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Na vrcholky JeseníkÛ se slétly
ãarodûjnice 

R˘mafiov nav‰tívila námûstkynû
hejtmana Vûra Palková 

Andûlská pomoc prostfiednictvím
reportáÏe V kÛÏi peãovatelky

PÛlmilionovou ‰kodu zpÛsobil poÏár
dfievûnice ve Staré Vsi

Desetibojafii absolvovali pfiedposlední 
disciplínu skok dalek˘

ročník XI .
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Staroveské a r˘mafiovské dûti rozdávaly sluníãka
Tak jako v loÀském roce

v Rudné p. Pradûdem a Starém

Mûstû u Bruntálu i letos pofiáda-

la preventivnû informaãní skupi-

na (PIS) Policie âeské republiky

ve spolupráci s dopravními poli-

cisty a policisty Obvodního od-

dûlení policie R˘mafiov doprav-

nû-preventivní akci urãenou pro

Ïáky základních ‰kol. Tentokrát

se konání akce pfiesunulo na

R˘mafiovsko. V úter˘ 12. kvûtna

od 9 do 10 hodin vzniklo první

stanovi‰tû v blízkosti Základní

‰koly ve Staré Vsi a spolu s poli-

cisty se dopravní akce zúãastnilo

14 dûtí ve vûku od 7 do 11 let.

Druhé stanovi‰tû pak bylo

v R˘mafiovû u Základní ‰koly 1.

máje v dobû od 10.30 do 11.30

a vystfiídaly se na nûm tfii desítky

dûtí ve dvou skupinách ze 4. tfiíd.

Dûti z tûchto ‰kol spoleãnû s po-

licistkou preventivnû informaãní

skupiny pfiedávaly fiidiãÛm, ktefií

dodrÏeli rychlost, nedopustili se

pfiestupku v oblasti bezpeãnosti

silniãního provozu a mûli své

vozidlo po technické stránce

v pofiádku, obrázek usmûvavého

sluníãka. V opaãném pfiípadû fii-

diãi obdrÏeli od ÏáãkÛ obrázek

zamraãeného sluníãka, a to jen

pokud se fiidiã provinil mírnû.

U závaÏného pfiestupku potom

udûlili policisté pokutu. Z velké

vût‰iny v‰ak dûti fiidiãÛm rozdá-

valy usmûvavé sluníãko. Tato

akce má fiidiãe upozornit na pro-

blematiku dopravní nehodovosti

chodcÛ, dodrÏování nejvy‰‰í po-

volené rychlosti v obci a na dal-

‰í povinnosti, jako je odpovídají-

cí technick˘ stav vozidla, vûno-

vání se fiízení atd.

Policisté také dûtem pfiedvedli

vybavení sluÏebního vozidla,

funkci silniãního radaru, Ïáci se

prakticky i teoreticky seznámili

se zpÛsobem kontroly zji‰tûní

mnoÏství alkoholu v dechu fiidi-

ãÛ, vyzkou‰eli si neprÛstfielné

vesty, sluÏební pouta a dal‰í.

Dûti se zapojily do dopravní sou-

tûÏe v poznávání dopravních

znaãek a znalostí v oblasti BE-

SIP. 

Samozfiejmû, Ïe nezÛstává jen

u akcí tohoto charakteru, ale

v prÛbûhu celého roku policistky

PIS nav‰tûvují ‰koly a pofiádají

pro Ïáky, studenty, ale i nejmen-

‰í dûti v M· rÛzné besedy

a pfiedná‰ky, které jsou pfiesnû

zamûfieny na vûkovou skupinu

posluchaãÛ.

O den pozdûji, 13. 5., pfiijela 

nprap. Ing. Ivana Kfii‰tofová na

R˘mafiovsko znovu, tentokrát do

Horního Mûsta, kde na základní

‰kole pofiádala PIS PâR Bruntál

besedu se Ïáky, jejíÏ náplní byla

bezpeãnost a silniãní pravidla

v dopravû, otázka trestní odpo-

vûdnosti, statistika trestné ãin-

nosti na Bruntálsku a problema-

tika závislostí.

Ve spolupráci s nprap.
Ing. Ivanou Kfii‰tofovou z PIS
PâR Bruntál zpracoval JiKo
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Kytiãka pro maminku

Základní umûlecká ‰kola pofiádala projekt v Polsku

Dne 6. 5. jsme mûli pfiíleÏitost

shlédnout dnes uÏ tradiãní pfied-

stavení dûtí ze Základní ‰koly

R˘mafiov, Jelínkova 1 ke Dni ma-

tek, konané v budovû b˘valého

kina.

Na jevi‰ti se opût pfiedvedly ty

nejmlad‰í roãníky ‰koly, coÏ zna-

mená, Ïe to pro mnohé z úãinku-

jících byl první kontakt s jevi‰-

tûm i publikem. Trému mohlo 

umocnit i mnoÏství divákÛ, jimÏ

dûti musely ãelit, protoÏe hledi‰-

tû tentokrát doslova praskalo ve

‰vech. Na‰tûstí se nic z toho ani

v nejmen‰ím neodrazilo na v˘ko-

nech aktérÛ. Naopak, dûti pfie-

kvapily jistotou a sebedÛvûrou,

s nimiÏ úkoly zvládly.

Na úvod vystoupilo duo mal˘ch

baviãÛ, ktefií po nûkolika Ïertov-

n˘ch v˘mûnách odevzdali celé

pfiedstavení maminkám coby dá-

rek k svátku. Jejich exhibice

a pfiidrzlé komentáfie pak tvofiily

protipól k vystoupením ostat-

ních. Ti nabídli vyváÏenou smû-

sici prvkÛ taneãních i tûlocviã-

n˘ch. K prvním patfiila napfiíklad

velmi dobfie sladûná „Veselá

svatba“ tfiídy 1. C ãi mazurka 

1. A, která vynikla svou umûfie-

ností v hudebním i pohybovém

projevu. Do druhé kategorie pak

náleÏelo cviãení s laviãkou 

2. C nebo cviky se ‰vihadly dûtí

z 3. A a D. Velmi pfiíjemné pfie-

kvapení publiku pfiipravily dûti

z 3. C., jejichÏ anglickou verzi po-

hádky „Boudo, budko, kdo v tobû

pfieb˘vá?“, ov‰em s muchomÛr-

kou v roli bydli‰tû, nelze popsat

jinak neÏ jako s naprost˘m pfie-

hledem provedenou - bez zaváhá-

ní, bez zakoktání. Malí angliãtiná-

fii pfiedvedli v˘kon vzhledem

k vûku úãastníkÛ vynikající. Na

závûr pak vystoupily dívky 

z 5. C se svou opût skvûle secviãe-

nou skladbou orientálních tancÛ.

Jak uÏ bylo fieãeno, toto pfiedsta-

vení si na nezájem divákÛ stûÏo-

vat rozhodnû nemÛÏe. Nejen ro-

diãe dûtí, ale zcela zjevnû i jejich

‰iroké pfiíbuzenstvo tak mûli opût

moÏnost shlédnout pfiedstavení

velmi dobfie pfiipravené. Prostor

ke zlep‰ení lze nalézt snad jen

v absenci silnûj‰ího dramaturgic-

kého vedení, jeÏ by toto pásmo

vybavilo jednotící stylistickou

linkou. I tak se dûti, uãitelé a ten-

tokrát i sami náv‰tûvníci rozhod-

nû nemají za co stydût. JaPo

R˘mafiovská „ZU·ka“ je sv˘mi

projektov˘mi aktivitami uÏ po-

vûstná. ZmiÀme se tfieba o inter-

ních celo‰kolních projektech

Amerika, Asie a Afrika, o hudeb-

ním projektu pro dûti v Itálii,

o projektu v Litvû (ten probûhl ve

spolupráci s gymnáziem) ãi

o vzdûlávacím projektu pro uãite-

le v Norsku.

Nyní jsme sáhli po aktivitách posi-

lujících místní povûdomí a vede-

me projekt s názvem „Umûním ke

spoleãné budoucnosti“. Projekt je

urãen dûtem z R˘mafiova a polské-

ho Prudniku, kde jsme na‰li part-

nera v Gymnazju nr 2 imeni Jana

Pawla II. My‰lenka projektu je do-

cela jednoduchá. V první ãásti

projektu jely r˘mafiovské dûti do

Prudniku, aby tam pro polské pub-

likum spoleãnû s dûtmi z partner-

ské ‰koly uspofiádaly koncert, di-

vadelní vystoupení a v˘tvarn˘ ple-

nér. Samozfiejmû si hned pfii té pfií-

leÏitosti uÏily v˘let do nedaleké

Moszny, kde mûly moÏnost pro-

hlédnout si pfiekrásn˘ zámek a kde

si mohly v zámeckém parku opéci

prav˘ polsk˘ ‰pekáãek. V druhé

ãásti projektu pak polské dûti pfii-

jedou za námi do R˘mafiova, pfied-

stavení bude tedy moci zhlédnout

zase r˘mafiovské publikum.

Smysl projektu je zfiejm˘. V tom-

to pfiípadû nechceme dûti vést

a vychovávat k umûní. Tato aktivi-

ta je daleko více pfiíleÏitostí, jak 

ukázat, Ïe umûní se mÛÏe stát pro-

stfiedkem pro vzájemnou komuni-

kaci, pro poznávání na‰ich nej-

bliÏ‰ích sousedÛ a pro navazování

nov˘ch kontaktÛ a pfiátelství.

V dobû prudce se integrující

Evropy je to ãinnost více neÏ pfií-

nosná. Rádi bychom, aby si nastu-

pující generace uvûdomila, Ïe pfies

národnostní, kulturní, spoleãenské

a kdovíjaké dal‰í rozdíly mezi

âechy a Poláky zde neexistují jiné

hranice neÏ ty, které si vytvofiíme

sami vlastní neochotou se vzájem-

nû poznat. Vzhledem k tomu, jak

rychle si ãeské i polské dûti byly

schopné porozumût, se jistû dá

prohlásit, Ïe tento cíl jsme beze

zbytku splnili.

DluÏno poznamenat, Ïe v pfiípadû

tohoto projektu nelze pfiehlédnout

pfiínos mûsta R˘mafiova, jehoÏ po-

moc pfii pfiedfinancování projektu

byla pro na‰i ‰kolu skuteãnû pod-

statná. Moc se tû‰íme na podzim,

kdy na‰i pol‰tí pfiátelé pfiijedou

k nám a kdy se opût zúãastníme

spoleãn˘ch umûleck˘ch aktivit,

koncertÛ, v˘stav a pfiedstavení,

stejnû jako v˘letÛ do okolí

R˘mafiova a spoleãn˘ch her.

Kdo bude chtít sledovat v˘sledky

projektu (fotografie, nahrávky, vi-

dea...), nechÈ nav‰tíví buì na‰e

‰kolní stránky zusrymarov.org,

kde je na polské stránky odkaz,

nebo pfiímo zusrymarov.org/pol. 

Dr. Jifií Taufer, fieditel ZU·
Fota: archiv ZU· R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í  o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o  fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo:

referenta odboru kanceláfi starosty - kontrolní ãinnost

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 9. 2009

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0

Platové zafiazení: 10. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., o platov˘ch 

pomûrech zamûstnancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, v‰e v platném znûní

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 

celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: poÏadované vzdûlání: vysoko‰kolské, nejlépe ekonomického zamûfiení,

dobrá znalost úãetnictví,

základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 320/2001 Sb., o vefiejné kontrole, zákon ã. 499/2004 Sb., o archivnictví

a spisové sluÏbû, v‰e v platném znûní),

velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu,

komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,

odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ,

organizaãní schopnosti,

vysoké pracovní nasazení,

fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
zaji‰Èuje kontrolní ãinnost:

vnitfiní kontrola:

provádí kontrolu dodrÏování vnitfiních pfiedpisÛ (zejména kontrolní fiád) jednotliv˘mi odbory MûÚ,

vnûj‰í kontrola: 

provádí kontrolu ãinnosti a hospodafiení pfiíspûvkov˘ch organizací zfiízen˘ch mûstem,

provádí kontrolu ãinnosti a hospodafiení právnick˘ch osob zfiízen˘ch mûstem dle zvlá‰tních zákonÛ,

na základû zji‰tûn˘ch nedostatkÛ provádí následnou kontrolu plnûní uloÏen˘ch opatfiení,

zaji‰Èuje vedení centrální spisovny MûÚ

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,

datum a místo narození uchazeãe,

státní pfiíslu‰nost uchazeãe,

místo trvalého pobytu uchazeãe,

ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obãana,

telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu,

datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
Ïivotopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kající se 

uvedené ãinnosti,

v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,

ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 15. ãervna 2009

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 15. ãervna 2009

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm

oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky 

uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou do-

kumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru kanceláfi starosty MûÚ Mgr.

Marek Bernát, tel.: 554 254 120. Ing. Jifií Furik v. r., tajemník MûÚ R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2009

5

Pár slov... o nás

Jedno z ãesk˘ch pfiísloví praví, Ïe kdo nic nedûlá, nic nezkazí.

Ale ve vûci, o které se chci zmínit, to tedy urãitû neplatí. Zkazí,

a je to ‰koda.

Mám malé dûti a moje Ïena s nimi ãasto chodí na novû vybudo-

vaná dûtská hfii‰tû. Po kaÏdé takové náv‰tûvû skluzavek, houpa-

ãek a prolézaãek pak musím vyslechnout její stíÏnosti na ne-

vhodné chování nevítan˘ch náv‰tûvníkÛ tûchto hfii‰È. Houpaãky

pfietûÏují nadváhou trpící puberÈáci, na vrcholu cviãné horole-

zecké stûny si koufiem své plíce provûtrává ‰kolou je‰tû povinná

i ta star‰í mládeÏ. Synek, kter˘ se v tûlesné v˘chovû omlouvá na

bolavé koleno ãi r˘mu, s funûním zdolá umûl˘ skalní pfievis

a s pocitem krále si tam zapálí cigaretku. Malí caparti, pro které

jsou tyto atrakce urãeny, pak musí poãkat, aÏ to „ty velké“ pfie-

stane bavit. V lep‰ím pfiípadû si je‰tû pohrají, v tom hor‰ím uÏ

nemají na ãem, neboÈ nûco je ulomené, urvané nebo pfievrácené.

To je ‰patnû, ov‰em jako uãitele mû to nepfiekvapí. Dûlat, co se

nemá, je v˘sadou dospívající mládeÏe. Je tfieba jim to fiíct, vy-

svûtlit, pfiípadnû s autoritou dospûlého zasáhnout ráznûji. A tady

je ten kámen úrazu. Tady si to my, dospûlí, kazíme, tím, Ïe nic

nedûláme. A tak malí caparti za zvuku vulgarit a v d˘mu cigare-

tového koufie pobíhají mezi plivanci, vajgly a dal‰ími odpadky.

Pochybuji, Ïe by to rodiãÛm tûchto mal˘ch dûtí nebo jin˘m ná-

hodn˘m náv‰tûvníkÛm z fiad dospûl˘ch nevadilo. A tak se ptám,

je to apatie k vefiejnému majetku nebo strach z v˘mûny názorÛ

s puberÈákem, co nám brání vûc fie‰it? Obojí je ‰patnû, a kdo nic

v tomto pfiípadû nedûlá, kazí mal˘m dûtem zábavu. Nezbavujme

se zodpovûdnosti dospûl˘ch. Pokud se vám nepovede vûc díky

drzosti puberÈákÛ vyfie‰it, pomozte si. SnaÏte se zbavit je ‰títu 

anonymity. ObraÈte se na ‰kolu, policii. Jde pfiece o ochranu ve-

fiejného majetku. Aãkoli, to zní moc odtaÏitû. Jde pfiece o to, 

co dûti, budou si mít kde hrát? Vlastimil Baran

V tomto ãísle najdete

Staroveské a r˘mafiovské dûti rozdávaly sluníãka ......... str. 2
Kytiãka pro maminku ...................................................... str. 3
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Setkání malotfiídních ‰kol v Dûtfiichovû ........................ str. 5
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Nové informace ke stavbû Lidlu ..................................... str. 6

K ãlánku „Tfii r˘mafiovská zastavení“ ............................ str. 6
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Evropské volby 2009 ....................................................... str. 7-8

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce
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Trvalé bydli‰tû: radnice? .................................................. str. 9-10
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Ve ãtvrtek 7. kvûtna se uskuteã-

nilo v Dûtfiichovû nad Bystfiicí

setkání ÏákÛ i pedagogÛ v rámci

projektu Spolupráce neúpln˘ch

základních ‰kol v okrese Brun-

tál. Sedm zúãastnûn˘ch ‰kol za-

stupovalo rÛzné státy Evropské

unie a ve sv˘ch vystoupeních

pfiedvedlo ukázky místních pa-

mûtihodností, tancÛ, písní, turis-

tick˘ch atrakcí a ochutnávku tra-

diãních jídel. Mezi hosty byl ta-

ké rodil˘ Holanìan a ¤ekynû.

Îáci vyzkou‰eli pfieklad ze slo-

ven‰tiny a dal‰ích jazykÛ. ·koly

z Razové, Malé Morávky,

Ho‰Èálkov˘ch, Karlovy Studán-

ky, Dolní Moravice, Slezsk˘ch

Rudoltic a Dûtfiichova nad

Bystfiicí si pfiipravily prezentace

v PowerPointu, které pfiiblíÏily

v‰em úãastníkÛm Ïivot na ‰ko-

lách a v obcích. Program byl

zpestfien turnajem v petangu.

Celodenní akce byla zavr‰ena

balónkov˘m pozdravem Evropû.

Po cel˘ den bylo pro úãastníky

pfiipraveno obãerstvení, v‰ichni

si pochutnali na v˘borném obû-

dû, na závûr je‰tû pofiadatelé pfii-

pravili bohat˘ raut. 

Setkání pofiádala Základní ‰kola

Dûtfiichov nad Bystfiicí. Patfií jim

velké podûkování za nezapome-

nutelné záÏitky dûtí. Znaãn˘m

pfiínosem pro doprovázející pe-

dagogy byla vzájemná v˘mûna

zku‰eností. Podobná setkání bu-

dou uskuteãÀována i v dal‰ích

letech v rámci projektu spolu-

práce financovaného z prostfied-

kÛ EU. V pfií‰tím roce bude hos-

titelskou ‰kolou Základní ‰kola

Malá Morávka.

Fota a text: Helena Rewajová

Setkání malotfiídních ‰kol v Dûtfiichovû
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Odbory MûÚ informují

Odbor Ïivotního prostfiedí Odbor finanãní

Návrh koncepce
„Plánu oblasti povodí Odry“

VYHLÁ·KA
Finanãní úfiad v Bruntále oznamuje,

Ïe do 4. ãervna 2009 je na Mûstském

úfiadû v R˘mafiovû, ve 2. patfie, dvefie

ã. 311 v úfiedních dnech (pondûlí

a stfieda) od 8 do 11.30 a od 12.30 do

17 hodin vyloÏen k vefiejnému na-

hlédnutí hromadn˘ pfiedpisn˘ se-
znam o vymûfiení danû z nemovi-
tostí na rok 2009.

Finanãní úfiad Bruntál

Ve stfiedu 29. dubna obdrÏel odbor Ïivotního pro-

stfiedí a regionálního rozvoje MûÚ R˘mafiov od

Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR návrh kon-

cepce „Plánu oblasti povodí Odry“ vãetnû vyhod-

nocení vlivÛ této koncepce na Ïivotní prostfiedí.

Ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o posuzování vli-

vÛ na Ïivotní prostfiedí sdûlujeme, Ïe do návrhu

koncepce je moÏno nahlédnout na odboru Ïivot-

ního prostfiedí, nám. Svobody 5. Pfiipomínky je

moÏno uplatnit nejpozdûji do 6. ãervna 2009.

Písemné vyjádfiení k návrhu koncepce je moÏno

podat nejpozdûji v termínu 5 dnÛ ode dne koná-

ní vefiejného projednání koncepce. Termín vefiej-

ného projednání bude sdûlen následnû.

RNDr. Franti‰ek âermák, vedoucí odboru
Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

Slovo starosty

Nové informace ke stavbû Lidlu
Zástupci firmy Lewerenz Development, která

bude ve mûstû stavût market fietûzce Lidl, na pá-

teãním jednání zpfiesnili informace o plánu v˘-

stavby. ProtoÏe pfiedpokládám, Ïe budou vût‰i-

nu z vás  zajímat, dohodl jsem se s nimi na jeho

zvefiejnûní. Tak tedy: v pondûlí 18. 5. 2009 po-

Ïádá firma o stavební povolení na stavbu mar-

ketu a ve‰ker˘ch sítí. S jeho získáním nepfied-

pokládají vût‰í problémy. Bude následovat de-

molice b˘valé „Vajíãkárny“ a 1. 7. dojde k za-

hájení stavby. Na 2. 11. je plánována kolaudace

a 19. 11. 2009 otevfiení a zahájení provozu mar-

ketu. Odchylky od uveden˘ch termínÛ mohou

nastat, ale nemûly by pfiesáhnout více neÏ 14

dní. V brzké dobû také probûhne v SVâ jedná-

ní s obãany mûsta dotãen˘mi stavbou, aby je

stavitelé mohli podrobnûji seznámit s prÛbûhem

v˘stavby a rozsahem zásahÛ do pozemkÛ a sítí.

K ãlánku „Tfii r˘mafiovská zastavení“
¤ada informací z tohoto ãlánku Mgr. Karla si

podle mého názoru vyÏaduje uvést na pravou

míru.

K prvnímu zastavení: Znovu opakuji, Ïe za-

stupitelé mûsta byli zástupci Ostravsko 

- opavské diecéze vyzváni k tomu, aby o kapli

V Lipkách poÏádali s tím, Ïe bude mûstu bez-

úplatnû pfievedena do majetku. Pouze proto

o ni zastupitelé Ïádali. Jednali podle mne jed-

noznaãnû správnû. Dovedete si pfiedstavit si-

tuaci, Ïe by mûsto nabídky nevyuÏilo a církev

by kapli pfievedla napfiíklad na soukromou 

osobu, která by v ní vidûla jen moÏnost ke

zpenûÏení?! Pak by zastupitelé byli právem

tvrdû kritizováni, Ïe ‰ance nevyuÏili a dopus-

tili devastaci kaple. To, Ïe pak zástupci církve

nedokázali tento dle mého názoru racionální

a pokrokov˘ zámûr sv˘m farníkÛm vysvûtlit

a od zámûru ustoupili, byla jejich chyba.

Zastupitelé nikomu nic nebrali ani nechtûli

brát. Chtûli kapli pfievzít a fiádnû se o ni starat,

kdyÏ je k tomu církev  vyzvala a kdyÏ církev

pod tlakem nedostatku penûz pfievádí nemovi-

tosti na soukromé osoby nebo je nechává

chátrat. Není na tom nic ‰patného, naopak.

Proto je pak invektiva na adresu zastupitelÛ,

Ïe chtûli provést to, co si nedovolili ani ko-

munisté nebo luteráni, hysterická a lÏivá.

K druhému zastavení: Fasáda budovy Z·

na Jelínkovû ulici je zateplována spoleãnû

s v˘mûnou oken podle v˘sledkÛ energetické-

ho auditu, projektu a podmínek poskytovate-

le dotace na poÏadované tepelné vlastnosti

budov. Jsou k tomu pfiirozenû pouÏívány sou-

ãasné technologie a materiály. Zateplení za-

chovává i ãlenitost a podobu fasády. V takto

zateplen˘ch domech bydlí nebo brzy bude

vût‰ina z nás a nemáme s tím Ïádné problé-

my. Zateplení ‰etfií na‰e penûÏenky a pfiede-

v‰ím Ïivotní prostfiedí. Kritické v˘tky v ãlán-

ku typu „hrubiánské desky polystyrenu“, 

„umûlohmotné atrapy“, „zku‰en˘, leã rozãi-

len˘ stavafi“ jsou pak pouh˘m smradûním.

Bude lépe poãkat a stavbu hodnotit aÏ po je-

jím ukonãení. A je‰tû nûco - Mgr. Karel byl

je‰tû donedávna zastupitelem a zateplení bu-

dovy ‰koly spoleãnû se zastupiteli projedná-

val a hlasováním schvaloval. Pfiipomínky teh-

dy Ïádné nemûl. Proã je tehdy neuplatnil?

Proã s nimi tak dlouho ãekal?

K tfietímu zastavení: Z pfiístavby k budovû

b˘valého fieditelství Jednoty nemá asi nikdo

z nás radost. Spokojen˘ je s ní snad jen maji-

tel. Zastupitelé mûsta ani úfiedníci úfiadu v‰ak

nemají zákonnou moÏnost stavbám nijak za-

bránit. (V RH bylo nûkolikrát popsáno.) 

Mgr. Karel to jako dlouholet˘ zastupitel ví

nebo by to mûl vûdût.

KdyÏ byl Mgr. Karel v zastupitelstvu v letech

1991 - 1994, tak se v‰e dûlalo jinak. ...Proã

ale teì v‰e úãelovû obrací proti souãasn˘m

zastupitelÛm a úfiedníkÛm?! Proã ta exhibice

na bezmála celou stránku RH?! Nevím.

Myslím, Ïe mûl radûji zÛstat u toho, ãím svÛj

ãlánek uvádí, totiÏ, Ïe uÏ se nebude k niãemu

vyjadfiovat. 

Odpovûì na ãlánek „Mûstské divadlo se promûní na sportovní halu?“
Novináfi Horizontu v minulém vydání mylnû

pouÏil mÛj informativní ãlánek o postupu re-

konstrukce divadla jako odpovûì na ãlánek

pana ·ína. PovaÏuji za nutné zpÛsob uvaÏová-

ní a rozhodování zastupitelÛ blíÏe vysvûtlit.

Co je vedlo k tomu, Ïe nechali zhotovit stu-

dii na pfiestavbu divadla na sportovní halu?

Tak pfiednû se shodují v tom, Ïe kinu jiÏ asi

definitivnû „odzvonilo“ a postup moderních

informaãních technologií a srovnání s v˘vo-

jem v jin˘ch mûstech nesvûdãí pro jeho zno-

vuobnovení. Dále, za první ãást roku probûh-

lo v sále pût divadelních pfiedstavení, a to

je‰tû díky tomu, Ïe momentálnû máme ve

mûstû dva divadelní soubory. Potfieba budo-

vu celkovû opravit a modernizovat je neod-

kladná a vyÏaduje si finance v fiádu desítek

milionÛ Kã. Stejnû tak je ov‰em neodkladná

i modernizace a oprava SVâ. Tato budova je

dennû intenzívnû vyuÏívána se v‰ím v‰udy,

co to obná‰í. (Vytápûní, opravy, revize...)

Modernizovan˘ objekt SVâ bude obsahovat

i plnohodnotné, dÛstojné a moderní vybave-

ní pro divadelní produkci vãetnû stupÀovité-

ho hledi‰tû a men‰í kinosál. Cel˘ problém

rozhodování je právû v penûzích nutn˘ch

k rekonstrukci a dále budoucích provozních

nákladech budov. Tyto podmínky nelze
z rozhodování v Ïádném pfiípadû vylouãit.

Naopak, jsou to vÏdy ty nejdÛleÏitûj‰í. Obãas

ãtu nebo sly‰ím pfiihlouplé poznámky na ad-

resu nízké nabídky kultury ve mûstû a malou

podporu kultury ve mûstû ze strany zastupi-

telÛ. Na‰e mûsto má 8 875 obyvatel a fi-

nanãnû udrÏuje myslím velmi nadstandardní

knihovnu pro asi necelou tisícovku ãtenáfiÛ,

muzeum, divadlo, SVâ s pestrou nabídkou

krouÏkÛ a produkce, spolufinancuje ZU·,

pfiispívá financemi divadelním souborÛm,

krouÏkÛm i jednotliv˘m osobám. Je to málo,

nebo ne? KaÏd˘ odpovíme jinak. Penûz na

kulturu totiÏ nebude pro nûkoho nikdy dost.

JenÏe zastupitelé jsou pfii sestavování rozpo-

ãtu postaveni pokaÏdé pfied stejn˘ problém -

finanãní zdroje jsou koneãné a potfieba penûz



VáÏení spoluobãané,

v souãasné dobû se celá Evropa

chystá na volby do Evropského

parlamentu. Pro zdárn˘ prÛbûh

hlasování je nutné upfiesnit nû-

které informace.

• volby do Evropského parla-

mentu na území âeské republiky

upravuje zákon ã. 62/2003 Sb.,

o volbách do Evropského parla-

mentu a o zmûnû nûkter˘ch zá-

konÛ (dále jen „zákon“).

• volby do Evropského parla-

mentu se budou na území âeské

republiky konat ve dnech 5. a 6.
ãervna 2009. Dne 5. ãervna
2009 (pátek) se bude hlasovat od
14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 6. ãervna 2009 (sobota) se

bude hlasovat od 8.00 hodin do
14.00 hodin.

• odobû a místû konání voleb ve

mûstû R˘mafiov budou voliãi in-

formováni oznámením starosty

mûsta a to nejpozdûji 15 dnÛ
pfiede dnem voleb, tj. 21. kvûtna
2009. ProtoÏe je na území mûsta

tfiináct volebních okrskÛ, jsou

v oznámení uvedeny adresy okr-

skov˘ch volebních místností.

Volební okrsky jsou ohraniãeny

hlavními ulicemi mûsta tak, aby

byl poãet voliãÛ v kaÏdém vo-

lebním okrsku v rozsahu 500 

- 800.

• Obãan âeské republiky má

právo hlasovat ve volbách do

Evropského parlamentu na úze-

mí âeské republiky za pfiedpo-

kladu, Ïe

• nejpozdûji druh˘ den voleb

dosáhl vûku 18 let,

• nevznikla u nûj pfiekáÏka ve

v˘konu volebního práva a

• je zapsán v seznamu voliãÛ

pro volby do Evropského

parlamentu, popfiípadû hla-

suje na voliãsk˘ prÛkaz

(podrobnûji viz dále).

PfiekáÏkou ve v˘konu volebního

práva je zákonem stanovené 

omezení osobní svobody z dÛvodu

ochrany zdraví lidu nebo zbavení

zpÛsobilosti k právním úkonÛm.

Podmínkou v˘konu volebního

práva ve volbách do Evropského

parlamentu je zápis obãana

âeské republiky, kter˘ má právo

volit (dále jen „voliã“), do se-

znamu voliãÛ pro volby do

Evropského parlamentu. Tento

seznam vede obecní úfiad, mûst-

sk˘ úfiad, úfiad mûstyse, magist-

rát statutárního mûsta, které není

územnû ãlenûno, úfiad mûstské

ãásti nebo mûstského obvodu

(dále jen „obecní úfiad“) pro kaÏ-

dé volby do Evropského parla-

mentu postupem dan˘m záko-

nem. Nejpozdûji 40 dnÛ pfiede

dnem voleb (26. dubna 2009) za-

nese obecní úfiad do seznamu vo-

liãÛ pro volby do Evropského

parlamentu údaje ze stálého se-

znamu voliãÛ. Tímto zpÛsobem

je kaÏd˘ obãan âeské republiky,

kter˘ má právo volit ve volbách

do Evropského parlamentu a má

na území âeské republiky trval˘

pobyt, zapsán automaticky do

seznamu voliãÛ pro volby do

Evropského parlamentu. 

Vzhledem k tomu, Ïe zákon neu-

moÏÀuje dopsání voliãe do v˘pi-

su ze seznamu voliãÛ pro volby

do Evropského parlamentu ve

dny voleb ve volební místnosti,

bylo by úãelné, aby si voliãi

v pfiípadû pochybností ovûfiili

svÛj zápis ve stálém seznamu

voliãÛ vedeném obecním úfia-

dem pro v‰echny druhy voleb na

území âeské republiky nebo po-

zdûji (po 26. dubnu 2009) pfiímo

v seznamu voliãÛ pro volby do

Evropského parlamentu. Ve vû-

cech chyb a nedostatkÛ v sezna-

mu voliãÛ pro volby do

Evropského parlamentu se lze,

pokud Ïádosti o opravu nevyho-

ví sám obecní úfiad, do 30 dnÛ

pfiede dnem voleb domáhat pod-

le zákona ã. 150/2002 Sb., soud-

ní fiád správní, ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ, rozhodnutí soudu

o provedení opravy nebo dopl-

nûní seznamu.

Obecní úfiad do seznamu voliãÛ

pro volby do Evropského parla-

mentu dále nejpozdûji 20 dnÛ

pfiede dnem voleb (16. kvûtna

2009) zanese voliãe, ktefií nema-

jí ve správním obvodu tohoto 

obecního úfiadu trval˘ pobyt, ale

ktefií v jeho obvodu

a) jsou v nemocnici, porodni-

ci, sanatoriu, ústavu sociál-

ní péãe nebo v obdobném

ústavu a zafiízení nebo

b) jsou v policejní cele, v mís-

tû v˘konu vazby nebo

v místû v˘konu trestu od-

nûtí svobody

a ktefií byli obecnímu úfiadu na-

hlá‰eni velitelem nebo správcem

pfiíslu‰ného zafiízení; ten zároveÀ

o zápise informuje obecní úfiad

v místû trvalého pobytu voliãe.

O tento zápis by mûl voliã poÏá-

dat pouze v pfiípadû, kdy je jeho

pobyt ve dny voleb v nûkterém

z uveden˘ch zafiízení zfiejm˘, ne-

boÈ následné zmûny spoãívající

v dopsání voliãe do seznamu vo-

liãÛ pro volby do Evropského

parlamentu v místû jeho trvalého

pobytu jiÏ nelze provádût.

1) Voliã hlasuje ve volební míst-
nosti na území obce, u jejíhoÏ 

obecního úfiadu je zapsán v se-

znamu voliãÛ pro volby do

Evropského parlamentu. Bylo-li

na území obce zfiízeno více vo-

lebních okrskÛ, hlasuje voliã ve

volební místnosti v tom voleb-

ním okrsku, kam podle místa

svého bydli‰tû patfií.

2) Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏ-

n˘ch, zejména zdravotních dÛ-

vodÛ obecní úfiad a ve dnech vo-

leb okrskovou volební komisi

o to, aby mohl hlasovat mimo

volební místnost, a to pouze 

v územním obvodu volebního

okrsku, pro kter˘ byla okrsková

volební komise zfiízena. V tako-

vém pfiípadû vy‰le okrsková vo-

lební komise k voliãi dva své ãle-

ny s pfienosnou volební schrán-
kou, úfiední obálkou a hlasovací-

mi lístky a v˘pisem ze seznamu

voliãÛ pro volby do Evropského

parlamentu. Pfii hlasování postu-

pují ãlenové okrskové volební

komise tak, aby byla zachována

tajnost hlasování.

3) Voliã mÛÏe hlasovat v jakéko-

li volební místnosti na území

âeské republiky, pokud hlasuje

na voliãsk˘ prÛkaz.

Voliã, kter˘ je zapsán v seznamu

voliãÛ pro volby do Evropského

parlamentu, mÛÏe poÏádat o vy-

dání voliãského prÛkazu nejdfií-

ve ode dne vyhlá‰ení voleb, a to

písemn˘m podáním opatfien˘m

ovûfien˘m podpisem voliãe do-

ruãen˘m nejpozdûji 15 dnÛ pfie-

de dnem voleb, tj. do 21. kvûtna
2009, obecnímu úfiadu. Obecní

úfiad nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem

voleb pfiedá voliãsk˘ prÛkaz 

osobnû voliãi nebo osobû, která

se prokáÏe plnou mocí s ovûfie-

n˘m podpisem voliãe Ïádajícího

o vydání voliãského prÛkazu, 

anebo jej voliãi za‰le.

Voliãi, kter˘ není zapsán ve v˘-
pisu ze seznamu voliãÛ pro vol-
by do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hla-
sování neumoÏní. To neplatí,

pokud voliã hlasuje na voliãsk˘

prÛkaz.

Samotné hlasování voliã pro-
vede následovnû:
- voliã po pfiíchodu do volební

místnosti prokáÏe okrskové
volební komisi svou totoÏ-
nost a státní obãanství
âeské republiky, a to plat-

n˘m obãansk˘m prÛkazem

nebo platn˘m cestovním, di-

plomatick˘m nebo sluÏebním

pasem âeské republiky ãi ce-

stovním prÛkazem. Voliãi,

kter˘ tak neuãiní, nebude hla-

sování umoÏnûno.

- voliã, kter˘ se dostaví do vo-

lební místnosti s voliãsk˘m

prÛkazem, je povinen tento

prÛkaz odevzdat okrskové vo-

lební komisi. Voliãsk˘ prÛ-
kaz opravÀuje k zápisu do
zvlá‰tního seznamu voliãÛ
ve dnech voleb v jakémkoliv
volebním okrsku na území
âeské republiky.

- po prokázání totoÏnosti obdr-
Ïí kaÏd˘ voliã prázdnou
úfiední obálku opatfienou
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je vÏdy nekoneãná. Je‰tû nikdy nebylo penûz

dost a nikdy nestaãily pokr˘t v‰echny potfie-

by. A tak zastupitelé hledají kompromisy

a také moÏnosti, kde u‰etfiit, aby mohlo na-

proti úsporám nûco existovat nebo vznik-

nout. Pfiestavbu budovy divadla na sportovní

halu zastupitelé projednávají proto, protoÏe

náklady na rekonstrukci a provozní náklady

budovy na nûkolik pfiedstavení roãnû prostû

nelze vydat. Byla by to nesmyslnû drahá

pfiedstavení. Tak vysoké v˘daje mají smysl

pouze v pfiípadû, Ïe budova bude intenzívnû

vyuÏívána, a o tom jsou zastupitelé v navrÏe-

ném fie‰ení pfiesvûdãeni. Nejsou z toho fie‰e-

ní v Ïádném pfiípadû nad‰eni. Jsou k nûmu

totiÏ pfiinuceni. ZároveÀ si dobfie uvûdomují

nutnost existence dÛstojného sálu ve mûstû

pro divadelní pfiedstavení a usilují o nûj

v SVâ, kde bude moci b˘t dennû vyuÏíván

je‰tû k dal‰ím aktivitám. 

Starosta mûsta Ing. Petr Klouda
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úfiedním razítkem, a pokud

si nedonesl hlasovací lístky,

obdrÏí je na poÏádání u okr-

skové volební komise. Sadu

hlasovacích lístkÛ obdrÏel

kaÏd˘ voliã nejpozdûji tfii dny

pfiede dnem voleb do po‰tovní

schránky.

- po obdrÏení úfiední obálky,

pfiípadnû hlasovacích lístkÛ,

vstoupí voliã do prostoru ur-

ãeného k úpravû hlasovacích

lístkÛ. V pfiípadû, Ïe se do
prostoru pro úpravu hlaso-
vacích lístkÛ voliã neodebe-
re, nebude mu hlasování

umoÏnûno. V prostoru pro 

úpravu hlasovacích lístkÛ vlo-

Ïí voliã do úfiední obálky je-

den hlasovací lístek té politic-

ké strany, politického hnutí

nebo koalice, pro niÏ se rozho-

dl hlasovat. Souãasnû mÛÏe

voliã na hlasovacím lístku vy-

brané politické strany, politic-

kého hnutí nebo koalice za-

krouÏkovat pofiadové ãíslo

nejv˘‰e u dvou kandidátÛ uve-

den˘ch na témÏe hlasovacím

lístku, které upfiednostÀuje.

- po opu‰tûní prostoru pro úpra-

vu hlasovacích lístkÛ vloÏí

voliã úfiední obálku s hlasova-

cím lístkem pfied okrskovou

volební komisí do volební

schránky.

- kaÏd˘ voliã hlasuje osobnû,
zastoupení není pfiípustné.

- s voliãem, kter˘ nemÛÏe sám

upravit hlasovací lístek pro tû-

lesnou vadu anebo nemÛÏe

psát nebo ãíst, mÛÏe b˘t v pro-

storu urãeném pro úpravu hla-

sovacích lístkÛ pfiítomen jin˘

voliã, nikoliv v‰ak ãlen okr-
skové volební komise, kter˘

voliãi pomÛÏe upravit hlaso-

vací lístek a vloÏit jej do úfied-

ní obálky.

- ze závaÏn˘ch, zejména zdra-

votních dÛvodÛ mÛÏe voliã

poÏádat mûstsk˘ úfiad a ve

dnech voleb okrskovou voleb-

ní komisi o to, aby mohl hla-
sovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku.

V takovém pfiípadû okrsková

volební komise vy‰le k voliãi

dva své ãleny s pfienosnou vo-

lební schránkou, úfiední obál-

kou a hlasovacími lístky. 

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov,
odbor vnitfiních vûcí

Oznámení
o dni a místû konání voleb do Evropského parlamentu

Podle §16, písmene a), zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,

oznamuji

1. Volby do Evropského parlamentu se v R˘mafiovû uskuteãní:

dne 5. ãervna 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
dne 6. ãervna 2009 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je na území mûsta R˘mafiov:

3. Voliã pfiinese s sebou do volební místnos-

ti hlasovací lístky, pokud je obdrÏel.

4. Voliã je povinen pfii hlasování prokázat

svou totoÏnost a obãanství âeské republi-

ky.

5. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu

hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘

povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy

okrskové volební komise.

6. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním 

odebrat do prostoru urãeného pro úpravu

hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková vo-

lební komise hlasování neumoÏní.

7. Hlasovací lístky budou kaÏdému voliãi

doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem

voleb.

Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta R˘mafiov
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Jedna paní povídala

Námûstkynû hejtmana Vûra Palková nav‰tívila R˘mafiov
Ve stfiedu 6. kvûtna 2009 nav‰tívila
R˘mafiov námûstkynû hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Vûra Palko-
vá, do jejíchÏ pravomocí spadá ob-
last ‰kolství.
Po oficiálním pfiivítání na radni-

ci starostou a místostarostou

mûsta nav‰tívila paní námûstky-

nû postupnû v‰echny ‰koly ve

mûstû, které patfií pod správu

Moravskoslezského kraje. Pfii

pracovním obûdû na Stfiední ‰ko-

le R˘mafiov, jehoÏ menu pfiipra-

vovali a servírovali studenti ‰ko-

ly, se se‰la se starosty tûch obcí

R˘mafiovska, na jejichÏ území se

nachází ‰kolské zafiízení. Mezi

diskutovan˘mi tématy se napfií-

klad objevilo hospodafiení ‰kol

a ‰kolsk˘ch zafiízení zfiizova-

n˘ch krajem ãi dÛleÏité investice

do ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení.

Debatovalo se o státních maturi-

tách, o sluãování ‰kol a o problé-

mech na mal˘ch ‰kolách v ob-

cích R˘mafiovska. Námûstkynû

se zajímala o poãet novû pfiija-

t˘ch studentÛ na stfiední ‰koly

v na‰em mûstû. Posteskla si, Ïe

pfiijímání studentÛ bez pfiijíma-

cích zkou‰ek není správná cesta.

Zejména gymnázium by mûlo

zÛstat ve mûstû elitní ‰kolou,

trend, kter˘ je dnes, sniÏuje jeho

prestiÏ. ¤editelka gymnázia

Mgr. ZdeÀka Kovafiíková pro-

vedla paní námûstkyni rovnûÏ

Komunitní ‰kolou zfiízenou pfii

gymnáziu. Toto zafiízení bylo

vybudováno pfied dvûma lety po-

mocí finanãních prostfiedkÛ

Moravskoslezského kraje.

Pfii náv‰tûvû dvou stfiedních od-

born˘ch ‰kol ve mûstû se Mgr.

Vûra Palková zajímala o obsah

v˘uky v odborn˘ch pfiedmûtech

a perspektivu dal‰ího v˘voje.

Kladnû paní námûstkynû hodno-

tila projekty Základní umûlecké

‰koly v R˘mafiovû, se kter˘mi ji

seznámil fieditel Mgr. Jifií Taufer,

Ph.D. Pochválila interiér ‰koly

vyzdoben˘ Ïáky v˘tvarného 

oboru.

Pfiátelská a rodinná atmosféra

pfiivítala hosta z kraje na Zá-

kladní ‰kole R˘mafiov (b˘valá

zvlá‰tní ‰kola). Paní námûstkynû

ocenila individuální a kvalifiko-

van˘ pfiístup pedagogÛ k jednot-

liv˘m ÏákÛm na této ‰kole.

I kdyÏ poãasí náv‰tûvû pfiíli‰ ne-

pfiálo, prohlédla si Mgr. Pálková

i mûstsk˘ fotbalov˘ stadion TJ

Jiskra R˘mafiov vãetnû zázemí

pro sportovce a seznámila se

s pfiipravovan˘mi projekty k je-

ho zvelebení.

Prohlídku ‰kolsk˘ch zafiízení

v na‰em mûstû zakonãila paní

námûstkynû, místostarosta mûsta

Jaroslav Kala a vedoucí odboru

‰kolství Bc. Leona Pleská, ktefií

ji po celou dobu doprovázeli, ve

Stfiedisku volného ãasu.

Místostarosta informoval o zá-

mûrech mûsta zvelebit tuto bu-

dovu, dosud se v‰ak nepodafiilo

uspût v dotaãních titulech na její

rekonstrukci. Mgr. Vûra Palková

ocenila ‰irokou nabídku volno-

ãasov˘ch aktivit stfiediska, za-

mûfien˘ch na v‰echny vûkové

kategorie od nejmen‰ích dûtí,

studentÛ, pfies maminky na ma-

tefiské dovolené aÏ po seniory,

ktefií zde nav‰tûvují napfi. vefiej-

n˘ internet a poãítaãové kurzy

v novû zfiízené poãítaãové uãeb-

nû. Hana Pavlásková

V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ a zab˘váme se i citliv˘mi

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

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

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

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

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

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

dou v souladu se ctí, morálkou a dÛstojností.

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

n˘mi kompetentními

a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou mûsta. Pfiíspûvky mo-

hou b˘t redakci zasílány prostfiednictvím e-mailu: rymhor@se-

znam.cz nebo na adresu redakce OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, pfií-

padnû mohou b˘t vhozeny do schránky redakce u vchodu do

Stfiediska volného ãasu.

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

Trvalé bydli‰tû: radnice?
MÛÏu si zru‰it trval˘ pobyt a pfiihlásit se k tr-

valému pobytu na radnici? V posledních letech

pfiib˘vá stále více spekulantÛ a „chytrolínÛ“,

ktefií chtûjí úãelovû zaevidovat trval˘ pobyt na

mûstském úfiadû s cílem vyhnout se napfiíklad

exekuci, úãasti na soudním jednání, vymáhání

dluhÛ, placení poplatkÛ za odpad a podobnû.

Proto jsou mûstské úfiady nuceny Ïádosti o zru-

‰ení údaje o trvalém pobytu dÛkladnû provûfio-

vat, napfiíklad ovûfiovat uvádûné skuteãnosti

svûdeck˘mi v˘povûìmi sousedÛ a dal‰ími ú-

fiedními postupy. Na to, za jak˘ch podmínek se

mÛÏe obãan zaevidovat na ohla‰ovnû mûstské-

ho úfiadu, jsme se dotázali na odboru vnitfiních

vûcí, úseku evidence obyvatel.

Místem trvalého pobytu se podle zákona ã.

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, rozumí

adresa pobytu obãana v âeské republice, kte-

rou si obãan zvolí zpravidla v místû, kde má

rodinu, rodiãe, byt nebo zamûstnání. Z pfii-

hlá‰ení obãana k trvalému pobytu podle zá-

kona v˘slovnû nevypl˘vají Ïádná práva

k objektu ani vlastníkovi nemovitosti. Trval˘

pobyt je tedy definován jako údaj „pouze“ 

evidenãní. Ve skuteãnosti s ním ale pracuje

celá fiada dal‰ích zákonÛ a navazuje na nûj

fiada práv a povinností.

Ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona 

o evidenci obyvatel v‰ak pamatuje i na situa-

ce, kdy se jedná pouze o administrativní po-

byt, a vychází vstfiíc majitelÛm nemovitosti ãi

bytu v pfiípadû, Ïe osoba, která je trvale hlá‰e-

na na adrese jeho domu ãi bytu, se tam jiÏ ne-

zdrÏuje a nemá k objektu Ïádné uÏívací právo.

V pfiípadû, Ïe zaniklo uÏívací právo obãana

k objektu nebo vymezené ãásti objektu, je-

hoÏ adresa je v evidenci obyvatel uvedena ja-

ko místo jeho trvalého pobytu, a neuÏívá-li

obãan tento objekt nebo jeho vymezenou

ãást, mÛÏe ohla‰ovna (evidence obyvatel

mûstského úfiadu) zru‰it údaj o trvalém po-

bytu rozhodnutím. Pokud zjistí majitel domu

ãi nemovitosti, Ïe má nájemce k trvalému

pobytu pfiihlá‰enou osobu, která se tam ne-

zdrÏuje a nemá k nemovitosti Ïádné vlastnic-

ké právo, a hodlá vyuÏít moÏnosti zru‰ení 

údaje o trvalém pobytu, musí podat píse-

mnou Ïádost volnou formou. V Ïádosti musí

odpovûì

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Proã jsem si ji vybrala: Helenu Tesafiovou

jsem si vybrala, protoÏe ji znám odmaliãka.

Mám ji moc ráda, je to milá a pohodová Ïen-

ská s pozitivním pfiístupem k Ïivotu.

Jak to prosím tû dûlá‰, Ïe pofiád tak dobfie
vypadá‰?
MÛj muÏ by urãitû fiekl: Má hodného muÏe,

kter˘ ji v jednom kuse ‰etfií. Já ale fiíkám, Ïe je-

den muÏ je málo. Potfiebuju je‰tû dal‰ích pût,

a to pfiímo TibeÈanÛ. S nimi zaãínám kaÏd˘

den, to oni mû vÏdycky postaví na nohy.

Vím, Ïe ovládá‰ umûní reiki. Jaké má podle
tebe ‰ance oproti klasické západní medicí-
nû?

Netroufám si porovnávat tyto dva rozdílné

zpÛsoby léãby. Vûfiím v tuto energii. Sv˘m

blízk˘m a znám˘m pfienosem reiki pomáhám.

Ale není to jen reiki, ale i bylinky, které mÛÏou

mnohdy nahradit zbyteãné uÏívání lékÛ. ¤íkají

o mnû, Ïe jsem taková baba ãarodûjka.

Byliny pûstuju, sbírám a pouÏívám nejen jako

lék, ale hodnû i pfii vafiení. TakÏe vlastnû léãím

i jídlem. âaruju, kde se dá.

Co tû pfiivedlo k bfii‰ním tancÛm?
Miluju tanec. Nejlep‰í je tanec s partnerem.

Ale kdyÏ muÏ tanec „nemusí“, pak je tu bfii‰ní

tanec, kde se bez muÏe klidnû obejdeme. Asi

pfied ‰esti lety jsem zorganizovala první ãtyfi-

hodinov˘ semináfi bfii‰ního tance, zúãastnilo se

nás kolem dvacítky. Po roce jsme zaãaly tan-

covat pravidelnû. Postupnû se pfiidávaly dal‰í

Ïeny, dorostenky, dûvãata a teì uÏ druh˘m ro-

kem tancují i maminky s holãiãkami. Dokonce

jsem sly‰ela, Ïe je dnes uÏ v R˘mafiovû víc

bfii‰ních taneãnic neÏ fotbalistÛ. Dovolím si

fiíct, Ïe bfii‰ní tanec udûlá kaÏdou Ïenu krásnûj-

‰í a ‰Èastnûj‰í. Je to vidût na Ïenách, které u nás

tanãí. Jednu budu citovat: Koneãnû jsem na‰la

sport, u kterého nefuním, pfiestoÏe se hodnû

h˘bám, a navíc se mÛÏu obléknout jako prin-

cezna!

BlíÏí se prázdniny, co plánuje‰ na leto‰ní lé-
to?
Nic v˘jimeãného. Léto je u nás vÏdy ve zna-

mení dobrodruÏství. Zaãátek prázdnin uÏ

mnoho let patfií dûtskému táboru. S dûtmi je

dobrodruÏství, i kdyÏ ho vÛbec neplánuje‰.

Pak chystáme v˘pravu na kolech - nejspí‰ zno-

vu do na‰í oblíbené Provence. Obãas sice za-

bloudíme, píchneme nebo nestaãíme dobrzdit,

ale ãím víc takov˘ch nehod, tím je na‰e cesto-

vání dobrodruÏnûj‰í. A k uklidnûní je tu za-

hrádka a okolní lesy, plné bylin, hub, borÛvek

i dal‰ích tajemství.

Vlastnû, kdyÏ to tak seãtu, tak tomu v‰emu, co

jsem právû fiekla, vdûãím za to, Ïe se cítím

dobfie a moÏná nûkdy i dobfie vypadám.

Pfií‰tû: Helena Tesafiová se bude ptát Zdenky

Pfiikrylové.

·tafeta

·kolství

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.

Lada Peterková se ptá Heleny Tesafiové

uvést, Ïe se zde osoba, které chce údaj o tr-

valém pobytu zru‰it, dlouhodobû nezdrÏuje

a nemá zde Ïádné své osobní vûci, dále Ïe

nemá k bytu ãi domu Ïádné majetkové náro-

ky, a to je tfieba doloÏit (list vlastnictví, ná-

jemní smlouva, svûdecké prohlá‰ení sousedÛ 

apod.). Ohla‰ovna na základû takovéto Ïá-

dosti rozhodne. V pfiípadû, Ïe rozhodne

o zru‰ení údaje o trvalém pobytu, stává se

administrativním trval˘m pobytem takovéto

osoby adresa ohla‰ovny - mûstského úfiadu.

Jedná se o záleÏitost, jejíÏ vyfiízení trvá nej-

ménû dva mûsíce. K 15. kvûtnu 2009 bylo na

adrese R˘mafiov, námûstí Míru 230/1 (adresa

radnice) hlá‰eno k pobytu 89 osob.

S pfiípadn˘mi dotazy k uvedené problemati-

ce se mÛÏou vlastníci nemovitostí obracet na

evidenci obyvatel Mûstského úfiadu v R˘-

mafiovû, která o zru‰ení údaje o trvalém po-

bytu rozhoduje. Iva Vepfieková,
MûÚ R˘mafiov, odbor vnitfiních vûcí

·kolní akademie
Potemnûl˘m sálem se rozeznûl oscarov˘ hit

Falling Slowly, MládkÛv nesmrteln˘ JoÏin

z baÏin, bylo moÏné spatfiit zajímavá tûlov˘-

chovná vystoupení, scénky skuteãnû divadel-

ní, akce veskrze sportovní, mnohé taneãní

kreace moderní i „nemoderní“ v podání kon-

ãících deváÈákÛ, do rytmu hudby se vlnící

bfii‰ní taneãnice, které toho dne pfiiná‰ely po-

cit dálek Orientu, a v‰e následující, aby za

necelé dvû hodiny leto‰ní akademie základní

‰koly byla ukonãena písní Táhnûte do háje,

v níÏ se ukázali v netradiãní roli se sv˘m hu-

debním umem a nad‰ením i nûktefií uãitelé

spolu se sv˘mi Ïáky. Nepostradatelnou sou-

ãástí ‰kolní akademie v‰ak byli i hosté, ktefií

je‰tû nedávno patfiili mezi Ïáky. Bariéry byly

prolomeny. 

To v‰echno bylo moÏné zhlédnout a usly‰et

poslední dubnovou stfiedu v prostorách míst-

ního kina jako kaÏdoroãnû pofiádanou akci

k oslavû jara. Na pravidelné pfiehlídce snaÏe-

ní ÏákÛ ‰koly a jejich uãitelÛ tak mohli vy-

niknout ti, ktefií chtûli ukázat, Ïe mnohé je

moÏné, pokud se kousek volného ãasu a ná-

mahy obûtuje pro v˘sledek. A tak se zaplnilo

hledi‰tû rodiãi, prarodiãi, znám˘mi i kamará-

dy, setmûlo se, a v‰e mohlo zaãít.

Jedno vystoupení bylo stfiídáno druh˘m, ten-

tokráte se jich se‰la dvacítka, a tak si myslím,

Ïe bylo z ãeho vybírat, Ïe nikdo neode‰el bez

právû pro nûj nezapomenutelného záÏitku, Ïe

v‰ichni nakonec byli spokojeni a potlesk pfii-

hlíÏejících dostateãnû ocenil jednotlivé vy-

stupující, ten potlesk, kter˘ byl snad skuteã-

n˘m ohodnocením za utrpení a asketické od-

fiíkání si pfii nácviku sv˘ch pfiekvapení.

Nezb˘vá v‰ak se na konec zeptat, jak˘ v˘-

znam má v prÛbûhu celoroãního ‰kolního

maratónu tento den, kter˘ je v˘razn˘m zása-
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hem nejen do rozvrhu, ale nûkdy také do

skladby jednotliv˘ch pfiedmûtÛ? Snad zde 

opravdu nejde jen o to, Ïe ‰kolní lavice tesk-

ní samotou, snad právû toto v‰e dává moÏ-

nost ukázat, Ïe mládeÏ není tak ‰patná, jak si

mÛÏeme ãasto pfieãíst a poslechnout ve sdû-

lovacích prostfiedcích, ale Ïe i ten, kdo b˘vá

zafiazen k tûm „problémov˘m“, mÛÏe nako-

nec pfiekvapit.

Na závûr je nutné podûkovat i vedení základ-

ní ‰koly, neboÈ samotná pfiíprava pfiinesla

mnohá úskalí, která bylo tfieba vyfie‰it, aby

·kolní akademie 2009 mohla zdárnû probûh-

nout. 

Ivo Janou‰ek

EKOkonference 2009
Cel˘ rok na na‰í ‰kole probíhala

spousta ekologick˘ch aktivit, a tak

se ptáme, proã je neukázat vefiej-

nosti. JiÏ podruhé usedáme do sálu

r˘mafiovského kina, abychom

zhlédli v˘sledky celoroãní práce

studentÛ Gymnázia R˘mafiov.

Zámûrnû byl vybrán Den Zemû 

22. dubna. Kolem tfietí hodiny od-

polední se kino zaãalo plnit fanou‰-

ky z fiad studentÛ, rodiãÛ a pfiátel.

Celou EKOkonferencí nás prováze-

ly studentky tfiídy kvinty Hana

Smetanová a Michaela Matulová,

které v prÛbûhu programu pfiedvá-

dûly vtipné scénky.

Aby pfiehlídka nebyla nudná, do-

plnily ji taneãní v˘stupy s módní

pfiehlídkou na téma Black & Whi-

te. Mile nás pfiekvapilo, jak jsou

studenti nápadití, v‰echny modely

si pfiipravili z odpadÛ, jako jsou i-

gelity, PET-láhve, staré noviny,

Ïaluzie, látky apod. Vyrobené mo-

dely byly velmi atraktivní a holky

i kluci se v nich dokázali skvûle

odvázat. Módní pfiehlídku skvûle

zakonãilo vystoupení 2. B s ná-

zvem ·achovnice.

V‰echny nás zaujala tématika

pfiedvádûn˘ch prezentací a filmÛ,

napfiíklad Slezská Harta Luká‰e

Ondrá‰ka a projekt Sinice vytvo-

fien˘ biologick˘m krouÏkem

Gymnázia R˘mafiov. Tento pro-

jekt bude dále reprezentovat na‰i

‰kolu na Univerzitû Palackého

v Olomouci.

Vût‰ina prezentací byla zamûfiena

na úklid skládek v na‰em mûstû,

do kter˘ch jsme se my studenti

zapojili. V jin˘ch pracích vystu-

pující informovali o ovzdu‰í, spo-

tfiebû vody a energie ve ‰kole, tfií-

dûní odpadÛ, o sbûrech elektros-

potfiebiãÛ i lékÛ, o soutûÏi

Recyklohraní na gymnáziu

a o spoustû dal‰ích témat. V̆ stupy

byly zpestfieny básnûmi, které si

náv‰tûvníci mohli pfieãíst v pfied-

sálí, a zde se také nacházely hla-

sovací nádoby na vr‰ky, pomocí

kter˘ch diváci hlasovali o vítûz-

n˘ch projektech.

Diváci mohutnû skandovali a tles-

kali, tím ocenili práce studentÛ.

Tato akce probûhla díky uãitelÛm

M. Novotné, P. DoleÏelové, 

·. Jano‰Èákovi a dal‰ím, ktefií nám

vycházeli vstfiíc pfii pfiípravû. 

Roman Biãan, Petra Gajdo‰ová
a Nikola Pinìáková, 5. A

Osadní v˘bory informují

V Ondfiejovû budou ·moulové
Tak jako kaÏd˘ rok i letos pro v‰echny dûti z blízka i daleka pfiipra-

vil Osadní v˘bor Ondfiejov Dûtské zábavné odpoledne se spoustou

her, soutûÏí a odmûn, které se uskuteãní:

30. kvûtna v 10 hodin na hfii‰ti v Ondfiejovû.
Dûtsk˘ den letos pro vás pfiipravili ·moulové, mnozí z vás je moc

dobfie znají. Tito malí skfiítkové jsou zvûdaví a neposední, a tak je tro-

chu potrápíme. KaÏdé z dûtí, které pfiijde v krásné pohádkové masce

a pfiedvede ·moulÛm, kdo je a co v‰echno umí, tak, aby pohádkovou

postaviãku poznali a uhodli, koho pfiedstavuje, vyhraje a získá slad-

kou odmûnu.

Ale pozor, nesmí jim to pfiedem prozradit! V‰ichni by si mûli pfiipra-

vit pofiádné svaly, jasnou mysl a dÛvtip, protoÏe na nû ãeká spousta

pfiekvapení.

Na v‰echny se tû‰í osadní rada Ondfiejov

Kácení máje v Ondfiejovû
V sobotu 30. kvûtna v 16 hodin se uskuteãní v Ondfiejovû kácení má-

je (a je opravdu se na co tû‰it). K tanci a poslechu bude hrát Duo

Heni. Obãerstvení a bohatá tombola je zaji‰tûna! Pro hladové a velké

jedlíky bude pfiipravena domácí klobáska a pro Ïíznivé a prahnoucí

dobré pivo, víno ãi nealko. V‰echny vás srdeãnû zvou Ondfiejováci

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

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

Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

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

Fota: archiv Gymnázia  R˘mafiov
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V kÛÏi... peãovatelky

aneb Jak vzniká servis klidného stáfií
Plnohodnotn˘ Ïivot chce proÏít kaÏd˘

z nás. Skuteãnost je v‰ak taková, Ïe se senio-

fii ãasto setkávají s nezájmem okolí, v hor‰ím

pfiípadû dokonce s laxním pfiístupem vlastní

rodiny, a jsou ponecháni bez pomoci svému

osudu. Ne vÏdy a ne v‰em je v‰ak tento osud

lhostejn˘. V na‰í spoleãnosti existuje celá fia-

da organizací a sdruÏení, které se snaÏí seni-

orÛm vytvofiit podmínky pro klidné stáfií, aÈ

se jiÏ jedná o finanãní a materiální pomoc

v sociální, zdravotní a vzdûlávací oblasti ne-

bo o pomoc zahrnující informovanost a vyu-

Ïívání volného ãasu, kter˘ pro seniory v je-

jich osamocení hraje velmi dÛleÏitou roli.

O seniory v na‰em mûstû a okolí se stará stfie-

disko Diakonie âeskobratrské církve evange-

lické R˘mafiov. Slovo diakonie vzniklo z fiec-

kého diakonein, slouÏit. V rané církvi tak byl

oznaãován zvlá‰tní typ sluÏby, kter˘ spoãíval

ve spravedlivém rozdûlování prostfiedkÛ

kfiesÈanského spoleãenství urãen˘ch vdovám

a sirotkÛm. Dnes je diakonická sluÏba chápá-

na mnohem ‰ífieji a je povaÏována za jednu ze

základních ãinností církve, protoÏe kfiesÈan-

ství klade velk˘ dÛraz na praktickou stránku

svého uãení, na pomoc bliÏnímu v nouzi. Tak

jako BÛh miluje nás, hfií‰né lidi, tak se máme

milovat i my navzájem. A láska, stejnû jako

víra, se musí projevovat nikoliv slovy, ale

skutky, jinak je mrtvá, praví se na webové

stránce Diakonie R˘mafiov âCE.

Posláním stfiediska Diakonie je organizovat,

zaji‰Èovat a poskytovat ve sv˘ch zafiízeních

sociální, zdravotní a pastoraãní péãi lidem,

ktefií se v dÛsledku vûku, zdravotního ãi men-

tálního postiÏení, nemoci, osamocení ãi ohro-

Ïení dostali do nepfiíznivé sociální situace.

Poskytovaná péãe a podpora smûfiuje k tomu,

aby tito lidé mohli Ïít v co nejvût‰í mífie bûÏ-

n˘m a dÛstojn˘m zpÛsobem Ïivota, respektu-

je jejich vyznání a osobnost. SluÏba vychází

z kfiesÈansk˘ch hodnot a je praktick˘m vyjá-

dfiením víry, nadûje a lásky. Stfiedisko

Diakonie âCE R˘mafiov zahájilo svou ãin-

nost v roce 1993. Tehdy se v tomto mûstû po-

niãeném nejen jedenaãtyfiiceti lety komunis-

tické krutovlády, ale i tragismem odsunu nû-

meckého obyvatelstva, na‰la skupinka lidí

vedená paní Ludmilou Vavreãkovou, skupin-

ka, která vidûla jako smysl své existence prá-

vû pomoc bliÏnímu. Zaãala doslova od nuly,

vedena vírou, Ïe dobrá vûc se nakonec prosa-

dí. Po mnoh˘ch peripetiích a jiÏ bez své za-

kladatelky do‰la tato víra svého naplnûní

a stfiedisko dnes funguje jako stabilizovaná

a vysoce hodnocená jednotka v celém systé-

mu diakonické sluÏby poskytované

âeskobratrskou církví evangelickou.

V souãasnosti poskytuje Diakonie pût typÛ re-

gistrovan˘ch sluÏeb: peãovatelskou a o‰etfiova-

telskou, sluÏbu osobní asistence, t˘denní staci-

onáfi, domov odpoãinku ve stáfií a domov od-

poãinku ve stáfií se zvlá‰tním reÏimem. Kromû

tûchto registrovan˘ch sluÏeb provozuje tfii do-

my s peãovatelskou sluÏbou a nejen sv˘m kli-

entÛm nabízí kavárniãku pro seniory, suchou

pedikúru, masáÏe, muzikoterapii a ergoterapii.

V dne‰ní reportáÏi se vypravíme do terénu

spoleãnû se dvûma peãovatelkami pomáhat

r˘mafiovsk˘m babiãkám a dûdeãkÛm nebo

obãanÛm upoutan˘m na lÛÏko, aÈ jiÏ ze zdra-

votních dÛvodÛ nebo po tûÏk˘ch úrazech 

a operacích, a proÏijeme s nimi jednu bûÏnou

pracovní smûnu, kter˘ch mají obû za dobu

svého pÛsobení za sebou jiÏ bezpoãet.

reportáÏ

Stfiedisko r˘mafiovské Diakonie

sídlí na tfi. HrdinÛ 48 ve funkcio-

nalistické vile z 30. let minulého

století, kde mûla sídlo také první

ãeská ‰kola v R˘mafiovû. Na

smluvenou schÛzku pfiijíÏdím

krátce po sedmé hodinû. To uÏ

mají peãovatelky za sebou pÛl

hodiny pracovní doby - rozvoz

ãist˘ch a prázdn˘ch jídlonosiãÛ

do stravovacích zafiízení. V kan-

celáfii vedoucí peãovatelské 

a o‰etfiovatelské sluÏby Marcely

MaÀurové právû probíhá kaÏdo-

denní hlá‰ení o zmûnách, pfiípad-

n˘ch problémech nebo informa-

cích o nov˘ch klientech, které se

úãastní v‰echny peãovatelky, 

o‰etfiovatelky a zdravotní sestry

z Diakonie. Se v‰emi si podávám

ruku, Marcela MaÀurová mi

pfiedstavuje v‰echny pfiítomné.

Porada netrvá dlouho, personál je

dobfie sehran˘ a v mÏiku kaÏd˘

ví, co má dûlat. O‰etfiovatelky

i zdravotní sestry konají svoji

práci v terénu, v domácnostech

klientÛ, kam za nimi pravidelnû

dojíÏdí, aby jim mohly poskyt-

nout odbornou zdravotní péãi.

Peãovatelky zase spûchají, aby

sv˘m klientÛm nakoupily, uklidi-

ly, pfiivezly obûdy, pfiípadnû je

vlídn˘m slovem utû‰ily v samotû

a dotázaly se, jak se jim dafií a ne-

potfiebují-li nûco.

„Tak, a vyráÏíme,“ vytrhne mû

z pfiem˘‰lení nad tím, jak bude

dne‰ní den vypadat, jedna z peão-

vatelek Marcela Ptáãková a sviÏ-

n˘m tempem mífiíme i s druhou

mou prÛvodkyní Pavlou Janíko-

vou ven z budovy do pfiipravené-

ho auta. „Teì pojedeme do peão-
vatelského domu na Revoluãní
ulici, provedeme kontrolu klientÛ
a zjistíme, jestli nûco nepotfiebují.
Taky si vyzvedneme napsané líst-
ky na nákup, pak se je‰tû zastaví-
me v peãovatelském domû na
Lidické ulici a potom pojedeme
nakupovat,“ doplÀuje informaci

o zaãátku na‰í dne‰ní pracovní

náplnû Marcela. VyráÏíme smû-

rem do peãovatelského domu na

Revoluãní ulici. Zanedlouho

vcházíme dovnitfi. Za vchodov˘-

mi dvefimi uÏ mají obû mé dne‰ní

prÛvodkynû pfiipraveny nosiãe na

obûdy. Pro ty se ale je‰tû budeme

vracet, aÏ nakoupíme v‰em klien-

tÛm, ktefií o nákup projeví zájem.

Ve‰keré sluÏby, které stfiedisko

Diakonie âCE R˘mafiov nabízí,

jsou zpoplatnûny v rámci zákona

108/2006 Sb. o sociálních sluÏ-

bách a provádûcí vyhlá‰kou

505/2006 a mohou je vyuÏívat se-

niofii, ktefií dosáhli vûku pro pfii-

znání starobního dÛchodu nebo

invalidní dÛchodci, seniofii, ktefií

nejsou sobûstaãní a vyÏadují po-

moc druhé osoby, a také klienti,

ktefií nejsou schopni dostateãnû

zabezpeãovat a uspokojovat své

základní Ïivotní potfieby, nebo 

osoby, jejichÏ schopnosti jsou

sníÏeny zejména v oblastech 

osobní péãe a péãe o domácnost

a které v této situaci nemohou ce-

lodennû Ïít bez pomocí ostatních

v domácím prostfiedí.

„Dobr˘ den, tak jak se dnes má-
me, jak se dafií, jak jste se vyspa-
la? Nepotfiebujete nûco?“ dota-

zují se obû peãovatelky podobn˘-

mi dotazy pfii své pravidelné ran-

ní obchÛzce sv˘ch klientÛ v pe-

ãovatelském domû na Revoluãní

ulici. „Tak, tady si za‰krtnûte pfií-
slu‰né políãko, podle toho, kter˘
budete chtít obûd na cel˘ mûsíc
ãerven. A vidím, Ïe tady mám jiÏ
pfiipraven˘ lístek s nákupem.
A jak se vám dnes dafií?“ táÏe se

Marcela stafienky, která leÏí v po-

steli a oãividnû jí není do fieãi.

„Ale, mám dnes nûjak nateklé ko-
leno a není to ono,“ naváÏe paní

rozhovor s o‰etfiovatelkou. „A lé-
ky jste si uÏ vzala? Nepotfiebujete
zavolat doktorku, nepotfiebujete
nûco jiného?“ dotazuje se dále

peãovatelka a odpovûdí je jí zavr-

tûní hlavou leÏící paní. Spoleãnû

s Marcelou a Pavlou dokonãuje-

me kontrolu zb˘vajících klientÛ,

bereme od nich nákupní ta‰ky

a lísteãky, podle kter˘ch budeme

vybírat poÏadované potraviny,

a vyráÏíme do peãovatelského

domu na Lidické ulici. „Víte, pro
mnoho na‰ich babiãek a dûdeãkÛ
je velice dÛleÏitá komunikace.
Komunikace mezi peãovatelkou
a klientem,“ doplÀuje dÛleÏitou
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informaci Marcela Ptáãková,

kdyÏ vcházíme do pokoje jedné

paní, které dÛvûrnû obû peãova-

telky fiíkají Sluníãko podle toho,

Ïe je vÏdy dobfie naladûna a pro

kaÏdého si i ve svém pokroãilém

vûku najde vlídné slovo a pfiede-

v‰ím úsmûv. Peãovatelky rády

a ochotnû vysvûtlují postup s v˘-

bûrem jídla na cel˘ mûsíc a dota-

zují se na kaÏdodenní problémy,

a zda nûco paní nepotfiebuje. Paní

sedí na Ïidli u stolu a kouká pfied

sebe do dálky smûrem k oknu.

„Dnes je mi moc smutno,“ vypra-

ví po del‰í chvíli ze sebe. „Právû
proto jsme tady, aby vám smutno
nebylo,“ fiíkají svornû Marcela

s Pavlou. „Ale kdyÏ vy jste tady
jen na chviliãku. Pan faráfi
z Horního Mûsta mi slíbil, Ïe mi
tady pfiivede kamarádku. Samota
je moc zlá,“ rozpovídá se paní,

které dnes není oãividnû do smí-

chu. Pfiesto po chvíli zaãne zpívat

svou oblíbenou lidovou písniãku,

ale oãi jí najednou zvlhnou. Snad

steskem, snad vzpomínkou na

své bliÏní, snad i nad tím, Ïe jaro

se letos obzvlá‰È nevydafiilo a její

dcefii nedávné krupobití zniãilo

kvûtiny a sazenice na zahrádce.

Marcela s Pavlou pomáhají nejen

mil˘m a konej‰iv˘m slovem, ale

bûhem rozhovoru s babiãkou je

v mÏiku umyto nádobí a sáãek

s odpadky pfiipraven k vynesení.

Louãíme se a vycházíme z poko-

je, i kdyÏ v tu chvíli bych si pfiál,

aby ona povzbudivá chvíle trvala

vûãnost. BohuÏel, nejde to.

âekají na nás ostatní klienti a ce-

lá fiada dal‰ích úkolÛ, které je po-

tfieba v urãitém ãasovém rozmezí

zvládnout. RozjíÏdíme se tedy za

nákupy na r˘mafiovské námûstí.

Je‰tû krátká zastávka u prodejny

se sázkov˘m terminálem. „KaÏd˘
t˘den ve ãtvrtek nebo v pátek se
nûkolik klientÛ skládá na tiket
sportky, kterou dávají pravidelnû
na nedûli. A stejnû tak pravidelnû
vûfií, Ïe jednou se ‰tûstí unaví

a k˘Ïené miliony se dostaví. Tak
spoleãnû s nimi ãekáme, aÏ jed-
nou v nedûli zazvoní u nás tele-
fon, Ïe uÏ nemusíme do práce,
protoÏe jsme milionáfii,“ smûje se

Marcela Ptáãková. PfiejíÏdíme dál

k prodejnû potravin.

„Nakupujeme v potravinách na
námûstí, protoÏe je tady v‰e pfii
ruce, nemusíme nikam pfiejíÏdût.
Lékárna, drogerie, potraviny, v‰e
v jednom místû,“ informuje mû

Marcela s Pavlou. Vcházíme do

obchodu. „MÛÏete si vzít jednu
ta‰ku a pomoct nám s nákupem,“
dostávám instrukce od Marcely.

Energicky a s chutí se v‰ichni tfii

pou‰tíme do hledání poÏadova-

n˘ch potravin. „Nûkter˘ den jede-
me napfiíklad jenom pro jeden ná-
kup, ale jsou dny, jako tfieba dnes,
kdy je pátek, tak to máme obvykle
tak pût nebo ‰est vût‰ích nákupÛ,
klienti nakupují na víkend,“ dopl-

Àují informace mezi hledáním

v regálech mé prÛvodkynû.

Musíme sebou hodit, protoÏe ve

ãtvrt na deset je tfieba vyrazit do

stravovacích zafiízení pro obûdy,

které se musí dostat ke klientÛm

vãas. Nastává boj s ãasem.

Hledáme roládu s povidly, kterou

si bábinka v˘slovnû pfiála.

NemÛÏeme ji najít. Tfieba ji nû-

kdo koupil v úplnû jiném obcho-

dû. Vybíráme nakonec podobn˘

sortiment a spûcháme dál. Vejce,

strouhanka, olej, mléko a dal‰í

bûÏné základní potraviny putují

do jednotliv˘ch nákupních ta‰ek,

které se pak musí postupnû vy-

skládat u pokladny a zvlá‰È vyin-

kasovat. Hledáme zelené fazolky

ve sklenici. Nejsou k nalezení,

jen v plechovce. To nemÛÏe b˘t,

protoÏe by si je klient nedokázal

otvírákem sám otevfiít. Nakonec

pomáhá paní vedoucí a ze skladu

pfiiná‰í poÏadované zboÏí. âas

bûÏí. Snad uÏ máme v‰echno.

Postupnû vybalujeme u pokladny

nákupy a zase je ukládáme do ta-

‰ek. Je to mravenãí práce, ale pro

seniory r˘mafiovské Diakonie je

to jediná cesta jak získat to, co

potfiebují. Platíme a odcházíme.

Pro nûkteré potraviny v‰ak musí-

me je‰tû zabûhnout k fiezníkovi.

Koneãnû máme v‰e. Teì bude

postup opaãn˘. Nákupy se musí

zase rozvést a taky uklidit na mís-

to, do lednice nebo tam, kde jsou

na nû klienti zvyklí. PfiijíÏdíme do

peãovatelského domu na tfiídû

HrdinÛ, kde jsme ráno zahajovali

na‰i pracovní ãinnost. Chvíle pro

krátk˘ odpoãinek, pak se mé prÛ-

vodkynû rozdûlí. Marcela odjíÏdí

zajistit ãást ze ‰edesáti obûdÛ pro

své klienty a já se dovídám, Ïe já

se k ní pfiipojím pozdûji a rozve-

zeme druhou ãást. My s Pavlou

odcházíme roznést zb˘vající ná-

kupní ta‰ky, provést bûÏné kon-

troly klientÛ a dotázat se, zda nû-

co nepotfiebují. Pak jiÏ zb˘vá vy-

tfiít obû schodi‰tû aÏ do tfietího

patra a chvíli posedût a popovídat

si u pravidelného dopoledního

kafíãka s klienty v jedenáct ho-

din. Zajímám se, zda se pfii této

odpovûdné a váÏné práci najde

nûjaká úsmûvná historka. „Ale to
se ví, Ïe ano. Není to v‰echno jen
na váÏno,“ usmívá se potutelnû

Marcela Ptáãková. „Vzpomínám
si, jednou mi Pavlínka fiekla, Ïe
mám jedné na‰í klientce koupit
na oslavu jejích narozenin litr
ãerveného vína pod názvem
Frankovka. Tak jsem vyrazila
a jak uÏ je ãlovûk tak trochu pro-
fesionálnû deformován tím, jak se
pohybuje v terminologii zdravot-
nictví, pfiicházím k autu s domnû-
lou Frankovkou a Pavla na mû
uÏasle hledí a fiíká, co to má‰
v ruce? VÏdyÈ jsem chtûla abys
koupila Frankovku. A já se dívám
a v ruce drÏím litr Francovky z lé-
kárny. Smáli jsme se tomu je‰tû
hodnû dlouho a s námi také per-
sonál lékárny, kdyÏ jsme jim vy-
svûtlovali ná‰ omyl. Paní by se
asi hodnû divila, kdybych jí pfii-
nesla místo Frankovky Francov-
ku,“ komentuje s úsmûvem svÛj

Ïertovn˘ omyl Marcela a dodává,

Ïe jednou si na sedadlo auta polo-

Ïila nûkolik zabalen˘ch zákuskÛ

s tím, Ïe aÏ se bude vracet, Ïe si

musí dát pozor, aby si na nû ne-

sedla. Samozfiejmû ãlovûk míní

a ãas mûní. Pfii návratu do auta na

nû úplnû zapomnûla a hupsla za

volant bez mrknutí oka. Ze zá-

kuskÛ se stala jedna beztvará

hmota, která navíc prosákla pfies

papír a ãokoláda se ocitla na bí-

l˘ch pracovních kalhotách.

Musela se okamÏitû pfievléknout.

Co by si asi pomysleli o hnûdé

skvrnû na jejím pozadí klienti?

A zákusky? Ty putovaly do odpa-

du.

Zaãínáme s kontrolou v levém

kfiídle peãovatelského domu.
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Zvonek, dvefie se pomalu otevíra-

jí. „Tak jak se vám dnes dafií?“
zní obvyklá otázka, kterou poklá-

dá Pavla. „Byla jsem u lékafie
a on mi vymûnil ty léky, co jsem
mûla. Namûfiil mi totiÏ hodnû vy-
sok˘ tlak,“ odpovídá na dotaz

jedna z klientek peãovatelského

domu na tfiídû HrdinÛ. Dal‰í dve-

fie a dal‰í zdvofiilé dotazy. „A co,
paní, na rehabilitaci je‰tû chodí-
te?“ ptá se má prÛvodkynû dal‰í

klientky a dovídá se, Ïe teì mu-

sela b˘t rehabilitace na chvíli pfie-

ru‰ena. Jdeme dál. „Nûkdy se sta-
ne, Ïe se nemÛÏu doklepat ani do-
zvonit na nûkteré klienty. V tom
pfiípadû musíme hned uvûdomit
na‰i vedoucí Marcelu MaÀurovou
na stfiedisku, a pokud je k zastiÏe-
ní rodina, ptáme se, zda si paní
neodvezli, pokud ne, uvûdomíme
rodinu zároveÀ o otevfiení bytu.
Voláme hned policii a hasiãe a ti
nám byt otevfiou. UÏ se stalo, Ïe
kdybych to neudûlala, tak kdoví
jak by to dopadlo. Paní od veãera
leÏela na zemi a nemohla vstát,
nemohla se ani dovolat pomoci.
Hned jsme ji zajistili v‰e potfieb-
né. To patfií k tûm ‰Èastnûj‰ím
okamÏikÛm. Stalo se, Ïe jsme na-
‰li paní, které jiÏ bohuÏel nebylo
pomoci, i tyto smutné pfiípady
patfií k na‰í práci,“ komentuje 

událost Pavla Janíková. Dal‰í dve-

fie a dal‰í klienti. Zajímám se, jak

se zdej‰ím seniorÛm líbí v peãova-

telském domû. „Ale to víte, Ïe se
nám tady líbí, jsme tu spokojeni.
Cítím se tady dobfie. Personál je
na nás moc hodn˘. Mnû je uÏ osm-
desát devût rokÛ, tady jsem uÏ se-
dmnáct let a dodnes si vafiím i pe-

ru sama. Prádlo si i povûsím na
pÛdu. Velkou pomoc zatím nepo-
tfiebuji. Pokud ‘rozhazujeme ko-
pytama’, tak se máme zatím dob-
fie. Musíme si vystaãit, jak se dá.
Lep‰í uÏ to nebude, uÏ to bude je-
nom hor‰í a hor‰í,“ smûje se jed-

na z nejstar‰ích obyvatelek peão-

vatelského domu, a protoÏe je od

pfiírody „veselá kopa“, hned sype

z rukávu lechtiv˘ vtip, kter˘

ov‰em nelze na na‰ich stránkách

uvefiejnit. „Tady s paní je velká
sranda. Pomáháme si, jak to jde.
Já ji ráno jdu popfiát dobré ráno
a ona zase mnû pfieje veãer dob-
rou noc,“ komentuje sousedské

dûní na patfie dal‰í klientka peão-

vatelského domu. Dal‰í sousedky

potvrzují spokojenost, ale najde

se i pfiipomínka. „Víte, Pavlínko,
udûlejte uÏ nûco s tou vodou, teãe
to pofiád rezavé, chce to asi vy-
mûnit ty trubky. Musíme vÏdycky
hodnû odpustit, neÏ je to ãisté.
A potom taky ty zvonky u domov-
ních dvefií. Nedá se s tím nûco
udûlat? Máme dva byty na jeden
zvonek, a ten je je‰tû k tomu hod-
nû hlasit˘,“ postesknou si obyva-

telky a má prÛvodkynû Pavla pfii-

slíbí, Ïe situaci bude hned fie‰it,

aãkoliv se v loÀském roce voda

jiÏ opravovala.

Poslední klienty jsme zkontrolo-

vali a ãas pokroãil. Louãím se

s Pavlou. UÏ totiÏ pfiijela Marcela

s obûdy. Je potfieba je roznést

a pokraãovat pro dal‰í do jídelny

Podhorské nemocnice. Tam musí-

me b˘t nejpozdûji do jedenácti

hodin. Nasedáme a jedeme pro

zb˘vajících asi ãtyfiicet obûdÛ.

U okénka si rozdûlujeme ãinnost.

Marcela pfiipravuje nosiãe, ku-

chafika dává jídlo a já je zavírám

a skládám do nachystan˘ch drátû-

n˘ch beden. Nic se nesmí poplést.

KaÏd˘ jídlonosiã je peãlivû ozna-

ãen rÛzn˘mi nápisy nebo barev-

n˘mi páskami. Nabíráme i diety

‰etfiící nebo diabetické. Klienti si

mohou vybrat ze dvou, nûkde do-

konce ze tfií druhÛ jídel. „Mám na
starost rozvoz asi ‰edesáti obûdÛ
v R˘mafiovû, kolega Josef
Chocholat˘ rozváÏí dal‰í obûdy
do spádov˘ch oblastí na trase,
která má asi 90 kilometrÛ. Obûdy
bereme z Rodinn˘ch domkÛ, z ho-
telu Pradûd, z Podhorské nemoc-
nice, hotelu Slunce a ‰kolní druÏi-
ny v Horním Mûstû. Klienti se mo-
hou rozhodnut, z které jídelny
obûd chtûjí,“ doplÀuje v˘ãet in-

formací o rozvozu obûdÛ Marcela

Ptáãková, která svou práci dûlá

ãtvrt˘ rok. Pfiedtím pracovala na

odboru sociálních vûcí Mûstského

úfiadu v R˘mafiovû.

„Po rozvozu obûdÛ následuje po-

slední ãást na‰í pracovní smûny,
tou je um˘vání auta a oãista
a dezinfekce v‰ech termonosiãÛ
na obûdy nebo si zaji‰Èujeme dal-
‰í men‰í nákupy, kupfiíkladu v pa-
pírnictví,“ informuje mû Marcela

o závûreãném maratónu pracovní

smûny obou m˘ch prÛvodkyÀ. Po

tomto dnu V kÛÏi peãovatelky
Marcely a Pavly nemohu fiíci, Ïe

se jedná o „servis“. Zní to jako

z automobilové branÏe. Spí‰ bych

tuto zásluÏnou ãinnost po právu

nazval „andûlskou pomocí“, kte-

rou nelze vykonávat jinak neÏ

s velkou trpûlivostí, úsmûvem,

porozumûním, respektem k po-

tfiebám jednotlivce, tolerancí

a s pfiesvûdãením, Ïe pfiiná‰ím

kus sama sebe lidiãkám, ktefií

jsou vdûãni za kaÏdé vlídné slovo

a pohlazení po du‰i, neboÈ jsou to

právû oni, kdo proÏívají barevn˘

podzim svého Ïivota.

KaÏd˘ z nás mÛÏe pomoci na ces-

tû k dÛstojnému stáfií. Tak se o to

alespoÀ pokusme. JiKo

Úsmûvnû

Budu tedy ‰éfová
Îivot je pln˘ pfiekvapení. Jdete si takhle po

ulici a najednou se dozvídáte, Ïe z vás bude

tfieba ministr. âeho? Tfieba v˘zkumu vlivu

rozmístûní reklamních poutaãÛ na rÛst mû-

síãku zahradního.

Nebo se stanete velitelem potápûãÛ a pod-

zemních vojsk a taky padacích mostÛ.

Potfieba ministrÛ je totiÏ velká a taky potfie-

bujeme hodnû senátorÛ a poslancÛ.

Ne, já se budu drÏet pfii zemi, a protoÏe jdu

právû na nákupy, co bych tedy já - ‰éfová

prodejny potravin - musela. Tak od zaãátku:

- mít odvahu podnikat a jedny nervy do re-

zervy

- mít prostory pro prodej, sklady, parkovi‰-

Èátko

- jednat s bankami (a to jsou dravci), s poji‰-

Èovnou

- vyhovût hygienikÛm (to jsou teprve ostfií

ho‰i)

- mít plné regály zboÏí, ale také zaplacené

faktury

- zabezpeãit práci pro v‰echny spolupracov-

níky, ale uhlídat náklady

- nevydûsit se roãního vyúãtování elektfiiny

(avizovali 7 %, bylo 30 %!)

- objednat tolik peãiva a chleba, aby bylo

dost, ale nepfieb˘valo

- kdykoliv vzít do ruky hadr, smeták, tfiídit

odpad (je-li kam)

- v noci pfiem˘‰let, zda je v‰e objednáno,

zamãeno, uklizeno, vybaleno, správnû 

uskladnûno a pracovnû zorganizováno

- rozumût si s nezbytnou technikou, poãítaãi

- hlídat ãetné nepoctivce a zlodûjíãky

- sledovat záruãní lhÛty, doby trvanlivosti,

slevy a akce

- jednat vlídnû se zákazníky - s pohodov˘mi

i drsn˘mi

- mít solidní dodavatele a obchodní zástup-

ce...

UÏ mi jde hlava kolem. Víte, Ïe bych v tom

víru povinností zapomnûla na to, Ïe mû prá-

vû nûkdo z rodiny vytoãil, Ïe nemám doma

umytá okna, vypleté záhonky, Ïe je poãasí

pod psa, Ïe mû pobolívají záda, Ïe mû zase

pomlouvá sousedka...

Asi je to tak, Ïe pfii jednání s fiidiãi, zákazní-

ky, spolupracovníky, dodavateli a obchodní-

mi zástupci bych zaruãenû zapomnûla na 

osobní starosti a do takové práce bych chodi-

la ráda.

Vûfite.

...Tak to bych já asi nezvládla. Kvûta Sicová

P. S. Radûji vezmu post ministra pro bourání

továrních komínÛ.



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Jistota, Ïe jsme inteligentnûj‰í neÏ ostatní, je pováÏlivá uÏ

proto, Ïe ji s námi sdílí tolik pitomcÛ. Albert Camus
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Známá i neznámá v˘roãí
24. 5. 1974 zemfi. Edward „Duke“ Ellington, americk˘ pianista

a skladatel (nar. 6. 4. 1897) - 35. v˘roãí úmrtí

25. 5. 1889 nar. Igor Ivanoviã Sikorskij, rusk˘ konstruktér a prÛkop-

ník letectví (zemfi. 26. 10. 1972) - 120. v˘roãí narození

27. 5. 1564 zemfi. Jan Kalvín, francouzsk˘ náboÏensk˘ reformátor

(nar. 10. 7. 1509) - 465. v˘roãí úmrtí

27. 5. 1884 nar. Max Brod, praÏsk˘ nûmeck˘ spisovatel Ïidovské-

ho pÛvodu, pfiítel Franze Kafky (zemfi. 20. 12. 1968) 

- 125. v˘roãí narození

27. 5. 1894 nar. Dashiell Hammett, americk˘ spisovatel, autor de-

tektivek „drsné ‰koly“ (zemfi. 1. 10. 1961) - 115. v˘roãí

narození

28. 5. 1849 zemfi. Anne Bronteová, britská spisovatelka, nejmlad‰í ze

sester Bronteov˘ch (nar. 17. 1. 1820) - 160. v˘roãí úmrtí

28. 5. 1884 nar. Edvard Bene‰, druh˘ ãeskoslovensk˘ prezident

(zemfi. 3. 9. 1948) - 125. v˘roãí narození

28. 5. 1904 nar. Ian Fleming, britsk˘ spisovatel a novináfi, autor

knih o Jamesi Bondovi (zemfi. 12. 8. 1964) - 105. v˘ro-

ãí narození

29. 5. 1874 nar. Gilbert Keith Chesterton, britsk˘ novináfi a spiso-

vatel (zemfi. 14. 6. 1936) - 135. v˘roãí narození

30. 5. 1434 zemfi. Prokop Hol˘ Velik˘, husitsk˘ knûz, politik a vo-

jevÛdce (nar. cca 1380; padl v bitvû u Lipan) - 575. v˘-

roãí úmrtí

30. 5. 1719 nar. Gelasius Dobner, ãesk˘ historik, zakladatel mo-

derní ãeské historiografie (zemfi. 24. 5. 1790) - 290. v˘-

roãí narození

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku, vyhlá‰en Svûtovou zdravot-
nickou organizací roku 1988

31. 5. 1809 zemfi. Joseph Haydn, rakousk˘ hudební skladatel (nar.

31. 3. 1732) - 200. v˘roãí úmrtí

31. 5. 1819 nar. Walt Whitman, americk˘ básník (zemfi. 26. 3.

1892) - 190. v˘roãí narození

1. 6. Mezinárodní den dûtí, poprvé slaven roku 1950
3. 6. 1899 zemfi. Johann Strauss mlad‰í, rakousk˘ hudební skla-

datel (nar. 25. 10. 1825) - 110. v˘roãí úmrtí

3. 6. 1924 zemfi. Franz Kafka, praÏsk˘ nûmeck˘ Ïidovsk˘ spiso-

vatel (nar. 3. 7. 1883) - 85. v˘roãí narození

5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí, slaví se od roku 1973

KVĚTEN 2009
25. 5. SVâ 9.00 Keramika s Bufiinkou

26. 5. SVâ 9.00 Cviãení s Bufiinkou

26. 5. SVâ 9.00 Keramika pro Z·

27. 5. hfii‰tû Z· 13.00 Okrskové kolo Atletického víceboje 

1. - 5. tfi.

27. 5. SVâ 17.00 Keramika pro vefiejnost

29. 5. SVâ 20.00 Majáles - koncert James D. S., Los 

velk˘ sál Perdidos, Rapa Nui a dal‰í

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Vojtûch Chocholat˘ ................................................... Horní Mûsto

Antonín Komrska ..................................................... R˘mafiov

Adéla La‰áková ....................................................... R˘mafiov

Roman Navrátil ......................................................... R˘mafiov

Sára ·ubová ............................................................. R˘mafiov

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

Terezie Gajdo‰ová - Janovice ............................................. 80 let

Helena Fischerová - R˘mafiov ............................................. 80 let

Jifiina Rybková - R˘mafiov .................................................. 82 let

Marie Zbranková - R˘mafiov ............................................. 82 let

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

BoÏena Kalandfiíková - R˘mafiov ....................................... 83 let

Ludmila ·tûpaníková - R˘mafiov ........................................ 83 let

Gerlinde JankÛ - R˘mafiov .................................................. 84 let

Jan Ostroluck˘ - R˘mafiov .................................................. 85 let

Kvûtoslava Zemanová - R˘mafiov ....................................... 87 let

Kvûtoslava Fettersová - R˘mafiov ....................................... 88 let

Kvûtoslava ·ubãíková - R˘mafiov ....................................... 90 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ek Tománek - R˘mafiov .............................................. 1933

Jarmila Gerhardová - R˘mafiov ............................................. 1926

Anna Beranová - R˘mafiov .................................................... 1932

RÛÏena Veselá - Janovice ...................................................... 1932

Bohumila Îváãková - R˘mafiov ............................................. 1924

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Ludmila Návratová

oslaví dne 1. ãervna
své 50. narozeniny

Milá maminko, touto cestou Ti pfieje-

me hodnû ‰tûstí, zdraví

a dûkujeme za Tvou lásku a obûtavost.

Tvé dcery Petra, Lada, Sabina
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Mûstská knihovna

Záhadologická beseda
Dal‰í ze série setkání se zajímav˘mi
osobnostmi se v Mûstské knihovnû
R˘mafiov uskuteãnila v úter˘ 12. kvût-
na. Hostem knihovny byl tentokrát
znám˘ spisovatel, scénárista, cesto-
vatel a dobrodruh Arno‰t Va‰íãek.
Arno‰ta Va‰íãka jistû není tfieba

dlouze pfiedstavovat. Poprvé na

sebe v˘raznûji upozornil v roce

1994 knihou a zároveÀ televiz-

ním cyklem Setkání s tajemnem,

kter˘Ïto poãin jasnû nastolil té-

mata, jimÏ se autor od té doby

velmi intenzivnû vûnuje. Kromû

cestování a zkoumání nejrÛznûj-

‰ích záhad u nás i v cizinû se au-

tor v posledních letech zab˘vá

psaním scénáfiÛ, ãtenáfii jistû

znají napfiíklad právû vysílan˘

seriál StráÏce du‰í. Mûstská kni-

hovna nám poskytla jedineãnou

pfiíleÏitost se s nejznámûj‰ím

ãesk˘m „záhadologem“ setkat. 

Jako první byla na pofiadu dne

role ãísel a numerologick˘ch 

operací v Bibli, související se

zmûnami jmen, a tudíÏ i jejich

ãíseln˘ch hodnot. Numerologie

tvofií nedílnou souãást Ïidovské

náboÏenské a okultní tradice, ze-

jména v uãení kabaly, kde se pfii-

fiazování ãísel písmenÛm abece-

dy naz˘vá gematrie (patrnû

z fieckého geómetria). Vût‰í ãást

pfiedná‰ky se ov‰em vûnovala té-

matu zcela jinému - moÏné pfií-

tomnosti a vlivu mimozemské

inteligence v dávné historii

Zemû a Marsu. Pan Va‰íãek po-

sluchaãÛm pfiedstavil celou fiadu

snímkÛ, jejichÏ interpretace

v rámci dûjÛ ãistû pfiírodních je

„záhadology“ prezentována jako

pfiinejmen‰ím sporná. Nûkteré,

jako napfiíklad známá „Tváfi na

Marsu“, která se ov‰em pfii ne-

dávném opûtovném fotografová-

ní vyspûlej‰í technikou ukázala

b˘t pouhou horou, tvofií pfiímo

stálice podobnû zamûfien˘ch dis-

kuzí, ov‰em fiada jin˘ch snímkÛ

je ‰ir‰ímu publiku nejspí‰ nezná-

má. Sugestivnû pÛsobí zejména

útvary v podobû srdcí, jichÏ mû-

lo b˘t na povrchu Marsu dopo-

sud objeveno ãtrnáct. Dal‰ím za-

jímav˘m momentem besedy by-

ly fotografie, které se zdají za-

chycovat cosi, co ponûkud pfii-

pomíná egyptské pyramidy vidû-

né z v˘‰ky.

Ani na‰e Zemû samozfiejmû ne-

zÛstává o ãetné záhady ochuze-

na. Pfiedná‰ka se vûnovala napfií-

klad existenci rozlehl˘ch pod-

zemních komplexÛ v Turecku, 

uãinûn˘ch to bludi‰È, pfiekvapu-

jících jednak svou kombinací

rozlehl˘ch sálÛ a uzouãk˘ch

chodeb, jednak naprost˘m nedo-

statkem dal‰ích archeologick˘ch

nálezÛ. Následovala dal‰í témata

vût‰inou pfií podobn˘ch pfiíleÏi-

tostech probíraná, jako tfieba pfie-

kvapující znalosti nûkter˘ch tzv.

primitivních kmenÛ ãi obrazy ta-

jemn˘ch postav v umûní „pfií-

rodních národÛ“. RovnûÏ byly

zmínûny bizarní praktiky pro-

dluÏování lebek spolu s trepana-

cí temene, roz‰ífiené nejen u sta-

r˘ch stfiedoamerick˘ch kultur.

Co tedy závûrem fiíci k této bese-

dû? Inu, sám Arno‰t Va‰íãek tvr-

dí, Ïe je skeptik. V tomto (a jen

v tomto) je tfieba jej následovat.

„Záhadologie“, aÈ uÏ ji provádí

Erich von Däniken, Ludvík

Souãek nebo Arno‰t Va‰íãek, se

v nás dovolává spí‰e fantazie

a radosti z tajemna neÏ logického

my‰lení a u této pfiedná‰ky tomu

bylo nejinak. Ano, nûkdy je dob-
ré jít po logice, jak fiíká sám pan

Va‰íãek, ov‰em mimozem‰Èané,

ktefií se „kdysi dávno“ vydali

z „jedné velmi vzdálené galaxie“

postavit na Mars pyramidy, na ta-

kové cestû nejspí‰ neobstojí.

AÈ uÏ v‰ak na pfiednesené hypo-

tézy máme názor jak˘koli, po-

máhat ãtenáfiÛm v ostfiení kritic-

kého my‰lení je rozhodnû jed-

ním z úkolÛ knihovny. V tomto

ohledu pfiedná‰ka splnila svÛj 

úãel dokonale. JaPo

VÍTùZOVÉ SOUTùÎE

„NAMALUJ POVùST O...“

âarodûjnice z Lomnice, Zuzana Kopková, Gymnázium R˘mafiov

Povûst o zaloÏení R˘mafiova, Luká‰ Ondráãek, 4. A

Oltáfiní kámen v Bedfiichovû, Vendula âajanová, 

Gymnázium R˘mafiov

„Zaklet˘“ zámek u Skal, Klára ·tolfová, Gymnázium R˘mafiov

Tkadlec Pepa, Veronika Ry‰avá, Gymnázium R˘mafiov

âarodûjnice z R˘Ïovi‰tû, Alois Podhorsk˘, R˘mafiov

Kopáãi pokladu, Kry‰tof Plesk˘, R˘mafiov

Hrad Rab‰tejn, Nikola Malíková, Gymnázium R˘mafiov

Panensk˘ kámen, Tereza ·tefková, Gymnázium R˘mafiov

U Obrázku, Petra Tarcalová, Gymnázium R˘mafiov

Bezhlav˘ myslivec, Vûra Kopková, Gymnázium R˘mafiov

âarodûjnice z R˘Ïovi‰tû, Klára Janãíková, 9. B, Z· Bfiidliãná

Panensk˘ kámen, Michaela Ondrová, Gymnázium R˘mafiov

Hrad Rab‰tejn, Hana Králová, Gymnázium R˘mafiov

Bezhlav˘ myslivec, David Chlup, Gymnázium R˘mafiov

âarodûjnice z Lomnice, Veronika Orlová, Gymnázium R˘mafiov

MûK R˘mafiov

Mûstská knihovna v R˘mafiovû vyhlásila na konci roku 2008 velkou

ilustrátorskou soutûÏ, bûhem níÏ mohl kaÏd˘ pfiedvést svoji v˘tvar-

nou zruãnost a namalovat obrázek k nûkteré z povûstí na

R˘mafiovsku, jeÏ byly zvefiejnûny na webov˘ch stránkách knihov-

ny. 

SoutûÏe se zúãastnili studenti a obãané z R˘mafiova, Ïáci

z Bfiidliãné, a dokonce se na‰li zájemci o úãast v soutûÏi z Pardubic

a Ostravy. V‰em soutûÏícím dûkujeme za úãast a odevzdané v˘-

tvarné práce. Nûkteré z vítûzn˘ch prací budou pouÏity se souhlasem

autorÛ v publikaci „Povûsti R˘mafiovska“.

Nezávislá porota ve sloÏení Martin Holou‰, Darja KfiíÏová, Zdenûk Kovaãiã a Jana Pupíková vybrala tyto ilustrace:

Mûstská
knihovna
R˘mafiov

zve na druhé

setkání

Zahraniãní
projekty

Doc. Mgr.
Jindfiicha

·treita
v pondûlí

8. ãervna 2009
v 17 hodin
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Staré povûsti ãeské
a moravské

ALENA JEÎKOVÁ
v Mûstské knihovnû R˘mafiov

se sv˘mi povûstmi
4. 6. 2009 v dopoledních hodinách

8 - 12 hodin

Pozvání na v˘stavu:

Doc. Mgr. Jindfiích ·treit
PRÒ¤EZ TVORBOU
v Galerii U stromu poznání

od dubna do ãervna 2009
V̆ stava bude obmûÀována

1x za mûsíc

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Z historie

V˘stava Po stopách dinosaurÛ konãí 31. 5.
Pozvánka na novou v˘stavu

V˘stava fotografií z fotografické soutûÏe o cenu Karla Schnizela
1. - 21. ãervna 2009

VernisáÏ: v sobotu 6. ãervna v 16 hodin
JiÏ od poloviny února mûli jak amatér‰tí, tak

profesionální fotografové moÏnost se pfiihlá-

sit do leto‰ního roãníku soutûÏe O cenu

Karla Schinzela. Odborná porota bude v ná-

sledujících dnech rozhodovat o v˘hercích

soutûÏe v kategoriích nad 15 let - Pfiíroda,

Volné téma a ReportáÏ, dokument a v kate-

gorii do 15 let - Volné téma. Nejpovedenûj‰í

fotografie budou následnû vystaveny pro

v‰echny zájemce a fanou‰ky fotografování

v Mûstském muzeu v R˘mafiovû.

Luká‰ Hlubek

Jak lapat francouzské generály - 1. ãást
Jak se generál Lafayette obával, cesta dne 

19. 8. 1792 do exilu se nezdafiila, co v‰ak bylo

na celé vûci nepfiijatelné, je zajetí dvaadvaceti

exulantÛ na neutrální pÛdû v nevelkém mûsteã-

ku Rochefort u Lutychu. Nikdo z vûznitelÛ do-

konce nebral zfietel ani na jeho pravdivé tvrze-

ní, Ïe je obãanem a dÛstojníkem armády

Spojen˘ch státÛ americk˘ch. âást skupiny by-

la nizozemsk˘m místodrÏícím Albertem

Sasko-Tû‰ínsk˘m propu‰tûna okamÏitû, jiní aÏ

po dvou mûsících z Anvers. Lafayetta spolu

s kolegy dÛstojníky Alexandrem Lamethem,

Césarem de La Tour-Maubourg a Jeanem

Bureauem de Pusy eskortovali do povûstné

pevnosti Namur a pak je pfievezli pod dohle-

dem silné jednotky do Lucemburku, kde

Lafayetta vysl˘chal Karel Lotrinsk˘, bratr fiím-

ského císafie, a stejnû jako nizozemsk˘ místo-

drÏící mu nesmyslnû pfiiãítal útoky na králov-

skou rodinu Ludvíka XVI. Lafayette zároveÀ

stateãnû odmítl sdûlit jakékoli utajované sku-

teãnosti o francouzské armádû, kterou právû 

opustil, a stejnû pfiíkfie odmítl dotaz, zda s se-

bou vzal armádní pokladnu. Strastiplná pouÈ

pak pokraãovala do Wesselu, zde mu nabídl

prusk˘ dÛstojník, Ïe jej prusk˘ král propustí

v˘mûnou za prozrazení vojensk˘ch plánÛ

Francie. Lafayette reagoval slovy: „(Prusk˘)

král (je) mimofiádnû drz˘, kdyÏ vyslovil mé

jméno v souvislosti s takov˘m nápadem.“

V Magdeburgu v lednu 1794 oddûlili neoblom-

ného mark˘ze od ostatních zajatcÛ, propustili

Lametha a deportovali Lafayetta do Kladska,

kde jej uvûznili v pruské Nise. Král Bedfiich

Vilém II. v‰ak nemûl Ïádnou chuÈ vûznit právû

jej, vÏdyÈ patfiil k tûm, kdo obdivovali jeho sta-

teãné vystupování v Americe stejnû jako jeho

otec. Pravda, generál byl jedním ze strÛjcÛ kon-

stituce ve Francii. O jeho propu‰tûní na svobo-

du zaãali usilovat v‰ichni ameriãtí diplomaté

stejnû jako francouz‰tí emigranti v Lond˘nû

i jinde. Prusko zvaÏovalo moÏnost vystoupit

z nev˘hodné protifrancouzské koalice, a tak se

vûznû zbavilo. Pfiedalo jej 16. 5. 1794

Rakousku. Lafayette tu‰il, Ïe se podmínky vûz-

nûní diametrálnû zhor‰í.

Rakousk˘ stát pro nûj nebyl neznámou zemí.

V dobû své slávy roku 1785 nav‰tívil ve Vídni

francouzského vyslance, str˘ce své Ïeny mar-

k˘ze de Noilles. Pfiijal jej císafi Josef II. i kanc-

léfi Václav z Kounic. Setkal se téÏ s mar‰ály

Lascym a slavn˘m Laudonem, s nimiÏ se po-

dûlil o své americké záÏitky, nav‰tívil Brno

a Prahu, kde se úãastnil vojenského cviãení

a pfiehlídky u Pofiíãské brány. Situace se v‰ak

zcela zmûnila, duchaplného a inteligentního

Kounice nahradil nudn˘ a nafoukan˘ Franti‰ek

Maria von Thugut a na císafiském trÛnû sedûl

spí‰e konzervativní byrokrat neÏ panovník.

Gilbert uÏ nebyl h˘ãkan˘m náv‰tûvníkem ev-

ropsk˘ch salonÛ, ale pfiítûÏ, o níÏ byl nepfiíjem-

n˘ zájem v zahraniãí. 19. kvûtna 1794 spatfiil

poprvé zdi olomoucké pevnosti a jen krátce se

setkal s pfiáteli. Po jistou dobu se stali jeho spo-

luvûzni lidé, ktefií tvofiili sbírku reprezentantÛ

mûnícího se politického spektra Francie, s ni-

miÏ nebyl styk pfiíli‰ povzbuzující a pfiipomínal

‰patnou fra‰ku. Patfiili k nim ãtyfii komisafii

Konventu (1792 - 1795 nejvy‰‰í zákonodárn˘

orgán Francie), nepfiátel‰tí jako Bernouill, za-

trpkl˘ francouzsk˘ ministr války, kter˘ se podí-

lel na generálovû stíhání a byl vydán roku 1793

císafisk˘m gen. Dumouriezem. Spoluvûzni se

v‰ak v Olomouci dlouho neohfiáli, vymûnili je

za Marii Terezii, dceru popraven˘ch francouz-

sk˘ch královsk˘ch manÏelÛ, kterou na‰tûstí ne-

potkal osud ut˘raného bratra Ludvíka (1785

- 1795), následníka trÛnu, jemuÏ zÛstalo ucho-

váno v fiadû LudvíkÛ ãíslo XVII.

VûzÀové nemûli v Olomouci zprvu pfiíli‰ tvrdé

podmínky, av‰ak Thugut nafiídil nejvy‰‰í pfiís-

nost a situace se náhle zhor‰ila. Nesmûli udrÏo-

vat s nik˘m písemn˘ styk, byli uráÏeni, zbave-

ni osobních vûcí a jejich jména nahradila jen

vûzeÀská ãísla. Lafayette se stal „státním vûz-

nûm ãíslo 2“ (Staatsgefangene Nummer Zwei).

Generál uÏíval dvû vlhké místnosti ve zru‰e-

ném jezuitském klá‰tefie a dennû dostával stra-

vu za nemalou cenu 6 zlat˘ch a spolu s ostatní-Generál Lafayette v dobû vûznûní v Olomouci
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Servis sluÏeb

mi mohl ãíst knihy. Ve stresu z nedostatku vol-

nosti a nezdravého prostfiedí záhy onemocnûl.

Chorobu mûly léãit pravidelné asi dvouhodino-

vé projíÏìky za hradbami mûsta. Jen

Ameriãané nezapomnûli. Washington jej pod-

poroval finanãnû, je v‰ak otázkou, zda peníze

adresátovi vÛbec doruãovali. O jeho propu‰tû-

ní usilovali s velkou vehemencí téÏ ameriãtí

vojáci, diplomaté (M. Gouverneur z PafiíÏe, 

T. Pinckney z Lond˘na, W. Short z Haagu)

a vládní ãinitelé. Jeho zatãení vzbudilo neb˘va-

l˘ odpor i mezi prost˘mi Ameriãany.

Zaãal se odvíjet dramatick˘ pokus o jeho osvo-

bození zorganizovan˘ aÏ za mofiem.

AmeriãanÛm se podafiilo s velk˘m úsilím vy-

pátrat, kde je utajovan˘ vûzeÀ ukryt. Na vefiej-

nost totiÏ prosákly zprávy, Ïe je umístûn v nû-

které moravské nebo ãeské pevnosti. V fiíjnu

1794 se objevil v Olomouci nejprve hannover-

sk˘ lékafi a naturalizovan˘ Lond˘Àan Just Erich

Bollmann. Doruãil nikoli bez nebezpeãí

Lafayettovi moták se zprávou, Ïe Adrienne

s dûtmi Ïijí a snaÏí se spolu s jeho pfiáteli o je-

ho útûk. JiÏ jen neuvûfiitelná skuteãnost, Ïe je

rodina naÏivu, vlila mark˘zovi do Ïil novou na-

dûji a ohromnou radost. Îe v mstivé jakobínské

Francii pfieÏívá rodina „velezrádce“, se doslova

rovnalo zázraku. Vûzni se podafiilo odeslat

sv˘m drah˘m celkem deset dopisÛ psan˘ch ci-

tronovou ‰Èávou na okrajích knih, které

Bollmann propa‰oval dál. Hannovefian téÏ

pfiesnû zjistil, v kterém ãase vyjíÏdí vûzeÀ se

silnou stráÏí na procházky, jak doporuãil olo-

mouck˘ vûzeÀsk˘ lékafi Haberlain, kter˘ se za-

jímavému chfiadnoucímu Francouzi obdivoval.

Bollmann se s vûzeÀsk˘m kolegou, s nímÏ jej

navíc pojila láska k botanice, úzce spfiátelil

a právû nov˘ pfiítel mu zprostfiedkoval v˘mûnu

motákÛ s Lafayettem. Postupnû vklouzlo stfie-

Ïení Lafayetta do v‰edních kolejí a dozor po-

nûkud ochabl. Tehdy se v Olomouci znenadání

objevil mlad˘ Ameriãan Francis Huger, syn ge-

nerálova oddaného pfiítele Benjamina, o nûmÏ

jsme se letmo zmínili v˘‰e. Pak zaãali

s Bollmannem pracovat na plánu osvobození

Lafayetta. Na základû údajÛ zji‰tûn˘ch obûma

lékafii a dal‰ím pozorováním dokázali zpfiesnit

plán do nejmen‰ích detailÛ. Podle dokonale

pfiipraveného scénáfie k nûmu mûlo k nûmu do-

jít v nejbliÏ‰í dobû. Únos, ãi útûk, chcete-li, se

odehrál 8. listopadu pfied zkoprnûl˘mi po zuby

ozbrojen˘mi stráÏn˘mi tak rychle, Ïe nestaãili

ani zareagovat.

Nechme promluvit olomouckého koláfie Josefa

Leitmetzera, kter˘ znal pfiípad jistû jen z dosle-

chu: „Jenerál Lavaet (Lafayette) dennû kolem

tfietí hodiny musel b˘t v doprovodu jednoho

vojáka vyvezen na zdrav˘ vzduch. U DvorcÛ

na nûj ãekal jeden lékafi Polman (Bollmann) se

sv˘m cestovním vozem. Ten Amerikánec se

dvûma chasníky tam kolem tfietí hodiny pfiijel.

Tu jenerál Lavaet ze svého vozu, v nûmÏ jel na

vycházku, vystoupil, Ïe potfiebuje na stranu.

Sám vyskoãil na jezdeckého konû. Ten

Amerikánec z konû spadl a sice u Samoti‰ek

a jenerál jel tryskem ke ·ternberku!“ Prost˘

mistr koláfiského fiemesla popsal událost ponû-

kud topornû, jak umûl a sly‰el, ale jistû si do-

vedeme pfiedstavit, Ïe se v‰e odehrálo ponûkud

dramatiãtûji. Podle protokolÛ mûla vûc ponû-

kud odli‰n˘ prÛbûh. Na kozlíku koãáru

s Lafayettem tehdy sedûl vojensk˘ vozka

Václav Polcr, vzadu vedle generála usedl pro-

fous Jan Platzer a za nimi je‰tû vojín Jan

Hartvich. Vyjeli ve dvû odpoledne. Za mûstem

se skr˘val Bollmann s Hugerem a pozorovali

pfiijíÏdûjící povoz. Nechali jej pfiejet, pak na-

sedli na konû a vyrazili za ním. KdyÏ dohnali

koãár, dal Bollmann smluvené znamení muÏi,

o nûmÏ pfiedpokládal, Ïe je to Lafayette, které-

ho osobnû neznal. Mark˘z posunek opûtoval.

Pak jiÏ ãekali na okamÏik, kdy vÛz zastavil

a nic netu‰ící poddÛstojník umoÏnil vûzni vy-

stoupit a zaãali se spolu procházet v druÏném

hovoru. Generál projevil k velkému potû‰ení

veterána zájem o jeho ‰avli a zaãal si ji bedlivû

prohlíÏet. Naivní voják oslnûn rozhovorem se

slavnou osobností se ‰iroce rozpovídal, co

v‰echno se zbraní ve svém Ïivotû zaÏil. V tu

chvíli dorazili zachránci. Vrhli se na zkoprnûlé-

ho vojáka. StráÏní na voze ztuhli neschopni po-

hybu. Nastal krátk˘ zápas pfied zdû‰en˘mi sed-

láky na nedalekém poli. Bollmann podal

Lafayettovi omylem uzdu konû vycviãeného

na nesení dvou jezdcÛ. Mark˘z neãekal a po

Bollmannov˘ch slovech „Get to Hof!“ (jeì do

DvorcÛ) vyrazil tryskem ke ·ternberku.

Hugerovi s Bollmanovi nezbylo neÏ se vy‰vih-

nout na zbylého konû. Pod neãekanou zátûÏí se

vzepjal a oba shodil. Sedlák staãil konû zachy-

tit a vrátit jej Bollmannovi. Nyní bylo jasné, co

se stalo. Pár slov a Bollmann odcválal k zápa-

du. Huger se obûtoval. Aby na sebe upoutal

pronásledovatele, dal se zranûn˘ na útûk ke

Svatému Kopeãku. StráÏní se koneãnû vzpa-

matovali a rozbûhli se za Hugerem. MoÏná mûl

mladík ‰anci. Do cesty se mu v‰ak postavil

Franti‰ek Raãek, dal‰í sedlák, a kulhajícího

Francise snadno srazil na zem. Splnil rozkaz

vojenského pána, kter˘ se vztekle ohánûl doliã-

nou ‰avlí a hulákal, Ïe je Huger stra‰liv˘ zloãi-

nec. Mlad˘ Ameriãan pronásledovatelÛm stí-

hání pofiádnû zkomplikoval. Za Lafayettem se

nedali. Bollmanna zajali Prusové za nûkolik

dní aÏ v Kladsku.

Lafayette jiÏ dál zÛstal sám. Do‰lo v‰ak závaÏ-

né chybû. Generál nepochopil, Ïe má jet do

DvorcÛ, kde na nûj ãekal BollmannÛv koãí pa-

trnû s dal‰ím pomocníkem na voze s pfiiprave-

n˘mi potravinami, pfievlekem na dal‰í cestu

a dvûma svûÏími koÀmi. VyloÏil si v tom zmat-

ku BollmannÛv pokyn, aby odboãil do DvorcÛ,

„Get to Hof“, jako prosté „Get off“ (jeì pfiímo),

a tak neodboãil k v˘chodu na Moravsk˘

Beroun a Dvorce, ale vydal se pfiímo k severu

patrnû na Huzovou, aÏ dojel do Brunzejfu

(RyÏovi‰tû). Víme téÏ, Ïe do akce byli zapojeni

ameriãtí diplomaté a Ïe k první pokusy

o LafayettÛv útûk se plánovaly jiÏ

v Magdeburku a Nise. Nelze ani vylouãit, Ïe se

na útûku podíleli i dal‰í na‰i lidé. Na stranû

Lafayetta stáli jednoznaãnû morav‰tí svobodní

zednáfii. Z tajné ãi pololegální organizace za je-

ho propu‰tûní neúnavnû bojoval téÏ Jan

Nepomuk hrabû Mitrovsk˘, jeÏ se tím po

Lafayettovû útûku vydal podezfiívání a stal se

objektem nepfiíjemného zájmu tajné policie.

Sympatie k Francouzovi v‰ak nebyly vzácné

ani v ãesk˘ch a nûmeck˘ch kruzích ménû ex-

ponovan˘ch.

Vydû‰ení stráÏní se urychlenû vrátili do

Olomouce se spoutan˘m Ameriãanem.

Strachem z následkÛ zesinal˘ hejtman Dubsk˘,

velitel garnizony, okamÏitû rozeslal zatykaã na

dopadení Francouze s bíl˘mi vlasy v modrém

obleãení a na jeho dopadení vypsal odmûnu 24

zlat˘ch (10 zlat˘ch stál tehdy sud piva nebo 10

mûfiic Ïita), takÏe nic moc. Nakonec nevyplatil

ani to.

Mezi bûÏn˘mi lidmi byla bohuÏel zvlá‰tû na

severní Moravû loajalita pfiísloveãná.

Gilbertovi Lafayettovi se po usilovné jízdû, od

níÏ si jiÏ ponûkud odvykl, podafiilo na ãas

zmást pronásledovatele. Teprve k veãeru dru-

hého dne, 9. listopadu, dorazil osamûl˘ jezdec

k nevelkému mûsteãku Brunzejfu (RyÏovi‰ti).

Nelze si vûc vysvûtlit jinak, neÏ Ïe buì bloudil,

nebo se zámûrnû pfies den skr˘val a logicky se

vyh˘bal frekventovanûj‰ím místÛm.

(Pokraãování v pfií‰tím vydání)
Mgr. Jifií Karel

OttÛv slovník nauãn˘; MasarykÛv slovník na-

uãn˘; Whitney, F. a kol.: Nástin americk˘ch dû-

jin, Kolumbijská universita 1950; BroÏ,

I.:George Washington, Praha 1994. Lenderová,

M.: Mark˘zovo trojí zastavení, Historick˘ ob-

zor, V-VI Praha 1995; Maurois, A.:Dûjiny

Francie, Praha 1994; Müller, H. a kol.: Dûjiny

Nûmecka, Praha 1995; Richter, R.: Unser

Braunseifen, Gießen 1995 ad.

Informaãní stfiedisko R˘mafiov

Otevírací doba:

pondûlí - pátek:

9.00 - 12.00,  13.00 - 17.00

sobota:

9.00 - 12.00,  13.00 - 16.00

nedûle: 13.00 - 16.00

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 posezení 15.30 - 16.00. Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den setkání 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: 2. 6., 16. 6. a 30. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE
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Procházka historií
Ti, ktefií se v památn˘ den 8. kvût-

na zúãastnili Procházky historií

mûsta s Mgr. Jifiím Karlem, mûli

jedineãnou moÏnost ponofiit se do

fieky dûjin, a to nejen díky tomuto

v˘znamnému datu. âekalo je totiÏ

velice pfiíjemné putování mûstem

spojené s poutav˘m vyprávûním

o událostech dávn˘ch i nedáv-

n˘ch.

V̆ prava zapoãala v kapli V Lip-

kách, navrÏené Friedrichem

Höslerem, místním stavitelem,

z jehoÏ produkce se bohuÏel do-

chovala jiÏ jen kaple v Sovinci.

Ostatní jeho v˘tvory lehly pope-

lem. K poloÏení základního ka-

mene do‰lo na místû star‰í kaple

z 16. století roku 1710, jiÏ v roce

1716 byla kaple vysvûcena.

O hodnotû tohoto objektu jistû ne-

ní tfieba dlouze hovofiit. Pfiipo-

meÀme napfiíklad jen bohatou

vnitfiní freskovou v˘zdobu ãi nád-

hern˘ oltáfiní obraz, jejímiÏ autory

jsou Ferdinand Naboth a jeho 

uãedník Jan Kry‰tof Handke.

Prostor, v nûmÏ kaple stojí, má

rovnûÏ svÛj v˘znam. Kdybychom

totiÏ hledali historicky konstantní

duchovní centrum mûsta, na‰li

bychom jej právû tady. Bylo tomu

tak dlouho pfied tím, neÏ tu kaple

stála. Nejen Ïe se zde pÛvodnû na-

cházela poustevna, ale v okamÏi-

cích ohroÏení, aÈ uÏ je pfiedstavo-

valy Ïivly ãi epidemie, se

R˘mafiované uchylovali právû

sem. Pozdûji se duch místa coby

útoãi‰tû je‰tû znásobil ochranitel-

skou silou Panny Marie. Kam by-

chom se utekli dnes, tûÏko fiíct.

Pokraãujme tedy dále, po ulici

Opavské a Vrchlického. Právû

zde, na tomto jiÏním svahu, se

rozkládalo nejstar‰í osídlení, ze

zaãátku 13. století. To bylo nic-

ménû záhy vypáleno, patrnû oko-

lo roku 1250. Nevíme ov‰em

k˘m. Jedna z teorií hledá pachate-

le mezi tatarsk˘mi vojsky

Bátúchána, jenÏ v té dobû, pfiesnû-

ji kolem roku 1241, právû rozhoj-

Àoval své statky v sousedním

Polsku. Pravdûpodobnûj‰ím se

v‰ak jeví scénáfi, kter˘ tento ãin

pfiipisuje polsk˘m a rusk˘m voj-

skÛm v Ïoldu uherského krále

Bély, kter˘ mezi léty 1251 a 1253

fie‰il své spory s Pfiemyslem

Otakarem II. metodou tehdy ob-

vyklou. Tak ãi onak, od roku 1260

je zde slovanské obyvatelstvo na-

hrazeno Nûmci a následnû vzniká

R˘mafiov jako zemûdûlská osada 

- enkláva obdûlávatelné pÛdy v ji-

nak zcela zalesnûné krajinû. Veda

své posluchaãe po svahu dolÛ

smûrem ke ‰kolce, Mgr. Karel dá-

le vzpomenul archeologické v˘-

kopy v této oblasti, jichÏ se sám

zúãastnil. Málokdo napfiíklad ví,

Ïe v tûchto místech byla nalezena

nejstar‰í dochovaná sudlice na

Moravû.

Dal‰í fascinující zastávkou byl

kostel svatého Michala. Nejen Ïe

se u nûj nachází budova fary, o níÏ

jste si mûli moÏnost pfieãíst v le-

to‰ním 5. ãísle, ale navíc kdysi

poblíÏ stávaly mûstské láznû s pfií-

slu‰n˘m sortimentem sluÏeb.

Pravdou je, Ïe láznû, aã zafiízení

od pÛvodu slouÏící hygienû (která

je pÛl zdraví), se s Ïeleznou pravi-

delností stávaly zdrojem moro-

v˘ch nákaz. Tehdy blízk˘ hfibitov

tak v kritick˘ch obdobích pfiedsta-

voval urãité memento.

Po ulici Jungmannovû (ãi

Jungmanovû?) se procesí ubíralo

obloukem okolo námûstí, Radniã-

ní ulicí k pivovaru Excelent. Na

místû dne‰ního parku totiÏ stával

nejen r˘mafiovsk˘ hrádek. V polo-

vinû 13. století se právû zde na-

cházel tehdy nejvût‰í dÛm

v R˘mafiovû, o stranách pÛdorysu

8 na 9 metrÛ. Vzhledem k bohaté-

mu nálezu strusky archeologové

pÛvodnû pfiedpokládali, Ïe objekt

slouÏil jako huÈ, ov‰em chyba láv-

ky. Podrobnûj‰í prÛzkum odhalil,

Ïe struska sem byla pfiivezena

z hutû, která ve skuteãnosti stála

o kus dál. Laciného materiálu by-

lo uÏito k zasypání pfiíkopu a do-

rovnání parcely. Roku 1398 byla

tvrz zastavena panu Proãkovi

z Vildberka, vûrolomníku a lapko-

vi, o nûmÏ to nejlep‰í, co lze fiíci,

je, Ïe mu kuráÏ rozhodnû nechy-

bûla. V roce 1402 se mu dokonce

povedlo propa‰ovat díky právû

probíhajícímu trhu zbranû do

mûsta ·umperka, kde se spolu se

svou druÏinou chvíli bavili loupe-

ním a mordováním, neÏ byli ko-

neãnû vyhnáni. V tomto a pfiíbuz-

n˘ch oborech podnikání se mu

dafiilo aÏ do roku 1405, kdy byl

poraÏen a hrádek definitivnû zni-

ãen.

Husovou ulicí pak v˘prava poma-

lu mífiila ke konci své pouti.

Zastavila se je‰tû u jedné z nej-

star‰ích studen ve mûstû, skryté

zrakÛm náhodn˘ch kolemjdou-

cích na dvorku obytného domu.

Studna dosahuje hloubky aÏ 19

metrÛ, ov‰em na alespoÀ stejnû

hlubok˘ zájem archeologÛ stále

je‰tû ãeká. Naproti ní, v budovû

pfies ulici, b˘vala kdysi mûstská

‰atlava a zároveÀ sídlo místní ru-

ky zákona. Pfiíslu‰n˘ ãinitel to dí-

ky tomu nemûl daleko do práce,

a protoÏe tehdy bylo tfieba se ohá-

nût úplnû stejnû jako dnes, jeho

manÏelka podpofiila rodinn˘ roz-

poãet vafiením pro vûznû. Ti, kdyÏ

uÏ nic, tak aspoÀ mûli domácí

stravu.

Pfies poutavé a informacemi nabi-

té vyprávûní prÛvodce se v‰ak 

úãastníci leto‰ní Procházky histo-

rií mûsta s Mgr. Jifiím Karlem, aã

neradi, pfiece jen nakonec museli

rozlouãit. Uãinili tak na námûstí

Míru pfiímo naproti radnici, po-

tleskem, kter˘ byl rozhodnû více

neÏ zaslouÏen˘.

Pan Karel, odborník na slovo vza-

t˘, sv˘m posluchaãÛm doslova

pfied oãima odkryl vrstvy dlouho

zakryté a pfiipomenul události

dávno zapomenuté, a dal tak

mnohdy nov˘ smysl místÛm a vû-

cem dennû vidûn˘m. Tato „arche-

ologie Ïivota“ nám dokazuje

a doufejme i neustále pfiipomíná

Ïivost, neukonãenost historie, její

neuzavfienost - nejen její prolínání

se souãasností, ale pfiímo její pfie-

cházení v ni - a skrze ni v bu-

doucnost. V této souvislosti pfiipo-

meÀme, Ïe starofieck˘ v˘raz pro

pravdu, alétheia, doslova zname-

ná „nezapomenutost“. MoÏná by-

chom se i v tomto mohli od ¤ekÛ

pouãit. 

JaPo
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✁
Historické detaily - 8. ãást

Jméno a pfiíjmení

........................................................

........................................................

Adresa

........................................................

........................................................

........................................................

Telefonní kontakt

........................................................

........................................................

Místo, kde se objekt nachází

........................................................

........................................................

........................................................

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 8 Dennû procházíme v na‰em
mûstû R˘mafiovû kolem nej-
rÛznûj‰ích architektonic-
k˘ch pozoruhodností a kul-
turních památek, historic-
k˘ch detailÛ, fascinujících
fasádních ãi dvefiních orna-
mentÛ, unikátních a origi-
nálních korouhviãek, jeÏ
zde zanechali mistfii stavi-
telé, fiezbáfii, tesafii, socha-
fii nebo umûleãtí kováfii.
V dne‰ní uspûchané dobû,
protkané sítûmi mobilních
operátorÛ, kdy z kanceláfií
a pokojÛ blikají monitory
poãítaãov˘ch sestav
a dûti si hrají ve virtuálním
svûtû, jen stûÏí zastavíme
svÛj krok, pozvedneme hla-
vu vzhÛru a zamyslíme se
napfiíklad nad tím, kter˘ 
umûlec obdarovan˘ fantazií
dílo pro dal‰í pokolení zane-
chal. (Zaãít soutûÏit mÛÏete
kdykoliv, i s jedním ústfiiÏ-
kem máte ‰anci na v˘hru.)

SoutûÏ pfiipravil JiKo

Foto: Jakub Vala

Objektivem r˘mafiovsk˘ch fotografÛ



Pfii‰el o dráty,
které mûl ve vozidle

V R˘mafiovû na ulici Revoluãní na parkovi‰ti

v dobû od 1. do 2. 5. 2009 odstranil pachatel

gumovou li‰tu na dvefiích ·kody Forman a vni-

kl dovnitfi. Napfied odcizil autorádio s CD, pak

otevfiel kufr vozidla a vzal rÛzné mûdûné kabe-

ly, elektrické jistiãe, nabíjeãku a dal‰í vûci.

ZpÛsobená ‰koda ãiní kolem 18 tisíc Kã.

Odnesl si plazmov˘ televizor
V dobû od 3. 5. 2009 do 4. 5. 2009 dosud ne-

znám˘ pachatel vyuÏil skuteãnosti, Ïe v objek-

tu rekreaãní chaty v Karlovû pod Pradûdem se

nikdo nenacházel, a pomocí kovového sekáãku

rozbil sklenûnou v˘plÀ okna v pfiízemí.

Následnû vnikl do vnitfiních prostorÛ a zde od-

cizil plazmov˘ televizor v hodnotû okolo 

20 000 Kã. Po‰kozením okna vznikla ‰koda ve

v˘‰i 1 000 Kã.

Vloupal se do penzionu
V dopoledních hodinách dne 4. 5. 2009 ozná-

mil na linku 158 majitel penzionu ve Staré Vsi

- Potoãné vloupání do objektu. V dobû od 3. 5.

2009 do 4. 5. 2009 dosud neznám˘ pachatel

rozbil sklenûnou v˘plÀ okna v zadní ãásti bu-

dovy penzionu a otvorem vnikl do místnosti,

která slouÏí jako sklad zeleniny. Odtud násled-

nû pfie‰el do v˘ãepní místnosti, kde odcizil au-

tomat na tabákové v˘robky, vãetnû mincí a ci-

garet rÛzn˘ch znaãek, v‰e v hodnotû okolo 

100 000 Kã. Za pultem vypáãil dvífika skfiíÀky,

kde odcizil nûkolik láhví s alkoholem.

Neopomnûl odnést i krabici s cukrovinkami

v hodnotû okolo 4 000 Kã a ãí‰nick˘ flek, ve

kterém byla uloÏena finanãní hotovost asi 

3 000 Kã. Rozbitím sklenûné v˘plnû vznikla

majiteli ‰koda ve v˘‰i 300 Kã.

Dva pfiípady neoprávnûného
uÏívání motorov˘ch vozidel

V dobû od 8. 5. 2009 do 9. 5. 2009 v obci

Bfiidliãná dosud neznám˘ pachatel po rozbití

zadního skla ve dvefiích vnikl do osobního mo-

torového vozidla ·koda Favorit, které stálo od-

staveno mezi fiadov˘mi garáÏemi na ulici

Nerudova. Pachatel s vozidlem ujel pfiibliÏnû

osm metrÛ, aÏ narazil do zdi garáÏe. Násled-

kem nárazu do‰lo na vozidle k po‰kození pra-

vého pfiedního svûtlometu, blatníku a pfiedního

nárazníku. Pachatel neopomnûl z vozidla od-

nést autorádio s kazetov˘m pfiehrávaãem

v hodnotû asi 1 000 Kã. Po‰kozením vozidla

zpÛsobil pachatel ‰kodu ve v˘‰i 9 000 Kã.

PfiibliÏnû ve stejné dobû do‰lo k druhému pfií-

padu na ulici Dlouhá v Bfiidliãné. Zde neznám˘

pachatel odcizil osobní motorové vozidlo

Trabant, které mûl majitel zaparkované pfied

domem. Vozidlo bylo nalezeno pfiibliÏnû 1 km

od místa ãinu na ulici R˘mafiovská v Bfiidliãné.

Pachatel ve chvíli, kdy se vozidlo stalo nepo-

jízdn˘m, zatlaãil Trabanta do strmého pfiíkopu.

Z vozidla nic neodcizil, do‰lo v‰ak k po‰koze-

ní zadní svítilny, k prasknutí lev˘ch pfiedních

dvefií a k po‰kození pfiední ãásti vozidla.

Majiteli tak vznikla ‰koda ve v˘‰i 5 000 Kã. 

O deset dní
si prodlouÏil nemocenskou

Policejní komisafi SKPV v tûchto dnech zahájil

trestní stíhání 19letého mladíka pro trestn˘ ãin

padûlání a pozmûÀování vefiejné listiny. Toho se

mûl dopustit tím, Ïe dne 20. 3. 2009 pozmûnil 

údaje na potvrzení o pracovní neschopnosti.

Pfiepsal si datum ukonãení neschopnosti z 16. 3.

na 26. 3. 2009 a doklad pfiedal svému zamûstna-

vateli v R˘mafiovû. Neoprávnûnû mu bylo vy-

placeno nemocenské poji‰tûní ve v˘‰i 1 990 Kã.

Do restaurace v Karlovû
se vloupali dva nezletilci

R˘mafiov‰tí policisté objasnili vloupání do res-

taurace v Karlovû, kterého se dopustili dva ne-

zletilci. Dne 6. 4. 2009 rozbili sklenûnou v˘plÀ

okna a vnikli dovnitfi. Zde odcizili cigarety,

Ïv˘kaãky, 10 ks CD a 6 ks DVD. ZpÛsobená

‰koda je 6 700 Kã.

Zpráva k amnestii
na úseku zbraní a stfieliva

JiÏ tfietí mûsíc mohli vyuÏít obãané moÏnost

beztrestnû odevzdat zbranû a stfielivo, které do-

sud pfiechovávali bez povolení. UmoÏÀuje to

novelizace zákona o zbraních a stfielivu. Jedná

se o zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování

u osob, které ve lhÛtû od 1. 2. do 31. 7. 2009

dobrovolnû pfiedají útvaru policie zbranû a stfie-

livo, které pfiechovávali bez povolení.

V rámci okresu Bruntál v prvních tfiech mûsí-

cích vyuÏilo amnestie celkem 15 osob, z toho

10 drÏitelÛ zbrojních prÛkazÛ. Obãané tak ode-

vzdali 23 kusÛ zbraní a 51 kusÛ stfieliva.

Odcizená nafta
V dobû od 13. do 14. 5. 2009 v R˘mafiovû na tfi.

HrdinÛ dosud neznám  ̆ pachatel násilím otevfiel

víãko nádrÏe nákladního vozidla a odcizil 350 litrÛ

motorové nafty. ZpÛsobená ‰koda ãiní 8 700 Kã.

Odnesl maso a poãítaã
KrádeÏ vloupáním do jídelny ‰etfií nyní r˘ma-

fiov‰tí policisté. V prÛbûhu víkendu od 15. do

16. kvûtna v R˘mafiovû na ulici Hornomûstské

vnikl dosud neznám˘ pachatel do jídelny ne-

mocnice. Odjistil si okno a dostal se do pfiíruã-

ního skladu, kde odcizil 10 kg vepfiové plece.

Potom vyrazil dvefie kanceláfie a odnesl si poãí-

taã s monitorem, klávesnicí i my‰í. Celková

‰koda ãiní 11 000 Kã. Z podkladÛ
tiskové mluvãí PâR Bruntál zpracoval JiKo
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PÁTRACÍ RELACE!
Policie Ïádá vefiejnost o spolupráci pfii pátrání po totoÏnosti mrtvého muÏe!
Pfiíloha: fotografie hodinek, botasek, batohu.
Dne 13. 5. 2009 byla v lesním porostu 150 m vpravo od místní komunikace mezi parkovi‰tûm

restaurace Hvûzda a toãnou autobusu u zotavovny v katastru Malé Morávky zamûstnancem

LesÛ âR pfii pracovní obchÛzce nalezena mrtvola neznámého muÏe. Ve vûci bylo policisty pro-

vedeno intenzivní ‰etfiení, ale totoÏnost mrtvoly muÏe starého asi 20 - 30 let se nepodafiilo 

ustanovit. Nález nasvûdãuje tomu, Ïe mûl svûtlé vlasy asi 10 cm dlouhé, ãesané na pû‰inku.

Obleãen byl do modré ‰usÈákové bundy na zip s ‰ed˘mi pruhy na rukávech, modr˘ch riflí s pás-

kem, ãerveného trika s krátk˘m rukávem, v jehoÏ pfiední ãásti je bílá skvrna a pfies ní ãerveno-

ãern˘ nápis NY 10018. Na nohou mûl ‰edé semi‰ové botasky SG, velikosti 27. U sebe mûl muÏ

hodinky ãerné barvy zn. Casio a vedle místa nálezu leÏel batoh ‰edoãerné barvy s nápisem VAN-

DENBERG GEAR a SPORTSWEAR. V nûm byla ãerná koÏenková penûÏenka. Tûlo se zde na-

cházelo nejménû pÛl roku, bliÏ‰í okolnosti a dobu úmrtí urãí aÏ soudní pitva. 

PolicistÛm na místû nálezu velice pomáhala i Horská

sluÏba Jeseníky.

Îádáme obãany, ktefií by mohli poskytnout policii ja-
kékoli informace k vûcem na fotografiích ãi k osobû
neznámého muÏe, aby neprodlenû kontaktovali linku
158, kteroukoli policejní sluÏebnu nebo pfiímo brun-
tálské kriminalisty na tel. 974 731 336 a nebo 974 731
333.

Fota: archiv PâR Bruntál
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Vrben‰tí policisté nyní intenzivnû pátrají po

Miroslavu DoleÏelovi, nar. 1. 4. 1930, bytem
Vrbno pod Pradûdem, ulice Myslivecká 442,
kter˘ dne 2. 5. 2009 ode‰el z místa bydli‰tû s tím,

Ïe si jde nûco vyfiídit do mûsta. Do dne‰ního dne se

nevrátil a nepodal o sobû Ïádnou zprávu.

Naposledy byl vidûn dne 2. 5. 2009 v 10.00 hodin

na vlakovém nádraÏí. V minulosti nebyl nikdy po-

hfie‰ován, netrpí Ïádnou du‰evní poruchou ãi jinou

závaÏnou chorobou. Má u sebe pouze malou fi-

nanãní hotovost a je bez dokladÛ totoÏnosti.

Policisté provedli provûrky ve zdravotnick˘ch za-

fiízeních, na autobusov˘ch i vlakov˘ch nádraÏích

a v okolí bydli‰tû. Dne‰ního dne byli do pátrací ak-

ce zapojeni nejen vrben‰tí policisté, ale také poli-

cejní psovodi. Doposud tato akce probíhá s nega-

tivním v˘sledkem.

Popis:
vûk 79 let, stfiední postavy, oválného obliãeje bez

vousÛ, ‰ediv˘ch vlasÛ. Na sobû mûl obleãeny letní

svûtle olivovû zelené kalhoty a letní ‰edou bundu, 

obut byl v polobotkách béÏové barvy se ‰nûrováním.

Îádáme obãany, ktefií by mohli poskytnout jaké-
koli informace k pohybu ãi pobytu Miroslava
DoleÏela, aby se obrátili na kteroukoli policejní
sluÏebnu, linku 158 nebo na tel. ãíslo 974 731
336.

Policisté pátrají po 79letém muÏi z Vrbna pod Pradûdem

Hasiãi v terénu

Ve Staré Vsi hofiela dfievûnice
·est jednotek hasiãÛ zasahovalo

v noci na sobotu 9. 5. 2009 ve

Staré Vsi nedaleko R˘mafiova

u poÏáru pfiízemní dfievûnice se

sedlovou stfiechou s plechovou

krytinou. OheÀ poniãil druhé po-

dlaÏí, ‰koda byla odhadnuta na

pÛl milionu korun. Pfii poÏáru

nebyl nikdo zranûn.

PoÏár oznámil na tísÀovou linku

hasiãÛ uÏivatel dfievûnice o pÛdo-

rysu 12 x 7 metrÛ v místní ãásti

Îìársk˘ potok hodinu pfied páteã-

ní pÛlnocí. Na místo vyjely dvû

jednotky Hasiãského záchranné-

ho sboru Moravskoslezského kra-

je a s nimi ãtyfii dobrovolné jed-

notky z R˘mafiova, Staré Vsi,

Dolní Moravice a Bfiidliãné.

Hasiãi pouÏili pût vodních prou-

dÛ C, zasahovali v d˘chací tech-

nice. Bûhem hodiny se jim poda-

fiilo dostat oheÀ pod kontrolu,

pak rozebírali stfie‰ní a pÛdní

konstrukce. Z objektu museli mj.

vynést dvû propanbutanové tla-

kové lahve. Poslední jednotky se

vracely na základnu v sobotu

pfied ‰estou hodinou ranní.

PoÏár zniãil hlavnû sedlovou

ãást dfievûnice. Pfiíãina vzniku

poÏáru není zatím známá.

por. Mgr. Petr KÛdela,
tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Vûtrná smr‰È a siln˘ dé‰È s kroupami bez ‰kod i zranûní
„ZaÏili jsme uÏ ledaco, ale tako-
vou slotu tady na R˘mafiovsku
je‰tû nepamatujeme,“ komento-

vali r˘mafiov‰tí starousedlíci vûtr-

nou smr‰È doprovázenou kroupa-

mi mnohdy o velikosti holubích

vajec, která se nad R˘mafiovem

pfiehnala 11. kvûtna v odpoled-

ních hodinách. A bilance ‰kod?

Podle tiskového mluvãího hasiãÛ

Moravskoslezského kraje Petra

KÛdely nebyly kupodivu zazna-

menány vût‰í ‰kody na majetku.

RÛznû po kraji v obydlen˘ch ob-

lastech spadlo ãi bylo nalomeno

nûkolik stromÛ a vûtví a bylo vy-

topeno nûkolik sklepÛ. Hasiãi

museli vyjíÏdût zhruba ke tfiem

desítkám zásahÛ a ve spolupráci

s dobrovoln˘mi hasiãsk˘mi jed-

notkami ãerpali vodu ze zatope-

n˘ch sklepÛ napfiíklad v R˘ma-

fiovû, Horním Bene‰ovû, Bfiidliã-

né a v jedné z opavsk˘ch základ-

ních ‰kol. JiKo z podkladÛ
tiskového mluvãího HZS MSK

Foto: Ing. Miloslav Marek

Foto: Miroslav ·koda

Fota: RNDr. Franti‰ek âermák
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Studentsk˘ klub

Jazzclub

SoutûÏ Marie Kodovské 2008
próza

Zora ·imÛnková: Bílá paní
Îádná radost bydlet sám v tak starém baráku:

kdeco teãe, kdeco kape, pode dvefimi táhne,

místnosti se pofiádnû nevytopí. UÏ aby se stû-

hoval.

Znechucenû nakopl vlhk˘ flek u podlahy

a pokraãoval v pfiípravû veãefie. Normálnû by

si namazal chleba a udûlal ãaj, ale ãekal ná-

v‰tûvu, tak kromû chleba koupil i housky.

A navíc nûkolik druhÛ s˘ra, ‰unky a jin˘ch

pochutin. Láhev vína mûl od poslednû je‰tû

neotevfienou.

KdyÏ byl hotov, postavil doprostfied stolu sví-

cen, kter˘ tu minul˘ t˘den zbyl po posledních

sousedech, a zku‰ebnû v nûm zapálil svíãky.

Mûkké svûtlo vypadalo stylovû - a hlavnû 

- nebyly tolik vidût flekaté zdi. Na místo, kde

opadala vlhká omítka, pfiitloukl mal˘ obrázek

a celkem s uspokojením obhlédl své dílo.

Nechal svíãky hofiet a ode‰el se vedle pfie-

vléknout.

KdyÏ se vrátil, u stolu sedûla Bílá paní. Sedûla

moÏná není nejpfiesnûj‰í slovo, spí‰ se nad

Ïidlí vzná‰ela. Nelekl se, aspoÀ ne tolik, kolik

by situace Ïádala. Zjevení ho spí‰ otrávilo,

bral ho jako náhlou komplikaci. Nûco podob-

ného mohl koneckoncÛ v b˘valé tvrzi ãekat,

ale proã teì? Proã zrovna teì?! KdyÏ koneã-

nû jednou ãekal dámskou náv‰tûvu! Venku pr-

‰elo a tvrz stála na samotû, jako ‰majchlkabi-

net, myslel si aÏ dodne‰ka, ideální.

- Proã zrovna teì? vyjel na Bílou paní zoufa-

le.

- Vzbudils mû, kdyÏ jsi zatloukal ten hfiebík.

- Proã zrovna teì? Proã ne loni, kdyÏ tady po

stfie‰e lezli celé léto pokr˘vaãi?

Sundala si z hlavy vysok˘ ãepec, protfiepala si

vlasy a znechucenû z nich vyndala pavuãiny.

- Asi pfii‰la moje chvíle. Byla jsem tak zakle-

tá, ví‰, a zvûdavû se dívala na prostfien˘ stÛl, 

- Ïe se jednou za sto let vzbudím. Tak uÏ jsem

byla vzhÛru pûtkrát... a vypadá to tu ãím dál

hÛfi. Zanedbané, neudrÏované. Mûls to vidût

tenkrát. Napfiíklad tohle, rozpfiáhla ruce, tohle

byla hodovní síÀ. Vstala a procházela se po

místnosti.

Podíval se na hodinky. K ãertu s tím v‰ím, po-

myslel si. V paneláku by se to nestalo!

- Nûkoho ãeká‰? vrátila se do pfiítomnosti.

- Jo.

- Nûjakou Ïenu?

- Jo. Má pfiijet kaÏdou chvíli, tak by ses moÏ-

ná mohla jít podívat je‰tû jinam. KoneckoncÛ

za sto let se toho k hor‰ímu zas dost zmûnilo,

dodal jízlivû.

- To bude problém, odpovûdûla.

- To nefiíkej ani v legraci.

Obûma rukama se opfiela o rám okna.

- Prosím tû, jdi od toho okna, zhrozil se. 

- Nebo tû Linda uvidí!

- Linda? To je ta, co má pfiijet?

- Pfiesnû tak. Prosím tû, jdi od toho, nebo tû 

uvidí a bude myslet, Ïe tu mám Ïenskou!

- Neuvidí. NemÛÏe mû vidût. Jsem duch. Mû

mÛÏe vidût jen ten, kdo mû probudí. Neuvidí

mû, ani kdyÏ bude tady.

- Ale já ano! A budu nervózní. A na nic si ne-

troufnu. Nedûlej, Ïe neví‰, oã jde, myslel, Ïe

pfiede‰el její dotazy. - Je ti pût set nebo kolik.

- 526, upfiesnila. - Ale v podstatû jen 26. Jasnû,

Ïe vím, oã jde. Mû tchán zaklel, kdyÏ mû na‰el

s podkoním. Tchán! dodala opovrÏlivû. - Sám

chtûl. Ale uÏ to ne‰lo. A já byla mladá, podíva-

la se lítostivû do zrcadla, - manÏel jel do Svaté

zemû, a vÛbec. Co ty ostatní holky, co nikdo

nenaãapal?!? Do Svaté zemû jeli tady z okolí

v‰ichni pánové. Ty holky mohly v klidu umfiít!

A já se musím co sto let budit a stra‰it a pro

obû strany je to Ïinantní. TakÏe já ti nedûlám

schválnosti, ale je pravda, Ïe máme problém.

Musím v téhle místnosti proÏít jednu noc.

Tady mû naãapali a tady zazdili.

xxx

- Vynechal autobus? volnou rukou se telefon

snaÏil chránit pfied de‰tûm. - Co kdybych teda

pfiijel já? Tady je hnusnû, ani venku se nedá

sedût. Chvíli poslouchal, a kdyÏ odpovídal,

doufal, Ïe mu v hlase není znát ta velká úleva.

- KdyÏ chytím autobus, mÛÏu tam b˘t za dvû

hodiny. A nic nekupuj, v‰echno pfiivezu. Ale

fiekni mi adresu, najdu to sám, pfiece bys mi

v noci nechodila naproti! Stará tvrz, jasnû, to

poznám..., dofiekl pomalu a brada mu poklesla.

(7. ãervence 2008, 17:45 - 29. ãervence 2008,

10:28)

Jazzclub opût komorní
Jazzclub SVâ sv˘m pfiíznivcÛm opût posky-

tl pfiíleÏitost zaposlouchat se do kvalitní mla-

dé hudby mimo v rádiích vûãnû omílan˘

stfiední proud. Jako první vystoupilo jihomo-

ravské trio Kacu! ve sloÏení Eva Gina (zpûv

a violoncello), Ale‰ Obkráãil (kontrabas)

a Tomá‰ Rohleder (bubny). Slovo kacu po-

chází z prostfiedí zenbuddhismu, kde oznaãu-

je v˘kfiik pfii dosaÏení osvícení, podobnû ja-

ko v jiném kontextu fiecké heuréka. DluÏno

pfiiznat, Ïe kapela dûlá názvu ãest, protoÏe

pfiesnû takhle na své posluchaãe pÛsobí - ja-

ko úder, proráÏející krun˘fi zaveden˘ch pfied-

stav o hudebním tvaru. Zafiadit ji je nemoÏné,

snad jedinû do kategorie „po ãertech dobrá

muzika“ - vlnivé, aÏ filigránsky precizní me-

lodie, kombinující jazz, moderní váÏnou

hudbu a orientální motivy, hudba místy jem-

ná a hladká, jindy dravû disonantní, vÏdy

v‰ak pfiekvapující. Naprost˘ vrchol pfiedsta-

vovala na jedné stranû „Mädchenlied“ na

text Reinera Marii Rilkeho se sv˘mi aÏ ba-

dalamentiovsky melancholick˘mi tóny, nûÏ-

n˘mi i temn˘mi, která jako by vy‰la z filmu

Davida Lynche, na stranû druhé pak klinicky

poetická kreace „Miláãku“, jiÏ lze popsat

snad jen jako zhudebnûn˘ surrealismus.

Naprost˘m opakem co do stylu, nikoli v‰ak

do kvality, oslnil Pavel Houfek band, jejÏ je-

ho frontman pfiedstavil jako „mladou kapelu

star‰ích muÏÛ“. Oproti expresionistické ar-

chitektufie pfiedchozí kapely pfiinesl v˘raz-

nou, takfika popovou melodiãnost a pevn˘

rytmus, obé v tvarosloví témûfi klasickém,

prodchnuté ov‰em svûÏí nápaditostí ve v˘ra-

zu i v textech. Kapela pfiedvedla písnû v ãe‰-

tinû autorské i z angliãtiny pfiejaté, s pfiekva-

pivou pfiirozeností pfiednesené, pokaÏdé do-

provázené jemnû strukturovan˘mi melodie-

mi, jeÏ posluchaãe pfiímo hladí. Mil˘m roz-

louãením pak byla „Holka modrooká“ na

melodii písnû „Livin’ la Vida Loca“. Po mi-

nulé náv‰tûvû Pepy Streichla, bluesového

barda, tak jazzklub opût pfiedvedl mimofiádnû

kvalitní hudební vystoupení, tfiebaÏe muzi-

kantÛ sluÏebnû podstatnû mlad‰ích. Vypadá-

li ov‰em mladá jazzová a stylisticky pfiíbuz-

ná generace takto, netfieba se o osud Ïánru 

obávat.

Oã se v‰ak obávat tfieba, je osud r˘mafiov-

ského jazzklubu. Podepisovat petice je snad-

né, ale chceme-li v R˘mafiovû vidût aspoÀ

nûjak˘ kulturní Ïivot, lhostejno zda v podobû

koncertÛ, divadelních pfiedstavení ãi ãehoko-

liv jiného, je nutné se zvednout od King

Konga na Primû a tu ãi onu akci taky nav‰tí-

vit. Za stavu, kdy na zaãátku koncertu sedí

v sále 3 - slovy tfii - posluchaãi, jejichÏ poãet

se posléze zvedne za závratn˘ch deset, nemá

smysl se o kultufie vÛbec bavit. JaPo
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Ekologie a pfiíroda
Zatímco ve mûstech se vzrostlá zeleÀ vymû-

Àuje za mladé stromky, na pláních kolem

Bfiidliãné je dost místa pro zeleÀ novou.

Místní obãanské sdruÏení PotÛãek se uÏ nûko-

lik rokÛ snaÏí doplnit lesní monokultury o mi-

molesní aleje, meze a remízky z dal‰ích druhÛ

stromÛ a kefiÛ. Tímto krokem se snaÏí zpestfiit

druhové sloÏení pfiírody a dosáhnout vût‰í roz-

manitosti. Obãanské sdruÏení PotÛãek pode-

psalo se Státním fondem Ïivotního prostfiedí

smlouvu o poskytnutí podpory na projekt

s názvem „Obnova krajinn˘ch struktur v oko-

lí Bfiidliãné“. Îádost, podaná v rámci fondu

EU - Operaãního programu Ïivotního prostfie-

dí dne 6. bfiezna, byla tedy úspû‰ná. Celkové

náklady na projekt budou 2 207 421 Kã. Deset

procent z této ãástky musí zaplatit sdruÏení

z vlastních zdrojÛ. Projekt je zamûfien˘ na

zlep‰ování stavu pfiírody a krajiny. Podstatou

zámûru je formou v˘sadeb a drobn˘ch zem-

ních prací vytvofiit 24 nov˘ch prvkÛ v krajinû,

jako jsou meze, remízky, stromofiadí a zemní

tÛnû. Do konce roku 2010 bude tak vysázeno

pfies 6200 kusÛ dfievin. StromkÛ i kefiÛ je pfii-

praveno celkem 35 druhÛ.

SdruÏení chce finanãní spoluúãastí i praktic-

kou ãinností pfiispût ke zlep‰ení pfiírody.

Prostfiedky Evropské unie a Státního fondu Ïi-

votního prostfiedí tak pomohou krajinû v oko-

lí Bfiidliãné zadrÏovat vodu ãi sníÏit dopady

extrémních klimatick˘ch jevÛ, jako jsou pfií-

valové de‰tû, bortivé vûtry, ale i sucho. 

Radek Poncza

Jezdeck˘ oddíl SK Pental Májová notiãka 2009
Novou sezónu jsme zahájili velmi úspû‰nû, v ‰esti startech jsme

pûtkrát bodovali. V sobotu 5. 4. se na‰e Esence v sedle

s Terezkou Zapletálkovou zúãastnila svého prvního Ïivotního

startu v Rudné pod Pradûdem. V kfiíÏkovém parkuru si vyskáka-

la vítûzství a v druhém parkuru si dûvãata vybojovala tfietí místo.

12. 4. jsme se zúãastnili dal‰ího závodu v Hamfiíkovû stáji

v Dolní Moravici. Terezka si s Esencí vyskákala dvakrát páté

místo, ale Renatû ·omanové s Annie Jump se nedafiilo a závod

nedokonãila.

Na dal‰í závody, tentokrát vytrvalostní na 20 km, jsme vyrazili

8. 5. do âeské Vsi. Tam se prezentovala Annie Jump

s Katefiinou Kocourkovou. Aninka v˘bornû spolupracovala

a bylo vidût, Ïe jí tato disciplina opravdu vyhovuje. Poãítali

jsme s umístûním tak do ‰estého místa, o to vût‰í pfiekvapení

bylo, Ïe jsme zvítûzili. Chystáme se na dal‰í vytrvalostní, par-

kurové i drezúrní závody a pfiejeme si, aby nová sezóna byla ce-

lá tak úspû‰ná, jako její zaãátek. Radek Poncza

Oslava Dne matek
V pondûlí 11. 5. se v klubovnû seniorÛ

v b˘valé budovû Z· konala malá oslava

Dne matek. Organizátorky této akce p.

Vojáãková a p. MlãÛchová pfiipravily

malé poho‰tûní. Zpestfiením odpoledne

bylo vystoupení dûtí z matefiské ‰koly,

které pfiítomn˘m zazpívaly písniãky ke

Dni matek, navíc pro nû pfiipravily vlast-

noruãnû vyrobené dáreãky, které mamin-

kám udûlaly velkou radost. Vedení mûs-

ta se starostou Bohumírem Kamencem

popfiálo Ïenám k svátku. Pfiedstavitelé

mûsta pak odpovídali na otázky t˘kající

se Bfiidliãné. Foto a text D. Mach

Foto: archiv SK Pental - Vítûzka Katefiina Kocourková
Mgr. Dana Dostálová

Ve stfiedu 9. 5. probûhl na na‰í ‰kole jiÏ 12. roãník okresní pûvecké soutûÏe

nazvan˘ Májová notiãka. Leto‰ního klání se zúãastnilo sedm ‰kol z celého

okresu. Ve ãtyfiech kategoriích si zazpívalo celkem 42 dûtí, ty nejodváÏnûj‰í

zpívaly dvojhlasnû. Na úvod celé soutûÏe navodilo správnou hudební atmo-

sféru vystoupení místního pûveckého souboru Bernardini. SoutûÏící se s tím-

to souborem pûknû rozezpívali a klání mohlo zaãít. Pfied zraky odborné po-

roty pfiedvádûli to nejlep‰í, ãeho byli schopni. Porota posuzovala v˘bûr pís-

nû, její obtíÏnost a zvládnutí intonace. Ale lehké to vÛbec nemûla, vyhrát

mohli jen ti nejlep‰í. Nakonec to byli tito:

1. kategorie - 1. roãník 1. Jan Kozelek - Bruntál

2. ·tûpán Rapu‰ák - Horní Bene‰ov

3. Sa‰a Záhorová - Bfiidliãná

2. kategorie - 2. a 3. roãník 1. Dominik Polá‰ek - Bfiidliãná

2. Barbora ·estáková - Bruntál

3. Anna Skrutková - Karlova Studánka

3. kategorie - 4. a 5. roãník 1. ZdeÀka Kotková - Horní Bene‰ov

2. Nikola Krynská - Horní Bene‰ov

3. Zuzana Czakanová - Bruntál

4. kategorie - dvojhlas 1. Anna Skrutková, Petr Skrutka - K. Studánka

2. Petra HorÀáãková, Tereza Formánková

- Bfiidliãná  Mgr. Dana Dostálová
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Z okolních obcí a mûst

Regionální závod âP v biatlonu
Dne 8. 5. 2009 se v areálu stfielnice

v Bfiidliãné uskuteãnil regionální závod

âeského poháru v biatlonu. Za pûkného

poãasí se na traÈ v jednotliv˘ch kategori-

ích vydalo 140 závodníkÛ. Tento závod

byl pfiipraven jako generálka na 1. kolo

âeského poháru v letním biatlonu Ïac-

tva, kter˘ se v Bfiidliãné bude konat ve

dnech 23. a 24. kvûtna. Závod se po

v‰ech stránkách vydafiil, poãasí pfiálo,

pofiadatelé v ãele s Ing. Jaroslavem

Kováãem pracovali skvûle, takÏe tech-

nickému delegátovi a vedoucím jednotli-

v˘ch v˘prav nezbylo neÏ konstatovat, Ïe

jsme se daného úkolu zhostili na jedniã-

ku. A kdyÏ k tomu pfiiãteme úspûchy do-

mácích borcÛ, tak koneãná spokojenost

se zraãila na tváfiích v‰ech pfiítomn˘ch.

Snad malá poznámka na závûr na adresu

pfiíznivcÛ biatlonu v Bfiidliãné - mohlo

vás pfiijít povzbudit závodníky podstatnû

více. Zveme proto v‰echny na pfií‰tí, jiÏ

zmínûn˘ závod âeského poháru.

Nejlep‰í z domácích borcÛ:
Kategorie:

Pfiípravka dívky 1. Klára Ujfalu‰i

3. Alena Kováfiíková

Pfiípravka chlapci 2. Vladimír KaluÏa

Îákynû A 1. Natálie Jacková

3. Veronika Pernicová

Îáci A 1. David Volek

Îáci B 2. Patrik Matzke

Îáci C 1. David ·panihel

Dorostenky A 1. Andrea Proke‰ová

3. Michaela Gyorgyová

Dorostenci A 2. Filip Kozub

3. Jifií Polcer

Dorostenci B 1. Jifií Václavík

2. David Kupka

Juniorky 1. Markéta Kováãová

Juniofii 1. Vladimír Hlobil

Îeny 2. Petra Pelikánová

MuÏi A 1. Milan Wurst

MuÏi B 1. Tomá‰ Latka

Miroslav Volek
Foto: D. Mach ml.

Stavûní máje a pálení ãarodûjnic ve
Staré Vsi se vydafiilo

V pátek 1. kvûtna odpoledne se u Obecního úfiadu ve Staré Vsi zjevi-

lo víc jak tfiicet mal˘ch i velk˘ch ãarodûjnic a ãarodûjÛ. Po dÛklad-

ném pfiivítání se vydali lehouãce vystra‰it obãany Staré Vsi. Na pfii-

pravené hranici u b˘valého kina vzplála nejvût‰í z ãarodûjnic a jaro

starove‰tí pfiivítali vztyãením krásné májky. Nejen díky sluníãku to

bylo krásné odpoledne. Hry pro malé ãarodûjnice, opékání bufitÛ

a pfiíjemné setkání pfiátel a spoluobãanÛ pfiipravili zastupitelé obce,

místní hasiãi a v neposlední fiadû zdej‰í ‰kola. V‰em patfií velk˘ dík!

A na co se mÛÏeme ve Staré Vsi brzy tû‰it? Samozfiejmû kácení má-

je a den pln˘ her a zábavy pro dûti na Den dûtí uÏ 30. kvûtna!

Mgr. Stanûk Petr, starosta obce

Fota: archiv OÚ Stará Ves



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2009

27

Akce hradu Sovince

V Arctic Parku KfiíÏov se závodilo na koních
V sobotu 9. kvûtna probûhl v areálu
Arctic Parku KfiíÏov první roãník koÀ-
sk˘ch závodÛ nazvan˘ch KfiíÏovsk˘
univerzál. Jednalo se o závod v‰e-
strannosti jak pro konû, tak pro jezd-
ce. Úãast byla hojná, divákÛ pfii‰el ta-
ké hezk˘ poãet a o zábavu nebyla
nouze.
Závodníci zaãali pfiijíÏdût do 

areálu Arcic Parku kolem desáté

hodiny dopolední a mûli aÏ do

jedné hodiny po obûdû ãas tréno-

vat na závod, provést konû pfies

pfiekáÏky a zjistit, co je ãeká.

Tuto moÏnost v‰ichni vyuÏili dle

svého pfiesvûdãení a po obûdû

odstartoval první jezdec na traÈ.

Závod se jel dvoukolovû, takÏe

kdo v prvním kole zaváhal, mûl

moÏnost je‰tû v‰e napravit.

V‰ech ãtrnáct závodníkÛ si ved-

lo velmi stateãnû, nûktefií v‰ak

pfiedvedli v˘kony zasluhující do-

konce obdiv, potlesk a uznání.

Samozfiejmû tak i konû, ktefií traÈ

zvládali kaÏd˘, jak nejlépe umûl.

NejtûÏ‰í disciplínou pro konû

byla stfielba z paintballové pisto-

le, u které se nûktefií konû pla‰ili

nebo odmítali pfiistoupit úplnû.

Závodníci v‰ak stateãnû bojovali

- nûktefií vyfie‰ili stfielbu tak, Ïe ji

vynechali a radûji zajeli rovnou

trestná kola.

Vyhlá‰eny byly tfii kategorie 

- Jezdec, Poník a Pfiíchozí. Do

poslední jmenované kategorie se

v‰ak nikdo nepfiihlásil a tak zÛ-

staly kategorie dvû. V kategorii

Poník byla pouze jedna úãastni-

ce, která v‰ak pfiedvedla skvûl˘

v˘kon a cenu dostala rozhodnû

zaslouÏenû. V kategorii Jezdec

probíhaly líté boje a nikdo nedal

nic zadarmo. O medailích rozho-

dovaly vtefiiny.

Je pro nás ctí, Ïe vítûzkami se sta-

ly kfiíÏovské jezdkynû Hanka

Csiková a desetiletá Mí‰a

Adámková na poníkovi. Ve svém

prvním závodû v Ïivotû se roz-

hodnû neztratila ani „na‰e“ druhá

desetiletá Mí‰a Pálaníková, která

bojovala doslova jako draãice

a probojovala se ke krásnému v˘-

konu. Foto a text: Z. KubáÀová,

13. a 14. ãervna

Soumrak
loupeÏníkÛ

Netradiãní ‰ermífiské prohlíd-

ky, souboje a ukázky bojo-

v˘ch technik od gotiky po re-

nesanci se skupinou ‰ermu

Revertar.

Délka prohlídky s kost˘mo-

van˘m prÛvodcem cca 65 mi-

nut. Prohlídky hradu zaãínají

v 9.25 a dále vÏdy po patnác-

ti minutách do 16.55.

Seriál

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

Pfiedev‰ím v kojeneckém a bato-

lecím vûku je pfiítomnost cizího

tûlesa v tûle dítûte ãastou pfiího-

dou, kterou fie‰í v jednodu‰‰ích

pfiípadech sami rodiãe, ve sloÏi-

tûj‰ích praktick˘ lékafi, chirurg,

u‰ní nebo oãní specialista.

Vût‰inou se jedná o drobné pfied-

mûty denní potfieby (kousky po-

travy, hraãky, mince), které si dí-

tû pfii hfie vsune do ucha, do nosu

nebo je spolkne. Toto je jeden

z dÛvodÛ, proã malé pfiedmûty

nepatfií dûtem do rukou. Kromû

pfiípadu vdechnutí cizího tûlesa,

kdy mÛÏe b˘t dítû ohroÏeno na

Ïivotû udu‰ením, cizí tûleso v tû-

lesn˘ch dutinách bezprostfiednû

dítû neohrozí. Jeho pfiítomnost

mÛÏe b˘t po urãitou dobu bezpfií-

znaková, jindy mÛÏe b˘t dítûtem

vnímána bolestivû, mÛÏe b˘t pro-

vázena krvácením. Pokud tûleso

zÛstane v tûlesn˘ch dutinách del-

‰í ãas, zpÛsobuje svou pfiítom-

ností zánûtlivé komplikace.

Cizí tûleso v uchu
Nejãastûji jsou lékafiem nalezeny

kuliãky, korálky, kousky hraãek,

ãoãkové baterie, hrách, fazole,

ofií‰ky. V pfiírodû mÛÏe vlézt do

ucha drobn˘ hmyz. Dítû si stûÏu-

je na svûdûní v uchu, hÛfie sly‰í,

mne si ucho. Po del‰í dobû vzni-

ká zánût zevního zvukovodu

provázen˘ bolestivostí, v˘tokem

hnisavého sekretu z ucha.

Opatfiení pfii podezfiení na cizí
tûleso v uchu:
- Je-li tûlísko vidût, ‰etrnû je od-

straÀte uchopením napfi. do ãisté

pinzety, nikdy nepouÏívejte nási-

lí!

- Pokud není tûleso okem patrné,

nesnaÏte se je ze zvukovodu vy-

jmout, mohlo by dojít k dal‰ímu

poranûní, napfi. bubínku. Dítû

odvezte k lékafii na dûtskou am-

bulanci ORL (u‰ní, nosní, krãní

oddûlení).

- Nespoléhejte na to, Ïe pfiedmût

z ucha sám ãasem vypadne nebo

Ïe hmyz vyleze ven, mohlo by

dojít k váÏnému po‰kození slu-

chu.

- Pokud se do ucha dostal drob-

n˘ hmyz, prokápnûte dítûti ucho

mal˘m mnoÏstvím vlaÏné vody,

otoãte pak hlavu na stranu tak,

aby voda vytekla. Postup mÛÏete

nûkolikrát opakovat, nejste-li ús-

pû‰ní, zajistûte odborné o‰etfiení.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

36. Cizí tûleso v tûle dítûte
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Sport

V prÛbûÏném pofiadí vede v âeském poháru Zdenûk Doãkálek
Ve dnech 8. - 9. kvûtna se uskuteãnill turnaj

tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ v kuÏelkách,

konan˘ v Rybníku. Zúãastnilo se jej celkem

osmatfiicet hráãÛ z celé âeské republiky.

Turnaj se zapoãítává do ãeského poháru.

V kategorii TP muÏi se tradiãnû dafiilo

ZdeÀku Doãkálkovi, kter˘ s celkov˘m po-

ãtem 508 shozen˘ch kolkÛ s pfiehledem vy-

hrál s velk˘m náskokem pfied Jaroslavem

Horáãkem z Olympie Bruntál (436 kolkÛ)

a tfietím Pavlem Mikurdou z Baníku Ostrava

(406 kolkÛ).

V kategorii LP2 muÏi se umístil r˘mafiovsk˘

Karel Forcek na pûkném 4. místû v˘konem

380 kolkÛ.

V prÛbûÏném pofiadí si zatím nejlépe v ães-

kém poháru vede Zdenûk Doãkálek, kter˘ je

první, a Ivo Mrhal, kter˘ se zatím drÏí na

ãtvrté pozici.

Od 20. do 22. kvûtna se v Blansku koná me-

zinárodní turnaj tûlesnû postiÏen˘ch kuÏel-

káfiÛ, kterého se zúãastní Maìarsko,

Slovensko, Rumunsko a âeská republika, za

kterou nastoupí dvû druÏstva, A a B. Ve sku-

pinû A bude po boku ãesk˘ch reprezentantÛ

bojovat také jeden z na‰ich nejlep‰ích tûles-

nû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ Zdenûk Doãkálek.

Ve skupinû B budou hrát dal‰í r˘mafiov‰tí tû-

lesnû postiÏení kuÏelkáfii Petr ·védík a Ivo

Mrhal. Hrát se bude o putovní pohár, kter˘

jiÏ dvakrát skupina A vybojovala. Pokud vy-

hrají po tfietí, tak pohár jiÏ zÛstane v drÏení

této skupiny.

Poslední kvûtnov˘ víkend, respektive v so-

botu 30. 5., se koná dal‰í turnaj zapoãítávan˘

do âeského poháru tûlesnû postiÏen˘ch ku-

ÏelkáfiÛ 2009, kter˘ se bude tentokrát ode-

hrávat v na‰í domácí kuÏelnû v R˘mafiovû. 

JiKo

Desetibojafii bojovali pfii skoku dalekém
V zataÏeném páteãním odpoled-

ni se dne 15. 5. 2009 pfii‰li „pro-

skoãit“ desetibojafii, a to v rámci

dal‰í disciplíny, skoku dalekého.

Desetiboj se vrátil na doskoãi‰tû

u ‰koly na ulici Jelínkova.

Úãastníci se scházeli pozvolna.

V chladnûj‰ím poãasí bylo tfieba

fiádného rozcviãení. SoutûÏ jako

vÏdy zahájili muÏi C. Bezkon-

kurenãnû nejdál létal Ivo Volek 

- jeho skok 428 cm nikdo nena-

podobil, takÏe se mohl radovat

z prvního místa. Druhé místo

i pfies problémy s vymûfiením od-

razu obsadil Jaroslav Hofman

(379 cm) a tfietí místo ukofiistil

Vojtûch Hrdina (373 cm). Za

zmínku stojí, Ïe ani jeden z mu-

ÏÛ C nepfie‰lápl.

Jako dal‰í pfii‰ly se svou kÛÏi na

trh Ïeny B. Startovní pole bylo

znaãnû profiídlé, takÏe hlavní fa-

voritka své postavení bez obtíÏí

obhájila - Markéta Míãková si

jiÏ tradiãnû vyskákala první mís-

to (347 cm) pfied Alenou

Jurá‰ovou (315 cm) a Danou

DoleÏelovou (282 cm).

Následnû pfiedvedly své bûÏecké

a odrazové schopnosti Ïeny A.

Zde zaslouÏenû vyhrála Katka

Koláfiová krásn˘m skokem dlou-

h˘m 413 cm. Pro stfiíbrnou pozi-

ci doskoãila Andrea Továrková

(382 cm), bronz zÛstal pro Petru

Dobrevovou (375 cm).

Posléze se od sv˘ch znaãek za-

ãali rozbíhat muÏi B. Nenápadnû

pÛsobící, ale v˘bornû skákající 

- to je charakteristika vítûze

Ale‰e Bodláka (459 cm), druhé

místo vybojoval Hynek JankÛ za

413 cm, na záda mu ze tfietí pozi-

ce d˘chal Pepa Vosyka (407 cm).

Nakonec pfiedvedli své v˘kony

muÏi A. Jako tradiãnû se bylo na

co dívat a jako tradiãnû to byl boj

o centimetry. Abychom zÛstali

u tradice, tak tradiãnû zvítûzil

Pavel Kon‰tack˘ (517 cm), letos

o jeden centimetr pfied ·tûpánem

Sedláãkem. Obvykl˘ spolufavo-

rit Karel Toman se nepohodl

s rozbûhem a velk˘mi nedo‰lapy

se pfiipravil o moÏnost bojovat

o místo na bednû. Jeho indispozi-

ce vyuÏil Jan Hnilo a v˘konem

491 cm si zajistil 3. místo.

BohuÏel se objevila i zranûní.

Doufáme, Ïe do pfií‰tí disciplíny

se v‰ichni dají „do kopy“ a do

startovacích blokÛ na ‰edesáti-

metrov˘ sprint zaklekneme v pl-

ném poãtu. Tû‰íme se na setkání

pfii poslední leto‰ní disciplínû

12. 6. 2009 na hfii‰ti u základní

‰koly na ulici 1. máje.

A jaké je pofiadí pfied závûreãnou

disciplínou? 

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A: Továrková Andrea Koláfiová Katka Pitorová Jana

Îeny B: Sovi‰ová Eva Jurá‰ová Alena Míãková Markéta

MuÏi A: Hnilo Jifií Hnilo Jan Jaro‰ Jifií

MuÏi B: JankÛ Hynek Svedoník Josef Bodlák Ale‰

MuÏi C: Volek Ivo Hofman Jaroslav Orlík Václav 

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Svûfienkynû Studia sport a zdraví opût na v˘sluní
V nedûli 26. dubna probû-

hl ve sportovní hale SA-

REZA v Ostravû Pfiívoze

druh˘ závod 2. roãníku

Moravskoslezské Ligy 

aerobiku (MLA) v sou-

tûÏním aerobiku Master

Class. Za sportovní klub

Studio Sport a Zdraví

R˘mafiov bojovalo o me-

daile, diplomy a body do

MLA celkem 12 dûvãat.

O jejich v˘borném spor-

tovním v˘konu svûdãí ná-

sledující v˘sledky:

Kategorie 8 - 10 N:
Klára Zifãáková 1. místo
Jana Hamplová 2. místo
Bára Kuzmíková 5. místo

Mí‰a Br‰Èáková finálové umístûní

Kategorie 11 - 13 P
Tereza Krywdová 1. místo
·árka Zapletalová 3. místo

Kategorie 14 - 17 N
Jana ·andová finálové umístûní

Kategorie 17 a více N
Zuzka Buãková 5. místo

Foto: archiv R˘mafiovského desetiboje

Fota: archiv SK Sport a zdraví
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O zisk cenn˘ch bodÛ do MLA se

zaslouÏila také dûvãátka z pfiíprav-

ného druÏstva Tereza âloveãková,

·árka Pallová, Aneta âerníãková

a zaãínající závodnice Natálie

Gremlicová. V‰em závodnicím

dûkujeme za vynikající v˘sledky

v jarních kolech MLA, vzornou

reprezentaci sportovního klubu

a mûsta R˘mafiova - v‰ichni máme

obrovskou radost z návratu Zuzky

Buãkové do závodního t˘mu!

Velké podûkování patfií pfiede-

v‰ím trenérkám - Lydii Mihálové,

Olze âloveãkové, Zuzce Buãko-

vé a Lydii ·védíkové za v˘bor-

nou pfiípravu závodnic, ale také

v‰em rodiãÛm za psychickou a fi-

nanãní podporu dûtí a v˘bornou

spolupráci s trenérkami. Jen tak

dále!

(Více najdete na www. studiospor-
tazdravi.cz) Lydie ·védíková,

pfiedsedkynû SK

Soukromá fiádková inzerce

Prodej: Prodám pozemek 3637 m2 v R˘mafiovû za nádraÏím. Lze na nûm

stavût vodní nádrÏe, stavby na vodních tocích, sítû a zafiízení technické

infrastruktury, stavby parkovacích

a manipulaãních ploch, zahrady a stavby s tím spojené. Cena dohodou.

Informace na telefonu 739 700 639.
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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!

Na vaši návštěvu
se těší pracovníci naší firmy!

Pracovní doba autoservisu:
pondělí - pátek   7 - 15 hodin

V případě nutnosti lze domluvit i individuálně

Pfiíjem zakázek pro autoservis - tel.: 777 799 510
Pondûlí - Pátek  7 - 17 hodin

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
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Markéta Slamûníková
Malá Morávka 213

Kontakt: 554 273 209, 723 912 274;
Otevírací doba:

Po - Pá  8 - 12 hod.  13 - 16.30 hod.

STRAVOVACÍ PROVOZ
PŘI PODHORSKÉ NEMOCNICI A.S.

VVÁM NABÍZÍ ZÁÁM NABÍZÍ ZÁVODNÍ STRAVODNÍ STRAVOVVOVÁNÍÁNÍ
I STRAI STRAVOVVOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVCEÁNÍ PRO JEDNOTLIVCE

V MODERNÍCH PROSTORÁCH JÍDELNYV MODERNÍCH PROSTORÁCH JÍDELNY
ZAMĚSTZAMĚSTANCŮ NEMOCNICEANCŮ NEMOCNICE

NA PRACOVIŠTI V BRUNTNA PRACOVIŠTI V BRUNTÁLEÁLE
I RI RÝMAŘOVĚÝMAŘOVĚ

Nabízíme:
❖ denní menu
❖ výběr ze tří jídel + diety
❖ cena za menu + nápoj je 53,- Kč
❖ stravenky v prodeji v jídelnách provozu

na pracovišti Bruntál i Rýmařov

Bližší informace
na telefonním čísle 606 668 265.
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