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Vyléãené kánû a labutû zamífiily 
za svobodou

·v˘carsk˘ poutník se cestou po Jan-
tarové stezce zastavil v R˘mafiovû

Na hospitaci se SoÀou Kováfiíkovou 
v reportáÏi V kÛÏi fieditelky stfiední ‰koly

V Jeseníkách mÛÏete narazit na zblou-
dilou pumu americkou

R˘mafiováci Sedláãek a Koláfiová úspû‰ní
na Krkono‰ské sedmdesátce

ročník XI .
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Aktuálnû z mûsta

V r˘mafiovské Galerii Octopus bude vystavovat Sára Saudková
pozvánka na novou v˘stavu

Sára Saudková - fotografie
4. - 26. dubna

VernisáÏ: sobota 4. dubna
v 15 hodin

Sára Saudková se narodila v roce 1967, vystudovala Vysokou ‰kolu ekonomic-
kou v Praze, kde také Ïije. Je pravou rukou fotografa Jana Saudka, právû u nûj se
seznámila s taji fotografie: „Fotografickému fiemeslu jsem se vyuãila u mistra
Jana, neboÈ není lep‰í ‰koly...“
Autorka aktivnû a soustfiedûnû fotografuje od roku 1999. Vûnuje se v˘hradnû vol-
né tvorbû - inscenovan˘mi fotografiemi dokumentuje svÛj soukrom˘ Ïivot: lásky,
vztahy, touhy, osamûní, ãekání...

Pfievzato z www.mkstrebic.cz
Foto: www.topzena.cz

·v˘carsk˘ poutník hostem R˘mafiova
O den dfiíve proti pÛvodnímu plánu,
v úter˘ 10. bfiezna, dorazil pû‰ky do
R˘mafiova ‰v˘carsk˘ cestovatel
Marcus Zohner, kter˘ putuje po staré
kupecké Jantarové stezce. Na cestu
se vydal 16. prosince, kdy vyrazil na
svou více jak 5000 kilometrÛ dlouhou
trasu z benátského námûstí Svatého
Marka. Jeho cílem je rusk˘ Petro-
hrad.
Jak jsme jiÏ pfiedeslali v minulém
vydání R˘mafiovského horizontu,
do R˘mafiova zavítal ‰v˘carsk˘
cestovatel, fotograf, spisovatel
a dramatik Marcus Zohner, kter˘
se vydal pû‰ky po staré obchodní
Jantarové stezce. Nûkdo moÏná
namítne, Ïe Jantarová stezka ne-
vedla pfies R˘mafiov. Vycházela
ze severoitalské Aquileie, která
byla stfiediskem obchodu s janta-
rem, podél v˘chodní strany Alp

vedla k Dunaji, pokraãovala patr-
nû po levém bfiehu Moravy a dále
Moravskou bránou (z tohoto pro-
storu, z Pustûjova, pochází zají-
mav˘ nález velkého kusu surové-
ho jantaru spoleãnû s fieckou min-
cí) do Slezska a na sever pfies
Kalicz a Toruƒ k Baltskému mo-
fii; jiná vûtev zfiejmû od Dunaje
smûfiovala pfies Devín u Bratisla-
vy, PováÏím, pfies Vlársk˘ prÛ-
smyk se napojila na v˘‰e uvede-
nou trasu a pokraãovala po ní dál
pfies Polsko aÏ k dolní Visle na
baltské pobfieÏí.
Ale vzhledem k tomu, Ïe babiãka
Marcuse Zohnera pochází ze
·umperska, rozhodl se cestovatel
uhnout z Jantarové stezky a na-
mífiil si to z Ostravy pû‰ky pfies
R˘mafiov do ·umperku. Pû‰í tra-
su z Ostravy do R˘mafiova zvládl

i se zastávkami po zajímav˘ch
historick˘ch a kulturních pozoru-
hodnostech za necel˘ t˘den. 
V úter˘ v podveãer pfii‰el do r˘-
mafiovského hotelu Slunce, kter˘
je dlouholet˘m ãlenem sdruÏení
pro rozvoj cestovního ruchu
Jeseníky a jehoÏ majitel Karel
Vala poskytl Marcusi Zohnerovi
bezplatné ubytování a stravu.
Druh˘ den jej na radnici pfiivítali
zástupci mûsta, starosta Petr
Klouda a místostarosta Jaroslav
Kala. S pfiekladem z nûmãiny pfii
rozhovoru pomáhala paní Anna
âapková. Cestovatel se ptal na
zajímavosti na‰eho regionu, nej-
vy‰‰í horu Moravy Pradûd a také
na to, jak se dostane co nejrychle-
ji po turistické znaãce do
Klepáãova. Vzhledem k tomu, Ïe
v dané oblasti stále je‰tû leÏela
vysoká snûhová pokr˘vka, nedo-

poruãili radní cestovateli pouÏít
turistické znaãení do Klepáãova,
ale spí‰ hlavní komunikaci.
Padla i otázka, jak se poutník oci-
tl ve ·v˘carsku, kdyÏ jeho pfiedci
pochází ze ·umperska. „Praro-
diãe pocházeli ze ·umperska, ro-
diãe Ïili v Polsku a v roce 1942
ode‰li z Polska do Mnichova.
Pozdûji jsme se uÏ z Nûmecka ne-
mohli vrátit. Narodil jsem se
v Mnichovû a po nûkolika letech
jsem se odstûhoval za svou sest-
rou do ·v˘carska, kde jsem vystu-
doval divadelní ‰kolu a pozdûji
jsem zaloÏil v Luganu, kde byd-
lím, divadelní spoleãnost, s níÏ
jezdím po svûtû,“ svûfiil se se sv˘-
mi Ïivotními osudy Marcus
Zohner.
Pfii svém putování se ve Zlínû ta-
ké setkal s na‰ím cestovatelem
Miroslavem Zikmundem. „Bylo
to pro mû fantastické setkání, pa-
na Zikmunda si velmi váÏím a byl
jsem pfiekvapen˘, jak je na svÛj
vûk vitální. Kdybych nevûdûl, Ïe
má devadesát, hádal bych mu se-
dmdesát let,“ podûlil se ·v˘car
o jeden ze sv˘ch záÏitkÛ.
Z putování po Jantarové stezce
by mûla vzniknout cestopisná
kniha, ale podle slov Marcuse
Zohnera cel˘ cestovatelsk˘ pro-
jekt není zamûfien komerãnû,
n˘brÏ vychází v˘hradnû z jeho
vá‰nû a potû‰ení. Po zhruba hodi-
nové náv‰tûvû na r˘mafiovské
radnici se cestovatel za vydatné-
ho snûÏení vydal do rodi‰tû sv˘ch
pfiedkÛ.  JiKo
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V tomto ãísle najdetePár slov o Nich

Nefiadil jsem se zrovna k ÏáãkÛm, o nichÏ se dá fiíci, Ïe jsou sto-
procentní. K Nim jsem ale vzhlíÏel s úctou a respektem. A do-
dnes by mû na Jejich místo nikdo nedostal. Proã? Pocit odpo-
vûdnosti je v Jejich povolání pfiíli‰ velk˘, moÏná vût‰í neÏ u kte-
rékoliv jiné profese. A upfiímnû - dne‰ní teenagefii by mû asi pfie-
válcovali.
Oni jsou rÛzní: Usmûvav˘, Zamraãená, Nevrlá, Pfiíjemn˘,
Uspûchan˘, Nervózní, Náladov˘, Vstfiícn˘ a kdovíkolik Jich je‰-
tû kolem nás projde a my projdeme kolem Nich bez pov‰imnutí.
Mají své starosti i trápení. Jsou ztraceni v kolotavém víru civili-
zace, odkud na nû tu a tam namífií ostré svûtlo rodiãovské kriti-
ky ãi obyãejn˘ mobil rozmazleného spratka, dokumentujícího
Jejich neúmyslné a neváÏné prohfie‰ky ãi nervní trapasy, jinde
klidnû pfiehlíÏené.
Nûkde zase jen smutnû pfiihlíÏejí cynickému poniÏování a tomu,
jak Jim pubertální v˘rostci nasazují „psí hlavu“. Vûfiím, jsem
pfiesvûdãen, Ïe ne v‰ude. Mají svou linku dÛvûry? Ne? Mûli by
ji mít! UÏ jen pro zachování toho zázraku - umu vytvofiit z ne-
schopného jedince gramotu. Proto, i kdyÏ jsem nikdy nepocho-
pil vûãn˘ odkaz velkého Uãitele národÛ, pokládám na oltáfi
vdûãnosti obrovskou kytici, vfiel˘ dík a poklonu v‰em, ktefií si to
v pfiedveãer symbolického svátku zaslouÏí. Zkuste si vzpome-
nout i vy, vûnujte Jim alespoÀ nepatrn˘ úsmûv a hledejte v sobû,
proã právû va‰e dítko... JiKo

(Vûnováno v‰em uãitelÛm.)

Polské úfiady varovaly Moravu a Slezsko pfied ‰elmou
Na pumu, která se pohybuje
v polsko-ãeském pohraniãí v tûs-
ném sousedství Moravskoslez-
ského a Olomouckého kraje, upo-
zornil v sobotu 21. bfiezna veãer
operaãní stfiediska tûchto krajÛ
z povûfiení opolského vojvody fie-
ditel oddûlení bezpeãnosti a kri-
zového fiízení Opolského vojvod-
ství Henryk Foerster.
Podle jeho písemné informace
bylo v posledních dnech v Opol-
ském vojvodství, pfiesnûji v okre-
se Prudnik, zaznamenáno hned
nûkolik pfiípadÛ zadávení hospo-
dáfisk˘ch zvífiat. Je pravdûpodob-

né, Ïe tyto ‰kody zpÛsobila koã-
kovitá ‰elma, patrnû puma.
Tuto sobotu pfii‰lo na polské úfia-
dy hlá‰ení o v˘skytu podobného
zvífiete v okrese Glubczyce, kter˘
pfiímo sousedí s Moravskoslez-
sk˘m krajem, konkrétnû s Krnov-
skem a OsoblaÏskem. V̆ skyt zví-
fiete mÛÏe podle polsk˘ch kolegÛ
souviset s pa‰ováním. „Îádáme
o zv˘‰enou pozornost v pfiíhra-
niãním území - existuje moÏnost,
Ïe se zvífie pfiemístí na va‰e úze-
mí,“ uvádí zpráva.  

por. Mgr. Petr KÛdela,
tiskov˘ mluvãí HZS MSK
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Poslanci Evropského parlamentu
Libor Rouãek a Richard Falbr vy-
hlásili v lednu 2009 v Moravsko-
slezském kraji vûdomostní soutûÏ
o Evropské unii. Cílem soutûÏe
bylo zv˘‰it informovanost mla-
d˘ch lidí o historii, úloze a sou-
ãasn˘ch aktivitách EU, motivovat
je ke studiu cizích jazykÛ a roz‰í-
fiit jejich v‰eobecn˘ pfiehled.
SoutûÏ byla urãena pro 3. a 4. roã-
níky stfiedních ‰kol. Také z Gym-
názia R˘mafiov se pfiihlásilo hned
nûkolik studentÛ, ktefií absolvova-

li v únoru písemn˘ test na Vysoké
‰kole báÀské TU v Ostravû. Dva
z nich, Eva Slováková (8. A)
a Tomá‰ La‰ák (3. B), byli díky
sv˘m znalostem vybráni mezi 
35 nejlep‰ích studentÛ, ktefií se za
odmûnu zúãastnili cesty do sídla
Evropského parlamentu ve
·trasburku.
Studijní cesta se konala ve dnech
8. - 12. bfiezna 2009. Studenti by-
li ubytováni v nûmeckém Offen-
burgu nedaleko francouzsk˘ch
hranic. První den po pfiíjezdu nav-
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Odbory MûÚ informují

·kolství

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

V˘plata dávek pomoci v hmotné nouzi formou penûÏních poukázek
V fiíjnu loÀského roku pfiistoupil odbor sociálních
vûcí a zdravotnictví Mûstského úfiadu R˘mafiov
k zavedení systému v˘platy dávek pomoci v hmot-
né nouzi formou penûÏních poukázek. Za nû si mo-
hou klienti nakoupit potraviny, obleãení a hygie-
nické potfieby. Poukázky jsou vydávány v hodno-
tách 50 a 30 Kã.
Pfiíjemci byli referentkami informováni v do-
stateãném pfiedstihu o zámûru vyplácet ãást

dávky poukázkami a pouãeni, jak s tûmito
poukázkami nakládat. Se samotn˘m vydává-
ním poukázek na odboru nejsou váÏnûj‰í
problémy. První reakce klientÛ, ktefií obdrÏe-
li poukázky, nebyly negativní. Posouzení po-
mûru v˘platy dávek v penûzích a poukáz-
kách je u kaÏdého klienta individuální. V‰e
hodnotí referentky odboru, které klienty zna-
jí. Pfiíjemci poukázek mohou nakupovat v sí-

ti vybran˘ch obchodÛ jen urãité druhy zboÏí,
nemohou za nû koupit alkohol ani cigarety.
V̆ platu dávky hmotné nouze umoÏÀuje zá-
kon ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi. R˘mafiovsk˘ úfiad za období 5 mûsícÛ
uplatnil tuto formu v˘platy u 62 pfiíjemcÛ dá-
vek a bylo jimi vyplaceno zhruba 320 tis. Kã.

Odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví

Proã jsem si ho vybral: Rudolf Buxbaum je
mÛj dobr˘ kamarád, sdílíme spolu lásku ke
sportu i smysl pro humor.

Nejprve by mû zajímalo, co tû pfiivedlo
z úrodné Hané do na‰eho drsného podhor-
ského kraje a co tû vlastnû vedlo k tomu

podnikat právû v R˘mafiovû?
R˘mafiov jsem znal, pfiedev‰ím zdej‰í ‰kolní
jídelny. A kdyÏ byla moÏnost a na‰ly se pro-
story, zaãal jsem s prodejem masa. Strach
z masa ‰kodí zdraví!
Znám tû jako fiezníka, je to profese, kterou
jsi dûlal vÏdy, nebo jsi v Ïivotû dûlal i nûco ji-
ného?
Jsem vyuãen˘ kuchafi, dûlal jsem to ãtvrt sto-
letí, a to na nejrÛznûj‰ích místech a v inter-
hotelech v DráÏìanech, Baden-Badenu a ta-
ky v Olomouci.
Vím, Ïe obchod vede‰ spoleãnû s manÏel-
kou, to znamená, Ïe si asi v˘bornû rozumí-
te, i kdyÏ jste spolu prakticky dnem i nocí?
Moje paní je pracovitá, svûdomitá a já v ní
nacházím velkou oporu, v podnikání i ve
v‰edním Ïivotû.
Jsou mi také známy tvé sportovní aktivity,
párkrát jsem tû mohl provûfiit ve fotbalové
bránû, také jsme si spolu zahráli tenis
a ping pong. Podle sebe vím, Ïe je to docela
nároãné na ãas. Jak to zvládá‰ ty? âemu se
vûnuje‰ nejvíce?
Obdivuju nejvíc kopanou (hraju rád za staré
pány), cyklistiku, plavání, stolní tenis a turis-

tiku. Od patnácti do dvaatfiiceti let jsem byl
aktivním fotbalistou TJ ·ternberk. âas se 
opravdu hledá tûÏko, ale o nedûlích si vÏdyc-
ky chvilku najdu. V R˘mafiovû jsem si vcel-
ku rychle zvykl a na‰el dobré kamarády.
Pfií‰tû: Rudolf Buxbaum se bude ptát Aleny
Poláchové.

·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.

Karel Hanslián se ptá Rudolfa Buxbauma

Vítûzní studenti Gymnázia R˘mafiov nav‰tívili ·trasburk

Eva Slováková pfied budovou Evropského parlamentu
Foto: archiv Gymnázia R˘mafiov



V ostravském hotelu Atom se 4. února konal IX. roãník prestiÏní mezinárod-
ní gastronomické soutûÏe Ahol Cup 2009, v rámci které probûhla i koktejlo-
vá soutûÏ juniorÛ. SoutûÏe se zúãastnilo dvaaãtyfiicet mlad˘ch barmanÛ
z âeské republiky, Itálie a Polska. Jejich úkolem bylo pfiipravit krátk˘ drink
a vlastní fancy drink na bázi Finlandia vodky a moderní pokrm s rybou pan-
gasius.
SoutûÏe se zúãastnili také Ïáci Stfiední ‰koly R˘mafiov Lucie
Bujasová, Martin Skoupil a Barbora Pernicová. Zatímco si ostatní 
uÏívali jarních prázdnin, tato trojice tvrdû trénovala a pfiipravovala se
na soutûÏ. Lucie a Martin soutûÏili v barmanské kategorii. Lucka pfii-
pravila drink s názvem Pozdní odpoledne a umístila se na krásném
14. místû. Martin namíchal pfied porotou svÛj originální nápoj
pod názvem Scheryland, kter˘ byl vyhodnocen v bronzovém pásmu.
Barbora se utkala s konkurencí v kategorii kuchafiÛ s pokrmem
pod názvem Pangasius na jehle, doplnûn˘m jednoduchou pfiílohou -
mrkví s pórkem na pomeranãové omáãce a krupicov˘mi trojúhelníã-
ky. Za velmi chutné a krásnû dekorované jídlo jí byl pfiedán diplom
s bronzov˘m pásmem. V‰ichni tfii soutûÏící se úkolÛ v soutûÏi zhos-
tili velmi dobfie. Konkurence hotelov˘ch ‰kol je vysoká, a právû pro-
to je pro nás umístûní studentÛ úspûchem a povzbuzením do dal‰ích
aktivit. Nata‰a Skoupilová, uãitelka odborného v˘cviku
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‰tívili Evropsk˘ parlament, kde
probûhla beseda s europoslanci
a pfiedná‰ka ãeského pracov-
níka Evropského parlamentu
o EU. Dal‰í zajímavou ãástí ná-
v‰tûvy bylo také sledování plenár-
ního zasedání EP. Ve zb˘vajících
dnech pobytu se seznámili s histo-

rick˘m centrem mûsta ·trasbur-
ku. Na zpáteãní cestû se zastavili
v Nûmecku a prohlédli si technic-
ké muzeum v Sinsheimu.
Oba studenti se vrátili domÛ na-
d‰eni, cesta do ·trasburku totiÏ
splnila jejich oãekávání.

Eva Slováková

Kuchafii a ãí‰níci na gastronomické
soutûÏi Ahol Cup 2009

Fota: archiv S· R˘mafiov
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V kÛÏi ... fieditelky stfiední ‰koly

aneb Komensk˘ by se divil
Dne‰ní reportáÏ bude tak trochu jiná. Od tra-
diãních fiemesel se pfieneseme do oblasti
‰kolství a nahlédneme do fieditelny Stfiední
‰koly R˘mafiov. Za jejími dvefimi najdete stá-
le dobfie naladûnou a usmûvavou fieditelku
Ing. SoÀu Kováfiíkovou, která pÛsobí na ‰ko-

le jiÏ od roku 1984, ve funkci fieditelky od
roku 2004. MoÏná si fieknete, proã jsem si
pro dne‰ní reportáÏ vybral právû ji? Snad
proto, Ïe Sonin svátek pfiipadá na Den uãite-
lÛ (28. 3.), a také proto, Ïe její úsilí o rozvoj
stfiedního ‰kolství v R˘mafiovû je bezedné.

Patfií k tûm pedagogÛm, kter˘m se povolání
stalo zároveÀ zálibou.
Jak vlastnû takov˘ jeden den fieditelky a sou-
ãasnû uãitelky stfiední ‰koly vypadá? Jaká je
její pracovní náplÀ a co v‰echno musí zvlád-
nout? Na to nám dá odpovûì na‰e reportáÏ.

reportáÏ

Men‰í ‰edá budova Stfiední ‰koly
R˘mafiov na ulici Julia Sedláka se
pod obfií základní ‰kolou krãí ne-
smûle, zato se v‰ak mÛÏe pochlu-
bit svou „sestrou“ o pár metrÛ
níÏ. V té první sídlí fieditelství
‰koly a ekonomick˘ úsek, ale na
v˘uku sem dochází i znaãná ãást
ÏákÛ, ktefií spoleãnû se sv˘mi vrs-
tevníky z druhé budovy nav‰tû-
vují obory hotelnictví a turismus,
kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství, 
opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ ne-
bo obor hutník, kter˘ pomûrnû
nedávno vznikl ve spolupráci
s kovohutûmi Al Invest Bfiidliãná.
S fieditelkou SoÀou Kováfiíkovou
se potkáváme ráno v 7.30.
Zaãneme v˘ukou základÛ ekolo-
gie v prvním roãníku oboru ku-
chafi-ãí‰ník. „Trápí nás problém
velké absence, je to ne‰var, kter˘
se v posledních letech na stfied-
ních ‰kolách velmi rozmohl.
Pfiestupky se snaÏíme fie‰it ihned
s v˘chovnou poradkyní, pokud se
to nezlep‰í, kontaktujeme rodi-
ãe,“ svûfiuje se SoÀa Kováfiíková
pfii na‰em rychlém pfiechodu na
dolní budovu, kde za okamÏik za-
ãíná první hodina.
Vcházíme do tfiídy, Ïáci vstávají
a zdraví vyuãující. „Dnes bude-
me pokraãovat v tématu z minulé
hodiny, a tím byly sloÏky Ïivotní-
ho prostfiedí,“ zahájí hodinu fiedi-
telka a zapíná projekci na plátno.
Îáci si v‰e peãlivû zaznamenáva-
jí do sv˘ch se‰itÛ. V hodinû vlád-
ne pohoda a dobrá nálada. Je

znát, Ïe SoÀa Kováfiíková má re-
spekt a autoritu. A tak se doví-
dám, jaké jsou napfiíklad pfiíãiny
ekologick˘ch katastrof, co jsou
pfiírodní zdroje a jak je rozdûluje-
me.
Vyuãovací hodina uplyne jako
nic a my opût pfiecházíme na hor-
ní budovu, kde fieditelka uãí dru-
hou vyuãovací hodinu - základy
zemûdûlské v˘roby. Pfiestávku
ani nezaznamenám a uÏ sedím
v lavici u tfieÈákÛ oboru opraváfi
zemûdûlsk˘ch strojÛ. „Zkusíme si
zopakovat minulé uãivo - chov
prasat a chov skotu. Pojì, Dani-
eli, k tabuli a vezmi si Ïákovskou
kníÏku,“ oznamuje vlídnû, ale dÛ-
raznû fieditelka. U Daniela je vi-
dût, Ïe si z probíraného uãiva za-

pamatoval opravdu hodnû.
Souvisle sdûluje rozdûlení prasat
podle plemen, osvûtluje v˘znam
slova plemenitba, Ïe bfiezost

u prasnic trvá 115 dnÛ, a doplÀu-
je, co dûlá inseminaãní technik.
Pár doplÀujících otázek a do Ïá-
kovské kníÏky pfiibyla jedniãka.

Druh˘ hoch, kterého SoÀa Ko-
váfiíková zve k tabuli, zase vyprá-
ví o chovu skotu. Vûdomosti jsou
také na dobré úrovni, ale obãas si
na nûco nemÛÏe vzpomenout. Ale
i tak je to za dvû. V̆ uka pokraãu-
je nov˘m uãivem - o chovu drÛ-
beÏe. Îáci se dovídají, jaká ple-
mena drÛbeÏe existují a Ïe nej-
roz‰ífienûj‰ím plemenem slepic
jsou plemena masná, brojlefii,
a plemena nosná. Také jaká je na-
pfiíklad doba líhnutí u kufiat, krÛ-
Èat, kachÀat, housat a perliãek.
NeÏ se ãlovûk nadûje, uÏ se oz˘-
vá ‰kolní zvonek, kter˘ oznamuje
pfiestávku.
„Co se t˘ãe v˘uky, tak radûji
uãím rostlinnou v˘robu neÏ Ïivo-
ãi‰nou. Rostlinnou v˘robu jsem

vystudovala. Abych jako fieditelka
splÀovala podmínky pro pedago-
gickou práci, musím uãit ãtyfii ho-
diny t˘dnû. Pfiitom v sudém t˘dnu
uãím ‰est hodin a v lichém dvû
hodiny. Tak a teì musím rychle
sebûhnout na ekonomick˘ úsek
a podepsat ‘holkám’ v‰echny fak-
tury, potom se spolu zajedeme po-
dívat do dílen v Jamarticích, kde
mám pravidelnou hospitaci, pak
pojedeme na kontrolní ãinnost do
‰kolní jídelny a zároveÀ na obûd,
mrkneme se na ná‰ domov mlá-
deÏ a do cviãné kuchynû. Mou po-
vinností je také hospitace u jed-
notliv˘ch uãitelÛ ve tfiídách a pak
bych mûla konãit pracovní dobu,
ale je‰tû mi zb˘vá vyfiídit ‘papíro-
vé’ záleÏitosti - pfiestupy ÏákÛ z ji-
n˘ch ‰kol, pfieru‰ení vzdûlávání,
zmûny oboru nebo Ïádosti o indi-
viduální plán studia, u nichÏ mu-
sím ve správním fiízení vydat roz-
hodnutí. A na závûr sv˘ch pra-
covních povinností vyfiizuji e-ma-
ily. Nezfiídka b˘vám ve ‰kole aÏ
do veãera,“ upfiesÀuje s úsmû-
vem za chÛze po chodbû ‰koly
SoÀa Kováfiíková a dodává, Ïe
musí je‰tû dopracovat ‰kolní
vzdûlávací program pro jednotli-
vé obory a pfiedmûty. Vûru, není
toho málo.
Do toho mÛÏou zavolat z krajské-
ho úfiadu v Ostravû, kter˘ je zfii-
zovatelem ‰koly, a chtít, aby fiedi-
telka pfiijela na schÛzku ohlednû
pfiipravovaného projektu. Zají-
mám se, o jak˘ projekt se jedná.
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„Jde o projekt s názvem Centrum
technického vzdûlávání na Brun-
tálsku, do kterého je zapojeno pût
‰kol b˘valého okresu Bruntál.
Celková ãástka, která bude
v rámci tohoto projektu rozdûle-
na, ãiní 58 milionÛ korun a bude
hrazena ze strukturálních fondÛ
Evropské unie na základû Ope-
raãního programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013,“
vysvûtluje fieditelka. V rámci to-
hoto projektu má b˘t pro ‰kolu
pofiízena ‰piãková technologie,
která zahrnuje nejkvalitnûj‰í sou-
struhy, dílenské vybavení a ve‰-
kerou diagnostiku pro osobní
a nákladní automobily v hodnotû
12 milionÛ korun. ·kolní dílna by
mûla podle Soni Kováfiíkové
zmûnit místo a pfiestûhovat se
z Jamartic do haly b˘valé firmy
Rojana na ulici 8. kvûtna, sem po-
putují i nové technologie uÏ
v srpnu leto‰ního roku.
„Pfiedpokládám, Ïe s nov˘mi
technologiemi pfiibude i více Ïá-
kÛ. Od nového ‰kolního roku by-
chom také chtûli dát pfiíleÏitost
dospûl˘m uchazeãÛm o získání
maturity, takÏe pfiipravujeme ná-
stavbové studium. M˘m pfiáním
by bylo, po dohodû s krajsk˘m
úfiadem a s úfiadem práce, aby-
chom mohli otevfiít také rekvalifi-
kaãní kurzy na na‰e obory
a umoÏnit tak zájemcÛm získat v˘-
uãní list, pfiípadnû maturitu, a tím
je zafiadit do pracovního proce-
su,“ nastínila svoji vizi pfii pode-
pisování faktur na ekonomickém
oddûlení fieditelka SoÀa Kováfií-
ková.
Administrativní ãinnost na eko-
nomickém oddûlení máme za se-
bou, je ãas vyrazit na hospitaci do
dílen v Jamarticích. PfiijíÏdíme
k velké hale, pfied kterou je za-
parkováno nûkolik osobních aut.
Vcházíme dovnitfi a první, co nás
zaujme, jsou Ïáci, ktefií renovují
velk˘ vlek na pfiepravu balíkÛ

slámy nebo sena. OdstraÀují ko-
rozi a pfiipravují vlek na nátûr.
¤editelka se zajímá, jak kluci vy-
uÏívají získanou teorii v praxi,
a po oãku kontroluje jejich pra-
covní odûv. Zamûfiuje se také na
bezpeãnost pfii práci. Pfiichází
mistr odborného v˘cviku a infor-
muje o pracovních postupech
sv˘ch svûfiencÛ. Jdeme dále.
V dal‰í neveliké dílnû zase mají
kluci za úkol opravit motor osob-
ního auta. Stejné otázky t˘kající
se nabyt˘ch poznatkÛ a jejich
pfievedení do praxe. V dal‰í dílnû
probleskuje za nûkolika zástûna-
mi svûtlo od svafiování elektric-
k˘m obloukem. Sváfieãi se tady
pfiipravují na závûreãné zkou‰ky
a dva nejlep‰í na mezinárodní
soutûÏ O zlat˘ pohár Linde ve
svafiování, která probûhne v dub-
nu ve Fr˘dku-Místku.
Zajímám se, jakou mají absol-
venti Stfiední ‰koly R˘mafiov ‰an-
ci získat uplatnûní na trhu práce.

„Asi 30 procent ÏákÛ uãebních
oborÛ uspûje pfii pfiijímacím fiíze-
ní na nástavbové studium, velmi
dobré uplatnûní mají Ïáci oboru
kuchafi-ãí‰ník, ale ani Ïáci oboru
opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ ne-
mají problém najít uplatnûní.
Pochopitelnû Ïe nûjaké procento

absolventÛ ‘uvízne’ v fiadách ne-
zamûstnan˘ch. Nejvût‰í problém
ale vidím v novelizaci zákona
o pfiijímacích fiízeních, která dûlá
vrásky nejen ‰kolám, ale hlavnû
rodiãÛm i samotn˘m ÏákÛm. Îáci
si mohou podat aÏ tfii pfiihlá‰ky
a nikdo neví, která z tûch tfií pfii-
hlá‰ek bude úspû‰ná. A nemÛÏe

za to ani krajsk˘ úfiad, ani minis-
terstvo ‰kolství, ale bohuÏel ne
zrovna vhodné rozhodnutí posla-
necké snûmovny,“ posteskla si
SoÀa Kováfiíková.
Kontrolní ãinnost jsme zakonãili
u sváfieãÛ a odjíÏdíme do jídelny,
která se díky praxi ÏákÛ stfiední
‰koly stala jídelnou restauraãního
typu. Prostfiené stoly, pfiipravené
talífie a roznos jídla aÏ ke kliento-
vi. „Na‰í snahou je kvalitní stra-
vování a získávání cizích strávní-
kÛ, takzvaná zakázková ãinnost.
V souãasné dobû pfiipravujeme
obûdy pro 400 strávníkÛ, kapaci-
ta kuchynû je asi 420 strávníkÛ,“
informuje pfii obûdû fieditelka
SoÀa Kováfiíková a nenápadnû
sleduje vystupování ÏákÛ 2. roã-
níku oboru kuchafi-ãí‰ník a 3. roã-
níku oboru hotelnictví pfii obslu-
hování hostÛ. Je oãividnû spoko-
jená. „Ve ‘‰piãce’, kdy je jídelna
zaplnûna témûfi do posledního

místa, má i pût ÏákÛ co dûlat, aby
obsluhu zvládli,“ dovídám se
z úst fieditelky Soni Kováfiíkové.
Také v kuchyni pomáhají Ïáci 
oboru kuchafi-ãí‰ník a pfiitom se
uãí i základÛm pro pfiípravu „stu-
dené kuchynû“. Snahou vedení je
vafiit obûdy s minimálními nákla-
dy, a dennû si pfiitom mohou
strávníci vybrat ze dvou jídel.
Po obûdû se krátce zastavujeme
v domovû mládeÏe, kde je v sou-
ãasné dobû ubytováno osmadva-
cet ÏákÛ stfiední ‰koly. Celková
kapacita domova je ‰estatfiicet
míst. ¤editelka zji‰Èuje na recep-
ci, zda není potfieba fie‰it nûjaké
problémy. V‰e je v pofiádku, 
opou‰tíme internát a mífiíme do
cviãné kuchynû, kterou dnes vede
uãitelka odborného v˘cviku Anna
Jufienová. Cviãná kuchyÀka slou-
Ïí od 7.00 do 13.30 pro Ïáky prv-
ních roãníkÛ, ktefií se zde uãí zá-
kladÛm pro pfiípravu tepl˘ch
a studen˘ch pokrmÛ. Na praktic-
ké v˘uce se podílí také vedoucí
odborného v˘cviku Vûra Skopa-
lová, která plánuje kaÏd˘ uãební
den a práci v‰ech uãitelÛ odbor-
ného v˘cviku. Vidíme, Ïe do
trouby právû putuje tûsto na jed-
noduché mouãníky, které paní
Jufienová dokáÏe rychle a s mist-
rovsk˘m umem pfiipravit. ·kole
uÏ vûnovala 37 let svého Ïivota.
¤editelka získává dal‰í potfiebné
informace o dûní a praxi ÏákÛ
a poté odcházíme z budovy.
Pracovní doba konãí. Mám pocit,
Ïe dne‰ní reportáÏ ubûhla nûjak
rychle. „Teì nastává ten oka-
mÏik, kdy se vracím do kanceláfie
a zaãínám vyfiizovat svoji agendu
a e-mailovou po‰tu,“ informuje
mû o dal‰í pracovní ãinnosti fiedi-
telka. Nebudu déle zdrÏovat.
Louãíme se a já dûkuji za dal‰í
cennou zku‰enost. A pfieji v‰e
nejlep‰í k svátku, SoÀo, stejnû ja-
ko vám v‰em, kantofii! 

JiKo
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Vykopli dvefie a vyhroÏovali smrtí
Rodinné spory pfiivedly 29letého a 31letého muÏe za hranici zákona.
Dne 6. bfiezna byli obvinûni z trestn˘ch ãinÛ v˘trÏnictví, poru‰ování
domovní svobody a násilí proti skupinû obyvatelÛ a jednotlivci za na-
padení 48letého muÏe z Bfiidliãné. Na poãátku února mûli vykopnout
dvefie muÏova bytu, fyzicky jej napadnout a vyhroÏovat jemu i jeho
rodinû smrtí.

Odnesla trÏbu z baru
Obvinûní z trestného ãinu krádeÏe si v tûchto dnech vyslechla 25letá
Ïena z R˘mafiova. Koncem ledna si z baru na Ml˘nské ulici
v R˘mafiovû odnesla trÏbu 8 tisíc Kã. VyuÏila chvíle, kdy byla obslu-
ha v jiné ãásti restaurace, a odcizila obsah penûÏenky uloÏené v zá-
suvce.

Schovala majetek pfied exekutorem
Z trestn˘ch ãinÛ mafiení v˘konu úfiedního rozhodnutí a kfiivého obvi-
nûní se bude zpovídat 37letá Ïena z R˘mafiova. Je obvinûna, Ïe vloni
v lednu pfii exekuci ukryla pfied soudním vykonavatelem domácí ki-
no a videorekordér, které byly sepsány pro v˘kon rozhodnutí k uspo-
kojení pohledávky. Exekutorovi sdûlila, Ïe tyto vûci nikdy nemûla,
a pfii v˘slechu kfiivû obvinila svého b˘valého manÏela, Ïe vûci prodal.

Ne‰Èastná tfiináctka
Pátek 13. bfiezna byl smoln˘m dnem pro 40letého majitele bytu na
Bartákovû ulici v R˘mafiovû. Do jeho bytu se vloupal zlodûj, po‰ko-
dil dvefie do pokoje a odcizil finanãní hotovost v celkové v˘‰i 13 ti-
síc Kã, kterou mûl majitel uloÏenou mezi knihami a v sekretáfii.

Policie dopadla filmového piráta
Bruntál‰tí kriminalisté po intenzivním nûkolikamûsíãním ‰etfiení odhalili 26le-
tého muÏe z R˘mafiova, kter˘ neoprávnûnû rozmnoÏoval a prodával neofici-
ální kopie audiovizuálních dûl chránûn˘ch autorsk˘m právem. ZpÛsobil ‰kody
ve v˘‰i okolo 52 mil. Kã.
MuÏ mûl prostfiednictvím internetu nabízet více neÏ 600 filmov˘ch ti-
tulÛ vãetnû momentálních novinek na trhu za cenu 35 Kã za jedno
DVD. ZájemcÛm zasílal seznam a komunikoval pfies e-mailovou ad-
resu. Filmy posílal prostfiednictvím po‰ty na dobírku. Nûkolika desít-
kám zájemcÛm prodal celkem 138 DVD. Policisté u obvinûného za-
jistili 456 nosiãÛ a notebook s externím harddiskem. ZpÛsobená ‰ko-
da ãiní 52 mil. Kã, ale po‰kozená spoleãnost se pfiipojuje k trestnímu
stíhání se ‰kodou cca 600 tisíc Kã. MuÏi hrozí trest odnûtí svobody
aÏ do v˘‰e dvou let. Z podkladÛ tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Hasiãi v terénu

Hasiãi pofiádali
Den poÏární bezpeãnosti

V pátek 13. bfiezna bylo na základnách
hasiãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ v kraji
ru‰no. Profesionální jednotky se pre-
zentovaly na Dnu poÏární bezpeãnosti.
Hasiãské stanice otevfiené pro ve-
fiejnost, kontrola pfiíjezdov˘ch ko-
munikací a poÏárních nástupních
ploch na vybran˘ch sídli‰tích, roz-
dávání varovn˘ch letáãkÛ neukáz-
nûn˘m fiidiãÛm, kontrola diskoték
a dal‰ích noãních podnikÛ, náv‰tû-
vy poÏárních aktivistÛ na základ-
ních ‰kolách, akce pro vefiejnost na
námûstích - to je v kostce náplÀ
Dne poÏární bezpeãnosti v Morav-
skoslezském kraji, kter˘ letos pfii-
padl v celé âeské republice na pá-
tek 13. bfiezna.
Den poÏární bezpeãnosti vyhla‰uje
jiÏ od roku 2000 v celé republice
âeská asociace hasiãsk˘ch dÛstoj-
níkÛ, a to vÏdy jednou roãnû, po-
kud moÏno na „‰Èastn˘“ pátek tfii-
náctého. Cílem je soustfiedit do
jednoho dne preventivní akce, kte-
ré profesionální hasiãi pfiipravují

a uskuteãÀují v prÛbûhu celého ro-
ku. Záchranáfii chtûjí hlavnû varo-
vat pfied poÏáry a jejich negativní-
mi dÛsledky pro Ïivoty a zdraví li-
dí i jejich majetek. A hasiãi
v Moravskoslezském kraji tento cíl
rozhodnû neodb˘vají.
Ze stanic HZS MSK byly letos ofi-
ciálnû otevfieny pro ‰koly a ve-
fiejnost v‰echny v okresech Fr˘-
dek-Místek, Karviná, Bruntál (sta-
nice Bruntál, Krnov, R˘mafiov)
a v Ostravû. Na hasiãské stanici
v R˘mafiovû byly pfiipraveny po-
drobné ukázky zásahové techniky
i s moÏností vyzkou‰et si hasiãské
obleãení, prohlídka zázemí stanic
a tfieba i odpovûdi na dotazy typu,
co dûlají hasiãi, kdyÏ právû nezasa-
hují. Na r˘mafiovské základnû zá-
chranného hasiãského sboru se
Den poÏární bezpeãnosti uskuteã-
nil v dobû od 8 do 14 hodin.

Z podkladÛ Petra KÛdely,
tiskového mluvãího HZS MSK,

pfiipravil JiKo

Hasiãi zasahovali
u dvou dopravních nehod

Zaãátek bfiezna byl pro r˘mafiovské hasiãe celkem klidn˘. O ví-
kendu 7. a 8. bfiezna vyjíÏdûli ke dvûma dopravním nehodám.
Sobotní havárie si na‰tûstí nevyÏádala Ïádné zranûní. ¤idiã ne-
zvládl v Jamarticích vozidlo, sjel do zahrady, pfierazil plot a zasta-
vil se aÏ o sudy s odpadem. Hasiãi provedli zaji‰tûní vozidla a mís-
to události pfiedali Policii âR. Nedûlní dopravní nehoda, která se
stala v R˘mafiovû, si vyÏádala lehãí zranûní. Pfii pfiíjezdu jednotky
HZS byli fiidiã i spolujezdec jiÏ v péãi rychlé lékafiské pomoci.

Z podkladÛ HZS R˘mafiov zpracoval JiKo

Foto: archiv PâR Bruntál

Foto: HZS R˘mafiov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zastupitelé se shodli: Vûtrníky u nás nejsou Ïádoucí
Zastupitelstvo mûsta revokovalo
své usnesení a neschválilo smlou-
vu o smlouvû budoucí vãetnû pfií-

lohy Smlouva o zfiízení vûcného
bfiemene se spoleãností Vûtrná 
energie Morava, s. r. o., Brno -

Zfiízení podzemního (nadzemní-
ho) kabelového vedení a roz‰ífiení
trafostanice na pozemcích ve
vlastnictví mûsta Bfiidliãná. Tento
zámûr jednomyslnû schválili
v‰ichni zastupitelé. Nynûj‰í usne-
sení je v˘razem pfiesvûdãení za-
stupitelÛ, podporovaného obãany
mûsta, o nevhodnosti vûtrn˘ch 
elektráren (VTE) v na‰em regio-
nu a odmítnutím dal‰í komunika-
ce s investorem, kter˘ plánoval
vyvedení v˘konu celkem 35 VTE
ve Velké ·táhli, RyÏovi‰ti,
Lomnici a Huzové-Arnolticích
v rozvodnû v Bfiidliãné.
Na jednání bylo uvedeno, Ïe
v poslední dobû dochází k narÛ-
stajícímu tlaku obcí regionu
R˘mafiovska a krajského úfiadu
Moravskoslezského kraje na sta-

rosty Velké ·táhle, Lomnice
a RyÏovi‰tû, aby se vzdali sv˘ch
zámûrÛ na stavbu vûtrn˘ch parkÛ.
Jejich zámûry znehodnocují kra-
jinn˘ ráz a jsou v rozporu se stra-
tegií jak kraje, tak regionu. Kraj
vyjadfiuje svÛj záporn˘ postoj uÏ
dva roky (viz studii o vhodnosti
VTE v MSK ze 7/2007) a nyní
i v návrhu Zásad územního roz-
voje MS kraje. V obou dokumen-
tech nejsou VTE v na‰em regionu
pfiípustné pfiedev‰ím kvÛli krajin-
nému rázu. Napfiíklad regulativy
v nich uvedené nedoporuãují
v pásmu 3 km od pfiírodních par-
kÛ Údolí Bystfiice a Sovinecko
stavbu vûtrníkÛ. A to je pfiípad
v‰ech dvaceti elektráren v Lom-
nici a RyÏovi‰ti. 

Ing. Antonín Králíkâlenové zastupitelstva na posledním jednání Foto: D. Mach

Turistické zajímavosti - projekt nauãné stezky v Bfiidliãné
Cílem tohoto projektu, jehoÏ autorem je mûsto
Bfiidliãná (Ing. Svatoslav Schwarzer), je vy-
tvofiení nauãné stezky v Bfiidliãné. Stezka bu-
de mít charakter odpoãinkové a klidové zóny
s nauãn˘mi prvky, coÏ uvítají nejen obãané
Bfiidliãné a okolí, ale zejména turisté pfiijíÏdû-
jící k nám za relaxací. Na tuto stezku bude na-
vazovat nauãná stezka vedoucí z RyÏovi‰tû.

Stezka je fie‰ena rekonstrukcí lesní cesty, in-
stalací rozcestníku, informaãních tabulí a lavi-
ãek. Souãástí navrhované nauãné stezky bude
také vodní prvek - jezírko, dále studánka a tá-
bofii‰tû, které bude slouÏit k oddychu a rekre-
aci, pfiípadnû volnoãasov˘m aktivitám. V pro-
storu tábofii‰tû bude v pfiední ãásti umístûna
tabule informující o stávajících lesních

cestách a cyklotrasách. Dále budou na plo‰e
umístûny lavice se stoly, laviãky, stojan na ko-
la, ohni‰tû a pfiístfie‰ek. RovnûÏ zde budou 
umístûny tabule u rybáfiské líhnû s popisem je-
jí historie a souãasného chovu ryb. Na vhod-
ném místû bude umístûna tabule s popi-
sem flóry a fauny v této lokalitû. 

Daniel Mach

Aktivní dÛchodci
V pondûlí 9. bfiezna si místní klub
dÛchodcÛ naplánoval vlastní 
oslavu MDÎ. Ve své klubovnû na
staré ‰kole se pfied tfietí hodinou
odpolední scházely vesmûs Ïeny
dÛchodkynû, i kdyÏ by s radostí
uvítaly nûjak˘ ten muÏsk˘ protûj-
‰ek, ale bohuÏel, pánové mûli na-
plánováno zfiejmû nûco jiného.
·koda, fiíkaly si, pánové mohli 
ochutnat z pfiinesen˘ch dobrot,
zavzpomínat, jaké to b˘valo dfiív,
a posléze si i zatanãit pfii reprodu-
kované hudbû. Takhle si milé Ïe-
ny musely vystaãit samy a nako-
nec jim to ani nevadilo.
Tato akce nebyla v tomto roce
první. V lednu se uskuteãnila
pûkná beseda s pozvanou kosme-
tiãkou, která poutavou formou se-
známila pfiítomné Ïeny se zákla-
dy líãení a kosmetiky a zároveÀ

pfiedvedla v‰e v praxi. Pfiítom-
n˘m se tato akce velmi líbila
a plánují její dal‰í pokraãování.
V únoru si Ïeny pozvaly odborni-
ci na drhání a i tato akce se setka-
la s pfiízniv˘m ohlasem.
Místní klub dÛchodcÛ pod vede-
ním paní Vojáãkové a MlãÛchové
pfiipravuje dal‰í dvû zajímavé ak-
ce. V pondûlí 30. bfiezna se se-
jdou seniofii a seniorky k soutûÏi
o nejvydafienûj‰í malované vajíã-
ko k nastávajícím VelikonocÛm.
Zveme proto dal‰í „malífie“, ktefií
o této soutûÏi je‰tû nevûdí, aby
v tento den v 15 hodin pfii‰li do
klubovny dÛchodcÛ na staré ‰ko-
le a pfiedstavili svou dovednost
pfii malování vajíãek.
Druhou akcí hned následující
den, v úter˘ 31. bfiezna, kterou
dámy obûtavû pfiipravily, je sou-

tûÏ ve známé a populární hfie s ná-
zvem „âlovûãe, nezlob se“. Jak-
mile tato akce ve‰la ve známost,
hlásili se první soutûÏící, a to ne-
jen z Bfiidliãné. Pochopitelnû

i dal‰í hráãi jsou vfiele vítáni, her
bude nachystáno dostatek. Pro
v‰echny budou pfiipraveny malé,
ale zajímavé dáreãky.

Daniel Mach

Opût se vám hlásí zpravodajství Základní ‰koly Bfiidliãná
Po krátké odmlce jsme tu zase. Tentokrát
máme pût nov˘ch zpráviãek, abychom se
tro‰ku pochlubili a hodnû poprosili. TakÏe,
máte-li ãas i chuÈ, ãtûte, prosím!
Hned první zpráva je vlastnû prosba - v˘zva
pro v‰echny, kdo rádi fotí ãi se jinak v˘tvarnû

projevují. Oã jde? O v˘stavu! Rozhodli jsme
se totiÏ u pfiíleÏitosti Dne vody a Dne Zemû 
uspofiádat v˘stavu fotografií a v˘tvarn˘ch
prací s námûtem Voda ãaruje. Zá‰titu nad
touto akcí a souãasnû hlavním organizátorem
je SK ASK Bfiidliãná pfii Z·. Úãastnit se jí

mohou v‰ichni - dûti, dospûlí, amatéfii i pro-
fesionálové. Pokusíme se získat i drobné dár-
ky, abychom mohli ohodnotit tfii nejúspû‰nûj-
‰í z kaÏdé kategorie. V̆ tvarné práce a fota pfii-
jímáme od 10. bfiezna do 15. dubna. Je moÏné
poslat je po‰tou ãi pfiinést, v pfiípadû fotografií

Foto: Daniel Mach
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Historické detaily - 4. ãást

Jméno a pfiíjmení ...................................................................................................

Adresa .....................................................................................................................

Telefonní kontakt ...................................................................................................

Místo, kde se objekt nachází .................................................................................

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 4
✁

i zaslat v co nejlep‰í kvalitû emailem na adre-
su: kveta.derdova@seznam.cz. V‰echny do-
ruãené práce budou vystaveny v prostorách
‰koly a pozdûji i na dal‰ích místech. Aby ne-
do‰lo k nûjak˘m nepfiesnostem, prosíme vy-
stavovatele, aby byly exponáty vÏdy fiádnû 
oznaãeny jménem, vûkem autora a pfiesnou
adresou, popfiípadû emailovou adresou nebo
telefonním ãíslem pro pfiípad potfieby vás kon-
taktovat. UÏ dnes se moc tû‰íme na va‰e pfiís-
pûvky, v˘stavka je otevfiena v‰em, i tûm, kdo
Ïijí mimo mûsta Bfiidliãná a R˘mafiov. Znáte-
li nûkoho, kdo by mohl mít zájem se zúãast-
nit, prosím dejte mu na nás kontakt nebo to
sdûlte nám. Dûkujeme!

V 1. kole internetové vûdomostní soutûÏe
pofiádané Seznamem, urãené pro tfiídní ko-
lektivy z celé âR, se umístila na‰e tfiída 
8. A mezi pûti nejúspû‰nûj‰ími a kaÏd˘ ãlen
této skupiny získal vûcné ocenûní. Myslíme
si, Ïe se o svou radost z úspûchu mÛÏeme po-
dûlit i s vámi.
K 28. únoru se podafiilo dokonãit díky fi-
nanãní podpofie LesÛ âR, s. p., první etapu
projektu Li‰ákova stezka. Mûla by slouÏit
pfiedev‰ím pro environmentální v˘chovu, ale
bude pfiístupná i v‰em, kdoÏ mají zájem
o pfiírodu. O tomto zámûru jsme jiÏ dfiíve 
informovali. Teì jen ãekáme na lep‰í poãasí,
aby bylo moÏno v prostorách areálu na‰í ‰ko-

ly zabetonovat úchytky pro stojany, a vûfií-
me, Ïe v nejbliÏ‰í dobû vás budeme moci po-
zvat na slavnostní otevfiení.
Na zaãátku bfiezna jsme se dozvûdûli, Ïe
jsme byli vybráni v grantovém programu
RWE Transgas Net. Bude tak finanãnû pod-
pofien ná‰ projekt zahrnující dal‰í etapy
Li‰ákovy stezky. Napfiíklad proÏitkovou pû-
‰inku, bylinkovou spirálu, a dokonce, z ãe-
hoÏ máme nejvût‰í radost, vybudování ven-
kovní uãebny - altánu. No uznejte, to se ne-
dá jen tak tutlat, ta zpráva a radost se prostû
musí dostat ven! 

Kvûta Dûrdová

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v dubnu

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

Pondûlí 14.00 - 18.00 Úter˘ 14.00 - 17.00
Stfieda 14.00 - 18.00 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
Na Velikonoãní pondûlí 13. dubna bude zavfieno!

Pozvánka

V nedûli 12. dubna v 17 hodin
se bude konat

ve farním kostele v Bfiidliãné

Velikonoãní koncert
Úãinkovat bude

Chrámov˘ sbor Bernardini
v trochu netradiãní podobû a jejich hosté

Dennû procházíme v na‰em
mûstû R˘mafiovû kolem
nejrÛznûj‰ích architekto-
nick˘ch pozoruhodností
a kulturních památek, his-
torick˘ch detailÛ, fascinu-
jících fasádních ãi dvefi-
ních ornamentÛ, unikát-
ních a originálních korouh-
viãek, jeÏ zde zanechali
mistfii stavitelé, fiezbáfii, te-
safii, sochafii nebo umûleãtí
kováfii. V dne‰ní uspûchané
dobû protkané sítûmi mo-
bilních operátorÛ, kdy
z kanceláfií a pokojÛ blika-
jí monitory poãítaãov˘ch
sestav a dûti si hrají ve vir-
tuálním svûtû, jen stûÏí za-
stavíme svÛj krok, pozved-
neme hlavu vzhÛru a za-
myslíme se napfiíklad nad
tím, kter˘ umûlec obdaro-
van˘ fantazií dílo pro dal‰í
pokolení zanechal. (Zaãít
soutûÏit mÛÏete kdykoliv,
i s jedním ústfiiÏkem máte
‰anci na v˘hru.)

SoutûÏ pfiipravil JiKo
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Frost s psovodem Jifiím Koudelou skonãili pátí
Dne 21. února se uskuteãnil zimní obranáfisk˘
závod na cviãi‰ti v Oticích. SoutûÏilo se v ka-
tegorii IPO1 (pro mládeÏníky) a IPO3 (pro do-
spûlé). Sjelo se celkem 19 závodníkÛ se psy.
V kategorii IPO1 startovalo za ‰patného poãa-

sí pût mládeÏníkÛ, v IPO3 pak 14 soutûÏících,
mnozí z nich mnohonásobní úãastníci mistrov-
ství âeské republiky. Konkurence byla veliká.
Závod posuzovali Miroslava Tichá a MUDr.
Jifií Tich˘, figurovali M. Ufiiãafi a M. Hájek. Za

organizaci KK Dobfieãov se zúãastnil Jifií
Koudela s nûmeck˘m ovãákem Frostem ze
Slovanského domu, kter˘ v konkurenci kyno-
logické elitní ‰piãky skonãil na 5. místû.

Jifiina Koudelová, jednatelka KK Dobfieãov

Vítûzové IPO 1 Vítûzové IPO 3 Fota: archiv KK Dobfieãov

Struãné zhodnocení postupu revitalizace na R˘mafiovsku
Ceny energie nutné k vytápûní domÛ neustále rostou (i kdyÏ letos moÏ-
ná dojde k malé pfiechodné korekci tohoto trendu z dÛvodu reakce do-
davatelÛ na sníÏení ceny plynu) a je nutno vyuÏít vhodné zpÛsoby za-
teplení domÛ projektovan˘ch a postaven˘ch v minul˘ch desítkách let,
aby se jejich spotfieba, náklady na vytápûní (a s tím i vliv na velikost 
ekologické zátûÏe související se spotfiebou fosilních paliv) sníÏily a zá-
roveÀ do‰lo i k v˘raznému zv˘‰ení tepelné pohody obyvatel i estetické 
úpravû ‰ed˘ch panelov˘ch ãi cihlov˘ch domÛ.
Okresní stavební bytové druÏstvo (OSBD) Bruntál zaãalo v roce 2005
s revitalizacemi panelov˘ch domÛ s vyuÏitím programu Panel, tj. s vyu-
Ïitím státních dotací na úroky z poskytnut˘ch úvûrÛ. Podmínky pro pfii-
znání této dotace se kaÏdoroãnû v˘raznû mûní, v souãasnosti nejsou v˘-
hodné tak jako v roce 2006, ale lze oãekávat jejich opûtné zlep‰ování.
Lze obecnû fiíci, Ïe prÛmûrná cena zateplení jednoho bytu se pohybuje
okolo 170 - 200 tis. Kã (dle celkového rozsahu zateplení - v˘mûna 
oken, zateplení fasády, v˘mûna vchodov˘ch dvefií, zateplení stfiechy, za-
teplení lodÏií...). Splátka úvûru pak ãiní obvykle cca 1 000 Kã mûsíãnû
na byt, ãást je moÏno hradit z úspory záloh na teplo, ãást z fondu oprav,
a teprve pokud tyto zdroje nestaãí, je nutno pfiistoupit k nav˘‰ení záloh.
Návratnost takto provedené investice je dlouhodobá a v˘raznû závislá
na dal‰ím v˘voji cen tepla, dosaÏené efekty jsou v‰ak okamÏité a v˘-
raznû pozitivní. Velmi pozitivní zejména v prvních letech splácení úvû-
ru pro tvorbu fondÛ oprav je v˘‰e uvedená státní dotace.
Nejvût‰í objem revitalizaãních prací byl proveden v roce 2006 a pokra-
ãoval dále i letech 2007 a 2008. V souãasné dobû je zatepleno cca 75 %
druÏstevních domÛ, pfiiãemÏ v leto‰ním roce se k zateplení chystají dal-
‰í dva domy. U zb˘vajících domÛ probûhly alespoÀ dílãí práce - v˘mû-
na oken, vchodov˘ch dvefií apod. v závislosti na stavu fondÛ oprav jed-
notliv˘ch domÛ a moÏností dosáhnutí souhlasu potfiebné vût‰iny ná-
jemníkÛ nebo vlastníkÛ s rozsahem oprav a zateplení.
Srovnání celkové spotfieby tepla u zateplen˘ch domÛ OSBD za rok
2004 (pfied zahájením revitalizaãních prací) s minul˘m rokem 2008 je
následující:

PrÛmûrná úspora tepla u komplexnû zateplen˘ch domÛ dosahuje té-
mûfi 50 %. Nejvy‰‰í úsporu ve v˘‰i 62,8 % dosáhl dÛm na Vûtrné 
ulici ã. 14, 16, 18 v R˘mafiovû. Projektované oãekávané úspory tepla
ve v˘‰i 40 % bylo tedy dosaÏeno, lep‰í neÏ projektovan˘ v˘sledek lze
vysvûtlit kvalitou provedeného zateplení, instalací regulaãních venti-
lÛ, zv˘‰enou pozorností domovníkÛ a uÏivatelÛ vûnovanou efektivní
optimalizaci spotfieby tepla a v neposlední fiadû téÏ klimaticky mi-
mofiádnû tepl˘m rokem 2008.

Srovnání cen tepla v letech 2004 a 2008:

Tabulkové zhodnocení obou vlivÛ - zateplení a ceny tepla - v nákla-
dech na otápûní u dvou konkrétních zateplen˘ch domÛ:

Jak je vidût z v˘‰e uvedené tabulky, u obou domÛ pfies nárÛst ceny
tepla v uvedeném období do‰lo díky zateplení k reálnému sníÏení
plateb za teplo.
Ve vyjádfiení spotfiebovaného tepla na 1 m2 otápûné pfiepoãitatelné

Organizace a spolky
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Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Informaãní centrum R˘mafiov nabízí zájemcÛm 

o sjezdové lyÏování prodej permanentek s moÏností
získání skipasu do Skiareálu Avalanche a dal‰í zajímavé slevy,

které se t˘kají i celého hotelového komplexu.

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

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvání na besedu

doc. Mgr. Jindfiich ·treit 
v Mûstské knihovnû R˘mafiov 

Tvorba do roku 1989
pondûlí 30. bfiezna v 17 hodin

7. - 31. 3. 2009
Netradiãní svût Oldfiicha ·embery

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
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 I. pololetí roku 2009:

KaÏdé liché úter˘ v mûsíci:
7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6. a 30. 6.

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

Galerie Na RÛÏku

Jakub Vala:

abstrAKTY

17. 2. - 6. 4. 2009

(derniéra

6. dubna)

plochy dosáhly nejniÏ‰í spotfieby domy Jesenická 461 a 462 v Bfii-
dliãné, a to 0,247 GJ/m2, v R˘mafiovû pak Jungmannova 3 s hodno-
tou 0,269 GJ/m2. U nezateplen˘ch domÛ se pohybuje spotfieba na 
1 m2 vytápûné plochy od 0,60 - 0,90 GJ/m2.
Vûfiím, Ïe uvedená ãísla a dobré zku‰enosti z mnoha zateplen˘ch do-
mÛ povedou k zamy‰lení nájemníky a vlastníky dosud nezateplen˘ch
domÛ a pfiispûjí tak k jejich rozhodnutí realizovat zateplení.

Pokud jde o dal‰í nutné plánované investice OSBD v následujícím
období, kromû dokonãení revitalizace se bude jednat hlavnû o dÛraz
na rekonstrukci v˘tahÛ tak, aby byly v pfiíslu‰n˘ch termínech odstra-
nûny nedostatky z revizí v minul˘ch letech a v˘tahy zároveÀ splÀo-
valy v‰echny poÏadavky platn˘ch norem.

Obvodová komise R˘mafiov pfii OSBD Bruntál,
pfiedseda Ing. Ladislav Volek

Místní skupina âeského ãerveného kfiíÏe v R˘mafiovû
SBùR A V¯DEJ O·ACENÍ

Místní skupina ââK v R˘mafiovû bude i letos pokraãovat v provozu o‰acovacího stfiediska na Palackého ulici 11 (budova Mûstsk˘ch sluÏeb
a Bytermu, 1. patro vpravo). MÛÏete sem pfiinést ãisté a nepo‰kozené odûvy, které moÏná uÏ vy‰ly z módy, ale jin˘m mohou je‰tû dobfie poslouÏit.

Provozní doba v roce 2009:
ST¤EDA âTVRTEK

9.00 - 15.00 9.00 - 14.00
22. dubna 20. kvûtna 23. dubna 21. kvûtna
24. ãervna 22. ãervence 25. ãervna 23. ãervence
24. srpna 23. záfií 25. srpna 24. záfií
21. fiíjna 18. listopadu 22. fiíjna 19. listopadu
9. prosince 10. prosince MS ââK R˘mafiov



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Hloupost bláznÛ b˘vá vÏdycky brouskem moudr˘ch.

William Shakespeare
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Známá i neznámá v˘roãí
28. 3. 1899 nar. Karel Konrád, prozaik a publicista (zemfi. 11. 12.

1971) - 110. v˘roãí narození
28. 3. 1914 nar. Bohumil Hrabal, spisovatel a scenárista (zemfi. 

3. 2. 1997) - 95. v˘roãí narození
29. 3. 1869 nar. Ale‰ Hrdliãka, ãechoamerick˘ antropolog a cesto-

vatel (zemfi. 5. 9. 1943) - 140. v˘roãí narození
30. 3. 1844 nar. Paul Verlaine, francouzsk˘ básník (zemfi. 8. 1. 1896)

- 165. v˘roãí narození
1. 4. 1809 nar. Nikolaj Vasiljeviã Gogol, rusk˘ spisovatel (zemfi.

4. 3. 1852) - 200. v˘roãí narození
5. 4. 1989 zemfi. Karel Zeman, filmov˘ scenárista, v˘tvarník a re-

Ïisér (nar. 3. 11. 1910) - 20. v˘roãí úmrtí
6. 4. 1904 nar. Jifií Frejka, reÏisér, divadelní teoretik, kritik a pe-

dagog (zemfi. 27. 10. 1952) - 105. v˘roãí narození
8. 4. 1859 nar. Edmund Husserl, nûmeck˘ filosof fenomenolog

(zemfi. 27. 4. 1938) - 150. v˘roãí narození
8. 4. 1914 zemfi. Jakub Arbes, prozaik a publicista, tvÛrce roma-

neta (nar. 12. 6. 1840) - 95. v˘roãí úmrtí

DUBEN 2009
30. 3. SVâ 9.00 Keramika s Bufiinkou
2. 4. SVâ 11.00 Keramická dílna pro ‰koly
6. 4. SVâ 17.00 Velikonoãní turnaj ve stolním tenisu 

ÏákÛ a dorostu
9. 4. SVâ 10.00 V̆ tvarná dílna pro dûti - drátované 

vajíãko
14. 4. SVâ 9.00 Cviãení s Bufiinkou
15. 4. SVâ 8.30 Keramická dílna pro ‰koly
15. 4. tûl. Z· 13.30 Okrskov˘ turnaj ve vybíjené

1. máje 4. a 5. tfi. Z·
18. 4. SVâ 20.00 Mal˘ pignic bluesov˘ - Pepa Streichel,

retro blues
18. 4. SVâ 15.00 28. roãník Pódiov˘ch skladeb ve spo-

lupráci s TJ SPV
22. 4. tûl. 14.00 Velikonoãní laÈka - soutûÏ ve skoku 

Národní vysokém 6.-9. tfi.
22. 4. SVâ 17.00 Keramika pro vefiejnost
23. 4. SVâ 9.00 Keramické dílna pro ‰koly
25. 4. SVâ 16.30 Na kfiídlech Orientu - taneãní pásmo 

zájmov˘ch krouÏkÛ orientálního tance
SVâ R˘mafiov

27. 4. SVâ 9.00 Keramika s Bufiinkou
28. 4. SVâ 9.00 Cviãení s Bufiinkou

Narodili se noví obãánci
Natálie âu‰ková ........................................................ .... R˘mafiov
Natálie Kováãová ........................................................... R˘mafiov
Michaela Re‰ková ........................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Jifiina Grebeníãková - R˘mafiov .......................................... 80 let
Jarmila Tou‰ková - Janovice ................................................ 80 let
NadûÏda DoleÏelová - R˘mafiov .......................................... 81 let
RÛÏena Weinerová - R˘mafiov ............................................ 81 let
Franti‰ka Václavíková - R˘mafiov ....................................... 82 let
Gertruda Boxanová - R˘mafiov ........................................... 82 let
Josefa Velartová - R˘mafiov ................................................. 82 let
Milada Mofikovská - R˘mafiov ............................................ 83 let
Josef Floryk - R˘mafiov ....................................................... 92 let

Rozlouãili jsme se
Pavel Sekerka - R˘mafiov ....................................................... 1929
Jifiina Plá‰ková - R˘mafiov ..................................................... 1933
Franti‰ek Rau‰er - R˘mafiov ................................................... 1919

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

Pranostiky na mûsíc duben
• Studen˘ a mokr˘ duben plní sklepy a sudy.
• Po boufice v dubnu pfiipadají mrazíky.
• NechÈ si duben sebelep‰í b˘vá, ovãákovi hÛl pfiec jen se zasnûÏívá.
• Sníh dubnov˘ hnojí, bfieznov˘ tráví.
• Teplé de‰tû v dubnu - teplé dny v fiíjnu.
• Je-li v dubnu tepl˘ dé‰È, hojné poÏehnání jest.
• Je-li duben pûkn˘, bude kvûten je‰tû lep‰í.
• Co duben na‰etfií, to kvûten spálí.
• KdyÏ dubnov˘ vítr do stodoly fiãí, po Ïních díru nenajde.
• Boufiky v dubnu zvûstují dobré léto.

Letní tábor SVâ R˘mafiov v Jemnici

TTTT AAAA JJJJ EEEE MMMM SSSS TTTT VVVV ÍÍÍÍ KKKK ÁÁÁÁ PPPP ùùùù
MMMM NNNN IIII CCCC HHHH AAAA FFFF RRRR AAAA NNNN TTTT IIII ···· KKKK AAAA

4. - 12. 7. 2009

* Pro dûti od 3. tfiídy
* Program: dny plné dobro-
druÏství, tajemn˘ch zpráv, hry,
koupání, v˘lety, jízda na koni...

* Cena: 2850 Kã
* Pfiihlá‰ky a informace:
Helena Tesafiová, SVâ R˘ma-
fiov, tel.: 554 211 410
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Koláãe nejvíc chutnaly 5. B
Îáci 5. B Základní ‰koly R˘mafiov s tfiídní uãitelkou ·árkou
Buchtovou se stali vítûzi leto‰ního 16. roãníku soutûÏe 5. tfiíd
Entent˘ny. Zábavnû-vûdomostní soutûÏe, kterou pravidelnû pofiádá
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, se letos zúãastnily ãtyfii páté tfiídy.
Tfii z R˘mafiova a jedna z Bfiidliãné. Po ‰esti kolech vzájemn˘ch ut-
kání byly v˘sledky velmi vyrovnané. Tfii tfiídy získaly po 2 bodech
a o vítûzství muselo nakonec rozhodnout skóre.

Pofiadí na dal‰ích místech:

2. místo:    5. A Bfiidliãná
3. místo:    5. A R˘mafiov
4. místo:    5. C R˘mafiov

SoutûÏící kolektivy dostaly keramické Entent˘ny z dílny Evy
Kudlákové, diplomy a vynikající obfií koláãe z R˘mafiovské pekárny.
SponzorÛm dûkujeme. Helena Tesafiová

Mûstská knihovna

Milí spoluobãané, dûti a pfiátelé dûtsk˘ch
kníÏek!
UÏ jste sly‰eli o noci v knihovnû? Víte, co
dûlají kníÏky v noci?
To se mohou dozvûdût dûti bûhem pohádko-
vého veãera, kter˘ v âeské republice pro-
bûhne uÏ po‰esté. V pátek 3. dubna 2009 se
v r˘mafiovské knihovnû koná Noc s Ander-
senem, pro kterou knihovníci a ‰ikovné paní
uãitelky pfiipravili lákav˘ program s noãním
ãtením pohádek. Spoleãná akce Klubu dût-
sk˘ch knihoven SKIP se koná v rámci kam-
panû Bfiezen mûsíc knihy a internetu. Pfiipo-
míná se pfii ní také svátek dûtské knihy, kte-
r˘ je slaven v mnoha zemích svûta na památ-
ku narození známého dánského pohádkáfie
Hanse Christiana Andersena. 
Na dûti, které se vãas pfiihlásily, ãeká opût lá-
kav˘ veãerní a noãní program se ãtením po-
hádek, soutûÏemi, na fiadu se dostane i „po-

kec pfies internet“, dûti si budou moci díky
internetu v prÛbûhu noci sdûlit dojmy s ka-
marády. Vûfiíme, Ïe naváÏou nová pfiátelství.
Ke spaní staãí jen velmi málo - spacák, pol-
‰táfiek, karimatka, kníÏka. Noãní dobrodruÏ-
ství je k nezaplacení …
Hlavní téma spoleãného noãního ãtení se bude
odvíjet od v˘roãí tohoto roku - v˘roãí Franti‰ka
Nepila, Franti‰ka KoÏíka, K. V. Raise, Jana
Karafiáta ãi Ondfieje Sekory. V na‰í knihovnû
se setkáme s pohádkov˘mi bytostmi, které si
dûti zvolí samy. âíst budeme z kníÏek Ondfieje
Sekory v pfievleãení za Ferdu, Beru‰ku aj.
V dne‰ní pfietechnizované dobû se laická i od-
borná vefiejnost ãasto zam˘‰lí nad tím, proã
dûti neãtou. Jak dokazují studie psychologÛ,
nejdÛleÏitûj‰ím faktorem by mohl b˘t osobní
pfiíklad: v rodinû, kde ãtou dospûlí, dûti zpra-
vidla nemají problémy se ãtením. A protoÏe
víme, Ïe v nûkter˘ch rodinách dûti spoleãnou

ãetbu neznají, zkou‰íme jiÏ nûkolik let v kni-
hovnû nabídnout jinou variantu: veãerní ãet-
bu k oslavû Mezinárodního dne dûtské knihy. 
Cílem na‰eho „nocování” je vzbudit v dûtech
zájem o ãetbu, ukázat jim krásu mluveného
slova a pÛvab spoleãného hlasitého pfiedãítá-
ní. To v‰e v jeden kouzeln˘ veãer na mnoha
místech na‰í planety.  MûK R˘mafiov

Stromy Miroslava ·mirka a studentÛ gymnázia
V galerii U Stromu poznání v Mûstské knihovnû
R˘mafiov probíhá po cel˘ bfiezen v˘stava v˘tvar-
n˘ch prací s pfiíhodn˘m názvem „Stromy“. Spo-

leãnû zde svá díla vystavují studenti r˘mafiovské-
ho gymnázia pod vedením Pavlíny DoleÏelové
a Miroslav ·mirk.

Spoleãné téma v˘stavy v sobû ukr˘vá poãet-
nou fiádku v˘tvarn˘ch stylÛ, forem a technik.
V‰eumûl a kutil Mirek ·mirk pfiedstavuje
své reliéfní dfievofiezy stromÛ, které jsou v˘-
sledkem jeho mnohaleté pilné tvÛrãí práce.
Náv‰tûvníka v˘stavy ov‰em kromû dfievû-
n˘ch reliéfÛ ãekají i studentská díla velk˘ch,
stfiedních a mal˘ch formátÛ. V dfievûn˘ch rá-
meãcích jsou tu malby na textilním podkladû
nebo drobné linoryty. Nechybí ani velkofor-
mátové malby, obrazy such˘m pastelem ãi
textilní stromy vytvofiené tkanou technikou.
Jako umûleck˘ materiál poslouÏil v˘tvarní-
kÛm i novinov˘ papír. Na své si pfiijdou i cti-
telé impresionismu. V tomto stylu jsou vy-
tvofieny obrazy stromÛ ve stfiedních formá-
tech.
V‰ichni vystavující touto cestou zvou milov-
níky v˘tvarného umûní, ktefií si je‰tû nena‰li
chvilku a nezhlédli jejich práce, a pfiejí pfií-
jemnou podívanou. V̆ stava konãí 31. bfiez-
na. ‰s

Fota: archiv autor ãlánku
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Z historie

Bramborová válka o dûdictví bavorské
Válku, kterou souãasníci nazvali bramborovou,
protoÏe se odehrávala v dobû skliznû brambor,
vyvolali Prusové, jak pozdûji ãinili s Ïeleznou
pravidelností, neboÈ jejichÏ rozpínavost nezna-
la mezí. Útok, kter˘ vedl nepfiátelsk˘ generální
‰táb severními a v˘chodními âechami, tento-
krát skonãil naprost˘m fiaskem.
Jak jsme jiÏ dfiíve upozornili, Marie Terezie si
byla velmi dobfie vûdoma nevypoãitatelnosti
nebezpeãného a neklidného severního rivala
a velmi rozumnû, aã za nev˘slovn˘ch finanã-
ních obûtí, udrÏovala dál v bojové pohotovos-
ti rozsáhlou armádu profesionálních vojákÛ.
Také její generálové, pouãeni taktick˘mi kro-
ky PrusÛ, zareagovali tentokrát nezvykle rych-
le a úspû‰nû. Oddíly císafisk˘ch pû‰ích bûloka-
bátníkÛ od infanterie po pfiíslu‰níky dal‰ích
zbraní dokázali velitelé velmi dobfie rozmístit
na strategická místa a odrazili útoãníky smû-
rem k západu. Prusové se spû‰nû stáhli do
Saska. Pfiesto tû‰ínsk˘ mír z 13. 5. 1779 pfiinu-
til diplomaty vzít v úvahu sílu pruského pa-
novníka a volit rovnováÏn˘ smír. Zatímco
Rakousku pfiibyla dosud bavorská Innská ãtvrÈ
(podle fieky Inn), monarchie se vzdala uÏ jen
spí‰e formálních a nevelk˘ch enkláv patfiících
kdysi ãeskému království v Bavorsku a Falci.
A situace se opût opakovala, krajem táhly nej-
rÛznûj‰í regimenty. Na pruské hranici se na-
hromadily oddíly obou stran a na konci listo-
padu se k pfiezimování usadil v R˘mafiovû ‰táb
pluku DeutschmeisterÛ a ve vesnicích R˘ma-
fiovska muÏstvo. Pfied oãima vystra‰en˘ch 
obyvatel poãalo znova váleãné divadlo, aãkoli
v ponûkud mírnûj‰í formû neÏ dfiív. Jen dûti si
s radostí a vzru‰ením uÏívaly parád na námûs-
tí, aãkoli to nebylo pro nû nic nového. Za vífie-
ní bubnÛ a pi‰tiv˘ch zvukÛ fléten, které se sna-
Ïily nezaniknout v obecné vfiavû, ma‰írovali
vojáci obou kompanií v fiadách ãi proudech
a vytváfieli za pochodu roztodivné obrazce.
Kluci se nemohli vynadívat na kapelníka
Ïonglujícího s bl˘skavou holí, aãkoli je modré
ruce pofiádnû pálily od mrazu. Konec koncÛ
produkce plukovních hudeb si nenechali unik-
nout ani stafií, stejnû jako pozdûji ukázky jez-
deckého umûní Esterhazyho husarÛ pod vele-
ním rytmistra Keilse.
Ve stejné dobû projíÏdûly Hlubãicemi tfii vozy
s okovan˘mi pokladnicemi pruského Ïoldu ve
stfiíbrÀácích. Souãást pruského transportu bed-
livû stfieÏilo jedenaãtyfiicet domobrancÛ pod
velením plukovníka. Kolonû ukázal cestu téÏ
jeden z neãetn˘ch rakousk˘ch kolaborantÛ
dobfie známou cestou. Po krátkém odpoãinku
vyrazili 9. srpna zadem po silnici. Kolem pÛl-
noci se Prusové objevili pfied bránou Hlubãic
a klepáním se domáhali vstupu do mûsta.
KdyÏ byli vpou‰tûni, neu‰li pozornosti dva-
náctiãlenné hlídky rakousk˘ch husarÛ, ktefií
vyuÏili lákavé situace a zÛstali ve stfiehu.
Jakmile se ujistili, Ïe do mûsta dorazily vozy
se stfiíbrem, poãíhali si na transport na druh˘
den dopoledne, napadli jej a ulehãili v˘bûrãím
pro královskou kasu od 600 tolarÛ. Sice ãástka

nijak ohromující, ale skuteãn˘ husarsk˘ kou-
sek v t˘lu nepfiátelské armády. Potom se bez
váhání a zãerstva rozjeli na zpáteãní cestu do-
br˘ch pût mil pfiímo stfiedem pruského leÏení.
Jednalo se o odvetu, jinak se vût‰inou vojáci
staré císafiovny obvykle nedávali do podob-
n˘ch podnikÛ. Následovala trestná v˘prava
PrusÛ na Osoblahu (Hotzenplotz), ale zcela
bez úspûchu.
Následující rok popisují kronikáfii pfiítomnost
dÛstojníkÛ fiídících nevelké vojenské akce ve
Slezsku. Langer fiíká, Ïe po odchodu
DeutschmeistrÛ dali o sobû 1. ãervna vûdût téÏ
dal‰í vojáci. Vystfiídali bataliony vojákÛ
Jarayov˘ch, Disbachov˘ch, Khevenhülero-
v˘ch a Cattiov˘ch hessensk˘ch granátníkÛ
z Darmstadtu. S nimi se objevil ve mûstû téÏ
v˘znamn˘ polní mar‰ál Olivier hrabû Wallis,
kter˘ se 13. ãervna ubytoval na fafie a dûkan
musel poÏádat o pomoc kaplana (!), aby situa-
ci s obsluhou vojákÛ zvládl.
Komnaty a ostatní prostory janovického zám-
ku se na ãas zmûnily na vojensk˘ lazaret plu-
kÛ Langlaise a Colloreda. Existenci janovické-
ho vojenského ‰pitálu poznamenala díky ne-

valnému stavu tehdej‰ího lékafiství i váÏn˘m
zranûním neobvykle vysoká úmrtnost ne‰Èast-
n˘ch pacientÛ. Hroby, spí‰e jen hromadné já-
my, mnohdy velmi mlad˘ch vojákÛ ãasem za-
kryla lesní ‰kolka nedaleko ve Dvorském lese.
Obdobnû tomu bylo i v lazaretu hornomûst-
ském. Zde se v‰ak podepsal na situaci navíc
je‰tû vysoce nakaÏliv˘ stfievní tyfus, kter˘ ãas-
tûji konãil krutou bolestivou smrtí. Tehdy se to
jen hemÏilo epidemiemi, které si nevybíraly
své obûti jen mezi vojáky, ktefií ‰ífiili nebez-
peãné nákazy, ale stejnû i mezi podvyÏiven˘mi
civilisty.
15. února následujícího roku zaãaly z R˘ma-
fiovska postupnû mizet poslední oddíly granát-
níkÛ, bataliony plukovníkÛ Fuhrmanna,
Brambilly, Hannibala a Provery. Naãas se je‰-
tû ubytovali vysocí dÛstojníci v jednotliv˘ch
r˘mafiovsk˘ch rodinách: generál Praeschon-
villi v ã. 205, plukovník Disbach v domû 
ã. 212 a major dûlostfielectva Hubatius u rodi-
ny v ã. 225 (ãísla platí dodnes).
26. února vytáhly oddíly k Cukmantlu
(Zuckmantel - Zlaté Hory) a pak operovaly
v okolí tehdej‰ího slezského Neustadtu, kter˘
nakrátko obsadily. Tfiikrát se jednotky je‰tû
vrátily. Mar‰ál Wallis Neustadt neprody‰nû
obklíãil a vyslal trubaãe s parlamentáfiem k re-
gimentu pruského prince, kter˘ ve mûstû naãas
Raku‰any vystfiídal, aby vyjednal kapitulaci.
Prusové v‰ak byli pûknû tvrd˘ ofií‰ek a ne-
vzdávali se snadno. Ani dal‰í parlamentáfi
Natterman se nedokázal s pruskou posádkou
dohodnout, a tak Wallis nechal ostfielovat mûs-
to z houfnic. Tlaku císafisk˘ch nakonec
Prusové nedokázali odolat, ale podafiilo se jim
se ‰tûstím z mûsta vyklouznout a ukr˘t se pod
ochranou valÛ a zdí hlubãické pevnosti. Skvûlí
kanon˘fii, ktefií dokázali pfiesnou stfielbou vy-
koufiit Pru‰áky z mûsta, byli zanedlouho
v R˘mafiovû skvûle pfiijati, stejnû jako granát-
níci, kter˘m se zdafiilo obsadit ãást Slezska.
Granátníci v‰ak pfiicházeli zpût ve ‰patné nála-
dû, protoÏe jim nebylo pfiáno úãastnit se dob˘-
vání Neustadtu, coÏ pro nû znamenalo ztrátu
pfiípadné kofiisti i posmûch ‰Èastnûj‰ích vítûzÛ.
Tvrdili pozdûji s pokofienou p˘chou, Ïe mohli
bez problémÛ dob˘t mûsto sami. To se to vy-
tahovalo, kdyÏ se operace nezúãastnili. Jejich
star˘ hejtman pr˘ ztratil odvahu a byl natolik
lín˘, Ïe radûji ‰ikovnû z akce vyklouzl a tím
ztratil pfiíleÏitost. Pozdûji pr˘ hofice litoval
a vymlouval se na druhé: „Byli jsme Ïháfii
a Ïádní vojáci, co my jsme v‰echno mohli je‰-
tû udûlat.“
âastûji nekrvavou válku, ve které armádu více
provázely váleãné úspûchy a vítûzné písnû neÏ
poráÏky a mrtví, ba Ïádné rabování a nekona-
lo se ani vytloukání oken. Válku tehdy nûmeã-
tí obyvatelé na‰eho kraje naz˘vali narozdíl od
bramborové války „‰vestkov˘m blázincem“
nebo „povykem“. Brambory se tehdy v na‰em
regionu pfiíli‰ nepûstovaly, a tak si místní vál-
ku spojili s dozráním ‰vestek.
2. bfiezna se v Bruntále usadil hlavní ‰táb

Slovin‰tí a chorvat‰tí hraniãáfii (1756), c. k.
pluky otoãack˘, varaÏdínsk˘, likánsk˘ (dÛ-
stojník)

C. k. pluk DeutschmeisterÛ (klopy modré),
husarsk˘ pluk Kálnokyho (modrá ‰uba a ka-
zajka, ãerv. kalhoty)
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a R˘mafiovskem projíÏdûli ãetní vojen‰tí po-
slové nejrÛznûj‰ích útvarÛ, barev i stfiihÛ 
uniforem. Ke konci války do‰lo v Bruntále
k ohromnému poÏáru mûsta. Na sousedy z R˘-
mafiovska, Moravského Berouna a Krnova pa-
dl velk˘ strach. Zlé jazyky paniku je‰tû Ïivily,
lidé totiÏ roz‰ifiovali, Ïe poÏár zaÏehli pru‰tí 
agenti. Nikdo jim nedokázal vysvûtlit, Ïe oheÀ
vznikl jako obvykle neopatrností. Podezfiívav˘
dav v‰ude cítil samé ‰piony, ukr˘vající své po-
slání pod uniformami císafisk˘ch. Bûda nezná-
m˘m a osamûl˘m pocestn˘m, ti zaÏili své.
Zvlá‰tû R˘mafiované pouãení ãetn˘mi ka-

tastrofami mûli velkou hrÛzu a jejich obydlí
musely sledovat vojenské hlídky po celé dny
a v noci se k nim je‰tû pfiidávala ozbrojená
mû‰Èanská stráÏ.
V teplém a voÀavém máji se ve mûstû ubyto-
val ‰táb Migazziho regimentu a námûstí se
k potû‰ení lidí opût stalo jevi‰tûm fiízn˘ch vo-
jensk˘ch mar‰Û, neboÈ sám pan plukovník pr˘
byl velk˘ milovník a znalec hudby.
R˘mafiované si velmi oblíbili „placmuziku“,
jak se jí za Rakouska i za republiky bûÏnû fií-
kávalo. Pravidelnû se provozovala za velké
pozornosti a obdivu ãetn˘ch posluchaãÛ v‰u-

de, kde sídlily vojenské posádky, aÏ do polovi-
ny 20. století. Nic v‰ak netrvá vûãnû a vojáci
mûsto opût opustili a v muzicírování si nyní uÏ
museli vystaãit místní. Mgr. Jifií Karel

Literatura: ·tûpán, V.: Historie zámku
Bruntál, Bruntál 1998; Pinkava, V.: Okres
Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘, Brno 1922, Berger,
K.: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno
1909; Dûjiny âsl. v datech, Praha 1968,
Springer, J.: Chronik der Stadt Römerstadt um
Umgebung, díl 1, R˘mafiov 1908.

Studentsk˘ klub

SoutûÏ Marie Kodovské 2008
próza

Monika Kubicová: Antonín má greenpeace sklony
A protoÏe to osobním vlakem trochu cukalo,
Toník nepfiíli‰ harmonicky zkoumal jeskyni své-
ho nosu. Ukazováãek - vhodná sonda. Matka uÏ
nemûla sílu synáãka napomínat. Schovala se za
oplocení jakéhosi ãasopisu pro Ïeny. Chlapeãek
tedy ve své vûdecké práci pokraãoval i nadále.
Maminãino prokousávání mezi ãlánky o hubnu-
tí, manÏelsk˘ch problémech, okurkové masce
po stodruhé a zase jinak..., aÏ ke kfiíÏovce.
Zrovna pfiem˘‰lela nad karetní hrou na pût, tfietí
písmeno er, kdyÏ dítû rozhofiãenû vykfiiklo:
„Kecy jak sviÀa! Co si to vym˘‰lí ten debil!?“
Matce rozru‰ením spadla publikace. „Co se za-
se stalo?! Takhle mluvit nebude‰! Snad ví‰, jak˘
má babiãka opasek!“ AuÏuÏ se chystala vykonat
pohlavek.
„Mamííííí,“ vyh˘bá se úderu. „Vãera jsme 
s úãou diskutovali o nadpfiirozen˘ch silách
a Omítka tvrdil, Ïe v pavlaãovém umyvadélku
plavala Nesmrtelná teta.“
„Pfiece mu nevûfií‰! Ty opravdu nemá‰ rozum.“
Tonda se cítí uraÏen.
Pohorka ãlovûka podobného myslivci zadunûla
v kupé. „Dobr˘ den, mladá paní, máte tady vol-
no?“ zachraptûl.
„Jistû,“ odpovûdûla matka a pfiitom strãila do
dítka. To se leklo a svaãina z dutiny nosní, kte-
rá byla peãlivû pfiipravená k snûdku, spadla na
zem. Dûda na‰tûstí otoãen cpal tornu nad se-
dadlo spolucestujícího. Pak si za doprovodu
kfiupání kolen sedl a ko‰ík s hfiiby zasunul pod
nohy.
Antonín s chichotem docela hlasitû za‰eptal:
„Mami, ten dûdek vypadá jako Krakono‰!“
Matka pohlédla na zarostlého muÏe a omluvnû
zavrtûla hlavou. Stafieãek se pÛlmûsícem na dí-
tû usmál. Trochu extravagantnû pÛsobilo nej-
spí‰ symbolické zlato v chrupu, kter˘ se podo-
bal nejakostní kukufiici. Chlapeãek se kysele za-
mraãil. Proto pán rychle drobné rtíky zatáhl ja-
ko Ïaluzie.
Toník opatrnû pohledem zkoumal dÛchodcovo
tûlo. Obãas to nevydrÏel a zvûdavû slídil po sil-
nicích seniorovy tváfie. Zvlá‰tû hluboké jizvy
hoch s otevfien˘mi ústy nechápal. Stafiec vûdûl,
Ïe je pozorován. S mírnou mrzutostí sledoval
krajinu. Nûkdy zaka‰lal. Toníãkovi pfiímo do
hrdla. Dítûti totiÏ údiv stále nedovolil spojit rty.
Mezitím z ko‰íku plného hlínou a tro‰kou hub

vylézalo procesí mravencÛ.
Tonda fiekl mamince: „Dej mi rohlík.“
„Dej?“
„JeÏi‰márja, tak prosíím.“
Chlapeãek v‰ak nemûl hlad. KdyÏ se nikdo ne-
díval, peãivo s máslem a ‰unkou pfievrátil.
Salám, kter˘ nedrÏel, mlaskl na jednoho z mra-
vencÛ. Ten ale za chvíli vybûhl z rÛÏového pod-
loubí. Pak ladnû ‰unku obíhal. Nejspí‰ rituální
tanec, kter˘m pfiivolával své bliÏní. Chlapec
s pobavením sledoval, jak mravenci pfiibíhají
a poté zase uhánûjí zpátky do ko‰íku, aby pospí-
chali k salámu v je‰tû vût‰ím poãtu. Zanedlouho
uÏ koleãko obklíãili a pfiipomínali ãleny sekty,
nazvané asi „RÛÏovíme do vesmíru“.
Ze sedadel pasaÏérÛ pouze dítû vidûlo hmyzí na-
d‰ence. PrÛvodãí kousla jízdenky. Zkoumavû
pohlédla na cestující, pak znovu na ‰unku.
Radûji poslu‰nû ode‰la. Mezitím mravenci od-
táhli svou obûÈ o celé dva centimetry doprava.
Klouãka od scény na podlaze odlákal aÏ pohled
na osoby venku, které si dlanûmi pfiikr˘vají u‰i.
„Buì jim pûní z u‰í nebo machrujou, Ïe mají tak
velké sluchové ústrojí,“ pomyslel si. Vlak právû
skfiípavû brzdil ve stanici. Snad mravence zrov-
na napadlo roztrhat potravu na men‰í kousky,
kdyÏ se do kupé pfiivalila star‰í Ïena s karame-
lovou bradavicí na bradû. Ani se nezeptala, zda
smí. Jen duníc profunûla kolem cestujících a...
...a opatkem své lodiãky unesla sektu i její ko-
munikaãní prostfiedek! Asi nevidûla, kam ‰lape.
VÏdyÈ v‰em ukazuje, jak krásnû hladk˘ krk má!
Îádná laciná kosmetika.
Do sedadla rozvalila svou zpocenou barokní po-
stavu. Dítko taktak nezakfiiãelo: „Ty krávo
tlustá!“ Antonín se zdû‰ením sledoval mravence
obíhající uÏ jen mastn˘ flek. Zbytek hmyzu na
dámské obuvi likvidoval ‰kody. Chaoticky po-
bíhající tvoreãci sbírali své roz‰lápnuté kolegy.
Nûktefií z tûch Ïiv˘ch viseli na ‰unce, jiní se od-
váÏili ‰plhat ke kotníku Ïeny.
I dûda si uÏ v‰iml. Upozornil by paní pasaÏérku.
Ta mu v‰ak pfiipadala pfiinejmen‰ím nesympa-
tická.
Chlapec se zahledûl k lodiãce. Za okamÏik ta-
jemn˘ úsmûv.
„Je to zázrak gravitace, Ïe na‰e potrava stále
drÏí na zbrani té hro‰í nohy??“
„Spí‰e si dáma s sebou nosí hovno jako lepid-

lo...,“ sly‰el Toník ve sv˘ch pfiedstavách Ïerto-
vat zdrcené mravence. Ti právû ‰plhali po l˘tku.
Îena ani nezvedla oãi od románu, kdyÏ ucítila
‰imrání. Jen setfiásla dva pfiíslu‰níky rodu
Lasius niger ze své noÏky. To je‰tû víc poboufii-
lo jejich rodinu. Rozhofiãení mravenci stoupali
po polyamidové punão‰e. Dáma hodila knihu
na stoleãek, kde uÏ ãekala ãerstvû pfiilepená
Ïv˘kaãka. Pfii pohledu na demonstrující mra-
vence zajeãela, coÏ v chlapeãkovi vzbudilo bo-
hatû znûjící smích. My‰lenkami povzbuzoval.
Paní sv˘mi tlapami rozhazovala na v‰echny
strany, av‰ak zne‰kodnila jen málo rebelÛ.
Dokonce se mravenci odváÏili na její dlaÀ a po-
spíchali pod rukáv.
Nesmálo se jen dítû. Mrskající pohyby Ïenina
tûla by mohly b˘t svûtovû uznávanou atrakcí.
Pud sebezáchovy donutil dámu volnou rukou
vyhrabat z kabelky PET láhev. Zuby otevfiela li-
monádu s etiketou „Zelené jablko“. Vûfite tomu
- ona si opravdu zelenou tekutinou polila konãe-
tiny! Takhle zbrkle snad kvûtiny nezalévá.
Spláchla mravence. Ubrouskem se osu‰ila. Celá
sladce polepená odtrhla ãervenou knihovnu
i s podest˘lkou „bublgum“. A je‰tû uraÏenû vy-
kfiikla: „Jste mi nemohli pomoct!?“
Ne.
Záhada, Ïe se v její ãetbû nezrcadlilo to hyste-
rické ãervenání.
Ostatní teì spí‰e hledûli na kaluÏ s hnûd˘mi ne-
boÏtíky ãi poloutopenci. Tfii ãtyfii mraveneãci se
moÏná zachránili. Z lidské populace asi jen
Toníãek proÏíval trápení Lasius niger tak emo-
tivnû. Dal‰í chvíle jím v‰ak zcela trhla.
KaluÏ i s tûmi, ktefií dfiíve rÛÏovûli do vesmíru,
pozvolna pfietékala od okna k v˘chodu z kupé.
Hoch si nev‰iml, Ïe vlak právû projíÏdûl úse-
kem, jenÏ soupravu naklánûl doleva.
Dítû svázala úzkost. Ani kvílení brzd nemohlo
zasáhnout do toho svûta. Tonda vnímal jen
„sájnsfik‰n“ zelené kaluÏe.
Houbafi s úlovkem se právû chystal ven z kupé.
Stál pfied tekutinou a otvíral.
ChlapcÛv du‰evní zmatek byl nyní je‰tû inten-
zivnûj‰í. Spoleãnû se starcem opustila kupé také
limonádová fiíãka.
Ano, co jiného neÏ posmrtn˘ Ïivot! Amatka lha-
la! Dítû uÏ nepochybovalo o existenci Omítkovy
Nesmrtelné tety. A ten dûdek...
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Kam na v˘let

Jaro je tady, alespoÀ v kalendáfii, vy‰lápnûte si na Pradûd
Nejvy‰‰í hora Moravy Pradûd (1 491 m n. m)
je oblíben˘m cílem turistÛ jiÏ od 2. poloviny
19. století. Snahy turistického spolku v Jesení-
kách o zbudování rozhledny se datují na pfie-
lom 19. a 20. stol. Stavba byla po fiadû peripe-
tií zahájena 30. ãervna roku 1904. Po jejím do-
konãení v ãervenci 1914 stála na vrcholu
Pradûdu 32,5 vysoká a 14,5 ‰iroká kamenná
vûÏ, která sv˘m vzhledem pfiipomínala domi-
nantu starého gotického hradu.
Pro realizaci stavby byl pouÏit materiál z ne-
dalek˘ch Tabulov˘ch skal (nachází se smûrem

k chatû ·v˘cárnû). Stavbu provázela celá fiada
problémÛ, od nepfiíznû poãasí, které naru‰ova-
lo statiku, aÏ po nedostatek financí. Ve své do-
bû se ve vûÏi nacházela restaurace, ubytování
pro turisty a ochoz pro rozhlednu. Za zmínku
stojí fakt, Ïe náklady nesli na sv˘ch bedrech
ãlenové turistického spolku, ktefií ve‰kerou
práci vykonávali ve svém volném ãase.
Po válce vûÏ na Pradûdu znaãnû strádala, na je-
jím stavu se nepfiíznivû projevovalo poãasí
a také zásahy vandalÛ. Roku 1957 byla 
uzavfiena pro nevyhovující technick˘ stav
a tûsnû pfied rekonstrukcí do‰lo roku 1959 k je-
jímu zfiícení. Roku 1968 byla zahájena stavba
moderního vysílaãe, kter˘ mûl pokr˘t rostoucí
poptávku po televizním vysílání. Pro potfieby
stavby byla zbudována asfaltová komunikace
z chaty Ovãárny aÏ na vrchol Pradûdu, která
dnes slouÏí v˘hradnû k zásobovacím úãelÛm.
Dokonãení stavby bylo plánováno na rok
1977, ale opût vlivem nepfiíznivého poãasí do-
‰lo k posunu termínu. Restaurace a ubytovací
zafiízení tak mohlo zaãít turistÛm slouÏit aÏ 
o 6 let pozdûji.
Základ dne‰ní stavby tvofií tfii podpûry, v jedné
z nich se nachází restaurace a hotel. VûÏ dosa-
huje v˘‰ky úctyhodn˘ch 162 metrÛ. Z vyhlíd-
kové terasy, umístûné ve v˘‰ce 1 563 m n. m.,
je úchvatn˘ v˘hled na celé panorama JeseníkÛ.
Za jasného poãasí lze ojedinûle spatfiit siluetu
Vysok˘ch Tater, Malou a Velkou Fatru. Zají-

mavostí jistû je, Ïe vrchol vûÏe dosahuje nej-
vy‰‰í dosaÏitelné nadmofiské v˘‰ky v âR.
Pradûd je v˘znamnou kfiiÏovatkou turistick˘ch
(cyklistick˘ch, pû‰ích i bûÏeck˘ch) tras.
V blízkém okolí se nachází nejv˘‰e poloÏené
lyÏafiské stfiedisko v âR Figura Pradûd -
Ovãárna.
Vrchol a jeho ‰iroké okolí jsou vyhlá‰eny
Národní pfiírodní rezervací Pradûd, která se tû-
‰í mezinárodnímu v˘znamu. Její souãástí je
vrchol Pradûdu, Bílá Opava, Divok˘ dÛl,
Petrovy kameny, Velká a Malá kotlina. Na plo-
‰e 2031 ha se nachází vzácná alpínská spole-
ãenstva, lesní porosty pralesovitého charakte-
ru, ledovcové kary a dal‰í. V rezervaci Ïije fia-
da jedineãn˘ch spoleãenstev s mnoÏstvím
vzácn˘ch druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ. Oblast
Velké kotliny je floristicky nejbohat‰í lokali-
tou v âR. Na celém území rezervace platí pfiís-
né podmínky pro pobyt a chování v pfiírodû,
jejichÏ cílem je chránit tento skvost na‰eho re-
gionu. Prosíme vás tímto o jejich dodrÏování.
Nadmofiská v˘‰ka: 1 491 m n. m.
V˘‰ka rozhledny: 162 m
V˘‰ka ochozu: 75 m
Typ: Ïelezobetonová vûÏ, TV vysílaã
Otevírací doba: celoroãnû
Zajímavost: vrchol vûÏe je nejvy‰‰í
dostupné místo v âR

Pfiipravil JiKo,
zdroj www.ejeseniky.com

Divadelní ulice r. 1970, domek pana Mathona nad kinem, nad ním domek pana Skoumala

Zimní historie na fotografiích Josefa Mathona
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Úsmûvnû

Zajímavost

Po tváfii pozná se ãlovûk
Tak tato slova fiekla zamy‰lenû
Alenka, hrdinka díla Lewise
Carrolla „Alenka v fií‰i divÛ“.
Vûfiím, Ïe podle v˘razu obliãeje
vycítíme, zda ná‰ protûj‰ek proÏí-
vá radost, hnûv, smutek, lhostej-
nost, rozladûní, nadfiazenost, spo-
kojenost, zda je ve stfiehu nebo
v pohodû. Tváfi, mimika, prozradí
hodnû. Uh˘bá pohledem, nervóz-
nû mrká, vypadá, jako by spolkl
kruÏítko? Dcerka na‰ich sousedÛ
má tváfie jako slabikáfie a urãitû by
mohla úãinkovat v reklamû na dût-
skou v˘Ïivu, tváfií se jak sluníãko.
Velk˘ malífi Leonardo da Vinci byl

vyzván, aby vytvofiil fresku v re-
fektáfii Panny Marie v Milánû.
Mistr chtûl vytvofiit skvostné dílo,
proto pracoval klidnû, rozváÏnû,

aÏ se v‰em zdálo, Ïe to jde poma-
lu. Model pro obliãej JeÏí‰e vybí-
ral a hledal dlouhé mûsíce. Tváfi
musela vyzafiovat sílu i nûhu, du-
chovní i lidsk˘ rozmûr. Nakonec
zcela náhodnû na ulici narazil na

mladíka s upfiímn˘m, ãist˘m a las-
kav˘m pohledem. To je on, to je
moje pfiedstava, to je On. Chlapec
se jmenoval Angelo.

Ubûhl rok a Leonardo hledal opût,
tentokrát model pro tváfi Jidá‰e,
zrádce. Hledal ve vykfiiãen˘ch kr-
ãmách, v nebezpeãn˘ch ãástech
Milána, v pochybn˘ch pfiíbytcích.
Potfieboval tváfi, ve které by byl

nepokoj a beznadûj, záludnost
a schopnost zradit nejlep‰ího pfií-
tele. Po mnoha dnech a nocích
v prostfiedí podvodníkÛ a niãemÛ
na‰el toho pravého.
Vzal ho s sebou do klá‰tera a zaãal
malovat. Vtom uvidûl v jeho oãích
slzy. „Co se stalo?“ zeptal se
Leonardo, kdyÏ si pov‰iml jeho
v˘razu. „Já jsem Angelo,“ fiekl
mladík rozechvûle. „Ten, podle
kterého jste maloval tváfi
Kristovu.“ 
A co my? Ukazujme svûtu svou
vlídnou a laskavou tváfi, aby bylo
jasné, Ïe srdce je doma. Si

Vyléãení opefienci zamífiili ke svobodû

Ve ãtvrtek 12. bfiezna vrátili ãlenové
záchranné stanice ve Stránském a je-
jí poboãky v Uniãovû do volné pfiírody
vyléãené kánû a párek uzdraven˘ch
labutí. Stalo se tak u malého rybníku
v nedaleké Pasece.
Labutí samec a samiãka byli vylé-
ãeni a vráceni zpátky do pfiírody
po nûkolika mûsících rekonvales-
cence. „Labutí samec narazil mi-
nul˘ rok v listopadu do drátÛ vy-
sokého napûtí a spadl na zem.
Paní, která celou situaci vidûla,
nás kontaktovala a my se jiÏ po-
starali o odvoz a vyléãení. Labutí
samiãka si zase poranila plovák,
coÏ ji omezovalo v hledání potravy
v hejnu a s pfiíchodem prvních
mrazÛ v prosinci rychle ztrácela
energii a byla prokfiehlá. Toho si
opût v‰imla vefiejnost a na tuto

skuteãnost nás upozornila. Labutí
samiãku jsme v blízkosti mûsta
Litovle odchytli, poskytli jí první
pomoc a léãbu,“ upfiesnil Petr
Schäfer, ãlen Stanice na záchranu
handicapovan˘ch dravcÛ a sov ve
Stránském. V den vypou‰tûní vy-
kazovaly labutû velmi uspokojiv˘
stav a mûly by se pfiirozenou ces-
tou zapojit do Ïivota ve volné pfií-
rodû.
Dal‰ím vyléãen˘m opefiencem
bylo kánû lesní, které srazil auto-
bus mezi Uniãovem a Dlouhou
Louãkou. „Na‰í snahou je vyléãe-
né jedince vracet zpátky do stejné
nebo podobné lokality, kde je je-
jich pfiirozené teritorium, a blíz-
kost lesa nedaleko rybníku
u Paseky, kde za okamÏik vypustí-
me i labutû, se zdá pro na‰e kánû

lesní optimální,“ do-
plnil informaci o vy-
léãeném dravci Petr
Schäfer. Stanice ve
Stránském s poboã-
kou v Uniãovû pfiija-
ly za loÀsk˘ rok 
150 zranûn˘ch nebo
jinak handicapova-
n˘ch jedincÛ a asi
dvû tfietiny z nich se
podafiilo vrátit zpát-
ky do volné pfiírody.
PfiipomeÀme si, Ïe
Stanici na záchranu
handicapovan˘ch
dravcÛ a sov zaloÏil
sokolník Petr Schä-
fer v roce 1985
v Bochofiském lese
u Pfierova, v areálu
tehdej‰í chovné sta-

nice dravcÛ a metodického stfie-
diska biologické ochrany leti‰È.
Po rozdûlení republiky pfie‰lo celé
zafiízení v rámci dûlení majetku
armády do Ko‰ic. Petr Schäfer
zfiídil soukromou agenturu se za-
mûfiením na ekologické aktivity
a souãasnû nastoupil jako kastelán
na hrad Sovinec, kam pfiestûhoval
i záchrannou stanici. V té dobû
úzce spolupracoval se záchrannou
stanicí pfii Zoo Sv. Kopeãek
u Olomouce. Od roku 2000 je sta-
nice pfiemístûna do katastru obce
Stránské a zaãlenûna do Národní
sítû stanic pro záchranu handica-
povan˘ch ÏivoãichÛ, organizova-
né âesk˘m svazem ochráncÛ pfií-
rody. V nedalekém Uniãovû bylo
zfiízeno sbûrné místo pro jedince
pfieváÏnû z olomoucké oblasti.
Vedle poskytování první pomoci
a léãby zranûn˘m jedincÛm je sta-
nice vybavena na odchov naleze-
n˘ch mláìat, pfiípadnû umûlou in-
kubaci sná‰ek z ohroÏen˘ch hnízd
a návrat mláìat do pfiírody meto-

dou volného letu nebo po pfied-
chozím sokolnickém v˘cviku.
Urãité mnoÏství handicapova-
n˘ch jedincÛ, které nelze vrátit do
volné pfiírody, nachází uplatnûní
v expozici pro vefiejnost nebo je
jim poskytnuta péãe pro dÛstojné
doÏití. Souãástí provozu stanice je
areál v krásném koutu pfiírody,
doplnûn˘ nauãn˘mi stezkami po-
skytujícími informace o faunû
a flófie JeseníkÛ, o programech
a projektech aktivní ochrany, 
s ukázkou ptaãích budek a krmí-
tek a dal‰ího zafiízení. Termín do-
konãení areálu je plánován na ten-
to rok, je ale pfiístupn˘ ‰kolní mlá-
deÏi a ‰iroké vefiejnosti jiÏ nyní.
Stanice pÛsobí na území Olo-
mouckého a Moravskoslezského
kraje s nepfietrÏitou sluÏbou.
Pokud najdete poranûného drav-
ce, sovu, pfiípadnû jiného Ïivoãi-
cha, kontaktujte neprodlenû ãleny
záchranné stanice na mobilním te-
lefonu 777 256 577. 

JiKo
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Z okolních mûst a obcí

Devátá Miss lentilka je z R˘mafiova
Patnáct dívek ve vûku od pûti do dva-
nácti let soutûÏilo v sobotu 14. bfiez-
na v Krnovû o korunku královny krá-
sy. Ve ãtyfiech disciplínách porotu
nejvíce zaujala soutûÏící z R˘mafiova.
Pfiedsálí hlavního sálu Stfiediska
volného ãasu Méìa v Krnovû se
zaplnilo do posledního místeãka.
Malé sleãny se pfiipravovaly na
svá vystoupení a jejich maminky
mûly plné ruce práce, aby jejich
ratolesti vypadaly jako ze Ïurná-
lu. Jejich snaha byla korunována
úspûchem, a tak mûla sedmiãlen-
ná porota nelehk˘ úkol, aby vy-
brala pouze dvû dívky, které se ve
své kategorii stanou královnami.
V soutûÏi Miss lentilka v‰ak ne‰-
lo pouze o krásu. Pohotovost dí-
vek si moderátorka ovûfiila v prv-
ní disciplínû, rozhovoru, kter˘
zvládly v‰echny soutûÏící 
s úsmûvem. Pro porotu i diváky
pak byla zfiejmû nejzajímavûj‰í
volná disciplína, ve které dívky
pfiedstavily své zájmy. Uznání sk-
lidila pfiedev‰ím soutûÏící s ãís-
lem deset, ·árka Zapletalová,

která pfiedvedla sportovní aero-
bik. Zaujala také Eli‰ka âeledová
sv˘m zpûvem lidov˘ch písní
a Natálka Plesníková, která se
pfiedstavila jako maÏoretka.
Tfietí disciplínou byla zkou‰ka
zruãnosti. V ãasovém limitu jed-
né minuty musely pfii‰ít knoflík,
a to tak, aby neupadl. Men‰í dûti
se pot˘kaly s knoflíkem papíro-
v˘m, ty star‰í mohly ‰ít knoflíky
skuteãné. I kdyÏ u nûkter˘ch sou-
tûÏících zapracovala tréma a ruce,
které se tfiásly, nechtûly poslou-
chat, bez bodu neode‰la z této
disciplíny ani jedna ze sleãen.
âtvrtou disciplínou byla módní
pfiehlídka, tentokrát na téma po-
volání. Porotû se tak pfiedstavila
napfiíklad zahradnice, sokolnice,
policistka a mnoho dal‰ích obvy-
kl˘ch i neobvykl˘ch profesí.
Pfiestávku pfied ãtvrtou disciplí-
nou vyplnilo pfiedstavení taneãní-
ho souboru Lentilky Jany Matûj-
kové, jehoÏ ãlenky se pfiedstavily
coby víly Amálky. Po nich pfied-
vedl umûní orientálního tance

soubor Dambra ZdeÀky Rysové.
O vítûzkách tentokrát rozhodoval
skuteãnû kaÏd˘ bod. I kdyÏ titul
nejcennûj‰í si mohly odnést pou-
ze dvû dívky, ani ostatní neodchá-
zely s prázdnou. Za své v˘kony si
odná‰ely drobné dárky od spon-
zorÛ a také pfiíjemné záÏitky.
Mezi star‰ími dívkami zvítûzila
a titul Miss lentilka pro rok 2009
si odnesla ·árka Zapletalová
z R˘mafiova. Titul vicemiss zís-

kala Adriana Janáãová z Opavy,
‰erpu druhé vicemiss si odnesla
Eli‰ka âeledová z Mikulovic.
První místo mezi nejmlad‰ími
dívkami vyhrála pûtiletá Karo-
línka Sovadinová z Úvalna, dru-
hou pfiíãku obsadila sedmiletá
Natálie Plesníková a na tfietím
místû se umístila pûtiletá Rozálie
Olahová z Krnova, která také zís-
kala titul Miss sympatie. 

Pfievzato z www.denik.cz

Pod Stfiechou nepr‰í, ale znûjí ver‰e
Vrbenské Stfiedisko kultury a vzdûlá-
vání Stfiecha hostilo v úterním dopo-
ledni 17. bfiezna nejúspû‰nûj‰í dûtské
recitátory z celého b˘valého okresu
Bruntál.
Pát˘ roãník recitaãní pfiehlídky
Dûti a poezie zorganizovala, tak

jako v minul˘ch letech, Mgr. Jana
Sztuková ze Základní ‰koly ve
Vrbnû ve spolupráci s mûstem
Vrbno p./Prad. Témûfi sedmdesát
recitátorÛ z 1. - 5. tfiíd z Bruntálu,
Bfiidliãné, R˘mafiova, Vrbna, Kar-
lovic, Andûlské Hory, Rudné pod

Pradûdem a Karlovy Studánky
soutûÏilo nejen o pûkné ceny, ale
letos poprvé také o postup do kraj-
ského kola recitaãní soutûÏe, které
se uskuteãní 2. dubna v Ostravû.
A vzhledem k tomu, Ïe mohli po-
stoupit jen tfii recitátofii z kaÏdé vû-
kové kategorie, zaznamenala se-
dmiãlenná porota u dûtí oprávnû-
nou trému.
V‰ichni bez v˘jimky mûli básnû
pfiipravené s velkou peãlivostí
a díky uãitelÛm, ktefií dûti pfiipra-
vovali, bylo celé dopoledne prot-
káno jemnou pavuãinou nejroz-
manitûj‰ích ver‰Û a fiíkanek od
jednodu‰‰ích, pohádkovû ladû-
n˘ch, aÏ po sloÏitûj‰í, napfiíklad
Erbenova Vodníka, za které by se
nemusel stydût nejeden dospûl˘
recitátor.
Porota v závûru soutûÏe nemûla

jednoduch˘ úkol. Nakonec pfii
hodnocení dospûla ke vzácné sho-
dû a do Ostravy poslala za katego-
rii 1. tfiíd: Natálii Sukovou (Z·
Vrbno p./Prad.), Adélu Bergero-
vou (Z· Bfiidliãná) a Alici
Vosáhlovou (Z· Vrbno p./Prad.),
za kategorii 2. a 3. tfiíd: Michala
KoÏdonû (Z· Vrbno pod Pradû-
dem), Lucii Hradilovou (Z·
Bfiidliãná) a Adélu Niklovou (Z·
Jelínkova 1, R˘mafiov) a za kate-
gorii 4. a 5. tfiíd Petru HorÀáã-
kovou (Z· Bfiidliãná), Vojtûcha
Sofku (Z· Jelínkova 1, R˘ma-
fiov) a Terezu Andr‰ovou (Z· Je-
línkova 1, R˘mafiov).
Vrben‰tí organizátofii drÏí postu-
pujícím vítûzÛm palce a jsou pfie-
svûdãeni, Ïe z krajské recitaãní
soutûÏe pfiivezou nejedno ocenûní. 

JiKo

Arctic Park KfiíÏov se pfiipravuje na jaro
V Arctic Parku KfiíÏov se nyní v‰e pfiipravu-
je na jaro. Ale ponûvadÏ na jarní poãasí nel-
ze pouze neãinnû ãekat a doufat, Ïe zima
fiekla poslední slovo, v areálu se jiÏ rozbûh-
ly práce smûfiující ke zvelebení a zpfiíjemnû-
ní prostfiedí, ve kterém chceme pfiivítat
v‰echny zájemce o zajímavé nebo nev‰ední
záÏitky.
Konû jezdí kaÏd˘ den na vyjíÏìky, zorbin-

gová koule ãeká na oteplení vzduchu a pro-
schnutí strání, paintballové pu‰ky témûfi sa-
my maãkají spou‰È nedoãkavostí a skákací
boty stojí sice v rohu útulny, ale jiÏ se tfiesou
na první zájemce. Slunce jen pomalu vystr-
kuje rÛÏky a rozpaãitû vysílá do pfiírody tro-
chu tepla, ale aÏ se rozhodne vzít nadvládu
nad poãasím pevnû do sv˘ch paprskÛ, znovu
rádi usly‰íme dûtsk˘ smích a rodiãovskou

radost v areálu Arctic Parku, kde se chystá
nûkolik novinek, kupfiíkladu velk˘ lanov˘
sjezd.
Av‰ak ani do té doby, na kterou se v‰ichni
tû‰íme, není brána do kfiíÏovského areálu
rozhodnû zavfiená a kdykoli rádi vyhovíme
va‰emu zájmu o vyjíÏìku na koních, luko-
stfielbu, paintball ãi jinou aktivitu. Tû‰íme se
na vás! Zuzana KubáÀová

Foto: www.denik.cz

Foto: archiv Z· Vrbno p. P.
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Úãinkují: skupina ‰ermu Grál, kejklífi Kfiupala, skupina ‰ermu
Revertar, gotická katovna Ordál, sokolník Monti s posádkou,
Dûdictví, hudební skupina Rabussa

Program:

9.30 Pane purkrabí, zburcujte hrad, scénka, Dûdictví
9.40 V záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa
10.00 Dûlová salva ku pfiíleÏitosti zahájení sezóny
10.05 Den v katovnû, právo útrpné, Ordál
10.20 Od hradu ke hradu, scénka, Dûdictví
10.30 Na Sovinec pfii‰lo jaro, spektrál
10.40 Na pomlázkové veselici, hudební pásmo, Rabussa
11.00 Mord na Sovinci, ‰ermífiská povûst, Revertar
11.25 Co jsem vidûl v cirkuse, kejklífiská show, Kfiupala
11.50 Tajemství staré almary, rytífisk˘ turnaj, Grál
12.20 Lapkové a kat, právo útrpné, Ordál
12.50 Pfies Javorníãky, hudební pásmo, Rabussa
13.10 Na fafie, scénka, Dûdictví
13.20 ·pinavci, ‰ermífiská povûst, Revertar
13.45 Turnajíãek a bubeníky, Grál
14.05 Rád vstupuji do..., kejklífiská show, Kfiupala
14.30 Na Sovinec pfii‰lo jaro, spektrál
14.40 Lapkové a kati, právo útrpné, Ordál
15.05 Mord na Sovinci, ‰ermífiská povûst, Revertar
15.30 V záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa
15.55 Tajemství staré almary, rytífisk˘ turnaj, Grál

16.20 Co jsem vidûl v cirkuse, kejklífiská show, Kfiupala
16.45 Od hradu ke hradu, scénka, Dûdictví
16.55 Den v katovnû, právo útrpné, Ordál
17.15 Pfies Javorníãky, hudební pásmo, Rabussa

Hlavní program 11.50 - 15.55.
Hrad Sovinec - v dubnu otevfieno v soboty a nedûle

od 9 do 17 hodin.

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Akce hradu Sovince

Mezinárodní den Ïen v RyÏovi‰ti
Îeny z RyÏovi‰tû se se‰ly pfii pfiíleÏitosti oslavy MDÎ na akci nazva-
né Buchtyáda. Akce se povedla, dobfie naladûné Ïeny si pfii kafíãku
a víneãku pfiedaly recepty, spoleãnû probraly novinky, které se staly
pfies zimu, a co se chystá na léto. Zato porota sloÏená v˘hradnû z mu-
ÏÛ to nemûla vÛbec jednoduché. Mûla za úkol vybrat z dobrot, které
upekly oslavenkynû. A Ïe toho nebylo málo. Pfied porotou se objevi-
ly koláãe, bábovky, fiezy, dokonce i slané peãivo, ale nûkdo musel b˘t
nejlep‰í. Tûmi nejlep‰ími v peãení buchet se staly Ludmila
Kuzmiaková a Emilie Kopová. Gratulujeme. Eva La‰áková

Stát opraví komunikaci
v Edrovicích a na Sovinecku

Rada Moravskoslezského kraje schválila plán souvisl˘ch oprav silnic 
II. a III. tfiíd pro rok 2009. Plán oprav vozovek a jejich souãástí v silniãní
síti ve vlastnictví kraje je pokraãováním zapoãatého programu oprav a ob-
novy silnic.
Zafiazení jednotliv˘ch úsekÛ silnic do schváleného plánu vychází ze
zavedené metodiky jednotného systému hospodafiení s vozovkou
a z doporuãení navrÏen˘ch na základû proveden˘ch diagnostick˘ch
‰etfiení - ve v‰ech pfiípadech se jedná o silnice ve ‰patném stavu, je-
jichÏ oprava je z hlediska dal‰ího v˘voje nutná a souãasnû rychle pro-
veditelná. Plán souvisl˘ch oprav byl navrÏen v celkové v˘‰i 360 mil.
Kã. V souãasnosti je na souvislé opravy vyãlenûno 115 milionÛ ko-
run. Mezi vybran˘mi úseky je také oprava silnice v R˘mafiovû-
Edrovicích (2,3 mil. Kã) a na Sovinecku (3,5 mil. Kã). Nyní se pfii-
pravují podklady k vypsání vefiejn˘ch zakázek na zhotovitele staveb
na základû diagnostik a stavebního stavu.
Po zimním období vykazují nûkteré úseky silnic fiadu poruch.
Nejãastûj‰í v˘skyt v˘tlukÛ je zpÛsoben zatékáním vody do krytu vo-
zovek, kdy vlivem v˘kyvÛ teplot dochází ke zmrznutí a následnému
rozpadu krytu vozovky. V souãasné dobû jsou provádûny opravy
v rámci moÏností a klimatick˘ch podmínek vysprávkou studenou 
obalovanou smûsí. Tam, kde bude zahájen provoz obaloven, budou
vysprávky realizovány teplou obalovanou smûsí.

·árka Vlãková, tisková mluvãí MSK

V dubnu otevíráme brány
11. - 13. dubna - Vrbov˘ proutek - netradiãní velikonoãní prohlídky, kost˘mované prohlídky hradních zákoutí s programem

18. - 19. dubna - Na pomlázkové veselici - celodenní historická akce, velikonoãní jarmark s ukázkou tradic pfii vítání jara,

Tajemství staré almary - celodenní historická akce

Nav‰tivte ‰lechtické venkovské sídlo probouzející se po tuhé zimû. Tradice a zvyky pfii vítání jara, historická trÏnice s ukázkou fiemesel,
dûlové salvy k pfiíleÏitosti zahájení sezóny, velikonoãní, národní a lidové písniãky, rytífiská klání a ohnû gotick˘ch bubeníkÛ.

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Pfiipomínáme si

Plesy, ‰ibfiinky, candrbály aneb Jak jsme se bavívali a bavíme
Dne‰ní doba si uÏ moc nedûlá z dfiíve re-
spektovan˘ch období pfied- a pomasopust-
ních, kdy bylo Ïádoucí a nebo naopak ne-
únosné pofiádání taneãních radovánek. A také
- co vám fiíká dfiíve tak frekventovan˘ a v‰em
srozumiteln˘ název ‰ibfiinky? Pr˘ má pÛvod
aÏ staroãesk˘ a znamenal plesání tak nûjak
stfiihnuté ma‰karním plesem. Tradici udrÏo-
valy a k úctyhodn˘m pofiadov˘m ãíslÛm do-
vedly jednoty Sokola. Nûkde tak mají v po-
fiadí napfiíklad 117. ‰ibfiinky. VraÈme se
k nám na R˘mafiovsko. Marnû jsem hledal
nûjaké ‰ibfiinky, sporadicky se vyskytl ma‰-
karní ples a jen sem a tam nûjaká ta odvoze-
nina, tfieba countrybál. I za ten buì dík.
Nûkde jsem ãetl, Ïe ãetnost taneãních zábav
je odrazem spoleãensk˘ch pomûrÛ a vÛbec
stavu spoleãnosti. A také, Ïe tento trend jde
kupfiedu v urãit˘ch vlnách a Ïe tfieba souvisí
s porodností. Zde uÏ by se nabízelo jen kon-
statování, Ïe vlna „Husákov˘ch dûtí“ má ple-
sání za sebou a souãasná vlna porodnosti je‰-
tû nûkde skryté za nadûjn˘m obzorem. MÛÏe
tomu tak b˘t. Souãasnost, zejména v men-
‰ích místech, má vskutku tendenci mírnû se-
stupnou. Po urãité euforii po roce 1989, kdy
kdekdo mûl snahu kdekoliv nûco organizovat
„teda pro ty lidi, Ïe“, nastává mírné ochab-
nutí. Nûkde to úplnû vzdali, jinde vytrvali,
snaÏí se o navazující tradici, ale v˘sledky
jsou slab‰í. Ne Ïe by nepfii‰li Ïádní lidé, ta-
koví se vÏdy najdou, je jich ale o poznání
ménû a jsou, popravdû fieãeno, opatrnûj‰í
v nûjakém utrácení. Akceptujeme-li, Ïe to
nejhor‰í období nás teprve ãeká, pak nezbu-
de neÏ vyhrabat nûco jako nouzové scénáfie.
U‰etfiit.
Tak se stává stále bûÏnûj‰ím, Ïe na jediném
plese za rok vyhrává duo - kapela (proti v˘ko-
nu Ïádné námitky, v‰echna ãest) a kritici v‰e-
ho se mohou po‰klebovat, Ïe pfií‰tû bude hrát
jeden harmonikáfi a obecní policajt k tomu bu-
de tlouct do kastrólu. Dary do tombol mají téÏ
mírnû sestupn˘ smûr a obãerstvení, které vÏdy
do jisté míry táhne náklady plesu, musí poãí-
tat s levnûj‰ími produkty. To v‰e je dne‰ní re-
alita a v‰echna ãest tûm, kdo se v pfiípravû té-
to zpravidla jediné spoleãenské události v ob-
ci nûjak angaÏují. Mohli by sedût u televize
a fiíkat: „Ti tupouni se tam nechali navolit,
a teì ani ten ples neudûlají!“ Kdo je tûmi tu-
pohlavci mínûn, netfieba upfiesÀovat.
Jak tomu b˘valo dfiíve? Tak tfieba hned po ro-
ce 1945, jak vzpomínal dnes uÏ zemfiel˘
mlynáfi od Moravice F. Malovan˘, byl doslo-
va boom taneãních zábav, fieãeno „dne‰ni-
nou“. Nacisté od roku 1941 ve‰keré taneãní
zábavy zakázali, a tak si to lidé chtûli vyna-
hradit. PotíÏ byla tfieba s elektrick˘m osvût-
lením. Proud ãasto „haproval“, takÏe nebyla
v˘jimkou taneãní zábava za svitu petrolejek
a svíãek. Stejná potíÏ byla s hudebníky.
Tfieba v Lomnici mûli dfiíve Nûmci dokonce
dvû dechové kapely, tûsnû po válce dali do-
hromady sotva jednu, a protoÏe s âechy do-

hromady hrát nechtûli a vlastnû ani nemohli,
musela vzniknout ryze ãeská kapela. Pravda,
tu a tam nûkdo v obsazení chybûl, a tak byli
hudebníci vypÛjãováni ze shromaÏìovacího
tábora NûmcÛ v Janovicích. Nástroje byly 
uloÏeny v kumbále u obecního úfiadu, kaÏd˘
si vzal, co se mu líbilo.
Pfied zábavou vyrazila do Janovic eskorta
cyklistÛ. Dva muÏi mûli s sebou pût jízdních
kol, do R˘mafiova jeli vlakem. Pak pû‰ky do
Janovic, tam si nechali vyvolat dva postráda-
né hudebníky, v‰ichni nasedli na kola a jelo
se hrát na ma‰karní merendu do Lomnice.
Vpfiedu vedoucí eskorty s kvérem pfies záda,
pak dva Nûmci s bíl˘mi páskami na ruká-
vech ãern˘ch oblekÛ a nakonec dva muÏi 
ozbrojeného doprovodu téÏ na kolech. Jelo
se po trase R˘mafiov, Albrechtice, Vajglov,
RyÏovi‰tû aÏ do Lomnice. Stalo se, Ïe nûkdo
píchl pneumatiku, lepila se du‰e, a tak, kdyÏ
docela schváceni dorazili do lomnického
hostince, byla uÏ zábava v plném proudu.
Jakési improvizované a znaãnû neúplné hu-
dební tûleso se snaÏilo hrát, ale na kvality ni-
kdo nehledûl. Spoleãnost uÏ byla rozjafiená
díky objevené zásobû kofialky ukryté Nûmci
v jedné stodole, a tak vlastnû moc nevadilo,
kdo a co hraje. CoÏ se ostatnû stává i dnes,
ale tak nûjak k ránu, na konci zábavy.
Po skonãení zábavy vyvstal vÏdy problém,
co s tûmi nûmeck˘mi hudebníky? Kdo je bu-
de doprovázet zpût do Janovic? PÛvodní 
eskortéfii uÏ byli zdecimováni v˘konem i ná-
poji a nikdo jin˘ nechtûl jet. Po diskuzi, zda
je poslat do Janovic samotné (mají pfiece ro-
zum, ne?), ãi poãkat, zvítûzila my‰lenka za-
tím je nûkam zavfiít a pak se uvidí. Zavfieli je
tedy do zmínûného kumbálu s hudebními ná-
stroji, rádii a jin˘m materiálem. Jeden z nich
mi pak po letech líãil, jak si ustlali na nûja-
k˘ch kobercích a zabaleni do vy‰ívan˘ch
praporÛ spolkÛ zaãali dohánût probdûlou
noc. Byli v‰ak vyru‰eni nûjak˘mi vykuky,
ktefií ‰li do kumbálu krást, k ãemuÏ vyuÏili
okna, které ‰lo snadno otevfiít. LoupeÏníkÛm
‰lo jen o rádia, popadli dvû a upalovali.
Muzikanti se pak báli, aby to nebylo na nû.
Nebylo a do Janovic jeli pfií‰tí den vlakem
s jedním doprovázejí-
cím mladíkem, vy-
zbrojen˘m pu‰kou,
s níÏ evidentnû neu-
mûl zacházet.
O úrovni tehdej‰ích
zábav vypovídá po-
znatek okresního in-
spektora osvûty Ve-
selského, dfiíve kate-
chety (vyuãoval ná-
boÏenství) na ‰kolách
okresu Olomouc, Ïe
se na takovém ma‰-
karním plese se‰lo
tfieba pût HitlerÛ, nû-
kdo v ãerném obleku

pfiedstavoval Háchu a mnozí zas ãleny
Hitlerjugend. KdyÏ byly ty uniformy k mání,
Ïe? Bylo to moÏná podobné „duchovno“, ja-
ko kdyÏ dnes nûktefií pfiijdou na zábavu pfie-
vleãení za pion˘ry nebo ãleny SNB. Nûkter˘
b˘val˘ milicionáfi tak tfieba donosí svÛj stej-
nokroj.
Dnes pfiekvapuje i ‰iroká plejáda spolkÛ
a sdruÏení v pováleãn˘ch letech. Ples po‰-
tovních zfiízencÛ, ples definitivních zfiízencÛ
Ïelezniãních, ples podúfiedníkÛ, ‰ibfiinky
mladé chasy i bál papuãov˘. Pouh˘ v˘ãet by
zabral desítky fiádkÛ a konãit by se mohlo re-
pre plesem národních správcÛ... Pfiitom na
v‰ech tûch taneãních se‰lostech bylo plno, na
v‰ech se podávalo na tu dobu bohaté obãer-
stvení a nûktefií avizovali, Ïe „tombola jest
pfiepychová“. Kde se to v‰e vzalo v dobû
pfiísného lístkového systému, si jen tûÏce do-
káÏeme vysvûtlit. Snad se pfiimhufiovaly oãi,
snad byly zdroje nám utajené...
Smutnûj‰í stránkou zábav byly nezfiídka po-
tyãky, ani ne tak slovní, tûmi to snad zaãína-
lo, ale pûstní, kroniky fiíkají, Ïe se praly celé
skupiny lidí, vût‰inou pfiistûhovalcÛ z rÛz-
n˘ch náfieãních oblastí. Morav‰tí Slováci
s Valachy a ti zase s Hanáky, aby se pak
v‰ichni spojili proti „ãeskejm ãíÏkÛm“ nebo
dal‰ím, jako byli dost sebevûdomí a nebojác-
ní emigranti z Rumunska. Jsou známy i pfií-
pady úmrtí nebo zranûní s trval˘mi následky.
V té dobû b˘vala lékafiská pomoc velmi kom-
plikovaná, ãasto nedostupná a byly i pfiípady,
Ïe zranûní byli dopraveni k lékafii aÏ za nûko-
lik dní, kdyÏ to pofiád nevypadalo na umfiití
ani na uzdravení vesnickou svépomocí.
Je to dávno a málokdo si to uÏ pamatuje, pra-
cuje i milosrdn˘ ãas, zahlazující vzpomínky
ménû pfiíjemné, a drsné mládí se jeví v rÛÏo-
vém oparu. VraÈme se je‰tû jednou k tûm, co
se i za souãasné, ne moc nadûjnû vyhlíÏející
pfiedpovûdi let pfií‰tích snaÏí houÏevnatû
a nûkdy s mal˘m pochopením udrÏovat pla-
mínek spoleãenského Ïivota v obcích i mûs-
tech. Obecní plesy k nim rozhodnû patfií
i v pfiípadû, Ïe se na nich sejde tfieba ménû
neÏ stovka lidí. Jde o kaÏdého pátého obãana
a to není zanedbatelné. Jaroslav Chytil

Ilustraãní foto
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Sport

Krkono‰ská 70 má vítûze z R˘mafiova
V sobotu 7. bfiezna se ve ·pindlerovû
Ml˘nû konal jiÏ 58. roãník prestiÏní-
ho lyÏafiského maratónu „Krkono‰-
ská 70“. Na její start se postavilo
186 pûtiãlenn˘ch t˘mÛ, tedy celkem
930 bûÏcÛ na lyÏích. âleny vítûzn˘ch
hlídek v hlavní kategorii muÏÛ na 
70 kilometrÛ i v kategorii Ïen na 
25 kilometrÛ byli r˘mafiov‰tí lyÏa-
fii Václav Sedláãek a Katefiina Kolá-
fiová.
Mezi specifika tohoto závodu ne-
patfií jen jeho délka a fakt, Ïe se
závodí netradiãnû v druÏstvech.
Proslulost sedmdesátky je také
v tom, Ïe její start i cíl leÏí na 
úpatí sjezdovky ve Svatém Petru,

kterou je hned na úvod nutno vy-
jet a na závûr sjet. Závodníky te-
dy ihned ãeká nároãné nûkolika-
kilometrové stoupání, které ube-
re spoustu sil. Závûreãn˘ sjezd je
pak opravdovou zkou‰kou tech-
niky, zb˘vající kondice a také
odvahy. Nedílnou souãástí závo-
du i pfiípravy na nûj je koneãnû
neustálé doplÀování tekutin i ob-
ãerstvování, jejichÏ podcenûní
mÛÏe mít nepfiíjemné následky.
Václav Sedláãek byl ãlenem hlíd-
ky nesoucí sloÏitûj‰í název
Bouda Helena âern˘ DÛl. Pûtice
Sedláãek, Nesvadba, Fi‰nar, Pa-
vel a Jánsk˘ zdolala sedmdesáti-

kilometrovou traÈ za 4 hodiny 
12 minut a 11 vtefiin. V pofiadí
druhému druÏstvu nadûlili témûfi
5 minut (4:40) a tfietímu jiÏ 
18 minut a 13 vtefiin.
Katka Koláfiová se ãlenkou Ïen-
ského t˘mu VSK Elektro âVUT
Praha „A“ stala opravdu na po-
slední chvíli, kdyÏ byla nedlouho
pfied startem pfiemluvena k zá-
skoku za chybûjící ãlenku. Pro
druÏstvo to byla evidentnû v˘-
borná volba, protoÏe díky Katce
zvítûzilo s náskokem 9 minut
a 39 vtefiin. Pûtadvacetikilomet-
rovou traÈ lyÏafiky zajely za 1 ho-
dinu 37 minut a 37 vtefiin. V̆ -

sledn˘ ãas prozrazuje, Ïe traÈ by-
la opravdu nároãná, protoÏe tra-
diãní „tfiicítky“ se na nelehk˘ch
tratích napfiíklad na Míseãkách,
Pustevnách ãi v R˘mafiovû jezdí
pfiibliÏnû hodinu a pÛl.
Vítûzové Krkono‰ské 70 byli za
své obdivuhodné v˘kony skuteã-
nû ‰tûdfie odmûnûni bohat˘mi ce-
nami. Nemohly chybût ani ionto-
vé nápoje a speciální doplÀky
v˘Ïivy, které se po takovém v˘-
konu opravdu hodily. Touto ces-
tou Katce a Václavovi blahopfie-
jeme a drÏíme pûsti pro pfií‰tí zá-
vody. 

Text a foto: ‰s

Basketbalová liga - OBR-LIGA
V sobotu 7. bfiezna byly odehrá-
ny poslední dva zápasy OBR-LI-
GY. Tento turnaj r˘mafiovsk˘ch
druÏstev, kter˘ch tento rok bylo
celkem pût, odstartoval 3. ledna.
A mÛÏeme se pochlubit, Ïe je to
jiÏ 22. roãník, coÏ samo o sobû
stojí za pochvalu. OBR-LIGY se
zúãastnilo tûchto pût druÏstev:
Oldies, RE-DO, Turisti, Gang-
Star a Just Balin.
KaÏdou sobotu se hrály dva zá-
pasy systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m,
pfiiãemÏ druÏstvo, které zrovna
stálo, se staralo o zapisování
a hladk˘ prÛbûh zápasu. Atmos-
féra na hfii‰ti i v hledi‰ti byla
vÏdy velmi dobrá a nûkdy i veli-
ce napjatá. I kdyÏ se nehraje
o „Zlaté trenky“, bojovnost
a zarputilost nûkter˘ch aktérÛ
byla veliká. Celkové vítûzství
mohla ovlivnit nejen v˘hra, ale

i prohra. NeÏ se pustíme do re-
kapitulace, chtûl bych podûkovat
skupince lidí, bez kter˘ch by se
tento turnaj nekonal. TakÏe vel-
ké díky patfií sdruÏení BFAA

Oldies, které drÏí zá‰titu nad ce-
l˘m turnajem, dále Pavlu ZeÈá-
kovi, kter˘ má funkci ‰éfa turna-
je, a v neposlední fiadû Petfie
Dobrevové, která mûla na staros-

ti rozpisy zápasÛ a rozhodãích.
A samozfiejmû i v‰em rozhod-
ãím, ktefií nemûli zrovna lehkou
práci.
Leto‰ní roãník vyhrálo druÏstvo

Vítûzové hlavní kategorie na 70 km bezprostfiednû po projetí cílem
(Václav Sedláãek je druh˘ zleva)

Katefiina Koláfiová (první zprava) na nejvy‰‰ím ze stupÀÛ vítûzÛ
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RE-DO a byla to jeho tfietí v˘hra
v historii turnaje a druhá v fiadû.
Na druhém místû, po nevalném 
úvodu, se umístili Turisti. Tfietí
místo obsadilo druÏstvo Oldies,
na základû lep‰ího skóre v posled-
ním vzájemném zápase s druÏ-
stvem Gang-Star, které nakonec
skonãilo ãtvrté. A na posledním,
pátém místû skonãilo druÏstvo
Just Balin, které hraje jiÏ druh˘m

rokem a jehoÏ hra se posunula
o velk˘ krok dopfiedu.
Závûrem bychom chtûli v‰echny
pozvat na dal‰í, jiÏ 23. roãník této
ligy a budeme rádi, kdyÏ se k nám
pfiipojí dal‰í t˘my z fiad r˘mafiov-
sk˘ch sportovcÛ. VÏdyÈ takov˘
sobotní obûd, pak trocha sportu
a po v˘konu piveãko - to je dobr˘
odpoãinek v dne‰ní uspûchané
a stresující dobû. Pavel Kon‰tack˘

Stfielci turnaje:
1. Pavel Kon‰tack˘ - 169 b.
2. Petr Musil - 119 b.
3. Ondfiej ·imko - 117 b.

Stfielci „trojek“:
1. Pavel Kon‰tack˘ - 12
2. Ondfiej Volek - 9
3. Martin Sedláãek - 7
Jakub Jirou‰ek - 7

Zleva Martin Sedláãek, Jaroslav Kala, Petr O‰lej‰ek, Pavel
Kon‰tack˘, Tomá‰ Îváãek, Radek Vyoral, Svatoslav Puda, Petr Dolák
a Pavel ZeÈák Foto: archiv BFAA Oldies

âesk˘ pohár tûlesnû postiÏen˘ch
kuÏelkáfiÛ byl zahájen v Blansku

Za úãasti jedenaãtyfiiceti hráãÛ z celé âeské republiky byl v nedûli 15. bfiez-
na zahájen první turnaj tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, kter˘ se uskuteãnil
na dráze v Blansku a je zapoãítáván do âeského poháru 2009.
V kategorii TP zvítûzil v˘konem 531 shozen˘ch kolkÛ dobfie pfiipra-
ven˘ Zdenûk Doãkálek z Tûlov˘chovné jednoty Jiskra R˘mafiov.
Jeho t˘mov˘ kolega Petr ·védík skonãil ve stejné kategorii ãtvrt˘ v˘-
konem 460 shozen˘ch kolkÛ.
V kategorii LP1 vyhrál Ivo Mrhal v˘konem 433 shozen˘ch kolkÛ.
Druh˘ turnaj se bude konat v Rybníku 8. - 9. kvûtna. Následující zá-
pasy se rovnûÏ zapoãítávají do âeského poháru 2009.
Ve ãtvrtek 21. a v pátek 22. kvûtna se uskuteãní rovnûÏ v Blansku
mezistátní utkání, na které pfiijedou tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii ze
Slovenska, Rumunska a nebudou chybût ani reprezentanti z âeska. 

JiKo

Podûkování
Na‰e milá Lidu‰ko,
pfiejeme Ti hodnû zdraví, ‰tûstí, lásky,
na ãele i na du‰iãce Ïádné vrásky.
V‰eho dosti a v‰echno nej,
aÈ je Ti v Ïivotû jen hej.
ZároveÀ dûkujeme za v‰e, co jsi pro nás
udûlala,
Ïe jsi nás aerobik milovat nauãila,
z na‰ich úspûchÛ se radovala
a své znalosti a zku‰enosti nám darovala.
Velk˘ dík patfií nejen tobû, ale také
Lidu‰ce ml. a Olince.

Dûkujeme, va‰e Beru‰ky

hokejov˘ servis

Závûr R˘mafiovské ligy ledního hokeje
Skonãil dal‰í roãník R˘mafiovské ligy. V základní skupinû zvítûzili
hokejisté HC F. Tygfii pfied HC Grizzlies, SK Slovan a TJ Malá
Morávka. V play off silné ãtyfiky se stal vítûzem HC Grizzlies, kter˘
se stal absolutním vítûzem ligy a obdrÏel putovní pohár.

Tabulka play off:

1. HC Grizzlies 5. Horní Mûsto
2. SK Slovan 6. Kovo‰rot
3. Malá Morávka 7. SK Medvûdi
4. F. Tygfii 8. Rest. U Hrozna

V sobotu 7. bfiezna probûhlo v SVâ R˘mafiov vyhlá‰ení v˘sledkÛ
a pfiedávání cen, spojené s taneãním veãerem. Byli vyhlá‰eni i jed-
notlivci. Nejlep‰ím stfielcem se stal K. Dohnal z HC Grizzlies, nej-
lep‰ím brankáfiem M. Ilnick˘ z t˘mu Rest. U Hrozna, zl˘m muÏem
sezóny 2008-2009 byl vyhlá‰en P. Merva hrající za SK Slovan.
V̆ konn˘ v˘bor R˘mafiovské ligy ledního hokeje dûkuje v‰em oddí-
lÛm a hlavnû divákÛm a rozhodãím a tû‰í se s vámi na roãník 2009-
2010, kter˘ bude jistû je‰tû lep‰í neÏ tento.  

Martin Ftáãek

Ilustraãní foto
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Seriál

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

Bolesti bfií‰ka zvlá‰tû u mal˘ch
dûtí jsou pomûrnû ãast˘m je-
vem, a i kdyÏ je dítû vnímá a na-
venek proÏívá ãasto dramaticky,
vût‰ina pfiípadÛ je nezávaÏn˘ch
a rychle odezní. Pokud bolesti
bfiicha pfietrvávají del‰í dobu ne-
bo se opakují, pfiípadnû se obje-
ví nûkteré z dále uveden˘ch pfií-
znakÛ, je potfieba zv˘‰it pozor-
nost a pom˘‰let na závaÏnûj‰í
stav.
Náhlá pfiíhoda bfii‰ní mÛÏe mít
fiadu pfiíãin, z nejãastûj‰ích je to
akutní stfievní neprÛchodnost
v dÛsledku mechanické pfiekáÏ-
ky nebo poruchy pohyblivosti
stfiev, komplikované zánûty nit-
robfii‰ních orgánÛ (zánût slepého
stfieva, Ïluãníku, ledvin, vajeãní-
kÛ), bfii‰ní kolika zpÛsobená pfií-
tomností kamenÛ ve Ïluãov˘ch,
ledvinn˘ch a moãov˘ch cestách,
u adolescentÛ pak v˘jimeãnû Ïa-
ludeãní nebo dvanácterníkov˘
vfied, jeho perforace a krvácení.

Hlavním pfiíznakem b˘vá bolest
rÛzné intenzity a charakteru,
kterou malé dítû lokalizuje tak-
fika vÏdy do oblasti pupku. Má
pocit nevolnosti, mÛÏe zvracet,
je zpocené, mÛÏe mít prÛjem, ve
stolici se mÛÏe objevit hlen s kr-
ví. V akutním stavu bfiicho b˘vá
tvrdé, napnuté s bolestivou reak-
cí na dotek. Dítû je zchvácené,
úzkostlivé, brání se jakémukoliv
pohybu, vyhledává úlevovou
polohu na boku, dolní konãetiny
má pfiitaÏeny k tûlu. V nejtûÏ‰ích
stavech dítû povrchnû a zrychle-
nû d˘chá, tep b˘vá zrychlen˘
a mûlk˘, zaãínají se rozvíjet pfií-
znaky ‰oku.
Opatfiení pfii podezfiení na ná-
hlou pfiíhodu bfii‰ní:
- SnaÏte se dítû uklidnit, zachá-
zejte s ním co nej‰etrnûji, zajis-
tûte jeho odborné vy‰etfiení.
- Dítû uloÏte na záda s vypodlo-
Ïen˘mi dolními konãetinami
pod koleny tak, aby se paty ne-

dot˘kaly podloÏky (dochází 
k uvolnûní bfii‰ního lisu a vût‰i-
nou i k ãásteãné úlevû), jestliÏe
se v‰ak dítû cítí v úlevové poloze
na boku lépe, ponechte ho v ní.
- Pfii pfiidruÏen˘ch pfiíznacích
‰oku zahajte proti‰oková opatfie-
ní, urgentnû pfiivolejte ZZS,
kontrolujte prÛbûÏnû základní
Ïivotní funkce, nikdy nedopra-
vujte dítû do nemocnice vlastní-
mi silami a prostfiedky.

- Nepodávejte dítûti nic ústy, je
moÏné, Ïe se bude muset podro-
bit léãebnému zákroku v celko-
vé anestezii (narkóze).
- Studené obklady vzhledem
k moÏnému zastfiení pfiíznakÛ
nikdy nepfiikládejte na bfiicho
pfied odborn˘m chirurgick˘m
vy‰etfiením, bfiicho ledujte aÏ po
ordinaci lékafie.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

33. Bolesti bfiicha, náhlé pfiíhody bfii‰ní
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Kontakt:
Pavel Pokorn˘

Opavská 18, 795 01 RR˘̆mmaafifioovv
MMoobbiill:: 608 830 881

EE--mmaaiill:: pokornypavel2@seznam.cz

P¤ÍPOJKY INÎEN¯RSK¯CH SÍTÍ

DopfieduDopfiedu vámvám zpracujemezpracujeme cenovoucenovou nabídkunabídku

----     kkkk aaaa nnnn aaaa llll iiii zzzz aaaa ãããã nnnn íííí pppp fifififi íííí pppp oooo jjjj kkkk yyyy

----     vvvv oooo dddd oooo vvvv oooo dddd nnnn íííí pppp fifififi íííí pppp oooo jjjj kkkk yyyy

----     eeee llll eeee kkkk tttt rrrr oooo pppp fifififi íííí pppp oooo jjjj kkkk yyyy

Kompletní dodávka:
v˘kopové práce, pokládka,
montáÏ, napojení va‰eho
objektu, vyhotovení
protokolu o zkou‰kách
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739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla
604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,
mzdy,
DPH,

daÀová pfiiznání,
úãtování v cizích mûnách aj.

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

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)

Roz‰ífiení sluÏeb pro vefiejnost
Od 1. 4. 2009 rozšiřujeme

nabídku služeb pro motoristy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin
V případě nutnosti lze domluvit

i individuálně

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Nabízené sluÏby:

- prodej motorov˘ch olejÛ
znaãky TEXACO

- v˘mûna olejÛ
- rovnání po‰kozen˘ch lit˘ch

diskÛ kol osobních automo-
bilÛ

- drobné karosáfiské opravy
- v˘mûna tlumiãÛ pérování
- v˘mûna tlumiãÛ v˘fukÛ
- v˘mûna brzdov˘ch obloÏe-

ní, kotouãÛ
- v˘mûna blatníkÛ
- v˘mûna svisl˘ch a kulov˘ch

ãepÛ, loÏisek kol, manÏet 
poloos

- v˘mûna autoskel
- sváfieãské práce technologií

CO2

- dobíjení a kontrola 
autobaterií

- ostatní opravy po dohodû

Reklama
v R˘mafiovském hor i zontu SKVùLÁ INVESTICE
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