman Panáãek a Roman Karel.
Oba patfií ke stejné generaci i do
téhoÏ sdruÏení umûlcÛ, ale jejich
tvorba je naprosto odli‰ná, a to
nejen zvolenou technikou.
V malém sále galerie jsou insta-
lovány fotografie Romana Pa-
náãka, kter˘ se dosud v˘stav ne-
úãastnil, tfiebaÏe je kvalitou
sv˘ch prací nespornû ãlovûkem
povolan˘m. Narodil se roku
1965 v Dambofiicích na Kyjov-
sku, ale ode dvou let bydlel s ro-
diãi v nedalekém Vrbnû. Vystu-
doval Stfiední prÛmyslovou ‰ko-
lu dfievafiskou v Hranicích a v le-
tech 1992/3 Ïil v Anglii v rodinû
pastora. Od svého návratu (1994)
Ïije v R˘mafiovû a ãas pracoval
v olomouckém nakladatelství
Votobia jako pfiekladatel. Nyní je
produkãním v tiskárnû pana
Kopáãka. Pfied nûkolika lety zvo-
lil se svou Ïenou Petrou a dvûma
dûtmi sice nepfiíli‰ praktick˘, ale
poklidn˘ azyl staré tkalcovské
chalupy v Novém Poli. Zde dává
prÛchod své vá‰ni rekonstrukcí
rázovitého sudetského domu.
Fotografuje jiÏ od 14 let tradiãní-
mi fotoaparáty. Po jisté odmlce
se mu stala nov˘m impulsem
moderní digitální technika, která
roz‰ifiuje ‰kálu moÏností dfiíve
netu‰en˘mi smûry.

Roman Panáãek v r˘mafiovské
galerii mal˘m v˘bûrem prezen-
tuje svá hlavní témata, jimiÏ jsou
krajina, architektonick˘ detail,
ale i dokument. Pfievládající ãer-
nobílé fotografie prozrazují vel-
k˘ smysl pro kompozici, svûtlo
a zachycení atmosféry, která pÛ-
sobí poklidnû, dumavû a mnohde
nostalgicky. Fotograf se vydává
do blízkého okolí svého bydli‰tû,
do Nového Pole, Stfiíbrn˘ch Hor,
Horního Mûsta, takfika zmizelé-
ho Ferdinandova, a v dÛvûrnû
známé krajinû vyhledává zákou-
tí sv˘m zpÛsobem magická.
V̆ sledné snímky charakterizuje
jakési ustrnutí v ãase. Aãkoliv
tím je v pravém slova smyslu
pfiedev‰ím fotografie sama, ne-
boÈ z kontinuální fiady okamÏikÛ

vyjímá jeden jedin˘, v tomto pfií-
padû nemáme pocit, Ïe jde o za-
chycení prchavého momentu, ale

naopak trvalého, nemûnného sta-
vu. Autor zobrazuje starobylá
zákoutí d˘chající zapomenutou
historií, dávnou pfiítomností lid-

ského elementu, kter˘ se tu bû-
hem vûkÛ mihl, vymizel a pone-
chal v krajinû své stopy (kapliã-
ka ve Ferdinandovû, boÏí muka
u cesty, osamûlá chalupa mezi
stromy, polorozpadlá stodola).
Dojem krajiny zastavené v ãase
mnohde je‰tû zdÛrazÀuje roãní
období, zima, která v‰e znehyb-
Àuje mrazem.
Za hledáním ztraceného ãasu se
autor vydává i do interiéru. Za-
ujme jej potemnûlá pÛda s pfie-
hlídkou nepotfiebného harampá-
dí, hudební kruchta nûkterého
z kostelÛ i oblé linie toãitého
schodi‰tû. V˘pravu mimo ná‰
ãas pfiedstavují také dokumen-
tární fotografie z rumunské trho-
vé vsi, zde v‰ak jiÏ téma nesym-
bolizuje nehybnost pfiírody a ar-

chitektury, neboÈ na snímcích je
pfiítomen v˘razn˘ dynamick˘ 
element - lidé. Kontrast mezi po-
hybem a strnulostí nejlépe zo-
brazuje dal‰í snímek - z v˘stavy
soch. Situaci spatfiíme jakoby
z perspektivy jejich kamenn˘ch
oãí, které vidí Ïivoucí lidi jen ja-
ko rozmazané skvrny. Podobnû,
jako prchav˘ a nepolapiteln˘,
autor zachycuje pohyb hráãe na
klarinet na ojedinûlé dvojici ba-
revn˘ch fotografií.
Ve velkém sále galerie náv‰tûv-
níci naleznou rozmûrné abstrakt-
ní malby Romana Karla. Rodil˘
R˘mafiovan (*1964) vystudoval
místní gymnázium a po maturitû
si jej vybral do kreslírny Hedvy
vynikající ‰éfdezinatér Raimund
·abata. V devadesátém mu nabí-
dl studium na VU· v Praze ve-
doucí katedry textilního designu
prof. Felcman, bylo v‰ak pozdû.
Talentovan˘ v˘tvarník maluje
a kreslí odmaliãka a v 13-14 se
úspû‰nû zab˘val linorytem. Po
krátkém extempore v Okalu pra-
coval krátce jako grafik v tiskár-
nû pana Kopáãka, posléze se
s kolegou osamostatnili. Dodnes
zÛstává grafikem na volné noze
se v‰emi problémy dne‰ka. Îije
nadále v R˘mafiovû se Ïenou
Renatou a dvûma dcerami. Patfií
k dosud aktivním zakládajícím
ãlenÛm Klubu amatérsk˘ch v˘-
tvarníkÛ z osmdesát˘ch let
a skupiny Octopus z devadesá-
t˘ch. Patfií téÏ k aktérÛm polole-
gálních a dnes jiÏ legendárních
Uniãovsk˘ch parkÛ, jeÏ byly
projevem severomoravského un-
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dergroundu. Zúãastnil se mnoÏ-
ství spoleãn˘ch i samostatn˘ch
v˘stav v galeriích nejvût‰ích
kulturních center státu (Praha,
Brno - napfi. Kamenka, Olo-
mouc), men‰ích obcí i zahraniã-
ních akcí (Polsko, Nûmecko,
Belgie) a má mnoÏství pfiátel
v umûlecké branÏi. Je ãlenem in-
venãní hudební skupiny Sibérija.
Autor pro‰el v˘vojem od poãá-
teãní klasické kresby a malby
krajiny a portrétu k moderním
smûrÛm a v kolekci fiíjnové v˘-
stavy pfiedstavuje svou souãas-
nou polohu - osobit˘ abstraktní
styl. Na pomûrnû velké plo‰e se
vyjadfiuje pomocí pouh˘ch nû-
kolika linií, jeho díla pfiesto pÛ-
sobí velmi hutnû a ucelenû, odrá-
Ïejí jasn˘ zámûr a jeho sebejis-
tou realizaci.
Obraz vzniká v nûkolika vrst-
vách; na pozadí, které uÏ samo
o sobû není jen povrchní plo-
chou, ale spí‰e hlubok˘m prosto-
rem, vystupují barevnû kontrast-
ní linie ãi elementární tvary, nû-
kde seskupené v jednoduch˘ch
konfiguracích, jinde ve zkratce
zobrazující motivy figurální aÏ
archetypální, moÏná s ozvukem
pravûk˘ch maleb jeskynních ga-
lerií ãi rituálních projevÛ pfiírod-
ních etnik. Jediná ukázka koláÏe
nezapfie orloj. Nejednou narazíte
na starokfiesÈanská gesta orantÛ,
autor se nevyhne ani pfiíznaãné-

mu jinotaji latinského kfiíÏe
s UkfiiÏovan˘m. Bedlivému
a pouãenému diváku vyjeví slo-
Ïit˘ du‰evní svût radostí i strastí,
nadûje i beznadûje, s nímÏ se po-
t˘káme a st˘káme cel˘ Ïivot.
Tahy autorovy ruky pÛsobí jako
v˘sledek prudk˘ch a rozmách-
l˘ch, ale rozhodnû ne nahodil˘ch
pohybÛ. Dominantní motiv obra-
zu pfiekr˘vá je‰tû dal‰í vrstva
jemn˘ch, barevnû opût kontrast-
ních linií v podobû drobn˘ch cá-
kancÛ ãi vrypÛ. Vzniká kombi-
nace ãerpající z omezeného
spektra barev, zaloÏená na proti-
kladu tepl˘ch odstínÛ ãervené,
béÏové, oranÏové a zlaté, evoku-
jící gotickou podmalbu, a chlad-
n˘ch, velmi temn˘ch tónÛ ‰edé,
ãerné a modré, které doplÀuje bí-
lá. AutorÛv styl charakterizuje
velká sebejistota tvofiení, ne-
pfiedkládá pfiitom ale Ïádná jasnû
daná sdûlení, Ïádn˘ jednoznaãn˘
v˘klad. Divák má díky tomu vel-
k˘ prostor pro vlastní interpreta-
ci, která v‰ak nemusí b˘t zrovna
snadná. Je docela moÏné, Ïe ob-
razy Romana Karla náv‰tûvníka
galerie pfiinutí pfiijít znovu, ne-
chat se je‰tû jednou zaujmout,
a zanechají v nûm pfiinejmen‰ím
hlubok˘ dojem.
Zájemci o poznání tvorby kole-
gÛ Romana Karla a Romana
Panáãka mohou bûhem fiíjna
nav‰tívit také uniãovskou galerii

U MinoritÛ, kde byla ve stejn˘
den jako v R˘mafiovû, v sobotu
4. fiíjna, zahájena v˘stava obra-
zÛ, fotografií a plastik ‰estnácti
ãlenÛ volného sdruÏení v˘tvarní-
kÛ Octopus. V krásném prostfiedí
gotické kfiíÏové chodby uniãov-
ského klá‰tera franti‰kánsk˘ch
men‰ích bratfií vystavuje znaãná
ãást v˘tvarníkÛ umûleckého
sdruÏení ze tfií regionÛ severní
a stfiední Moravy (R˘mafiovsko,
·ternbersko, Uniãovsko, Vala‰-
sko) a najdeme mezi nimi i nová
jména. Osobit˘mi vitráÏemi pfii-
spûl L. Adámek, neménû origi-
nálními grafikami a malbou 
M. Adolf, P. Mereìa, R. Karel,
M. PoÏár a invenãní v˘tvarnou
fotografií vãetnû poãítaãové gra-

fiky M. Daniel, J. GaÏar, P. Mi-
to‰inka, R. Panáãek, L. Tesafi, 
J. Vala a M. Zoth. Najdete zde
v‰ak téÏ dokonalou keramiku 
D. Mathonové a znamenité plas-
tiky J. Chovance a M. Sedláfie.
V˘stava tvofií nev‰ední celek
prací autorÛ stfiední a mladé ge-
nerace a vyjadfiuje neobyãejnû
zajímavou ‰kálu témat, ÏánrÛ
i technik. V Uniãovû byla pfiijata
velmi vfiele, ostatnû jako obvy-
kle. Koneãnû Uniãov je právû
místem, kde dne‰ní skupina za-
ãala vznikat jiÏ pfied osmadvace-
ti lety, a kde má kulturní dûní do-
sud dÛleÏité místo - mûsto mimo
jiné zaãíná budovat moderní ga-
lerii v cenû závratn˘ch osmi mi-
lionÛ korun. Jifií Karel, ZN

Podmofisk˘ svût vydal svûdectví o nejlep‰ích
30. záfií skonãila v Mûstském muzeu R˘ma-
fiov v˘stava Podmofisk˘ svût, jejíÏ souãástí
byla i expozice dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací.
Odborník na podvodní fotografii a mofisk˘
svût vÛbec Richard Jaronûk vybral pût dût-
sk˘ch prací, jejichÏ autofii obdrÏeli za své
povedené v˘tvory pûknou odmûnu. Bylo 
opravdu z ãeho vybírat. Celkem se se‰lo 
133 v˘tvarn˘ch prací v‰ech velikostí, tvarÛ
a technik a v‰echny byly vystaveny.
Porotce Richard mûl nelehkou práci, pozornû

v‰echny prohlédl a svÛj koneãn˘ v˘bûr ko-
mentoval slovy: „Musím fiíct, Ïe dûti mne
pfiekvapily svou fantazií a ‰ikovností, a pfii-
znávám, Ïe jsem zde na‰el nûkolik neobvy-
kl˘ch pohledÛ na mofisk˘ svût. Je tûÏké vy-
brat nûkolik nejlep‰ích, protoÏe v‰echny prá-
ce jsou velmi pûkné a zaslouÏí uznání.“
Krásné kniÏní ceny, hry a rÛzné drobnosti
nakonec získala skoro tfiímetrová maketa
ÎRALOKA - kolektivní práce dûtí ze
Základní ‰koly, ·kolní námûstí, keramická

MO¤SKÁ PANNA Maru‰ky ·ínové, CHO-
BOTNIâKA (kombinovaná technika) - ko-
lektivní práce dûtí z M· Revoluãní 24, ka‰í-
rovaná HLAVA MEDÚZY Petra Vavreka
a Zdenka Koreníka z Gymnázia R˘mafiov
a KERAMICKÁ RYBA - kolektivní práce
dûtí z 1. - 3. tfiídy z keramického krouÏku
SVâ pod vedením Evy Kudlákové.
Nejen ocenûn˘m patfií velké podûkování a po-
chvala za jejich krásné a nápadité v˘tvory.
Lenka Baborovská, Mûstské muzeum R˘mafiov

Foto: archiv Octopu

Fota: archiv muzea



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2008

20

Z historie

Tylovsk˘ krajináfi oblíben˘ Raku‰any
Dal‰ím v˘znamn˘m jménem ze
svûta umûní R˘mafiovska, i kdyÏ
nikoli stejnû zvuãn˘m jako je
EvÏen Jettel, byl téÏ akademick˘
malífi prof. Gustav Brauner. Na-
rodil se v rodinû Wilhelma Brau-
nera, majitele svobodného statku
v Tylovû, 16. fiíjna 1880. Také on
pro‰el zmûnami postojÛ a profes-
ního zamûfiení, jako mnozí jiní.
PÛvodnû se rozhodl pro studium
praktiãtûj‰ího stavitelství, za
ãímÏ moÏno vidût vliv jeho otce,
neboÈ zemûdûlci, a zvlá‰tû ti bo-
hatí, obvykle nemívali pochopení
pro tak nejistou existenci, jako
jsou malífii, a jejich práci povaÏo-
vali za podezfielou, nebezpeãnou,
uráÏlivû bohémskou podle mno-
h˘ch umûlcÛ, o nichÏ se ‰ífiily ob-
zvlá‰È lechtivé zkazky.
Studium Gustav Brauner zahájil
a ukonãil na brnûnské technice.
Leã stavitelství vyÏaduje od
sv˘ch adeptÛ nejen ãtení projek-
tÛ, ale i velkou pfiedstavivost
a schopnost kreslit, tedy nadání
v˘tvarné. Chlapec moÏná právû
v kulturním Brnû pochopil své
moÏnosti a pokraãoval ve studiu
na vyhlá‰ené Akademii umûní ve
Vídni. Zde absolvoval v˘uku ve-
den v˘znamn˘mi profesory Juli-
em Bergerem, Juliem Schmiedem,
ale téÏ Eisenbergerem a ªAlle-
mandem.
Po ukonãení studia získal zvuãn˘
titul akademického malífie. PÛ-
vodní ambice ani nebyly tak vel-
ké a pfied nejistou kariérou umûl-
ce na volné noze zvolil rozumnû
zpoãátku profesuru na dívãím ly-
ceu v âesk˘ch Budûjovicích, kde
pÛsobil v letech 1905-1924. Tam
a pfiedev‰ím v pÛvabném gotic-
kém a renesanãním roÏmberském
âeském Krumlovû vznikly první
mûstské krajiny. Na jeho olejích
i akvarelech, které jsou zfietelnû

ovlivnûny dobov˘m akademis-
mem, vystupují zajímavé a citlivé
pohledy na starodávné uliãky,
domky a vûÏe.
Z Krumlova v‰ak je jiÏ jen skok
na zadumanou ·umavu a není di-
vu, Ïe ho zaujala stejnû jako ple-
jádu dal‰ích ãesk˘ch i nûmec-
k˘ch umûlcÛ, ktefií tehdy tvofiili
na území tehdej‰ího ãeského stá-
tu. Z ‰umavského období malífie
se dochovala obzvlá‰È rozsáhlá
kolekce akvarelÛ. Jeho kvality
neunikly ani jednomu z nejbohat-
‰ích JihoãechÛ, kníÏeti Schwar-
zenbergovi, velkému mecená‰i
v˘tvarníkÛ, a ten si jej zajistil,
aby mu pofiídil oleje s motivy je-
ho nádherného sídla v Tfieboni
i z jin˘ch ãástí jeho majetkÛ.
BraunerÛv zájem o pozorování
a ztvárnûní krajiny v‰ak nemohla
naplnit jediná úzce vymezená ob-
last, a tak se za sv˘mi námûty vy-
bral téÏ do lesnat˘ch Karpat i do
severních âech. Stále víc podlé-
hal touze malovat a poznávat, Ïe
se mu ãasem stávala jeho profe-
sorská prebenda pofiád tíÏivûj‰í
a s tím, jak stále více pronikal do
povûdomí znalcÛ umûní i kupcÛ
jinak nepouãen˘ch, pfiib˘valo
slu‰nû honorované práce, aÏ se
ná‰ doposud opatrn˘ a skromn˘
umûlec odhodlal ke svobodné
práci a lyceum opustil. Nûkolik
let se vûnoval v˘hradnû ztvárnûní
krajiny Budûjovicka, neÏ se ko-
neãnû usadil v Uniãovû blíÏ své-
mu domovu.
V Uniãovû bydlel a maloval v le-
tech 1924-1945. Zde téÏ namalo-
val fiadu zajímav˘ch olejÛ
z R˘mafiovska, znám˘ je jeho po-
hled na typickou krajinu Nízkého
Jeseníku vidûnou pfies ryÏovi‰È-
sk˘ kostel a vybíral si i motivy je-
senick˘ch domkÛ z Bedfiichova
a odjinud, ba nepohrdl ani interi-

érem chudé selské jizby. Zaujaly
jej pole, nivy, polní cesty, motivy
z Karlovy Studánky, horské par-
tie Vrbenska, prostfiedí jesenic-
k˘ch kostelÛ a vesnické chalupy.
Právû v uvedené souvislosti do-
kázal zachytit jedineãné a neopa-

kovatelné úryvky historie regio-
nu. Ov‰em, kter˘ malífi by mohl
opomenout kouzelné scenérie
Hrubého Jeseníku, takÏe u malífie
nalezneme téÏ motiv Vysoké hole
ãi Pradûdu se starou rozhlednou.
¤adu jeho obrazÛ najdeme na sta-
r˘ch barvotiskov˘ch pohledni-
cích, na nichÏ se zachovala znaã-
ná ãást ukázek jeho prací, ale ni-
koli osobitá barevnost autora, ne-
boÈ sebelep‰í tisk tak trochu lÏe
a nikdy nenahradí Ïiv˘ originál.
To je dÛvodem, proã se nespoko-
jit s díly umûlcÛ uveden˘mi v en-
cyklopediích a tfieba i nejdokona-
lej‰ích monografiích a radûji si je
pfiiblíÏit na v˘stavách originálÛ.
Jeho vyznavaãe tedy najdeme
i mezi sbûrateli pohlednic, filo-
kartisty.

V uvedené dobû jiÏ znám˘ malífi
pfiijal ãestné tylovské obãanství.
Ov‰em doba byla zlá, pfii‰ly dvû
války a po druhé musel star˘ muÏ
opustit krajinu, kde vyrostl a kam
se ve stáfií vrátil. Jako nûmeck˘
obãan byl donucen ve sv˘ch pûta-
‰edesáti republiku opustit. Nutno
pfiiznat, Ïe ãeskoslovenské ency-
klopedie umûlcÛ se zachovaly na
rozdíl od politikÛ zcela jinak, neÏ
bylo obecn˘m zvykem po válce,
a právû z nich, aã se vydávaly tûs-
nû po ní (TOMAN 1947), lze na-
ãerpat nejvíce informací o umûl-
cích z nûmeckého pohraniãí.
Jinak se v‰e zlé v Ïivotû Braunera
v dobré obrátilo, kdyÏ radûji neÏ
pro Nûmecko v troskách optoval
1946 pro ·panûlsko a zde, v otãi-
nû Picassa ãi Goyi, jej poprvé mi-
mo území âeskoslovenska v˘-
znamnûji uznali a po v˘stavách
v Madridu, Barcelonû, Salaman-
ce ãi Zaragoze mu otevfiely dvefie
téÏ zámofiské galerie v New
Yorku a San Franciscu. Co pozd-
ní uznání znamenalo pro starého
muÏe, si asi stûÏí umíme pfiedsta-
vit. Pozornost a sláva v‰ak b˘vá
nejednou tíÏívá a pro mnohé spí‰
nepfiíjemná, a tak se v dobû nej-
vût‰í slávy roku 1958 odebral do
konãin, kde byl do konce Ïivota
spí‰e anonymním, do Bavorska,
jeÏ mu bylo jako ãeskému Nûmci
nejblíÏe. Nakonec se v‰ak usadil
v dolnosaském Höchstädtu, mûs-
tû nad tokem Dunaje. Zemfiel 
3. bfiezna 1966 v Memmingenu. 

Mgr. Jifií Karel
Literatura: Slovník ãesk˘ch v˘-
tvarníkÛ, Praha 1947; Tutsch, F.:
Römerstadt und das Römerstad-
ter Ländchen, Wolfratshausen
1964.

G. Brauner: DÛm dfievorubce v Bedfiichovû

G. Brauner: âeské Budûjovice

G. Brauner: Selská jizba
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UÏiteãná informace

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Topná sezóna zaãala i na okrese
Bruntál a hasiãi jiÏ museli vyjíÏdût
k prvním poÏárÛm souvisejícím
s provozem komínÛ. Je nejvy‰‰í
ãas provûfiit cel˘ topn˘ systém
a nechat si zrevidovat komín.
Îádná topná sezóna se bohuÏel ne-
obejde bez poÏárÛ souvisejících
s komíny. Tyto poÏáry ãasto vzni-
kají kvÛli lidské nedbalosti k tech-
nickému stavu komínu a zpÛsobu
topení. 
Staãí zmínit jen nûkolik pfiíkladÛ:
Letos v záfií likvidovali hasiãi po-
Ïár rodinného domku v Miloticích
nad Opavou (okres Bruntál), kter˘
byl zpÛsoben vznícením sazí v ko-
mínû. OheÀ bûhem chvíle poniãil
ãást stfiechy a pÛdu, ‰koda pfiesáhla
100 tisíc Kã. Dal‰í poÏár vznikl ve
Dvorcích. Pfii topení v kamnech
do‰lo k vzplanutí odûvu a násled-
nému roz‰ífiení plamenÛ na podla-
hovou krytinu. Pfiíãinou byl odlo-
Ïen˘ odûv v tûsné blízkosti naÏha-
veného koufiovodu. 
V loÀském roce zasahovali hasiãi
okresu Bruntál celkem u 191 poÏá-
rÛ, nemalé procento z tûchto poÏá-

rÛ souviselo s provozem komínÛ.
Pfii poÏárech na‰tûstí nikdo nepfii‰el
o Ïivot, ale dvû osoby byly zranû-
ny. Mezi nejãastûj‰ími pfiíãinami
vzniku poÏárÛ bylo neprovedení
pravidelné kontroly a ãi‰tûní spali-
nové cesty.
Staãí zanedbání údrÏby nebo chvil-
ka nepozornosti a ohniv˘ kohout
mÛÏe „spolknout“ cel˘ vá‰ domov.
Proto neu‰kodí, kdyÏ si zopakuje-
me základní pravidla uÏívání topi-
del a komínÛ. Mnoha ne‰tûstím
mÛÏete zabránit tak, kdyÏ si sami
zkontrolujete, zda máte fiádnû 
upevnûn˘ koufiovod, zda není nû-
kde propálen˘ nebo zda fungují 
uzávûry komínov˘ch dvífiek.
Aãkoliv ãi‰tûní vlastních komínÛ
lze teoreticky provádût svépomocí,
lep‰í je se spolehnout na odborníky
- kominíky. Ti by mûli provést re-
vizi komínu i v pfiípadû, Ïe se k nû-
mu chystáte pfiipojit jak˘koliv spo-
tfiebiã nebo hodláte zmûnit druh pa-
liva. O provedení provozní kontro-
ly a ãi‰tûní spalinové cesty vydá
kominík doklad - Provozní revizní
zprávu spalinové cesty.

Komíny a koufiovody s pfiipojen˘-
mi tepeln˘mi spotfiebiãi se musí 
udrÏovat v fiádném stavebnûtech-
nickém stavu. Konkrétnû to zna-
mená napfiíklad udrÏování celist-
vosti a neprody‰nosti komínového
plá‰tû a i star‰í komín by mûl b˘t
fiádnû vyspárován a pokud moÏno
omítnut.
K poÏáru mÛÏe dojít i od nedosta-
teãnû zaji‰tûn˘ch ãi netûsn˘ch ko-
mínov˘ch dvífiek, z nichÏ pak mo-
hou vylétat jiskry ãi Ïhavé materiá-
ly. Vybírací dvífika u paty komínu
by nemûla b˘t nikdy umístûna 
v obytn˘ch místnostech, pevnû 
uzavfiena musí b˘t i vymetací dvífi-
ka na pÛdû. PouÏívání komínÛ,
u nichÏ byly zji‰tûny závady uvede-
né v Provozní revizní zprávû spali-
nové cesty bránicí bezpeãnému od-
vodu spalin do volného ovzdu‰í, je
do doby odstranûní závad zakázáno.
Hasiãi mohou v pfiípadû poÏáru za
‰patn˘ stav komína nebo jiné poru-
‰ení zásad bezpeãného provozu 
udûlit v pfiestupkovém fiízení i de-
setitisícové pokuty. KdyÏ uÏ u vás
dojde k poÏáru od komínového tû-
lesa (spalinové cesty zaãínající jiÏ
od instalovaného spotfiebiãe), je
nutné hasiãÛm pfiedloÏit platnou
Provozní revizní zprávu spalinové
cesty s kladn˘m závûrem revize, ji-
nak vám navíc kromû ‰kody na
majetku hrozí zmínûná nemalá
sankce. 
V pfiípadû vzniku poÏáru sazí v ko-
mínû urychlenû odstraÀte ve‰ker˘
hofilav˘ materiál z blízkosti komí-
nového tûlesa. Zavolejte hasiãe na

linku 150 nebo 112. PoÏár sazí
v komínû nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání
nebo dokonce v˘buchu. Ve stále
platné vyhlá‰ce ã. 111/1981 Sb.,
o ãi‰tûní komínÛ, jsou v § 6 odst. 1
uvedeny lhÛty pro ãi‰tûní komínÛ,
a to: 
- jsou-li do komínÛ zapojeny spo-
tfiebiãe na paliva tuhá a kapalná do
v˘konu 50 kW, ‰estkrát do roka,
s v˘konem nad 50 kW ãtyfiikrát do
roka, 
- jsou-li do komínÛ zapojeny spo-
tfiebiãe na paliva plynná do v˘konu
50 kW, pokud jsou opatfieny komí-
novou vloÏkou, dvakrát do roka, do
v˘konu 50 kW, pokud nejsou opat-
fieny komínovou vloÏkou, ‰estkrát
do roka, s v˘konem nad 50 kW ãty-
fiikrát do roka, 
- jsou-li do komínÛ zapojeny spo-
tfiebiãe paliv do v˘konu 50 kW
v rekreaãních domcích a chatách,
pokud nejsou uÏívány celoroãnû,
nejménû jednou za rok. 
Jedno malé upozornûní na konec
pro na‰e spoluobãany, ktefií správ-
nû nechávají provozní kontroly
a ãi‰tûní spalinové cesty odbornû
zpÛsobilé osobû, tedy reviznímu
technikovi komínÛ. Tato kontrola
spalinové cesty zaãíná jiÏ od spali-
nového hrdla spotfiebiãe, tedy ne-
jedná se jen o ãi‰tûní a kontrolu ko-
mínu. NepodceÀujme moÏná ne-
bezpeãí, radûji jim pfiedcházejme
a buìme vãas pfiipraveni. 

mjr. Ing. Jifií Kárník, vedoucí
oddûlení prevence HZS MSK, 

územního odboru Bruntál

Jste pfiipraveni na topnou sezónu?

JiÏ tento mûsíc zahájí Moravskoslezsk˘ kraj
v˘stavbu nového Integrovaného bezpeãnostní-
ho centra (IBC) v Ostravû, jehoÏ cílem bude na
regionální úrovni zajistit ‰piãkové fungování
v‰ech sloÏek záchranného systému. Hlavními
jmenovateli projektu IBC, prvního svého druhu
v âeské republice i v Evropské unii, má b˘t ne-
jen rychlost, efektivita a profesionalita, ale
i hospodárnost.
Podle hejtmana Moravskoslezského kraje
EvÏena To‰enovského je bezpeãnost obyvatel
jednou z priorit regionální politické reprezenta-
ce. IBC k ní znaãnou mûrou pfiispûje bez ohle-
du na to, zda pÛjde o tísÀové volání t˘kající se
jednoho obãana, nebo o mimofiádnou událost
velkého rozsahu. „Jedním z nezbytn˘ch krokÛ
k dosaÏení bezpeãnosti je zaji‰tûní trvalé do-
stupnosti informací potfiebn˘ch pro úspû‰nou 
identifikaci mimofiádn˘ch událostí a následné
rozhodnutí o efektivním zpÛsobu fie‰ení,“ fiekl

hejtman. „ZároveÀ je to v‰ak také zaji‰tûní od-
povídající odezvy na volání obãana v tísni, kte-
ré mu garantuje, Ïe mu bude ve sloÏité situaci
poskytnuta pomoc v nejkrat‰ím moÏném ãase,“
dodal hejtman To‰enovsk˘.
Nápad zfiídit krajsk˘ integrovan˘ záchrann˘
systém se zrodil v roce 2001 po ‰esti letech
provozu ostravského Centra tísÀového volání
(CTV). To jiÏ v létû 1997 dostalo zatûÏkáva-
cí zkou‰ku ve formû niãiv˘ch povodní, je-
jichÏ následky byly díky úãinné spolupráci
v‰ech sloÏek CTV a jeho systémovému
a technickému fie‰ení mnohem ménû ka-
tastrofální. Mezi tisíci dal‰ími úspû‰n˘mi zá-
chrann˘mi akcemi je tfieba zmínit takové pfií-
pady, jako bylo zfiícení stropÛ módního domu
Ostravica v roce 2000, koordinace pomoci pfii
povodních v roce 2002 a 2007 ãi dal‰ích mi-
mofiádn˘ch událostech.
Krajské IBC, které bude mimo jiné propojovat

práci policistÛ, záchranáfiÛ a hasiãÛ (do stfiedis-
ka budou svedena v‰echna tísÀová ãísla v rám-
ci Moravskoslezského regionu, vãetnû evrop-
ského tísÀového ãísla 112), dostalo od zastupi-
telÛ zelenou právû kvÛli efektivitû, pozitivním
zku‰enostem a v˘sledkÛm ostravského CTV. 
Celkové náklady na v˘stavbu nového centra
pfiijdou na 680 milionÛ korun – pln˘ch 85 %
bude financováno ze strukturálních fondÛ
Evropské unie, zbytek penûz pÛjde ze státního
rozpoãtu, vyrovnan˘m podílem pfiispûjí mûsto
Ostrava a Moravskoslezsk˘ kraj. V rámci âR
i EU pÛjde o unikátní projekt, kter˘ se v bu-
doucnu mÛÏe stát modelem pro podobná stfie-
diska napfiíã Evropou. Integrované bezpeãnost-
ní centrum by mûlo b˘t dokonãeno v roce 2011
a nahradí nyní nedostavûnou budovu META
v blízkosti hasiãské stanice a ostravské
Mûstské nemocnice na Fifejdách.

Barbara Odstrãilíková, tisková mluvãí

Kraj buduje první regionální záchrann˘ systém v EU

Foto: archiv HZS MSK
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Pfiipomínáme si

Epizody z Mnichova 1938 na R˘mafiovsku - záÏitky obchodníka F. Raku‰ana
Dilema i morální trauma okolo
mnichovské dohody z 29. 9. 1938
se stává po tûch sedmdesáti le-
tech stále více problémem spí‰e
pro historiky a politology, neÏ
aby bylo ve stfiedu pozornosti ‰i-
roké vefiejnosti. Není divu, Ïe je
stále více tûch, kter˘m tyto udá-
losti nefiíkají nic, aã se t˘kaly
v mnoh˘ch pfiípadech bezpro-
stfiednû na‰ich otcÛ a dûdÛ.
Tak na zaãátku malá nápovûda:
V Mnichovû bylo rozhodnuto
hlasy Francie, Anglie, Itálie
a Nûmecka „o nás bez nás“, Ïe
âeskoslovensko je povinno od-
stoupit znaãnou pohraniãní ãást
území ve prospûch nacistického
Nûmecka s cílem „návratu“ silné
nûmecké men‰iny do jednotného
státu ¤í‰e velkonûmecké. Stalo
se tak za nad‰ené podpory velké
vût‰iny nûmeck˘ch obyvatel âR.
Pravda, zdaleka ne v‰ech, ale
v‰eobecné nad‰ení pfievládalo,
v nûkter˘ch obcích tehdej‰ího 
okresu R˘mafiov to byl názor
moÏná 99 % obyvatel.
KaÏd˘ dûjinn˘ zlom, a dÛsledky
Mnichova z toho nemÛÏeme vy-
jímat, je v‰ak doprovázen obrov-
sk˘m mnoÏstvím pfiíbûhÛ jedno-
tlivcÛ, jejichÏ záÏitky tvofií pest-
rou mozaiku osudÛ jako nedíl-
nou souãást pomysln˘ch dûjin-
n˘ch fresek. Tyto bezprostfiední
proÏitky berou za své se sv˘mi
nositeli a svûtodûjné události po-
té zÛstávají jen jak˘msi skeletem
vhodn˘m do uãebnic. Leto‰ní
v˘roãí událostí z roku 1938 je
proto pfiíleÏitostí podívat se do
mikrosvûta prost˘ch lidí, ktefií
zde v té dobû Ïili nebo je sem za-
nesl osud.
Jedním z nich byl obchodník
z Majetína jménem Raku‰an, pÛ-
vodnû vyuãen˘ ko‰íkáfi, a jak se
fiíká, „práce v‰eho druhu“. UÏ to
pfiíjmení Raku‰an bylo pro jeho
rodinu pfiíznaãné, nechali se tak
pfiejmenovat z nûmeckého Öster-
reicher po vzniku republiky v ro-
ce 1918 z nad‰ení nad vznikem
nového státu. CoÏ se rozhodnû
nedalo fiíct o jejich pfiíbuzn˘ch
Ïijících v Lomnici u R˘mafiova,
ktefií naopak k nové âSR zaujali
od poãátku veskrze záporn˘ po-
stoj. Jeden ze zdej‰ích Österrei-
cherÛ byl dokonce b˘val˘m le-
teck˘m esem, nositelem ãetn˘ch
vyznamenání a snad byl pov˘‰en
za své zásluhy i do ‰lechtického
stavu. Psal se „von Österrei-

cher“, ale co platno, kdyÏ byl vá-
leãn˘m slepcem, „an o zrak pfii-
‰el na boji‰ti západním pfii vûro-
hodném útoku plynovém“.
Porovnejme si národního socia-
listu z Majetína a nacionálního
socialistu z Lomnice a mÛÏe b˘t
na Ïivotní pfiíbûhy takfiíkajíc za-
dûláno. A bylo! Bratranec sem,
bratranec tam. Zde povaÏuji za
nutné upozornit, Ïe podobnû
promísen˘ch ãesko-nûmeck˘ch
‰ir‰ích rodin bylo v Lomnici ví-
ce díky tomu, Ïe zde Ïila vÏdy
nûjaká ãeská men‰ina, a Ïe jejich
osudy mûly leckdy aÏ neuvûfii-
telné vyústûní jak za války, tak
po ní. To nebylo pro znaãnou

ãást R˘mafiovska zrovna typic-
ké. Ale teì se ponofime do konce
záfií a zaãátku fiíjna roku 1938,
do doby, kdy bylo na fafie
v Lomnici velitelství praporu ãs.
vojska, kdy byla na po‰tû vojen-
ská telefonní ústfiedna a nad teh-
dej‰ím sídlem velkostatkáfie dr.
Joe Hartmanna mûla provizorní
palposty hippomobilní baterie
houfnic s obsluhami záloÏníkÛ
maìarské národnosti, ale jen na
poloviãních stavech. Nûmeãtí
záloÏníci mobilizaãní v˘zvy ne-
uposlechli a mnozí utekli do 
okolních lesÛ a ti nejaktivnûj‰í
z nich postfielovali vlaky na Ïe-
leznici i vozidla na silnici, jsou-
ce vyzbrojeni pfies hranice pa‰o-
van˘mi zbranûmi z Nûmecka.
DÛleÏit˘m opûrn˘m bodem se
silnou radiovou stanicí se stala
zánovní dfievûná vûÏ u hasiãské
zbrojnice, postavená pfieváÏnû
nákladem dr. Hartmanna po do-
poruãení vojenského velitelství
ãs. armády. V obci (bez Tylova)
se tak nacházela tfii opûrná oh-

niska ãs. branné moci, a to fara,
Hartmannovy myslivny, po‰ta
a hasiãská zbrojnice. V‰e bylo
stráÏnû zaji‰tûno, provizornû 
opevnûno a telefonicky propoje-
no. Lze fiíci, Ïe tfii ohniska obra-
ny prakticky na dohled od sebe
ve stfiedu obce byla územím pod
vládou âSR, resp. armády,
a zbytek obce rozprostfiené podél
silnice v délce asi tfií kilometrÛ
ovládaly místní bojÛvky FS, te-
dy sudetonûmeck˘ch separatistÛ.
Tato napjatá situace trvala jiÏ nû-
kolik dní, kdyÏ se do Lomnice
vcelku bezstarostnû vypravil
z Majetína se svou Tatrou, své-
ráznû pfiestavûnou na jak˘si ví-

ceúãelov˘ náklaìáãek, obchod-
ník s ko‰íky a selaty Franta
Raku‰an. Nic nedbal varování
bratrance „fon Esterajchl“, jak
mu fiíkal na oplátku za titul „du
Kcherl Franc“, kter˘m byl ãasto-
ván od „blindra“ Österreichera.
Ale to bylo zatím jen takové
‰kádlení pfied rokem 1938. Po-
zdûji uÏ byl lomnick˘ bratránek
zcela pod vlivem nacistické pro-
pagandy, pfii kaÏdé pfiíleÏitosti
dával ve svém domû ã. 34 na
balkon rádio opatfiené jakousi
zesilovací troubou a vysílal tak
projevy Adolfa Hitlera pro vefiej-
nost. Po skonãení fieãi vÏdy za-
hrál gramofonovou desku se
skladbou „Jsme vojsko hákové-
ho kfiíÏe“. Bylo to sice zakázáno
a lesní správce Jindfiich kaÏdou
takovou událost telefonicky hlá-
sil do R˘mafiova. KdyÏ pfiijeli na
motocyklu ãetníci, tak uÏ vyhrá-
valo nûco jiného, nejãastûji
„Égrlandr mar‰“.
Bylo 4. fiíjna, Raku‰an naloÏil
v Majetínû (okr. Olomouc) ãtyfii

velká selata, nûkolik ko‰Û a ko‰í-
kÛ „zatíÏen˘ch“ d˘nûmi, pak se
nûjak na valníãek umístila teta
AneÏka (sestra mého otce) a vy-
razilo se do Lomnice. Provoz byl
nadobyãej hust˘, silnice plná aut
i vojákÛ na koních a na kfiiÏovat-
kách se kontrolovalo. K poledni
tatfiiãka dorazila d˘chaviãnû do
Horní Lodûnice, kde teta vysed-
la i s ko‰i a d˘nûmi, na které ãe-
kal místní snad cukráfi. Raku‰an
dojel do Lomnice pozdû odpo-
ledne a hledal sedláky, se kter˘-
mi mûl domluvenu dodávku pra-
sátek. V ãísle 11 mu neotvírali
a pfii‰lo dítko, Ïe jej hospodynû
ãeká kdesi za domem. Ustra‰enû
ho prosila, aby odjel, místní „f˘-
refii“ zakázali kupovat od âechÛ
cokoliv. Stejnû dopadl i jinde.
Zajel tedy k hostinci v ãísle 80,
pfied kter˘m postávali vojáci.
S v˘jimkou vojákÛ a nûkolika
mlãky sedících místních âechÛ
byl rozlehl˘ lokál prázdn˘.
„Proboha, co tû to napadlo sem
jezdit?“ zhrozili se ãe‰tí men‰i-
náfii. „Neb˘t vojákÛ, tak uÏ nás
vyhnali z Lomnice s hol˘mi zad-
ky! Dûti do ‰koly musí chodit za
doprovodu ozbrojence, v obcho-
dech se nám bojí prodávat.
Zkrátka teror!“
Raku‰an cosi pojedl, a kdyÏ ‰el
na záchod, tak na nûj na zahradû
hospody ãekal jak˘si v˘rostek se
vzkazem od bratránka Österrei-
chera. „T˘ nechodit pó Lóbnig
a ut˘ct nebo t˘, Franc, bÛde‰ v˘-
my‰kovat a úÏezat tí r˘pak!“
TûÏko fiíct, zda to bratranec mys-
lel dobfie nebo jako v˘strahu.
Str˘c se rozhodl ihned z Lomni-
ce ujet. ·el k autu, aby zjistil, Ïe
má v‰echny pneumatiky prázdné
a svûtla rozbitá! Mysleli to tedy
váÏnû! Od hospodského si vzal
pivní slivky, napojil prasátka
v autû a ‰el pfieãkat noc do novo-
tou svítící hasiãské vûÏe mezi
vojáky. Pfiespal skrãen˘ na ha-
siãské stfiíkaãce a hned ráno za-
lepil propíchané du‰e za pomoci
desátníka ze stráÏního oddílu.
Ten se jmenoval Josef ·tûpánek
a mûl za sebou téÏ ‰okující záÏi-
tek. StfieÏil totiÏ se sv˘m kulo-
metn˘m druÏstvem Ïelezniãní
pfiejezd u Tylova. Po nûkolik dní
pfiátelsky vycházel s traÈov˘m
pochÛzkáfiem, bydlícím ve stráÏ-
ním domku. Zpravidla veãer za-
ãal na hlídku kdosi stfiílet od le-
sa, muselo jít o nûkolik pu‰ek.

Hasiãská vûÏ z r. 1938 v Lomnici pfii záfiijové mobilizaci 1938, tele-
fonní ústfiedna a radiostanice ãs. armády Foto: archiv J. Chytila
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Organizace a spolky

Tak se rozhodli pro malou lest.
Zdánlivû odnesli kulomet do
‰koly v Tylovû a pfiedstírali, Ïe
na stanovi‰ti zÛstali jen dva.
V noci nastal siln˘ útok, útoãní-
ci se kryli stromy pod zá‰titou
tmy, kdyÏ tu pojednou ·tûpánek
vystfielil osvûtlovací raketu.
Rázem bylo vidût a on spatfiil po-
chÛzkáfie, jak na nûj mífií pu‰-
kou! Uskoãil za strom a v˘stfiel
muÏe, kter˘ si hrál na kamaráda,
jej minul. Od té doby ho uÏ ni-
kdy nevidûl.

Po opravû pneumatik se Raku-
‰an podíval na prasata a s hrÛzou
vidûl, Ïe jsou celá zakrvácená.
Ne, nebyla poranûná, byla jen
pomalovaná jasnû ãervenou bar-
vou, které se fiíkalo miniovka.
Byly to nápisy: STALIN, BE-
NES, HUS, SOKOL... VÏdy 
z obou dvou stran zvífiat, která
na sebe asi udivenû civûla.
Raku‰an natoãil motor a vyrazil
smûrem na Hanou. Neãekal na
snídani, kterou mu vojáci nabí-
zeli. KdyÏ sedlák z ãísla 1 ãi

snad 2 vûnoval vojákÛm velkou
konev mléka, neÏ si pro ni pfii‰li,
naházeli do konve ãeledíni nûko-
lik kobylincÛ, v mlékárnû kdosi
nasypal do másla desinfekãní
prá‰ek, a Ïe ve chlebu od pekafie
bylo víc ‰vábÛ neÏ obvykle, téÏ
nepfiekvapilo. Ale i na zpáteãní
cestû vznikla obtíÏ pfii kontrole
nákladu vojáky. Popsaná prasata
povaÏovali za provokaci! KdyÏ
se v‰e vysvûtlilo, darovali str˘ci
na cestu ãs. pfiilbu a „gázmasku“
zn. Fatra, kdyby ta válka zaãala

hned. Tu typickou helmu mám
doposud, protiplynovou masku
kdosi z rodiny prodal na burze.
No a prasata? Barva z nich nikdy
neslezla, „Stalina“ jsme chovali
ve chlívku a na‰i jej porazili za
heydrichiády. Pr˘ uÏ mûl dva
metráky a téÏ se báli. Byl uÏ na-
konec dost tlust˘.
To je konec prostého pfiíbûhu
prostého ãlovûka pfii dûjinném
zlomu roku 1938.

Jaroslav Chytil

Ájurvéda a podzim
UÏ to bude nûkolik t˘dnÛ, co se
leto‰ní neuvûfiitelnû teplé babí
léto zlomilo v pofiádnû studen˘
podzim. Starovûcí indiãtí lékafii,
mudrcové, uÏ pfied mnoha tisíci
lety vûdûli, Ïe pfiechod z léta do
podzimu je pro lidské tûlo i psy-
chiku velmi nároãn˘m obdobím.
ZároveÀ ale lidstvu nabídli i fiadu
poznatkÛ, jak tímto pfielomem
projít co nejlépe. Co nám tedy
starobyl˘ a velmi komplexní in-
dick˘ systém léãení radí pro
podzimní plískanice?
Podle ájurvédy je kaÏdé roãní
období ovládáno jin˘m Ïivlem
z trojice voda - oheÀ - vzduch.
Vládnoucí Ïivel má pfiitom ten-
denci pfiirozenû se pfiemnoÏit jak
ve vnûj‰ím svûtû, tak také v mik-
rokosmu ãlovûka. V zimû vládne
Ïivel vody kapha, na jafie Ïivly
vody a ohnû kapha a pitta, léto je
obdobím zv˘‰eného ohnû a pod-
zim je pod vlivem Ïivlu vzduchu
váta. DÛkladné pochopení toho-
to poznatku je dÛleÏitou pomÛc-
kou pfii pfiedcházení nemocím.

Za nejkritiãtûj‰í se pokládá stfiet
dvou roãních období, kdy dozní-
vá Ïivel pfiedcházející doby a na-
stupuje nov˘ vládnoucí Ïivel. Je
to krátké (obyãejnû dvout˘den-
ní) období jakéhosi bezvládí
a pfielaìování se, v nûmÏ se ob-
vykle nejvíce dafií vzniku nemo-
cí. Ájurvédské texty podrobnû
pojednávají o Ïivotním stylu
a v˘Ïivû vhodné pro kaÏdé roãní
období. Pokud ãlovûk dodrÏuje
tyto rady, má ‰anci se vyhnout
jak˘mkoli potíÏím.
Lidé, ktefií ignorují zmûny pfií-
rodních cyklÛ (den - noc, roãní
období) nebo nerozeznávají je-
jich základní kvality, onemocní
nejãastûji. Pfiitom tomuto typu 
onemocnûní, plynoucímu z ne-
rovnováhy mezi Ïivotním sty-
lem, stravou a roãním obdobím,
lze pfiedcházet nejlépe. Do této
kategorie patfií nachlazení, na-
stydnutí, chfiipky, zápaly prÛdu-
‰ek a vÛbec onemocnûní horních
cest d˘chacích, úpaly atd. Tyto
nemoci jsou vût‰inou akutními

reakcemi organismu na zmûny
vnûj‰ího svûta. Zde ájurvéda ra-
dí, abychom si dÛkladnû nastu-
dovali zákonitosti pohybu ÏivlÛ
(voda - vzduch - oheÀ) a pouãili
se, do kterého energetického ty-
pu z hlediska ájurvédy sami za-
padáme a o kvalitách a Ïivlech
obsaÏen˘ch v potravinách.
Pokud si tyto znalosti osvojíme
v praxi, dokáÏeme se podle ájur-
védy vyhnout kaÏdoroãní chfiip-
ce nebo r˘mû a na‰e dûti nebu-
dou znát antibiotika. Roãní ob-
dobí jsou navíc podle ájurvédy
jedním z nejsilnûj‰ích faktorÛ
zmûn probíhajících kolem nás,
proto se jejich hlub‰í poznání ur-
ãitû vyplatí.
Rady pro podzim
Pfiechod léta do podzimu je pod-
le ájurvédy témûfi stejnû drama-
tick˘ jako pfiíchod jara a je tfieba
mu vûnovat zv˘‰enou pozornost.
Podzim je také psychicky nejná-
roãnûj‰ím obdobím. Na intenziv-
ní rÛst bûhem jara a léta Zemû
vydala v‰echnu energii získanou
bûhem pfiedchozí zimy. Podzim
je ãasem vadnutí, usychání a zá-
niku, proto v ãlovûku pfiirozenû
vyvolává pocity smutku, melan-
cholie a neodvratnosti zániku.
Léto je obdobím rychlého du-
chovního rÛstu, podzim je ãasem
pfiijímání neodvratného. V ob-
lasti duchovního rÛstu nám pod-
zim umoÏÀuje pfiekroãit vlastní
smrt.
Bûhem podzimu ájurvéda poklá-
dá za nanejv˘‰ dÛleÏité denní
masírování celého tûla tûÏk˘m
sezamov˘m olejem a teplou
koupel. ZpÛsobem tûlesné oãisty
organismu je na podzim v˘plach
tlustého stfieva teplou vodou
s pfiidáním bylinn˘ch odvarÛ 
a oleje (metoda basti). Také se
doporuãuje kapání oleje do nosu
a vtírání horkého oleje do oblas-

ti tfietího oka, které kromû mno-
ha kladn˘ch úãinkÛ na tûlo uvol-
Àují nahromadûné emoce a roz-
‰ifiují vûdomí. V sexuální oblasti
se doporuãuje umírnûnost.
Podzimní jídelníãek
S pfiíchodem podzimu se musí-
me rozlouãit se v‰ím, co nás bû-
hem léta tak pfiíjemnû ochlazo-
valo - se zmrzlinou, chladn˘mi
nápoji z ledniãky (ty nejsou
zdravé v Ïádném období, proto-
Ïe ztûÏují a zpomalují trávení),
jogurtem, se saláty a nejradûji
s ve‰kerou syrovou stravou (sy-
rové ovoce a zelenina).
Podzim je obdobím chladného
Ïivlu vzduchu, proto má b˘t na-
‰e jídlo v˘Ïivné, teplé a uzemÀu-
jící. Pfievládajícími chutûmi by
mûly b˘t sladká, slaná a kyselá.
V̆ borná jsou celá zrna (p‰enice,
jeãmen, r˘Ïe) a sladká zelenina,
jako napfi. právû zrající tykev. Je
moÏné, Ïe nás právû na podzim
pfiepadne nepfiekonatelná chuÈ na
nûco, co vût‰inu roku nejíme -
ãlovûk stravující se témûfi vege-
tariánsky napfi. dostane chuÈ na
maso, v˘raznû uzemÀující potra-
vinu. Takov˘m poÏadavkÛm na-
‰eho tûla se nebraÀme - odpoví-
dají jeho skryté inteligenci a vût-
‰inou vyrovnávají nûjak˘ nedo-
statek.
Na podzim tûlo snese více oleje,
proto si mÛÏeme dovolit i sma-
Ïená jídla, jako je smaÏen˘ kvû-
ták, brokolice nebo rÛzné druhy
placek. Vhodné je také teplé
mléko s kofiením, máslo ghí,
mandle nebo bylinné ãaje s me-
dem.
Pfiejeme vám krásnû barevn˘
podzim proÏit˘ aktivnû, ve zdra-
ví a bez potíÏí!

Z knihy Zory Doval Ájurvéda
I (Cad Press, Bratislava 2007)

vybrali ãlenové SahadÏa jógy
R˘mafiov
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A podzimní nastal ãas

Objektivem ZdeÀka Habra

Úsmûvnû

Anda a mobil
Své pfiátele si vybíráme, ãleny rodiny ne. Ti jsou nám prostû dáni
a hotovo. Mnû byl dán dar tetinky Andy. Je to vskutku noblesní dáma
vûku osmdesáti let a místem jejího Ïití je Olomouc, kde proÏila svÛj
nekrátk˘ Ïivot.
Peãlivû se obléká, sleduje módní trendy a musím uznat, Ïe se jí dafií
vybrat v‰echno dokonale, drahé boty, ‰áteãek, klobouãek i br˘le, ele-
gantní anglick˘ kost˘mek. Kabelky, ty by mohla prodávat. Ke kaÏ-
dému obleãení má tetinka - svûte drÏ se - jinou hÛlãiãku. Jedna je bé-
Ïová, dal‰í ‰edá a nejvíce se jí hodí ãerná s tepanou rukojetí. Paní
Anda Ïije uÏ dlouhou dobu sama, str˘ãek se na ni dívá z nûjakého ve-
selého obláãku z nebes (a on byl shodou okolností ‰piãkov˘ letec
tryskáãÛ), dûti jim dopfiány nebyly. Îije sama, ale ne osamocenû.
TeÈulka má pfiíjemn˘ hlas, chování diplomata a slovní zásobu - radost
poslouchat. U ní si nûkdy uvûdomuju, co je to kouzlo osobnosti.
ProtoÏe jde s dobou, kuchyÀ se py‰ní nejmodernûj‰í technikou (stále
novou), televizor je samozfiejmû plazmov˘ a nov˘ a vÛbec v‰echny
vymoÏenosti.
Nedávno se rozhodla pro nov˘ mobil a potfiebovala doprovod.
Vstupujeme do velké prodejny, specializované, na olomouckém ryn-
ku. Vûnují se nám tfii prodavaãi, na pultû uÏ leÏí asi dvacet mobilÛ, 
ochota sama, obdivuji ty hochy. Nejprve taktnû odchází vedoucí, pak
se vzdaluje dal‰í a nejmlad‰í zÛstává, radí, vysvûtluje. Moji milou ne-
zajímá cena, v‰echny dovednosti toho malého chytrého spojovatele
se svûtem. Aby byl lehouãk˘, tmav˘ a... âas bûÏí. Tento? Ten patfií
prodavaãi. Náhle tetinka, která uÏ je bez brejlí a taky trochu uondaná,
prohlásí: „Tento lehk˘ si beru!“ Prodavaã, ta dobrá du‰a, prohlásí:
„Ale, milostivá paní, to je na‰e firemní razítko!“
UÏ abych byla za nejbliÏ‰ím rohem! Koupen byl mobil krásn˘, stfiíbr-
n˘! Za t˘den skonãil ne‰Èastnû ve vanû. Tetinku „Endy“ miluju. Si

Z okolních obcí a mûst

Mûsto Vrbno pod Pradûdem, projekt Chytrá horákynû
Pfiipravte se na své podnikání!

Postavit se na vlastní nohy vám pomÛÏe ná‰

Kurz fiízení malé firmy

Kurz je urãen jak lidem, ktefií zaãínají podnikat, tak i tûm,
ktefií si chtûjí osvojit nové trendy v podnikání

Lektor: Ing. Ivo Vesel˘, Podnikatelská fakulta Karviná

Co se nauãíte:

- ovûfiíte si, jaké máte manaÏerské pfiedpoklady pomocí jednoduchého testu
- dostanete praktické návody a postupy, co dûlat, kdyÏ chcete zahájit 

podnikání, a ãeho se vyvarovat
- pfiipravit podnikatelsk˘ plán a prezentovat ho
- jak komunikovat a jaké techniky k tomu vyuÏívat
- jak pfiipravit firemní prezentaci
- udûláte si osobnostní test
- získáte pfiehled o úãetnictví a financování
- získáte pfiehled o zdrojích informací

Místo konání:

Stfiedisko kultury a vzdûlávání,
Ve Svahu 578, 793 26 Vrbno pod Pradûdem

âas konání:
kurz probíhá kaÏdé úter˘ od 14. fiíjna 2008 do 20. ledna 2009 v 15.00 - 18.00

Kurzy budou pro v‰echny úãastníky zdarma.
Absolventi kurzu získají osvûdãení.

Informace na: tel.: 554 295 195, e-mail: info@strecha-vrbno.cz
www.strecha-vrbno.cz

Informace o projektu najdete na: http://horakyne.blogz.cz
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Mega vítání Veteráni nastupují

V˘let sbûraãÛ
Pfiijìte si zacviãit!âtyfiicet ‰est nejpilnûj‰ích sbûraãÛ PET vr‰kÛ a papíru ze Z· Bfiidliã-

ná se v doprovodu uãitelek v sobotu 27. záfií rozjelo na v˘let. Nejdfií-
ve do Zoo Olomouc, kde zrovna v tuto sobotu probíhala akce Den
sponzorÛ, a jelikoÏ Ïáci z této ‰koly mimo jiné aktivity sponzorují
i klokánka králíkovitého, a to právû z penûz za sbûr vr‰kÛ, tak si moh-
li pûknû zblízka prohlédnout, jak a ãím se krmí jednotlivá exotická
zvífiata. A nejen to, mohli si na nû sáhnout i je za dohledu chovatelÛ
nakrmit. Av‰ak hlavní atrakcí byl Lanáãek, ãerstvû otevfiené lanové
centrum, které bylo vybudováno v areálu zoo. Tady si mohly dûti za-
fiádit celou hodinu a plnû toho vyuÏily.
A to je‰tû nebyl konec v‰em pfiekvapením. Poslední je ãekalo pfii zpá-
teãní cestû. Mûlo podobu náv‰tûvy krytého bazénu v Litovli, kter˘ po
celou hodinu patfiil jenom jim. A aby v‰e nemûlo opravdu ani ten nej-
men‰í kaz, fiidiã autobusu pan Petrik st. od stejnojmenné firmy roz-
vezl na‰e v˘letníky témûfi aÏ k domu. Ptáte se, kolik penûz to celé dû-
ti stálo? Vûfite nebo ne, ale celé to bájeãné sobotní putování stálo kaÏ-
dého pouze ‰edesát korun, zbytek byl uhrazen ãásteãnû z v˘hry za 
umístûní v soutûÏi PET vr‰kÛ a pfiedev‰ím z prostfiedkÛ Klubu ASK
Z· Bfiidliãná.  Kvûta Dûrdová

Od stfiedy 8. fiíjna zaãalo Cviãení pro v‰echny. Jedná se o pravidelné
cviãení i pro rodiãe s dûtmi. Bude probíhat v tûlocviãnû Z· na
Komenského ulici kaÏdou stfiedu od 17 do 18 hod. Cviãení povede
a na va‰i úãast se tû‰í Iva PetrÛÀová.
Úterkem 7. fiíjna zaãalo pravidelné bodystylingové cviãení. KaÏdé 
úter˘ v dobû od 18.30 do 19.30 v tûlocviãnû Z· si mÛÏete posílit
a vylep‰it svoji postavu a zároveÀ se pfiíjemnû unavit ve spoleãnosti
stejnû naladûn˘ch lidí. Nezapomenout na sportovní úbor, obutí, ruã-
ník, nealko pití a hlavnû dobrou náladu!
Co je body styling? Pokud potfiebujete rovnomûrnû formovat a zpev-
Àovat postavu, bude toto cviãení pro vás ideální. Trénink je zamûfien
na formování svalov˘ch skupin celého tûla se speciální ãástí pro po-
silování stehen, h˘Ïdí a bfii‰ních svalÛ. Jedná se o kombinaci klasic-
kého aerobiku a posilování celého tûla. Aerobní cviãení slouÏí na po-
ãátku k zahfiátí. Tempo tréninku se stfiídá postupnû podle toho, na ja-
ké jednotlivé svalové skupiny se trénink soustfiedí. Posilování svalÛ
horních konãetin se periodicky stfiídá s posilováním svalÛ dolních
konãetin, aby nedocházelo k jejich pfietíÏení. Pfiipravil D. Mach

V sobotu 4. fiíjna se v Bfiidliãné konala velká sláva. V obfiadní síni
probûhlo velké vítání obãánkÛ, na které byl pozván rekordní poãet 
20 miminek. Pro zajímavost, stejn˘ poãet byl pfii posledním vítání
v témûfi desetitisícovém R˘mafiovû - dle posledního ãísla Horizontu.
Vzhledem k velkému poãtu miminek se musely uskuteãnit dva obfia-
dy. První zaãal v deset hodin a druh˘ o hodinku pozdûji. Zvlá‰tû ten
druh˘ zaplnil obfiadní síÀ do posledního místa a mnoho pfiíbuzn˘ch
muselo zaujmout místa ve stoje, ale nikomu to nevadilo. Vítání si ne-
nechal ujít starosta mûsta, kter˘ pozdravil pfiítomné a krátce nastínil
plány zamûfiené hlavnû na maminky s mal˘mi dûtmi a nejen na nû.
Zapsáním do pamûtní knihy, pfiedáním mal˘ch dáreãkÛ a velk˘m fo-
tografováním v‰ech skonãilo toto zatím nejvût‰í vítání mal˘ch ob-
ãánkÛ v Bfiidliãné. Daniel Mach

Na tenisov˘ch kurtech v Bfiidliãné uspofiádala v sobotu 27. záfií spoleã-
nost Pro Solo Bfiidliãná turnaj dvojic hráãÛ star‰ích padesáti let. Turnaje
se zúãastnilo celkem patnáct hráãÛ a jedna hráãka z Bfiidliãné, ale i ze
·ternberka a Ostravy. Naplánované poãasí vydrÏelo, úroveÀ vût‰iny zá-
pasÛ nebyla ‰patná, obãerstvení pro v‰echny, pro hráãe chutn˘ fiízeãek
a skleniãka burãáku po skonãení - to nemûlo chybu. Nult˘ roãník nazva-
n˘ Veterán Hobby Cup se opravdu vydafiil, a tak se tû‰íme pfií‰tí rok na
jeho první roãník. Dûkujeme hlavním organizátorÛm Ing. Vladimíru
Slámovi a Miroslavu Kladníãkovi za perfektnû proÏitou sportovní sobo-
tu. V̆ sledky: vítûzství patfií JosefÛm Veselému a Václavíkovi, druzí byli
Petr Mlejnek a Jaroslav Kreãmer, tfietí Rudolf Ba‰trÀák a Miroslav Král. 

V̆ sledky kuÏelkáfiÛ: vesmûs vítûzství!
Divize: Kovo A - SKK Ostrava 14:2, ãtvrt˘ zápas, ãtvrté vítûzství!

Nejlep‰í byl Jan Dosedûl - 422 kolkÛ.
Olomouck˘ pfiebor: Krnov B - Kovo B 4:12, dal‰í dÛleÏité vítûzství.

Nejlep‰í Zdenûk Fiury ml. - 429 kolkÛ.
Meziokresní pfiebor: Svûtlá Hora - Kovo C 3:7.

Nejlep‰ímu Jaroslavu Zelinkovi staãilo 385 kolkÛ.
Kovo D - Krnov 10:0, nejlep‰í byl Ota Pidima se 415 kolky.

Foto: organizátofii

Foto: D. Mach

Foto: K. Dûrdová Ilustraãní foto
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ: Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

23. Stavy du‰nosti - laryngitida
U dûtí vzniká stav náhlé du‰nosti v dÛsledku
vdechnutí cizího tûlesa. Ménû ãastou, nicménû
stejnû nebezpeãnou pfiíãinou, která zpÛsobuje
kritické zúÏení d˘chacích cest, b˘vá infekce.

Laryngitida (zánût hrtanu) je zánûtlivé one-
mocnûní d˘chacích cest, zpÛsobující otok sliz-
nice hrtanu (laryngu). Pfiíãinou b˘vá virová in-
fekce. V̆ skyt je nejãastûj‰í v kojeneckém
a batolecím vûku - mezi 1.-3. rokem Ïivota.
Onemocnûní se ãasto vyskytuje sezónnû - na
jafie a na podzim. Stav se rozvíjí velmi rychle -
bûhem nûkolika vût‰inou noãních hodin, veãer
bylo dítû je‰tû zcela zdravé. Obraz choroby b˘-
vá dramatick˘, dítû je tûÏce du‰né pfii náde-
chu i pfii v˘dechu, pfii nádechu zatahuje mûk-
ké ãásti hrudníku - meziÏeberní prostory
a nadklíãkové jamky. Objevují se hlasité zvu-
kové fenomény pfii nádechu, pfiipomínající
kokrhání. Objevuje se such˘, ‰tûkav˘ ka‰el,
dítû neodka‰lává, mívá zastfien˘ hlas, chraptí,

ale dobfie polyká. Se zmûnou polohy se du‰-
nost dítûte nemûní. Vût‰inou neb˘vá zv˘‰ená
teplota. Dítû je neklidné, úzkostné a vydû‰ené,
pláãe. Pfii v˘znamném zúÏení d˘chacích cest
otokem sliznice se dusí, mÛÏe promodrávat.

První pomoc pfii podezfiení na laryngitidu:
- Pokud je dítû du‰né, pokuste se je zklidnit
a neprodlenû pfiivolejte záchrannou sluÏbu
(155) do domácnosti, dítû nikdy sami netran-
sportujte do zdravotnického zafiízení!
- Zabalte dítû do pfiikr˘vky a postavte se s ním
k otevfienému oknu - toto je úãinné opatfiení
první pomoci do pfiíjezdu lékafie; chladn˘
a vlhk˘ vzduch pfiíznivû pÛsobí na zmen‰ení
otoku v d˘chacích cestách.
- Pokud toto nelze, pokuste se alespoÀ zvlhãit
vzduch v okolí dítûte, napfi. rozvû‰ením prostû-
radla namoãeného do studené vody v okolí po-
st˘lky.
- Pokud se jedná o opakované onemocnûní dí-
tûte a jste-li lékafiem pouãeni o podání lékÛ
v této situaci (nejãastûji se jedná o podání kor-
tikoidÛ ve formû ãípkÛ do koneãníku -
Rectodelt), podejte léky, v pfiípadû du‰nosti
ale vÏdy volejte lékafie.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Potfiebujete zdravotní pomÛcku...?
Tak o takovou zku‰enost se s vámi ráda podû-
lím. Já jsem ji shánûla pro svoji maminku, kte-
rá je po úrazu, a pfiipadlo mi velmi nedÛstojné,
aby se um˘vala pouze u um˘vadla, v lep‰ím
pfiípadû v „lavofie“. Potfiebovala sedák na vanu.
Za‰la jsem k její obvodní lékafice a dozvûdûla
jsem se, jak na to. Tímto dûkuji sestfiiãce, kte-
rá mi opravdu podala vyãerpávající informaci,
na koho se obrátit. A tak jsem se vydala na lÛÏ-
kovou ãást místní rehabilitace. Îádost jsem
pfiednesla vrchní sestfie a chtûla se setkat s pri-
máfiem Pavlíkem. Jen tak mimochodem, ma-
minka zde leÏela cel˘ mûsíc, byla jejich paci-
entkou. Po chvíli ãekání na chodbû pfii‰la sest-
ra s tím, Ïe pan primáfi mi nemÛÏe sedák pfie-

depsat, protoÏe zde nemá ordinaci, a aÈ se ob-
rátím tfieba na neurologii. Pr˘ by to tfieba na-
konec musel pan primáfi zaplatit ze svého.
Na neurologii maminka nikdy nebyla. Nevím,
proã by jí tam nûkdo mûl dát poukaz na sedák.
Nevûfiila jsem vlastním u‰ím. Nakonec jsem se
je‰tû dozvûdûla, Ïe aÈ se teda obrátím na chi-
rurgii, na kterou maminku dovezli jako první
a kde ji operovali. Dal‰í fakt rozumná rada nad
zlato. Aãkoliv mû tatáÏ sestra informovala, Ïe
onen sedák mÛÏe pfiedepsat pouze rehabilitace,
neurologie a ortopedie. Chirurgie nikoliv. Ale
mám to zkusit.
Nemûla jsem skoro slov. Celá zoufalá i vzteklá
na zdravotnictví jsem zkusila poslední moÏ-

nost. Celou záleÏitost jsem pfiednesla primáfii
Horákovi, kter˘ „má svou ordinaci“ a navíc
pochopil, Ïe v dané situaci je sedák pro ma-
minku Ïivotní nutnost. Zázraãn˘ papírek, kte-
r˘ mû opravÀoval k vyzvednutí sedáku, jsem
dostala. Ani nevím, jak podûkovat. Tak to ãi-
ním touto cestou. Dûkuji, pane primáfii
Horáku. Za va‰e pochopení a pfiístup. Snad to
nebudete muset platit ze svého. A vám, pane
doktore Pavlíku, není zaã. Va‰e chování jsem
zaÏila na vlastní kÛÏi v ordinaci na rehabilitaci
pfied rokem. Tehdy jsem vás sice aspoÀ vidûla,
ale rozdíl v tom není. Tak nebo tak - v obou
pfiípadech mi pfiipadne, Ïe pfiístup k pacientovi
byl zapamatovateln˘. Stanislava Ludwigová

Zámek Janovice poutá pozornost ‰iroké vefiejnosti
S financováním nûkter˘ch kul-
turních památek nemají problém
men‰í mûsta a obce jen v na‰em
Olomouckém kraji. V sobotu 
10. fiíjna jsme se vydali do sou-
sedního Moravskoslezského kra-
je. V regionálním tisku R˘ma-
fiovska jsme objevili pozvánku
na prohlídku interiérÛ janovické-
ho zámku, kter˘ není bûÏnû pro
vefiejnost pfiístupn˘. Rozlehlá,
chátrající stavba je nám známa
z dfiívûj‰ích v˘letÛ, a tak jsme
byli zvûdaví, co se ukr˘vá uvnitfi.
Ze ·ternberku jsme vyjíÏdûli do
mlhavého odpoledne, zato v Ja-
novicích nás ãekalo záfiivé pod-
zimní sluníãko. Kromû toho nás
‰okovalo mnoÏství obãanÛ (bez-

mála 500) ãekajících na otevfiení
památky. Mgr. Jifií Karel, kter˘ 
organizoval prohlídku s v˘kla-
dem, vyfie‰il nenadálou situaci po
svém. ShromáÏdûnému davu pfied
vchodem podal zvuãn˘m hlasem
historii zámku i jeho majitelÛ.
Pfiipomnûl, Ïe se zámek po roce
1945 stal jako konfiskát majet-
kem státu. Zpoãátku byl vyuÏí-
ván k lidov˘m veselicím, pozdû-
ji slouÏil jako sklad druÏstvu.
Náv‰tûvníci se Ïivû zajímali
o souãasné vlastníky a o dal‰í 
osud památky. Dnes zámek spra-
vuje Ministerstvo vnitra, které
do jeho oprav a rekonstrukce pfií-
li‰ investovat nehodlá. DÛvodem
je i restituãní spor s dûdicem ‰le-

chtick˘ch majitelÛ, synem hra-
bûte Rosty-Forgáche, kter˘ pojal
za Ïenu dceru posledního pfií-
slu‰níka janovické vûtve Harra-
chÛ. Tento rod úspû‰nû spravo-
val panství nûkolik století.
Po zajímavém v˘kladu uÏ se ma-
sa lidí ve spofiádaném zástupu
vydala do rozsáhlého komplexu
zcela prázdn˘ch místností, vût‰i-
nou v havarijním stavu. Tûm nej-
bliÏ‰ím náv‰tûvníkÛm prÛvodce
objasÀoval anabázi náv‰tûv rÛz-
n˘ch institucí, které v posledním
období zji‰Èovaly stav zámku.
Památkáfii jej zafiadili mezi nej-
ohroÏenûj‰í kulturní památky
v republice. ¤ada obãanÛ si na-
hlas posteskla, Ïe pro velk˘ po-

ãet náv‰tûvníkÛ nelze nahléd-
nout do pÛdních prostor.
Oz˘valy se hlasy, Ïe by mûsto
mûlo umoÏnit zájemcÛm ãastûj‰í
prohlídky a dÛraznûji jednat
s dosavadním vlastníkem, aby se
osud památky co nejrychleji vy-
fie‰il. Jen jsme zírali. Takov˘ zá-
jem místních obyvatel o památ-
ku, i kdyÏ chátrající, jsme je‰tû
nikde nezaznamenali. Snad jen
v tûch nejznámûj‰ích v republi-
ce. UÏ proto by si zaslouÏila sta-
rostlivého majitele, kter˘ by do-
kázal vyuÏít velk˘ch prostor 
a okolní krásné pfiírody k bohuli-
b˘m úãelÛm.

ZdeÀka Kabelíková, ·ternberk
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Prostor pro firmy a podnikatele

Firma RD R˘mafiov pfiedstavila v Praze nov˘ vzorov˘ dÛm
Slavnostní otevfiení nového vzo-
rového domu v Praze 4-Újezdu
probûhlo dne 25. záfií za pfiítom-
nosti ministra zemûdûlství Mgr.
Petra Gandaloviãe, poslance par-
lamentu Daniela Petru‰ky a jed-
natelÛ a majitelÛ firmy KATR, 
a. s., která má majoritní podíl ve
firmû RD R˘mafiov, s. r. o., Ing.
Franti‰ka Pfiíkaského a Josefa
Hamy.
Ministr zemûdûlství Mgr. Petr
Gandaloviã zdÛraznil nutnost
zv˘‰ení podílu dfieva jako domá-
cí suroviny v bytové v˘stavbû
v âeské republice. RD R˘mafiov,
s. r. o., nejvût‰í v˘robce monto-
van˘ch domÛ na bázi prefabrika-

ce dfieva, zvy‰uje meziroãní
mnoÏství realizovan˘ch staveb
v âR, pfiesto ale celostátní prÛ-
mûr je hluboce pod prÛmûrn˘mi
ãísly evropsk˘ch státÛ. Dnes
jsou tyto stavby zastoupeny
v Evropû v prÛmûru minimálnû
15 % na stavebním trhu. Pfiitom
právû prefabrikace dfieva umoÏ-
Àuje realizovat domy vysok˘ch
kvalitativních parametrÛ - pfiede-
v‰ím energetick˘ch a ekologic-
k˘ch. Optimistick˘ z hlediska
budoucnosti je v‰ak zvy‰ující se
zájem zákazníkÛ, zejména mladé
generace. 

Zuzana Dobrodinská,
marketing

Co dál po základní ‰kole? Kdo pomÛÏe pfii dal‰ím vzdûlávání?
Nejen na tyto otázky mÛÏe dát odpovûì
Veletrh pracovních pfiíleÏitostí a vzdûlává-
ní 2008.
Úfiad práce v Bruntále pofiádá ve dnech 
23. a 24. fiíjna 2008 ve spolupráci s mûstem
Krnov, Akademií J. A. Komenského v Brun-
tále a Multikulturním centrem Silesia v Kr-
novû Veletrh zamûstnanosti, fiemesel a tech-
nick˘ch profesí 2008 s mezinárodní úãastí.
Tato akce se uskuteãní v prostorách Multi-
kulturního centra Silesia v Krnovû, Miku-
lá‰ská 12. Veletrh bude pfiístupn˘ vefiejnosti
po oba dva dny od 10.00 do 18.00.
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2008 se ve spolu-
práci s mûstem Bruntál, Akademií J. A. Ko-
menského v Bruntále a Spoleãensk˘m do-
mem v Bruntále uskuteãní dal‰í Veletrh pra-
covních pfiíleÏitostí a vzdûlávání 2008. Tato
akce probûhne v prostorách Spoleãenského
domu v Bruntále, Ruská 14. Ve stfiedu 5. 11.
2008 i ve ãtvrtek 6. 11. 2008 bude veletrh
pfiístupn˘ vefiejnosti od 10.00 do 18.00.
Veletrhy jsou zamûfieny na aktuální vzdûlá-
vací nabídku uãebních a studijních oborÛ na
stfiedních ‰kolách pro ‰kolní rok 2009/2010

jak v okrese Bruntál, tak i na stfiedních ‰ko-
lách mimo region.
„Cílem veletrhu je nabídnout ÏákÛm základ-
ních a speciálních ‰kol ukázku nabízen˘ch
fiemesel a technick˘ch profesí na stfiedních
‰kolách v okrese Bruntál, pfiedstavit vefiej-
nosti nabídku uãebních a studijních oborÛ,
fiemesel a technick˘ch profesí, prezentovat
moÏnosti dal‰ího vzdûlávání ÏákÛ a vefiejnos-
ti a s fiemesly pfiedstavit budoucí zamûstna-
vatele,“ informoval o veletrhu pracovních
pfiíleÏitostí a vzdûlávání vedoucí oddûlení
speciálního poradenství Mgr. Milo‰ Mazal.
Veletrhy jsou urãeny nejen pro Ïáky 
8. a 9. tfiíd základních ‰kol a rodiãe tûchto dû-
tí, ktefií stojí pfied nejdÛleÏitûj‰í odpovûdí na
otázku o první volbû povolání, ale i pro ab-
solventy stfiedních ‰kol a ‰irokou vefiejnost,
která se zde mÛÏe seznámit s rekvalifikaãní-
mi i dal‰ími vzdûlávacími programy, které
jim nabízí úfiad práce, vzdûlávací a rekvalifi-
kaãní stfiediska okresu Bruntál, ale i s moÏ-
nostmi svého uplatnûní na trhu práce. Na
jednom místû tak mÛÏete získat celou fiadu
odborn˘ch a zajímav˘ch informací, které 

usnadní va‰e rozhodování o tom, jaké dal‰í
kroky zvolit nejen pfii získávání, ale i dal‰ím
rozvíjení odbornosti a znalostí potfiebn˘ch
pro získání zamûstnání a uplatnûní na trhu
práce.
V̆ stavní prostory Spoleãenského domu za-
plní také zamûstnavatelé na‰eho regionu,
ktefií spoleãnû se stfiedními ‰kolami regionu
mohou zájemcÛm z fiad uchazeãÛ, pfiípadnû
budoucím absolventÛm, nabídnout moÏnost
uplatnit své vûdomosti a dovednosti v praxi.
Prostor dostávají i vzdûlávací subjekty zaji‰-
Èující rekvalifikace a vzdûlávání dospûl˘ch.
Na veletrhu se bude prezentovat i organizá-
tor veletrhu - Úfiad práce Bruntál s právní po-
radnou, Informaãním a poradensk˘m stfiedis-
kem pro volbu a zmûnu povolání (IPS),
Informaãní a poradenskou kanceláfií (IPK)
a informacemi o moÏnostech práce v zahra-
niãí v rámci EURES.
Zveme v‰echny, komu není lhostejná bu-
doucnost. Veletrh usnadní vycházejícím Ïá-
kÛm základních ‰kol jejich rozhodování
o budoucím povolání a uplatnûní na trhu prá-
ce. Informace poskytl ÚP Bruntál

Zleva: D. Petru‰ka, Mgr. P. Gandaloviã, Ing. F. Pfiíkask˘, J. Hama
Fota: archiv RD R˘mafiov



V pátek 3. fiíjna 2008 pokraãoval
33. roãník R˘mafiovského dese-
tiboje druhou disciplínou - bû-
hem na 1000, resp. 600 m. Aby
byly alespoÀ trochu regulérní
podmínky pro tuto disciplínu,
bylo nutné provést úpravu dráhy
hfii‰tû na OkruÏní ulici. Zde díky
aktivitû Lubo‰e Kfiímského, kte-
r˘ zajistil u Pavla Dobi‰e ãásteã-
né srovnání terénu, a díky obûta-
vosti nûkolika desetibojafiÛ (viz
pfiiloÏené foto) do‰lo k úpravû
trati. Nezb˘vá nám neÏ doufat,
Ïe se v budoucnosti doãkáme dÛ-
stojnûj‰ího sportovi‰tû.

V 17 hodin odstartovala katego-
rie muÏÛ C bûhem na 600 m.
Zde od prvních metrÛ nasadil
vysoké tempo Ivo Volek a s pfie-
hledem zvítûzil v ãase 2:09 min.
Díky závûreãnému sprintu si
druhé místo vybojoval Jaroslav
Lachnit (2:19 min) a tfietí dobûhl
Ivan Sovi‰ (2:20 min).
Stejnou vzdálenost bûÏely letos
i Ïeny kategorie B. Na startu jich
stanulo ‰est. Od startu do cíle 
udávala tempo favoritka tohoto
bûhu Markéta Míãková (2:25
min) následována Alenou
Jurá‰ovou (2:45 min) a Evou Sovi‰ovou (3:19 min). V tomto

pofiadí probûhly i cílem.
TraÈ o délce 1000 m jiÏ musely
absolvovat Ïeny kategorie A,
kde Katka Koláfiová nenechala
nikoho na pochybách, kdo je
v této disciplínû nejlep‰í.
Zvítûzila ãasem 3:48 min pfied
Lenkou Czedronovou - 4:15 min
a Andreou Továrkovou - 4:28
min. ·koda jen velmi nízké 
úãasti v této kategorii.
V kategorii muÏÛ B vedl s pfie-
hledem Josef Svedoník, kter˘
zvítûzil ãasem 3:38 min, druh˘ -
nováãek této soutûÏe Ale‰
Bodlák dosáhl ãasu 3:47 min
a tfietí dobûhl Karel StrÏínek
v ãase 3:50 min.
Tfie‰niãkou na dortu byl bûh ka-
tegorie muÏÛ A, kde si s námi
tréninkovû pfii‰el zabûhat ãesk˘
reprezentant Tomá‰ Bednáfi
a pfiedvedl vynikající styl a leh-
kost, kterou mnozí z nás na této

trati postrádají. Mimo soutûÏ za-
bûhl ãas 2:48 min. Kategorie
muÏÛ A byla opût nejpoãetnûj‰í,
na startu stanulo 14 borcÛ a po-
tû‰itelné je, Ïe tfietinu tvofiily no-
vé tváfie. Je vidût, Ïe R˘mafiov-
sk˘ desetiboj stále láká ty, ktefií
si chtûjí vyzkou‰et své schop-
nosti. V této kategorii zvítû-
zil ·tûpán Sedláãek ãasem 
3:10 min. Za ním dobûhli Ivo
Sovi‰ (3:20 min) a Jifií Hnilo
(3:25 min).
Na závûr probûhla tiskovka ve
vinném sklípku U ChlachulÛ,
kde bylo upfiesnûno konání tfietí
disciplíny, kterou je stfielba ze
vzduchovky. Ta se ponese ve
znamení Mikulá‰e, ponûvadÏ se
uskuteãní v sobotu 6. prosince
2008 od 8.00 do 12.00 v malém
sále SVâ R˘mafiov. Srdeãnû
zveme i ty, ktefií stále váhají se
svou úãastí. Pfiijìte si zastfiílet!
V̆ bor R˘mafiovského desetiboje
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Sport

Druhé disciplíny desetiboje se zúãastnil ãesk˘ reprezentant

Pfiípravn˘ zápas hokejov˘ch nadûjí

Provoz mûstského zimního stadionu
v R˘mafiovû - sezóna 2008 - 2009

Zahájení provozu: 1. listopadu 2008

Vstupné po dobu bruslení vefiejnosti:
dûti do 15 let: 20 Kã

dospûlí: 30 Kã
Uvedené ceny jsou vãetnû DPH

Rozpis bruslení pro vefiejnost

PO: 14.00 - 16.30 
ÚT: 14.00 - 16.30 
ST: 14.00 - 16.30 
âT: 14.00 - 16.30 
PÁ: 14.00 - 16.30 
SO: 14.00 - 16.30 
NE: 14.00 - 16.30 

Veãerní bruslení pro vefiejnost

PO: 20.00 - 21.30 
ÚT: 20.00 - 21.30 
ât: 21.00 - 22.30 
PÁ: 21.00 - 22.00 
SO: 19.30 - 21.00 
NE: 20.00 - 21.30 

Mimo vefiejné bruslení a vyuÏití umûlé plochy pro tréninky a zápasy
hokejov˘ch druÏstev je moÏnost individuálního pronájmu ledové
plochy. Tento pronájem je moÏné si dohodnout s B. Mofikovsk˘m na
Mûstsk˘ch sluÏbách R˘mafiov (tel: 554 212 517 nebo 737 241 052).
Zmûna rozpisu bruslení mÛÏe b˘t zmûnûna z provozních dÛvodÛ.

HC Uniãov x HC R˘mafiov 5:6

Nedûle 5. fiíjna byla dnem prvního „váÏného“ zápasu R˘mafiov-sk˘ch
vlãat proti muÏstvu z Uniãova. JiÏ pfiíprava na zápas ve ãtvrtek 2. fiíj-
na byla velice odpovûdná a vÛdce smeãky, trenér Karel, udílel zá-
vaÏné rady a úkoly v‰em, vãetnû rodiãÛ, hlavnû v‰ak ãas setkání v ne-
dûli, a to v 7 hodin ráno. Lehká nervozita nedûlního pfiedzápasového
rána byla podtrÏena prvním mrazíkem. Teplota v hale ZS a adrenalin
rodiãÛ stoupaly pfiímo úmûrnû k probíhajícímu zápasu a jeho skóre.
Trenér v‰ak neponechal nic náhodû a motivoval vlãata k velkému v˘-
konu a v závûru i k zaslouÏenému vítûzství! V̆ sledek byl vpravdû
pfiekvapující, ale je zároveÀ i pfiíslibem pro úãinkování v krajské sou-
tûÏi pfiípravek. Dûkujeme za vzornou reprezentaci v‰em a za podpo-
ru rodiãÛ a fandÛ! Jifií Slováãek

Fota: archiv v˘boru R˘mafiovského desetiboje

Foto: archiv oddílu ledního hokeje R˘mafiov
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MARPI Trading, s. r. o.,
nabízí:

Pronajmeme podkrovní byt 2,5 + 1
v Janovicích u R˘mafiova.

V místû autobusová zastávka, obchod.
Voln˘ od 1. 10. 2008.

- pfiepravu sklápûãem M25 (2 m3, 2 tuny).
Informace na tel.: 731 614 077

731 614 088

Exkluzivnû v âR!!
âeská a. s. s mezinárodní pÛsobností

vyfiídí peníze kaÏdému,
kdo zavolá.

Bez registru,
pouze s obãansk˘m prÛkazem.

Volejte 731 825 477.

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU
bude v prodeji
od 31. 10. 2008

Uzávûrka pro vydání
je ve ãtvrtek 23. 10. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

19/2008

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT18/2008

30

• 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).

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VVVV ÁÁÁÁ MMMM NNNN AAAA BBBB ÍÍÍÍ ZZZZ ÍÍÍÍ
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)
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