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Koryto Podolského potoka je opût 
plnû prÛtoãné

Zástupci mûsta uvítali do Ïivota
dvacet mal˘ch obãánkÛ 

Za zlatav˘m mokem do podzemí Excelentu 
aneb Jak vafií sládci v R˘mafiovû

Bfii‰ní taneãnice skupiny Neila 
pfiivezly medaile z národního kola

Na tradiãní závod horsk˘ch kol
na Kubitárnû se sjelo 139 závodníkÛ

ročník XI .
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Ohlédnutí za Dûtsk˘m dnem

Dûtsk˘ den ve Staré Vsi

Dûtsk˘ den v Ondfiejovû

Dûtsk˘ den v Dolní Moravici

Dûtsk˘ den v R˘mafiovû
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...ve Staré Vsi
âmeláci se zapojili do her bez hranic

Úsmûvn˘, hrav˘, bezprostfiední, pestr˘, zá-

bavn˘, mil˘. Takov˘ byl Dûtsk˘ den ve Staré

Vsi, kter˘ byl zahájen kynologickou ukáz-

kou nejrozmanitûj‰ích plemen od ãivav aÏ

k nûmeck˘m ovãákÛm. Pejsci dokazovali

poslu‰nost a oddanost pánovi. Dûtsk˘ den

pokraãoval hlavním programem v duchu

soutûÏí a her bez hranic. Ve tfiech druÏstvech

úpornû zápolila padesátka dûtí ve fyzicky ná-

roãn˘ch disciplínách pod vedením sv˘ch

ãmeláãích rodiãÛ za obrovského povzbuzo-

vání. Malí ãmeláãci stavûli své pfiíbytky

z krabic, kostek, bûhali slalom...

Následovalo tradiãní kácení májky. Hasiãi mû-

li zpoãátku problémy s jejím pokácením, ale

v‰e dopadlo nakonec úspû‰nû. Následná ochra-

na VIP osoby airsoftové skupiny z R˘mafiova

ukázala ‰ikovnost a zapálení pro vûc.

Odpoledne se pfiekulilo k podveãeru a byl

koneãnû ãas na tradiãní ‰pekáãky, v˘born˘

srnãí gulá‰ s piveãkem, chlebíãky a dal‰í

dobroty pro dûti i dospûlé.

Den dûtí ve Staré Vsi se urãitû povedl, a pro-

to se v‰echny dûti i dospûlí tû‰í uÏ na ten

pfií‰tí.

starosta Mgr. Petr Stanûk

...v Ondfiejovû
SoutûÏe se ‰mouly

Ná‰ Ïivot ovládá periodiãnost, pravidelné

stfiídání a opakování roãních dob, svátkÛ

a v˘roãí. Nûkteré pravidelnû se opakující 

události jsou otravné jako daÀové pfiiznání,

jiné, jako tfieba volby, vesmûs neutrální ãi

pfiinejlep‰ím neurãitû nadûjné, pár z nich je

pro pfieváÏnou vût‰inu radostn˘ch - napfií-

klad Vánoce. Pravdou je, Ïe v dne‰ní dobû

i mal˘ svátek potû‰í. Jedním z takov˘ch ma-

l˘ch svátkÛ je den tûch nejmen‰ích - Den

dûtí.

Ten leto‰ní v Ondfiejovû podléhal reÏii ËaÈky

·mouly a jeho veselé druÏiny, která se roz-

hodla zpfiíjemnit dûtem pfiedprázdninov˘ ãas.

Pravda je, Ïe na sebe vzali úkol nikterak

snadn˘, ponûvadÏ poãasí se zjevnû rozhodlo

jakékoliv snahy v tomto ohledu vytrvale sa-

botovat. Nejen Ïe pfiipravilo dûtem i dospû-

l˘m víkend na tento mûsíc nezvykle studen˘,

ale pfiidalo k tomu i pár vrchovat˘ch konví

de‰tû. Zlomysln˘ zahradník na‰í pfiírody na-

víc v onu inkriminovanou nedûli zaléval po

etapách, takÏe sotva se malí i velcí zlákáni

pfiestávkou osmûlili vystrãit nos, natoãil jim

dal‰í kbelík. Na‰tûstí se dûti ani dospûlí ne-

nechali poãasím otrávit a dostavili se v hoj-

ném poãtu. Útoãi‰tû jim poskytl prozíravû

pfiichystan˘ stan.

TûÏi‰tû dne spoãívalo v soutûÏích. Jako prv-

ní si zasoutûÏili sami ‰moulové i s ãarodûjem

Gargamelem, ktefií mûli za úkol uhodnout,

kterou postavu ta ãi ona maska pfiedstavuje.

Následovalo hodnocení té nejlep‰í, jíÏ se stal

Kluk z plakátu - maska sice úspû‰ná, ale za

tehdy panujících teplot si o nachlazení kole-

dující. Program se tím v‰ak zdaleka nevyãer-

pává, dûti soutûÏily v navlékání korálkÛ, vy-

barvování ‰moulích omalovánek, poznávání

potravin poslepu ãi v˘robû a barvení odlitkÛ

ze sádry. Sotva dé‰È trochu polevil, vyhrnulo

se osazenstvo ondfiejovského dne dûtí ven,

aby se spolu se ‰mouly a Gargamelem zú-

ãastnilo pfietahování lanem. V nûm bylo

druÏstvo modr˘ch skfiítkÛ skupinou ãarodû-

jovou na hlavu poraÏeno a nezachránil je pfii

tom ani TaÈka ·moula se ·moulinkou dohro-

mady.

Den dûtí v Ondfiejovû tak ukázal, Ïe ani ne-

pfiíznivé okolnosti nemusejí b˘t pfiekáÏkou

v zábavû - pokud se nedají pfieskoãit, dají se

aspoÀ obejít. JaPo

...v Dolní Moravici
Na zemi i ve vzduchu

Kdo by nemûl chuÈ zaÏít adrenalinov˘ let horko-
vzdu‰n˘m balónem jako za ãasÛ bratrÛ Josepha
a Étienna Mongolfierov˘ch. Vzlétnout do v˘‰e
a pozorovat Jeseníky z ptaãí perspektivy. I tako-
vá pfiání lze uskuteãnit. Postaral se o nû hotelov˘
komplex Avalanche v Dolní Moravici, kter˘ ve
dnech 5. - 7. ãervna uspofiádal v rámci Dne dûtí
sportovní a kulturní víkend spojen˘ s fiadou zá-
bavn˘ch a netradiãních atrakcí, mezi které patfii-
ly jiÏ zmínûné lety balónem.
Poãasí nebylo náv‰tûvníkÛm pfiíli‰ naklonû-

no, ale ti, ktefií zavítali do hotelového kom-

plexu Avalanche, nelitovali. Dûti mûly k dis-

pozici skákací centrum - nafukovací hrady,

trampolíny a nejrÛznûj‰í skluzavky, opodál

byl pro nû zase pfiipraven fietízkov˘ kolotoã,

pro ty vût‰í pak paintballová stfielnice nebo

stfielnice pro lukostfielbu, kde si mohly vy-

zkou‰et, jak se pálí na terã. Koho vûãné bû-

hání po atrakcích unavilo, mohl nav‰tívit no-

vû otevfienou solnou jeskyni nebo si sednout

do letního amfiteátru a uÏít si pfiipraven˘

program, ve kterém vystoupila napfiíklad

westernová kapela Kentaufii. Pro nejmen‰í

bylo dále pfiipraveno pfiedstavení loutkového

divadla pod názvem Ka‰párkÛv svût ãi vy-

stoupení revivalové skupiny Dalibora Jandy,

dále zábavné odpoledne s rádiem âas nebo

závûreãn˘ balónov˘ ples a noãní svûtelná

show pro dospûláky. Zkrátka bylo z ãeho vy-

bírat a litovat mÛÏe jen ten, kdo se Dne dûtí

pod zá‰titou hotelového komplexu

Avalanche nezúãastnil. JiKo

...v R˘mafiovû
Skákací hrad i stánek se sladkostmi byl v obleÏení

Na nedûli 30. kvûtna 2009

pfiipravila Místní organizace

âSSD R˘mafiov na hfii‰ti 

ulice Jesenická dûtsk˘ den.

Poãasí dûtem sice nepfiálo,

ale dûti se pfii‰ly s rodiãi po-

bavit a zasoutûÏit si. KaÏd˘

soutûÏící obdrÏel za svÛj v˘-

kon nûjakou drobnou odmû-

nu. Letos byl zdarma i ská-

kací hrad a stánek se slad-

kostmi a hraãkami. Probí-

haly také rÛzné kvízy o vûc-

né ceny. Dûti i dospûlí se

obãerstvili peãen˘mi klobá-

sami, koláãky a limonádami.

Dûtsk˘ den nav‰tívil i Vojta

Mynáfi, kandidát do Evrop-

ského parlamentu. I pfies

rozmary poãasí se dûtsk˘

den vydafiil. Chtûl bych po-

dûkovat ãlenÛm místní orga-

nizace âSSD za pomoc pfii

realizaci a sponzorÛm za

pfiíspûvek - Pekárnû R˘ma-

fiov, Autobazaru La‰ák, fir-

mû ·tulo M., panu Galiaso-

vi. Tak zase za rok. 

Ing. Kala Jaroslav,
pfiedseda MO âSSD R˘mafiov
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Pár slov... o jedné ztracené iluzi

KdyÏ jsem koncem padesát˘ch let jako studentík geologie hltal

pfiedná‰ky na‰eho pana profesora Bene‰e, nad‰eného kosmologa,

tû‰il jsem na dal‰í nové objevy, které roz‰ífií na‰e znalosti o vesmí-

ru a o postavení na‰í Zemû a sluneãní soustavy. Tehdy jsem vûfiil, Ïe

pokrok vûdeckého poznání mne dovede aÏ k pochopení podstaty

vesmíru a procesÛ, které v nûm probíhají. Nesmírnou zvûdavost ve

mnû vÏdy také vyvolávala otázka vzniku Ïivota na Zemi a na jin˘ch

místech ve vesmíru. Pro nás tehdy platila jakoby s koneãnou plat-

ností materialistická evoluãní hypotéza koacervátÛ (prebiotická po-

lévka) sovûtského vûdce A. I. Oparina („vylep‰ovaná“ pseudovû-

deck˘mi názory O. Lepe‰inské, kolegynû podvodníka akademika

Lysenka), která v‰ak z dne‰ního pohledu pouze zahájila proces se-

riózního vûdeckého zkoumání moÏnosti vzniku Ïivota. Problém se

ukázal b˘t mnohem sloÏitûj‰ím, neÏ vût‰ina lidí, ale i vûdcÛ pfiedví-

dala, a do dne‰ního dne nebyl uspokojivû vyfie‰en. 

A dnes uÏ také vím, jak naivní byla moje pfiedstava, Ïe ãasem poro-

zumím vesmíru. Plnû jsem si to zaãal uvûdomovat jiÏ v dobû, kdy

se zaãalo ukazovat, jak rozdílná jsou napfi. jednotlivá tûlesa na‰í zce-

la nepatrné sluneãní soustavy. A co teprve na‰e galaxie a miliardy

galaxií v na‰em nekoneãném (?) vesmíru, ve kterém se vzdálenosti

mûfií v jednotkách pro ãlovûka zcela nepfiedstaviteln˘ch. Dál hltám

zlomky informací, snaÏím se pochopit Vesmír v kostce geniálního

vûdce S. Hawkinga, práce J. Grygara, G. Sagana a dal‰ích. S ãím

dál tím vût‰ím údivem a respektem k Ïivotu na zemi i k vesmíru, ale

jiÏ bez vidiny nûjakého koneãného poznání. Naopak, v‰echno

v makrokosmu, ale i v mikrokosmu se jeví b˘t ãím dál sloÏitûj‰í.

V poslední dobû mne oslovily dvû informace t˘kající se vesmíru 

- vypu‰tûní v˘zkumné sondy Kepler, která se bude pokou‰et obje-

vit pfiípadnou existenci planet, jeÏ by mohly alespoÀ zãásti splÀovat

nejdÛleÏitûj‰í pfiedpoklady pro moÏnost Ïivota v mezích na‰ich do-

savadních pfiedstav. (Pro zajímavost - vynikající astronom J. Kepler

v roce 1598 vypoãetl z biblick˘ch údajÛ pfiesné datum stvofiení svû-

ta na nedûli 27. dubna 3877 pfied Kristem.)

A druhou zprávou ze stejného oboru, i kdyÏ ze zcela jiného svûta, je

prohlá‰ení oficiálního astronoma Vatikánu J. G. Funese, kter˘ pfii-

pustil existenci mimozemsk˘ch bytostí a napsal: „Obecnû se uzná-
vá, Ïe existuje 100 miliard galaxií a v kaÏdé z nich je 100 miliard
sluncí. Okolo vût‰iny z tûchto sluncí obíhají planety. Je proto velmi
pravdûpodobné, Ïe nûkteré z tûchto planet se podobají Zemi. Také je
moÏné, Ïe ve vesmíru jsou dal‰í formy Ïivota obdafiené inteligencí.“
A papeÏ Jan Pavel II. v roce 1996 prohlásil, Ïe pravovûrn˘ katolík

mÛÏe b˘t evolucionistou, ve Spojen˘ch státech Nejvy‰‰í soud pro-

hlásil, Ïe tzv. nauka o stvofiení není vûda.

No vida, takÏe nejenÏe uÏ neplatí pfiísné hranice mezi „materialis-

tick˘m“ uãením o vesmíru a náboÏenstvím, ale dokonce zemû, ve

které nejménû polovina lidí vûfií, Ïe BÛh stvofiil jednorázovû ãlovû-

ka takového jak˘ je, vypustila v˘zkumnou stanici zkoumající moÏ-

nosti existence „bytostí“ mimo na‰i Zemi. Tak pfiece jen nûco se od

dob m˘ch studií zmûnilo.

Pfiedpokládá se, Ïe vesmírn˘ dalekohled Kepler, kter˘ je zamûfien

jen na zcela nepatrn˘ úsek oblohy v souhvûzdí Labutû ve vzdále-

nosti asi 3000 svûteln˘ch let, by mohl zjistit aÏ 50 planet splÀujících

teoretické pfiedpoklady pro moÏnost Ïivota. Ale zase jedna dal‰í

„zrada“ - nejdfiíve aÏ v roce 2013! A to samozfiejmû bude jen zaãá-

tek moÏného dal‰ího v˘zkumu.Navíc, v‰echno, co pfiístroje budou

schopny zjistit, se událo jiÏ pfied 3 tisíci let. A i kdyby nakonec by-

ly skuteãnû zji‰tûny moÏnosti existence Ïivota v nûjaké formû, moÏ-

nost ovûfiení skuteãného stavu „na vlastní oãi“ by byla stejnû zcela

nereálná, vÏdyÈ se jedná o vzdálenost vût‰í neÏ 1000 miliónÛ milió-

nÛ kilometrÛ. Tam nikdy nikdo nedoletí! A i kdyby nûkdo mohl le-

tût rychlostí svûtla, i tak by mu to trvalo 3000 let! Ani mumie tak

dlouho nevydrÏí.To se to pak snadno mluví o moÏnosti Ïivota nû-

kde jinde. A uvaÏovat v lidsk˘ch dimenzích, to uÏ vÛbec nejde.

TakÏe dnes uÏ je to jasné, pro mÛj Ïivot plnû platí Sókratovo „vím,

Ïe nic nevím“. Jedno ale vím s jistotou - nejsem v tom sám! 

M. Marek
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Aktuálnû z mûsta

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Volby do Evropského parlamentu
Víkendové volby (5. - 6. 6.) do Evropského

parlamentu poznamenala podle politologÛ

nízká volební úãast i vyostfiená pfiedvoleb-

ní kampaÀ. Pfiekvapením jsou podle nich

mizivé zisky neparlamentních stran a také

neúspûch Strany zelen˘ch. Zatímco v mi-

nul˘ch evropsk˘ch volbách propadlo ko-

lem 12 procent hlasÛ, letos jich propadla

témûfi ãtvrtina.

Pokud se podíváme do tabulky spádového

obvodu R˘mafiova, zjistíme, Ïe nejpoãet-

nûj‰í skupina oprávnûn˘ch voliãÛ pfii‰la

k volební urnû v Tvrdkovû (32,50 %), nej-

více hlasÛ pak odevzdali voliãi v R˘mafiovû

(1722), z toho jich v‰ak ‰estnáct bylo ne-

platn˘ch. Voliãi v R˘mafiovû se procentuál-

nû fiadí k niÏ‰ímu prÛmûru v úãasti na vol-

bách, dostavilo se totiÏ pouh˘ch 23,67 %

voliãÛ. Celkem pfii‰lo ve spádovém obvodu

R˘mafiov 3198 voliãÛ, coÏ je 23,25 procent.

JiKo

R˘mafiov

Volby do Evropského parlamentu v mûstû Bfiidliãná. 

Foto: Daniel Mach

Koryto Podolského potoka je opût plnû prÛtoãné
Minul˘ t˘den pfiistoupili pracovníci

LesÛ âeské republiky k odstranûní

nánosÛ v úseku Podolského potoka

od mototechny po jez na Podolské.

Stalo se tak na Ïádost mûsta

R˘mafiova. „Pfied samotn˘m odstra-
nûním naplavenin byl v této ãásti po-
toka proveden biologick˘ prÛzkum,
slovení rybí obsádky a práce jsou pro-
vádûny tak, aby nedo‰lo k po‰kození
dal‰ích ÏivoãichÛ, zejména chránûné
mihule potoãní, a to za dozoru ichty-
ologa z Ostravské univerzity,“ sdûlil

k plánovanému odbagrování zeminy

v korytû potoka vedoucí odboru Ïi-

votního prostfiedí a regionálního roz-

voje Franti‰ek âermák. Jde o protipo-

vodÀové opatfiení, neboÈ koryto

Podolského potoka má v tomto úseku

kapacitu pouze na tzv. dvacetiletou

vodu a nánosy tuto kapacitu je‰tû v˘-

znamnû sniÏují. Ten, kdo se domnívá,

Ïe v R˘mafiovû nemÛÏe v Ïádném pfií-

padû dojít k povodním, je zcela na 

omylu. „To, Ïe nás v roce 1997 a ná-
slednû v roce 2002 nepostihly povod-
nû, byla jen ‰Èastná shoda náhod.
De‰Èové sráÏky spadly totiÏ zejména
do povodí Opavy a Bûlé, a tím do‰lo
k tomu, Ïe záplavy postihly spí‰e
Vrbensko a Jesenicko a na‰emu regi-
onu se na‰tûstí vyhnuly. Pfií‰tû v‰ak
takové ‰tûstí mít nemusíme. Proto ta
opatfiení s prÛtoãností Podolského
potoka,“ vysvûtluje vedoucí odboru

ÎPaRR Franti‰ek âermák. JiKo

Jifiíkovská galerie má dal‰í prvenství
V pátek 12. ãervna byla Jifiímu
Halouzkovi ze stejnojmenné jifiíkov-
ské galerie U HalouzkÛ udûlena 
agenturou Dobr˘ den v Pelhfiimovû
hlavní cena Kuriozita roku 2009.
Stalo se tak poté, co byl

HalouzkÛv dfievûn˘ vyfiezávan˘

drak chrlící oheÀ, kter˘ nemá ve

stfiední Evropû obdobu, zanesen

do ãeské verze Guinnessovy kni-

hy rekordÛ. Trojhlav˘ drak je

vytvofien z jediného kusu topolo-

vého dfieva, váÏí ãtyfii tuny a mû-

fií 849 cm, v nej‰ir‰ím místû má

obvod 404 cm a díky dÛmyslné

vnitfiní konstrukci dokáÏe za po-

moci zabudovan˘ch plynov˘ch

hofiákÛ chrlit z tlamy aÏ tfiímetro-

vé plameny. Z tohoto dÛvodu

byla ãást hlavy draka opatfiena 

oplechováním. Rekordní socha,

jejíÏ vznik byl inspirován sku-

teãností, Ïe Jifiíkov má draka ve

svém znaku, byla do âeské data-

banky rekordÛ agentury Dobr˘

den Pelhfiimov zaregistrována jiÏ

na sklonku roku 2008 a k vidûní

je stfiídavû na hradû Sovinci

a v Pradûdovû galerii U Halouz-

kÛ v Jifiíkovû. ProtoÏe je festival

Pelhfiimov - mûsto rekordÛ pofiá-

dán pod zá‰titou hejtmana kraje

Vysoãina a starosty mûsta

Pelhfiimova, cenu Kuriozita roku

2009, která je zároveÀ hlavní ce-

nou festivalu, pfiedával fiezbáfii
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Jifiímu Halouzkovi sám hejtman

kraje Vysoãina MUDr. Jifií

Bûhounek. Nutno dodat, Ïe do

této kategorie se pfiihlásily dvû

stovky úãastníkÛ.

Socha draka bude k vidûní také

ve dnech 4. a 5. ãervence na hra-

dû Sovinci, kde sehraje hlavní

roli v pohádce O Sovím králi,

kterou zahrají dûti z r˘mafiov-

ského dramatického oboru Zá-

kladní umûlecké ‰koly v R˘ma-

fiovû pod vedením Silvie Jablon-

ãíkové, a to vÏdy v 11 a ve 13 ho-

din. Tato netradiãní hradní akce

nezÛstane jen u pohádky a pro-

bouzení draka chrlícího 

oheÀ. Na své si pfiijdou také mi-

lovníci pfiírody nebo lovci divé

zvûfie. Pro nû je totiÏ pfiipraven

bohat˘ program, napfiíklad stfiel-

ba z ku‰e a luku, hod o‰tûpem na

medvûda, chytání zvûfie do lasa,

lovení ryb nebo nauãn˘ koutek

pfiírody. Dûti se budou moci po-

vozit na dfievûném kolotoãi, do-

spûlí budou moci zase ochutnat

draãí maso. JiKo

Pfiivítali jsme nové obãánky
V sobotu 13. ãervna pozval mûst-

sk˘ úfiad ke spoleãenskému aktu

vítání dûtí do Ïivota a jejich slav-

nostnímu zápisu do pamûtní kni-

hy mûsta dvacet nov˘ch obãán-

kÛ. Vítání dûtí zahájila tradiãnû

zastupitelka mûsta a pfiedsedkynû

komise pro spoleãenské záleÏi-

tosti Kvûtoslava Sicová, která

pfiivítala malé obãánky, jejich ro-

diãe i prarodiãe. Slavnostní pro-

jev v reprezentaãním koncertním

sále Stfiediska volného ãasu

R˘mafiov pfiednesla pfiedsedkynû

kulturní komise BoÏena Filipo-

vá. V‰echny pfiítomné pozdravil

a rodiãÛm poblahopfiál k naroze-

ní dûtí také starosta mûsta Petr

Klouda s pfiedsedkyní osadního

v˘boru v Ondfiejovû AneÏkou

Továrkovou. S dûtsk˘mi fiíkanka-

mi uvítali novorozence Ïáci

Základní ‰koly R˘mafiov pod ve-

dením Jarmily Labounkové. Dûti

pfiedaly maminkám kytiãky

a mal˘m oslavencÛm ply‰ové

sluníãko, aby jim neustále svítilo

na jejich Ïivotní cestu. V sobot-

ním odpoledni se uskuteãnila

celkem dvû vítání dûtí. Holãiãky

daly v celkovém poãtu klukÛm

„na frak“. Dostavilo se jich totiÏ

celkem tfiináct, zatímco chlapeã-

kÛ bylo jen sedm. Nejstar‰í po-

zvanou dívenkou byla Natálka

Kováãová (nar. 25. 2. 2009), nej-

mlad‰í Eviãka Janóvá (8. 5.

2009).

Kolektiv nad‰encÛ, díky kter˘m

se tato vítání jednou za ãtvrt roku

konají, zaslouÏí velik˘ dík - aÈ uÏ

jsou to zdravotní sestry, zástupci

mûsta nebo neodmysliteln˘ mu-

zikant a fotografové, díky nimÏ

mohou mít rodiãe narozen˘ch

dûtí pûknou vzpomínku na poãá-

tek Ïivota sv˘ch synÛ a dcer.

Pfiejeme na‰im nov˘m obãánkÛm

a jejich rodinám dny plné poho-

dy a ‰tûstí. JiKo

Podûkování
Za mûsto R˘mafiov chci vyjádfiit podûkování Janu Hudáãkovi z firmy

Pipa Klempífiství, s. r. o., za rychlou a navíc sponzorskou opravu

stfie‰ní krytiny na pfiístavku kostela Narození Panny Marie

v Jamarticích, kter˘ je v majetku mûsta R˘mafiova. 

Ing. Jaroslav Kala, místostarosta

Diakonie âCE - stfiedisko v R˘mafiovû

pofiádá

v úter˘ 23. 6. 2009 ve 13.30
na zahradû stfiediska Diakonie,

na tfi. HrdinÛ 48

Opékání
bufitÛ
Ve 13.30 bude odvoz
od Komerãní banky.
Srdeãnû Vás zvou

zamûstnanci stfiediska Diakonie.Foto: archiv MûÚ R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2009

7

Proã jsem si ho vybrala: Jifiího Karla povaÏu-

ji za jednu z nejzajímavûj‰ích osobností na‰eho

mûsta, za nejvût‰ího znalce jeho historie, díky

nûmuÏ jsem zaãala mít R˘mafiov mnohem ra-

dûji. Pfii m˘ch chab˘ch pokusech pfienést nûco

z dûjin R˘mafiovska na stránky na‰ich novin mi

nikdy neodmítl poradit a pomoct.

Znáte R˘mafiov ve v‰ech jeho promûnách
od dob zaloÏení první osady aÏ po dne‰ek.
Které období povaÏujete za zlatou éru toho-
to mûsta, ve kterém byste sám rád Ïil?
Konstatuji s hrÛzou, Ïe ãím víc se vûcí obí-

rám, sílí pocit, Ïe vím po ãertech málo.

Pokud bych v‰ak z toho mála vybral, jistû by

se jednalo tak o léta 1325 - 1378. Jednak tr-

vale inklinuji ke stfiedovûku, jednak se ‰Èast-

né mûsto v klidu dynamicky rozvíjelo, mûlo

ohromnou nadûji, Ïe bude velké, a bylo bo-

haté. Gotické mûsto skvûle prosperovalo, do-

ly pracovaly, rud bylo dost a na Hrádku se ta-

vilo zlato; a ty lesy! Lidé mûli s trochou ide-

alizace jako kaÏd˘ v té dobû nespornû více

zábran, pokory, víry, oddanosti, neãekali, co

jim spadne shÛry, zloãiny se trestaly, ba i kle-

py. Pfiikládali ruku k dílu, jinak by se mûsto

nevyvíjelo, a já vÛbec radûji stavím, neÏ bou-

rám. Kdo by nechtûl proÏít velkou dobu

skvûl˘ch králÛ, za které se nikdo nemusel

stydût. Nebojácn˘ a ãestn˘ diplomat Jan, co

neutíkal z bitev, moudr˘, vzdûlan˘ Karel IV.

a jeho vûrn˘ bratr Jan Jindfiich a lidé kolem

nich, dalo by se dlouho povídat. KdyÏ to

srovnám s dne‰kem? Nûjak˘ ten mor, poÏár

ãi stínání bych si ale odpustil.

Je v historii R˘mafiova nûjaké tajemství,
které byste rád rozlu‰til?
No, jsem ãlovûk zvûdav˘ a nejedná se zdale-

ka o jedinou vûc. Rád bych zjistil tfieba pfies-

n˘ letopoãet zaloÏení mûsta, kdyÏ ne datum

zakládací listiny, pokud existovala. Kdysi to-

tiÏ zavazoval i ústní slib ãi rukoudání, dnes-

ka, jak známo, neplatí ani ten proslul˘ cár

papíru, natoÏ vefiejná proklamace, podívejte

se na nedávn˘ parlament. Rád bych vûdûl,

zda byl Reymar skuteãn˘ a jak˘ vlastnû byl,

byl-li. Jak získali Strálek bratfii Valeãov‰tí,

jak vypadal renesanãní janovick˘

zámek GrünbüchlÛ, kdo ve 3. století ztratil

v budoucím R˘mafiovû sextans z jihu

Hispanie, kde pfiesnû stával Muchochov atd.

Ale jsou i tajemství souãasné historie, tfieba

kter˘ lump ukradl zámecké hodiny ãi ornát

z muzea, jak˘ hÀup nechal zbourat ‰pitální

kapli sv. Josefa naproti hotelu Pradûd, pfieÏi-

je-li zámek na‰i péãi. TûÏko vybrat, ale nûco

by se rozlu‰tit dalo. Záhad by bylo, jak dí

bratfii Slováci, neúrekom, hÛfie s lu‰tûním.

Kdybyste mûl mûsto R˘mafiov pfiipodobnit
k nûjakému zvífieti, které by to bylo?
Zajímavá, ale tûÏká otázka. Rozhodnû ne

Fénix, mûsto je‰tû zdaleka nevstalo z popele,

ba ani zimy uÏ nejsou to, co b˘valy. Pravil

kdysi kolega, drkotaje zuby, Ïe se má mûsto

zasypat a budou se zde chovat lední medvû-

di. R˘mafiov byl kdysi pÛvabn˘ a nevypadal

útoãnû jako jiná mûsta, takÏe asi ke kamzí-

kovi, ov‰em tehdy. Jednoho svrbí jazyk, ale

mohl by urazit. Ono se nûco pfiidalo, nûco

amputovalo, nûco zchátralo. To by bylo na

dlouhou debatu. Spí‰e bych fiekl, Ïe se je‰tû

pofiádnû zapotíme, neÏ z nûj udûláme tfieba e-

legantního jednoroÏce ãi gryfa.

Máte jako historik nûjak˘ nesplnûn˘ sen
- téma, které byste chtûl prostudovat, o nûmÏ
byste chtûl napsat?
Víte, Ïe ano? Nesmírnû si váÏím HarrachÛ,

kolik rodin dalo zemi tolik vynikajících lidí

a tak málo ãern˘ch ovcí. Dosud vy‰lo jen nû-

kolik drobn˘ch monografií, to by bylo téma.

JenÏe, archivy najdete od Bruntálu pfies

Olomouc, Brno aÏ do Vídnû i jinde, byla

i slezská vûtev a rohravská, to je vûc finanã-

nû a ãasovû nároãná nad moÏnosti dûdka

s ãeskou penzí. Ergo je to passé. Rád bych se

pustil do v˘voje na‰eho mûsta ãi regionu, in-

formací mám mofie, ale nikdy jsem nepsal do

‰uplíku, kdo by to vydal, pokud by to vÛbec

za nûco stálo? Îivot mû nauãil nechodit v ob-

lacích. S brá‰kou soukromniãíme na dlou-

hém textu o na‰í staré vla‰ské rodinû. Sám se

divím, ale o práci zatím nemám nouzi a prá-

vû na nûãem s chutí pracuji.

V mládí jste hrával s jazzovou kapelou.
Kdyby to bylo moÏné, s k˘m byste si rád za-
jamoval?
Jistû bych rád, ale uÏ by se to urãitû nedalo

poslouchat. Pokud by mi v‰ak nûkdo shÛry

seslal na chvilku zmizel˘ nátisk a prstoklad,

to bych si s chutí zafoukal tfieba dvanáctku,

ale také od plic zachechtal s kamarády z ka-

pel, Otou Roubalem, Ádou Ulmannem nebo

Laìou BoÏkem, s Panem pianistou a za-

chráncem Romanem Ichou, varhaníkem

Jirkou Vystrãilem, polyglotem ZdeÀkem

Lep‰ím, co v emigraci vystudoval Berkeley

a co se známe od tfií let, ãi s Jirkou Roztomi-

l˘m, s v˘born˘m Bedfiou (Vladimírem) Vá-

clavkem nebo Frantou Dolej‰ím, co hrál

skvûle na pûtistrunnou basu, urãitû s nejlep-

‰ími bubeníky mého Ïivota Leo‰em Lako-

m˘m ãi Îilinãanem Rudou ·pánym, s Ren-

kem Zatloukalem, Jindrou Mahovsk˘m,

Standou Novákem, Tondou âaradym, se sa-

xofonisty Honzou Strnadem nebo Jendou

Holubem z vojny, co je díky udavaãi z cimry

zavfieli v ‰estapadesátém za dvû vûty do erár-

ního kriminálu na Horemlázu a co za nû do-

stal kontrá‰ dal‰í frãku, no tûch by je‰tû by-

lo. Má to v‰ak háãek, uÏ nás jaksi ubylo,

a tûch nejlep‰ích, coÏ je smutné, leã nezvrat-

né.

Pfií‰tû: Jifií Karel se bude ptát Reného

Zatloukala.

·tafeta

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

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

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

Zdenka Pfiikrylová se ptá Jifiího Karla

Reklama
v R˘mafiovském hor i zontu SKVùLÁ INVESTICE
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Zdravotnictví

Podhorská nemocnice zavede jednodenní chirurgii
Jednodenní chirurgie (one-day surgery) bude od
ãervence zavedena v Podhorské nemocnici, která
je souãásti skupiny Agel. Nov˘ trend, kter˘ se za-
vádí zejména v Americe a západní Evropû, pfiiná‰í
fiadu v˘hod pacientÛm. DÛvodem zavedení této
chirurgie je, Ïe v posledních mûsících nemocnice
zaznamenala v˘razn˘ pokles hospitalizovan˘ch
chirurgick˘ch pacientÛ. Lékafiská vûda se vyvíjí
pfiekotn˘m tempem a operace, po kter˘ch násle-
dovala nûkolikadenní hospitalizace, jsou jiÏ nyní
tak automatické, Ïe pacient mÛÏe b˘t propu‰tûn
bûhem nûkolika hodin domÛ. Dal‰í v˘hodou je, Ïe
není jako doposud zapotfiebí takové mnoÏství léka-
fiÛ, kter˘ch se právû v tomto regionu v˘raznû ne-
dostává.
„ReÏim jednodenní chirurgie znamená, Ïe
pacienti ráno pfiijdou na oddûlení, po ne-
zbytném pfiedoperaãním vy‰etfiení jsou ope-
rováni a je‰tû tent˘Ï den odpoledne nebo do
dvou dnÛ, samozfiejmû po kontrole, mohou jít
domÛ. Kontroly budou probíhat ambulant-
nû,“ fiíká fieditel Podhorské nemocnice

MUDr. Marián Olejník, MBA, s tím, Ïe pro

odpoãinek pacientÛm pfied a po operaci slou-

Ïí tzv. dispensáfi (odpoãinkov˘ pokoj).

„Pokud bude zapotfiebí pacienty pfiece jen
hospitalizovat, bude hospitalizace probíhat
ve stávajících standardech a bude k ní vyuÏi-
to lÛÏek operaãních oborÛ,“ doplnil.

Doba, po kterou musí leÏet pacient v nemoc-

nici, se krátí. Lékafii provádûjí stále ‰ir‰í ‰ká-

lu operací metodami, které vyÏadují velmi

krátkou, nebo pfiípadnû vÛbec Ïádnou hospi-

talizaci. Strach, nervozita, nemocniãní pro-

stfiedí - není divu, Ïe se lidé v nemocnicích

po operaci zdrÏují jen tak dlouho, jak musí.

A rozvoj medicíny jim k tomu nahrává.

„SnaÏíme se pacientÛm vyjít vstfiíc, aby v ne-
mocnici byli jen po dobu nezbytnû nutnou.
Zatímco je‰tû v roce 2007 zÛstávali pacienti
v nemocnici v prÛmûru 6,7 dne, loni to bylo
skoro o jeden den ménû,“ uvádí fieditel, kte-

r˘ byl danou problematiku studovat letos

v dubnu na klinikách v Texasu v USA.

Pacienti podle lékafiÛ s tûmito zku‰enostmi

oceÀují zejména zkrácen˘ pobyt v nemocni-

ci. Mlad‰í lidé tento fakt vítají, protoÏe se

rychleji vracejí do pracovního procesu. Pro

star‰í pacienty, ktefií se ‰patnû adaptují v ci-

zím, nemocniãním prostfiedí, je pak podstat-

nou v˘hodou moÏnost následné rekonvales-

cence v domácím pohodlí. Jednodenní chi-

rurgii také ocení rodiãe mal˘ch dûtí. Také se

sniÏuje poãet komplikací, pfiiãemÏ pacient

není vystaven takovému stresu. Zkrácení do-

by léãby a rekonvalescence pfiiná‰í kromû

men‰ích nárokÛ na pacienty i úsporu penûz.

Operaãní zákroky budou hrazeny z bûÏného

zdravotního poji‰tûní. Pacienti nebudou pla-

tit kaÏdodenní poplatek za pobyt na lÛÏku ve

v˘‰i 60 korun, pouze jednorázovû 30 korun

za vstupní vy‰etfiení.

Vût‰í ãást spektra chirurgick˘ch operací,

které nemocnice v Bruntále dosud dûlala, zÛ-

stane zachováno. Jednodenní chirurgie také

zefektivní náklady na oddûlení a pfiinese

komfortnûj‰í léãbu. Chirurgické oddûlení to-

tiÏ plánuje, Ïe v následujících mûsících zmo-

dernizuje pfiístrojové vybavení, coÏ si vyÏádá

náklady v fiádu statisícÛ korun. „Nové sluÏby
zvládne oddûlení poskytovat pfii nezmûnûném
personálním zázemí, které tvofií 6 lékafiÛ a 15
zdravotních sester,“ sdûlil MUDr. Olejník.

V roce 2007 uskuteãnili lékafii chirurgického

oddûlení celkem 1500 operaãních zákrokÛ.

V Podhorské nemocnici se na jednodenní

chirurgii bude provádût celá fiada v˘konÛ

v oblasti chirurgie, gynekologie a ortopedie

provádûn˘ch zejména miniinvazivní cestou.

Jedná se o operace Ïluãníku, k˘ly, neakutní-

ho slepého stfieva, odstranûní dûlohy, cysty,

vy‰etfiení kloubu artroskopem - tedy operace,

pfii kter˘ch musel b˘t aÏ dosud pacient hos-

pitalizován del‰í dobu. „Jednodenní chirur-
gie bude v provozu od pondûlí do pátku od
7.00 do 15.00,“ dodal fieditel. 

Ing. Tomá‰ Îelazko, mluvãí holdingu Agel

Podhorská nemocnice zaãala zji‰Èovat návykové látky v tûle
Oddûlení klinické biochemie a hemato-
logie Podhorské nemocnice roz‰ífiilo
své sluÏby pro vefiejnost. K dosavad-

nímu zji‰tûní alkoholu v krvi pfiibylo 
orientaãní screeningové vy‰etfiení
pfiítomnosti návykov˘ch látek v moãi.

„Orientaãní vy‰etfiení návykov˘ch
látek v tûle jsme pro vefiejnost za-
vedli na obou pracovi‰tích
Podhorské nemocnice, a to jak
v Bruntále, tak v R˘mafiovû. Lze tak
napfiíklad zjistit uÏívání marihuany,
extáze, ale i tvrd˘ch drog, jak˘mi
jsou heroin, kokain, morfin ãi per-
vitin,“ fiekl primáfi oddûlení RNDr.

Jaromír Sou‰ek, PhD., s tím, Ïe do-

ba, po kterou je moÏno uÏívané lát-

ky detekovat, je úmûrná dobû, kte-

rá uplynula od uÏití a pravidelnosti

uÏívání drog. Po jednorázovém 

uÏití návykové látky je zji‰tûní

moÏné fiádovû v nûkolika dnech.

V pfiípadû marihuany je moÏno

odhalit stopy návykové látky aÏ

jeden mûsíc po jejím uÏití, pfii-

ãemÏ k vy‰etfiení postaãí dodat

vzorek moãi do laboratofie

Podhorské nemocnice. V̆ sledek

je znám˘ je‰tû tent˘Ï den. V pfií-

padû pozitivního testu se dopo-

ruãuje provést je‰tû konfirmaãní

vy‰etfiení v laboratofiích Onko-

logického centra Nov˘ Jiãín.

„Tuto sluÏbu u nás vyuÏívá pfie-
dev‰ím Policie âeské republiky
v rámci sv˘ch preventivních ak-
cí, nicménû test si mÛÏe nechat
provést kdokoliv i bez toho, aby
musel nav‰tívit svého lékafie.
Cena vy‰etfiení je uvedena v ce-
níku Podhorské nemocnice,“ do-

dává primáfi Sou‰ek.

Ing. Tomá‰ Îelazko,
mluvãí holdingu Agel

Servis sluÏeb

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: 30. 6., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12. a 15. 12.

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

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

Foto: archiv Podhorské nemocnice
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·kolství

Sportovní úspûchy Z· R˘mafiov Jelínkova 1
Druzí v republice!
Jednou z nejprestiÏnûj‰ích ‰kolních sportovních

soutûÏí je Pohár rozhlasu, atletická soutûÏ druÏstev.

Její prestiÏ spoãívá v maximálním zapojení základ-

ních ‰kol a gymnázií, dále pak v tom, Ïe o úspûchu

nerozhoduje v˘jimeãn˘ talent jednotlivce, n˘brÏ

kolektivní v˘kon deseti aÏ dvanácti ãlenÛ druÏstva.

Leto‰ní rok patfiil na na‰í ‰kole, co se atletiky t˘ãe,

k tûm nejúspû‰nûj‰ím. V okresním kole v‰echna

ãtyfii na‰e druÏstva skonãila na stupních vítûzÛ, obû

chlapecké kategorie nám pfiinesly titul okresního

pfieborníka, mlad‰í dívky skonãily druhé, star‰í tfie-

tí. V krajském finále v Opavû pak star‰í borci zÛ-

stali tûsnû pod stupni vítûzÛ. A v˘sledek mlad‰ích

ÏákÛ? Ohromující. Stfiíbrná medaile a hlavnû druh˘

nejvy‰‰í bodov˘ zisk, jak˘ byl letos v této katego-

rii v rámci celé republiky dosaÏen. A co dûlá v˘-

sledek je‰tû cennûj‰ím je, Ïe kdybychom do v˘-

sledkÛ zapoãítali i v˘kony sportovních ‰kol a gym-

názií zamûfien˘ch na atletiku, stále by to staãilo na

ãtvrté místo. Pro ilustraci uvádíme pfiehled indivi-

duálních v˘konÛ, kter˘ch kluci v soutûÏi dosáhli:

âtvrtí v kraji!
Mohlo by se zdát, Ïe v porovnání s pfied-

chozími fiádky budou ty následující nicotné.

Ale myslet si to by byla ‰koda a hlavnû 

omyl. ¤eã bude o volejbalu smí‰en˘ch

druÏstev 6. a 7. roãníku. DruÏstvo na‰í ‰ko-

ly vyhrálo okresní pfiebor a v krajském finá-

le skonãilo ãtvrté. Tato soutûÏ je v˘jimeãná

tím, Ïe na hfii‰ti vÏdy musí b˘t tfii kluci a tfii

holky, a navíc tûÏká v pfiípravû mlad˘ch vo-

lejbalistÛ. Volejbal je technicky i takticky

nároãná hra a to, Ïe se Ïáci na‰í ‰koly pro-

sadí v silné konkurenci kraje, je úspûch.

Reprezentovali nás Lenka Mrhalová,

Pavlína Babãáková, Andrea Dudková, Julie

Baìurová, Filip Turek, Marek Pech, Jifií

Jacko, Martin Bure‰, Václav Vanûrek

a Michal Jano.

Co odkoukáme od Bolta?
Kolotoã ‰kolních sportovních soutûÏí skon-

ãil, je ãas se pouãit u odborníkÛ. Zjistit jak˘

má start Usain Bolt, jak˘ rozbûh k hodu má

Bára ·potáková, jak pracuje nad laÈkou

Blanka Vla‰iãová. Prostû jako kaÏdoroãnû

jedeme na Zlatou tretru do Ostravy. A nejde

tak o pouãení, jako o odmûnu v‰em na‰im

ÏákÛm, kter˘m je‰tû stále stojí za to propotit

si triãko pfii tréninku na sportovní soutûÏe.

Mohlo by se to zdát automatické, ale vûfite

mi, Ïe není. UÏ ani sportování není pro na‰i

mládeÏ tím prav˘m lákadlem. Jejich nadby-

teãná kila, poruchy pátefie a oslabené sval-

stvo jsou toho dÛkazem. Ono sedût u poãíta-

ãe nebo televize tolik neunaví. ·kolní tûlesná

v˘chova je ãasto boj s lenochy, ktefií radûji

nemají cviãební úbor nebo si od rodiãÛ ne-

chají napsat omluvenku. Nebo posloucháme:

„Vytrvalostní bûh? Fuj! Gymnastika? Jen to

ne! Skok do dálky? Proã?...“ A tak jedeme na

tretru, abychom odmûÀovali, chválíme v no-

vinách, abychom motivovali. Snad se nám

podafií ty mladé pfiesvûdãit o staré pravdû, Ïe

VE ZDRAVÉM TùLE JE OPRAVDU

ZDRAV¯ DUCH.

Za tûlocvikáfie Z· R˘mafiov Jelínkova 1
V. Baran

Mlad‰í Ïáci (6. - 7. tfiída):

bûh na 60 m:

Dominik Baìura - 7,7 s Filip Turek - 8,0 s Michal Jano - 8,2 s

skok dalek˘:

Dominik Baìura - 531 cm Filip Turek - 511 cm Marek Pech - 457 cm

skok vysok˘:

Václav Vlásek - 152 cm Martin Bure‰ - 146 cm Tomá‰ Lehk˘ - 143 cm

hod míãkem:

Michal Jano - 65,67 m Jifií Jacko - 57,98 m Antonín Omasta - 46,80 m

bûh na 1 km:

Václav Vlásek - 3:11,95 Martin Sedláfi - 3:33,81 Antoním Omasta - 3:34,68

‰tafeta 4 x 60 m:

M. Pech, F. Turek, M. Jano, D. Baìura - 30,52 s

Celkov˘ bodov˘ zisk druÏstva: 5 016 bodÛ

Gratulujeme klukÛm k tomuto mimofiádnému úspûchu.
Fota: archiv Z· R˘mafiov Jelínkova 1
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Mezinárodní soutûÏ Slezské hrady a zámky
JiÏ druh˘m rokem se studenti

Primy úspû‰nû úãastní mezinárod-

ní historické soutûÏe v polském

mûstû Jedlina Zdroj. Ve znalostech

historie soutûÏí studenti z Polska,

âeské republiky a Nûmecka.

SoutûÏ se skládala ze dvou ãástí 

- písemné a ústní. První spoãívala

ve vyhotovení písemné práce

o hradu nebo zámku, kter˘ se na-

chází v historick˘ch hranicích

Slezska. Studenti mûli na zpraco-

vání tématu jeden mûsíc. Odborná

porota vyhodnotila 25 nejlep‰ích

s postupem do finále a autofii tûch-

to prací byli pozváni do Paláce

Jedlinka, kde se 4. ãervna 2009 

uskuteãnila soutûÏ nejlep‰ího v˘-

bûru.

Druhá ãást byla ústní. Nebyla leh-

ká. SoutûÏ probíhá jiÏ tfietím ro-

kem a nároky se stále zvy‰ují.

Akce trvala dva dny. Studenti si

pfied soutûÏí prohlédli podzemní

komplex Osówka, vybudovan˘

v Sovích horách za II. svûtové vál-

ky, kter˘ slouÏil pravdûpodobnû

pro v˘robu zbraní a dnes je místy

zatopen˘. Nav‰tívili také celodfie-

vûné evangelicko-aug‰puské kos-

tely ve Svídnici a Javoru, zapsané

na seznamu UNESCO, nejvût‰í

sakrální stavby svého typu na svû-

tû.

Tak jako loni i letos se podafiilo

studentu 3. roãníku Pavlu Îurkovi

ze SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov,

obhájit v˘bûr, zúãastnit se finálo-

vého klání. Ústní forma se t˘kala

základních znalostí z oblasti slez-

sk˘ch zámkÛ a hradÛ. Motivací

byla urãitû 1. cena - t˘denní pobyt

ve Francii, v oblasti zámkÛ nad

Loirou.

Ústní soutûÏ mûla tfii fáze. V první

ãásti mûli studenti ze sedmi zám-

kÛ nebo hradÛ poznat místo a ná-

zev, ve druhé fázi byly pfiedloÏeny

erby, které se mûly k tûmto hra-

dÛm a zámkÛm pfiipojit, vãetnû

‰lechtického rodu. Tfietí fáze byla

nejtûÏ‰í, kaÏd˘ ze zúãastnûn˘ch

mûl poznat hrad nebo zámek

a krátce o nûm pohovofiit.

Celé soutûÏe se letos zúãastnilo

298 úãastníkÛ. Do finále jich po-

stoupilo 25. Ná‰ student se umístil

na velmi pûkném ãtvrtém místû.

Blahopfiejeme. 

Mgr. Jarmila Labounková

Kam na v˘let

aneb Za pfiírodními krásami R˘mafiovska
KaÏd˘ dobfie zná jifiiãku obecnou,

která k nám pfiilétá z Afriky asi 

2 t˘dny po vla‰tovkách, v 2 polo-

vinû dubna. Tito lehouãcí ptáci si

záhy zaãnou vyhledávat vhodná

místa ke hnízdûní, a to zkoumá-

ním budov. Vla‰tovky hnízdí uv-

nitfi na trámech ãi traverzách (na-

pfi. kravínÛ, ale i továrních hal), ji-

fiiãky vnû pod stfiechami tam, kde

se st˘ká svislá stûna s horizontál-

ní stûnou podstfie‰ní. Tento úhel jí

vyhovuje nejlépe, neboÈ hnízdo,

které zde vznikne, se musí do-

tknout obou stûn. Je tak stabilnûj-

‰í, i kdyÏ, pravda, nûkteré mÛÏe

spadnout. Ale to se nestává ãasto

a jifiiãky se mohou pustit do díla.

A my si povíme, jak to dûlají.

Na stavbû se podílejí oba partne-

fii, protoÏe jde o vûc energeticky

velmi nároãnou. Vhodn˘ materiál

nacházejí na hnoji‰ti, v blátû,

v kaluÏích, na poli apod. Jsou

v nûm pfiimísena zrníãka písku

i drobouãké kamínky a ptáci tuto

smûs pûchují do zobáãku pozobá-

váním a mísí ji se slinami. Dobfie

vûdí, jak má b˘t kaÏd˘ kousek

velk˘.

Základní „kameny“ jifiiãky umís-

Èují v letu. Na první pohled to vy-

padá, jako by jen tak pfiilétaly ke

stûnû a hned zase odlétaly.

Nedûlají to v‰ak ze zábavy, na

hraní není ãas. Ony uÏ pracují. Pfii

pozornûj‰ím ohledání totiÏ zjistí-

me, Ïe stûna je v tûchto místech

teãkovaná. No a kaÏdá ta teãka je

malink˘ kousek malty (viz obr.

a). Malink˘ proto, Ïe takto kous-

ky lépe pfiilnou ke stûnû a dobfie

zatvrdnou. Také nejsou umístûné

v jedné linii. I to má svÛj stavitel-

sk˘ v˘znam, a to statick˘. Jsou to

úchytné body pro dal‰í fázi stav-

by. Tou je vytvofiení malého ob-

louãku, na nûmÏ jifiiãka jiÏ mÛÏe

spoãinout - c). Stavba hnízda pak

pokraãuje smûrem vzhÛru, pfii-

ãemÏ krajní ãásti, které jsou stále

ve styku se stûnou, jsou v˘‰e.

Oblouãek je tedy vÏdy patrn˘

a vyplní se aÏ v závûru stavby,

kdy se i ostatní, vypouklá ãást

hnízda, dotkne horní stûny. Celé

hnízdo se tak uzavfie, ov‰em aÏ na

mal˘ otvor, kter˘ je ponechán

vÏdy na stranû - d) aÏ f).

KdyÏ je hnízdní kotlinka asi po-

loviãní, jifiiãky vlétají do ní a sta-

ví zevnitfi. To jim u‰etfií spoustu 

energie a lépe se jim staví vypou-

klá ãást. Stavba tak dostane opti-

mální velikost a tvar. Nejen jifiiã-

ky totiÏ své hnízdo vymûfiují tû-

lem. Zajímavé také je, Ïe vûdí,

kde pfiesnû zaãít stavût, tedy jak

hluboko pod stfiechou. I to uÏ si

stavitelé zjistili pfiedem. A také

cihliãky uÏ mohou b˘t vût‰í. Inu,

pokud by jim ponechali velikost

jako na poãátku, to by stavba ne-

brala konce. Nûkdy, zejména na

zaãátku stavby, se jifiiãce nepoda-

fií manévr tak, aby napoprvé 

umístila cihliãku, jak potfiebuje.

V tom pfiípadû uãiní obrat, proto-

Ïe nemÛÏe zÛstat viset ve vzdu-

chu jako kolibfiík, a ihned se vra-

cí. Nûkdy manévr musí opakovat

vícekrát.Celá stavba trvá asi 10

dní a je úÏasné sledovat, Ïe ptáci

si ãasto poãínají racionálnûji neÏ

lidé, tfiebaÏe jen na základû in-

stinktÛ.

A tak mi nûkdy napadne, Ïe by-

chom mohli o své iracionalitû tro-

chu popfiem˘‰let. Neãekáme na

nûco pfiíli‰ dlouho nebo dokonce

zbyteãnû? Nebo naopak - nechce-

me pfiíli‰ mnoho? Inu, není nad to

dodrÏet míru. Za KâT R˘mafiov
Milo‰ Zatloukal

Foto: archiv SSO· Prima
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Záchranáfii zasahovali u Re‰ovsk˘ch vodopádÛ
Komplikovan˘ zásah absolvovali ve stfiedu

v poledních hodinách záchranáfii na

Bruntálsku. Operaãní stfiedisko pfiijalo tísÀovou

v˘zvu z oblasti Re‰ovsk˘ch vodopádÛ, asi 

8 km od R˘mafiova. Podle hlá‰ení do‰lo ke ko-

lapsu a dechov˘m obtíÏím u dívky na ‰kolním

v˘letû. Skupina dûtí s uãitelem se nacházela

pfiímo v lokalitû Re‰ovsk˘ch vodopádÛ. Jde

o kaÀon, jímÏ protéká fiíãka Huntava, s kaská-

dami a vodopády. Pfiístup je zaji‰tûn po turis-

tické znaãce, místy za pomoci dfievûn˘ch

schÛdkÛ a lávek.

Podle prvotní informace se pacientka mûla na-

cházet v obci Re‰ov, ve smûru k vodopádÛm.

Pfii pfiíjezdu posádky rychlé lékafiské pomoci na

místo se ale ukázalo, Ïe tfiináctiletá dívka zÛ-

stala pfiímo na Re‰ovsk˘ch vodopádech.

Záchranáfii s vybavením se proto museli k po-

stiÏené vydat do vzdálenosti asi dvou kilomet-

rÛ pû‰ky. Pacientka byla na‰tûstí pfii vûdomí,

dle svûdkÛ v‰ak pfiedtím opakovanû kolabova-

la a pfietrvávaly u ní na prudké bolesti bfiicha.

Zasahující lékafi dívku vy‰etfiil, posádka zajisti-

la Ïilní vstup a aplikovala léky.

Problémem byl transport pacientky z kaÀonu.

Záchranáfii proto na místo pfiivolali na pomoc

kolegy z Hasiãského záchranného sboru.

Zatímco lékafi a záchranáfika zÛstali u postiÏe-

né, fiidiã sanitky se vrátil k vozu, objel lokalitu

a vrátil se dostupnûj‰í cestou Val‰ovsk˘m do-

lem. Vozidlo tak pfiistavil blíÏe k místu, kde se

pacientka nalézala.

Záchranáfii pak spolu s hasiãi odnesli postiÏe-

nou za pouÏití transportní plachty nûkolik set

metrÛ obtíÏn˘m terénem k sanitnímu vozu.

Následnû jiÏ byla dívka bez obtíÏí pfiepravena

do nemocnice v Bruntále a pfiedána do péãe

chirurgické ambulance.

PhDr. Luká‰ Humpl, tiskov˘ mluvãí ÚSZS MSK

Hasiãi v terénu

Den otevfien˘ch dvefií na stanicích hasiãÛ územního odboru Bruntál
Den 5. ãervna 2009 byl ve znamení otevfie-

n˘ch dvefií na stanicích Bruntál, Krnov

a R˘mafiov Hasiãského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje, územního odboru

Bruntál. Zájem o náv‰tûvu jednotliv˘ch stanic,

hlavnû u dûtí, byl neoãekávan˘. V‰ichni, ktefií

vstoupili do areálÛ stanic hasiãÛ, nejen Ïe

mohli shlédnout nûkolik pfiipraven˘ch ukázek,

ale dozvûdûli se i spoustu nov˘ch poznatkÛ,

rad a námûtÛ v oblasti poÏární ochrany. Dûti si

mohly sjet za doprovodu a zaji‰tûní speciálnû

vycviãen˘mi hasiãi lezci na lanové dráze, vy-

stoupat po umûlé stûnû jako horolezci. Dûti si

mohly prohlédnout i sektorové operaãní a in-

formaãní stfiedisko na stanici v Bruntále, kde

pracují hasiãi, ktefií zaji‰Èují v˘jezdy jednotek

poÏární ochrany. Pro star‰í dûti se akce ode-

hrávala pfieváÏnû ve formû preventivnû v˘-

chovné ãinnosti, kde se od hasiãÛ preventistÛ

dozvûdûly nûco více o práci hasiãÛ, o poÏár-

ních hlásiãích, jak se zachovat a co dûlat pfii

poÏáru doma, o ‰patném parkování vozidel na

vymezen˘ch poÏárních plochách, jaké jsou

signály sirén apod. V‰ichni pak mohli spoleã-

nû shlédnout ukázky vypro‰Èování osob z au-

tomobilÛ pfii fingované dopravní nehodû ve

spolupráci se záchrannou sluÏbou nebo ha‰ení

poÏáru benzínu. V‰e bylo odbornû komento-

váno, a tak vy‰lo najevo k úÏasu v‰ech, co dû-

lá voda, kdyÏ se vlije do hofiícího benzínu ne-

bo oleje. Pfii simulované dopravní nehodû byl

havarovan˘ automobil bûhem nûkolika minut

otevfien jako konzerva od rybiãek a zaklínûn˘

fiidiã následnû vypro‰tûn a pfiedán k o‰etfiení

záchranné sluÏbû.

Stanici nav‰tívily dûti z matefisk˘ch, základ-

ních, stfiedních ‰kol a gymnázií, ale i fiada do-

spûl˘ch. Vysoká náv‰tûvnost stanic je vyjádfie-

na následujícími ãísly: stanici Bruntál nav‰tí-

vilo pfies 1100 osob, stanici Krnov okolo 400

osob a stanici R˘mafiov pfies 300 osob. Z ná-

v‰tûvníkÛ nebyl nikdo odbyt a v‰em se hasiãi

vûnovali, co jim síly staãily. Tento vydafien˘

den je chloubou hasiãÛ okresu Bruntál a chtûl

bych podûkovat nejen Záchranné sluÏbû okre-

su Bruntál, ale v‰em, ktefií se tohoto dne zú-

ãastnili. Vûfiím, Ïe tento den nebyl na stanicích

poslední a Ïe se v takovém velkém poãtu se-

jdeme i pfii dal‰ích akcích.

Ing. Antonín U‰ela
- odbor prevence, UO Bruntál

Chtûl peníze,
rozbil automat

V dobû od 31. 5. do 1. 6. 2009

v Bfiidliãné na ulici NábfieÏní do-

sud neznám˘ pachatel za provo-

zu herny vypáãil dvífika hracího

automatu. Potom vypáãil a odci-

zil dal‰í dvífika a vzal finanãní

hotovost ve v˘‰i 3 500 Kã. ·etfií

OOP R˘mafiov.

Odcizil dopravní zrcadlo
Od 28. 5. do 1. 6. 2009 v Malé

Morávce dosud neznám˘ pacha-

tel odcizil kulaté dopravní zrcad-

lo a po‰kodil stojan. ZpÛsobená

‰koda ãiní 10 000 Kã.

Odnesl si ‰anony
s úãetnictvím

Dosud neznám˘ pachatel v dobû

od 4. do 5. 6. 2009 v R˘mafiovû

na ulici J. Sedláka rozbil sklenû-

nou v˘plÀ provozovny obãer-

stvení a vnikl dovnitfi. Zde odci-

zil 2 000 Kã, které byly v pfiíruã-

ním trezoru, a zatím pfiesnû ne-

zji‰tûné mnoÏství ‰anonÛ, ve

kter˘ch byly úãetní doklady.

Sv˘m jednáním zpÛsobil ‰kodu

ve v˘‰i 2 600 Kã.

Vloupal se do kanceláfie,
ale nic neodcizil

V dobû od 7. do 8. 6. 2009

v R˘mafiovû na NádraÏní ulici

v budovû âesk˘ch drah dosud

neznám˘ pachatel rozbil okna do

kanceláfie a vnikl dovnitfi.

Vyrazil dvefie do pokladny, vy-

páãil dvífika skfiíÀky, kterou pro-

hledal, ale nic neodcizil. Sv˘m

jednáním zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i

1 200 Kã.

Napadl ho pfied barem
Policejní komisafi SKPV v tûchto

dnech zahájil trestní stíhání 18le-

tého mladíka pro trestné ãiny v˘-

trÏnictví a ublíÏení na zdraví.

Tûch se mûl dopustit tím, Ïe

v Bfiidliãné pfied barem na ulici

Bruntálská fyzicky napadl 22leté-

ho muÏe. Zaãal ho bít pûstmi do

obliãeje a zpÛsobil mu otfies moz-

ku, zhmoÏdûní ramene a paÏe 

a otevfienou ránu oãního víãka.

Pfii‰el o mobil
Dne 9. 6. 2009 ve Staré Vsi 

- Îìárském Potoku z uzamãené bu-

dovy rekreaãního objektu, ale z ne-

uzamãeného pokoje dosud nezná-

m˘ pachatel odcizil mobilní telefon

HTC s navigací a fotoaparátem.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 9 000 Kã.

Agresivní Ïena
v restauraci

Ve zkráceném pfiípravném fiízení

zahájil dne 11. 6. 2009 policejní

komisafi trestní stíhání 29leté Ïe-

ny pro trestn˘ ãin v˘trÏnictví.

Toho se mûla dopustit tím, Ïe

dne 19. 4. 2009 v restauraci

v Bfiidliãné na ulici NábfieÏní po

pfiedchozí slovní rozepfii polila

31letého muÏe limonádou.

Následnû ho uhodila sklenicí od

piva do hlavy a zpÛsobila mu

trÏnû zhmoÏdûnou ránu, kterou

si po‰kozen˘ nechal o‰etfiit v ne-

mocnici. Zpracováno z podkladÛ
tiskové mluvãí PâR Bruntál

Foto: archiv HZS MSK
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V kÛÏi... sládka

aneb Za r˘mafiovsk˘m Excelentem do podzemních kobek
Pivo jest dÛleÏitou pochutinou i potravinou, pro ãlovûka tûlesnû pracujícího s mírou uÏívané jest bez následkÛ ‰kodliv˘ch. ByÈ bylo mnoÏ-
ství v˘Ïivn˘ch látek v pivû poskrovnu, jsou pfiece v‰echny obsaÏeny ve formû velice pfiíhodné. (OttÛv slovník nauãn˘)

Dokázali byste odpovûdût na otázku, kdo je to

sládek? Odpovûì je v podstatû velmi prostá,

a pfiesto by mnozí z nás s odpovûdí váhali.

Pokud budeme hovofiit o sládkovi, zajisté bu-

deme mít na mysli oznaãení pro pracovníka pi-

vovaru, konkrétnû technologa v˘roby piva, ni-

koliv pfiedsedu SPR-RSâ Miroslava Sládka.

Dfiíve, neÏ se pustíme se sládkem do vafiení

v˘borného r˘mafiovského piva Excelent, na-

hlédnûme do dávné historie a pojìme se podí-

vat, kdo a hlavnû k˘m byl pan sládek.

Sládek byl jiÏ od pivovarnické prehistorie

hlavní osobou v kaÏdém pivovaru. Byl naz˘-

ván „star‰í mistr“ nebo „pan star˘“ a byl zavá-

zán spravovat cel˘ pivovar a fiídit své podfiíze-

né - pivovarskou chasu. Byl samozfiejmû povi-

nován vafiit kvalitní pivo, ale mimo to se staral

o inventáfi pivovaru, kontroloval jeho stav, hlí-

dal kvalitu nakupovan˘ch surovin apod. Za

naplnûné (tenkrát dfievûné) sudy ruãil sládek

aÏ do té doby, kdy je hostinsk˘ vrátil jako

prázdné nádoby, a pak je sládek pfiedal bedná-

fii. Sládek mûl také za povinnost namátkovû

prohlíÏet hostince a kontrolovat kvalitu nabí-

zeného piva a nesmûl kromû „deputátního pi-

va“ vydávat k prodeji pivovarsk˘m tovary‰Ûm

jakékoliv jiné pivo. Nov˘ sládek musel ãasto

pfii pfiíchodu sloÏit majiteli penûÏní kauci, kte-

rou ruãil za pfiípadné ‰kody, za své chyby

i ‰kody zpÛsobené chasou (následnû mohl ‰ko-

dy vymáhat po konkrétním viníkovi). Ve vrch-

nostensk˘ch ãi církevních pivovarech nebyl

sládek z fiad poddan˘ch, n˘brÏ ‰lo o svobod-

ného ãlovûka a na vafiení piva byl najímán.

Zpoãátku byli sládkové placeni podle uskuteã-

nûn˘ch várek, av‰ak posléze byl sládkovi vût-

‰inou stanoven pevn˘ plat. Ten se v prÛbûhu

17. - 18. století pohyboval v rozmezí mezi 30

- 50 zlat˘mi. Ve srovnání s jin˘mi odborn˘mi

profesemi tento základní plat nebyl nikterak

vysok˘. Kromû základního platu sládek dostá-

val i zvlá‰tní plat, kter˘ byl oznaãován jako

‰rÛtka (Schrottgeld). ·lo o ãástku, kterou mu-

sel odvádût hostinsk˘ za kaÏd˘ odebran˘ sud.

Díky tomuto pfiíjmu si sládci mohli pfiijít na

velmi slu‰né peníze, jeÏ mnohdy pfievy‰ovaly

jejich základní plat. ·rÛtka tak plnila funkci

pohyblivé sloÏky mzdy, mûla motivovat slád-

ka ke zvy‰ování prodeje piva, kter˘ mohl o-

vlivnit kvalitou svého produktu. Tzv. ‰rotovní

peníz ãinil z kaÏdé odebrané beãky 12 - 15

krejcarÛ. Vedle penûÏního platu dostával slá-

dek od majitelÛ pivovaru i mnohé naturální

poÏitky. V 17. a 18. století dostával sládek ur-

ãité mnoÏství piva zdarma z kaÏdé várky. ·lo

o jedenáct˘ a dvanáct˘ sud z kaÏdé várky, jeÏ

byly také osvobozeny od daní. Tomuto depu-

tátu se fiíkávalo „baba“ a „dolívka“. Baba slou-

Ïila hlavnû ke konzumaci pro sládka a jeho

podfiízené, dolívka (Füllbier) byla pouÏívána

k dolévání piva pfii kva‰ení na spilce (druh ná-

doby). Nûktefií sládkové tento naturální pfiíjem

následnû zpenûÏili. Vedle baby a dolívky

z bûÏn˘ch várek sládci dostávali také urãité

mnoÏství nekvalitního piva vyrobeného z tzv.

patokÛ. Patoky vznikaly tím, Ïe se separovan˘

vylouÏen˘ sladov˘ ‰rot (mláto) zalil horkou

vodou. Tyto várky se vût‰inou na konci 18.

století pfiestaly vafiit. Sládkové potom je‰tû nû-

jakou dobu dostávali jako finanãní náhradu

tzv. patokové peníze (Patokgeld). Velké hod-

noty dostával sládek od majitele pivovaru rov-

nûÏ v jin˘ch naturáliích. Na seznamech depu-

tátÛ bychom nalezli napfiíklad p‰enici, Ïito,

jeãmen, hrách, ãoãku, kapra, máslo, s˘r, maso,

dfievo, mláto, sÛl, fiepu. Nûkdy byla sládkovi

dokonce vydrÏována kráva. Pozdûji nûkteré

naturálie získaly penûÏní podobu. Nutno zdÛ-

raznit, Ïe aÏ do poloviny 19. století sládek po-

skytoval pfiístfie‰í vandrovním pivovarsk˘m

tovary‰Ûm a rovnûÏ celou pivovarskou chasu

Ïivil. Sládek mûl povût‰inou k dispozici depu-

tátní byt pfiímo v areálu pivovaru.

âe‰tí sládkové byli uznávaní odborníci.

Mnoho pivovarÛ, nejen v okolních zemích, ale

v celém svûtû, zamûstnávalo sládky právû

z na‰ich zemí pro zaji‰tûní kvalitního piva.

Není se tfieba divit, Ïe sládkové a pivovarníci

náleÏeli vÏdy mezi nejváÏenûj‰í obãany, jak

pro své znalosti a dovednosti, tak pro zisk, jenÏ

plynul z podstaty jejich profese.

Samozfiejmû, ne kaÏd˘ sládek uvafiil kvalitní

pivo. V‰e se odrazilo na pfiíjmech majitelÛ pi-

vovaru. Zejména v soukrom˘ch pivovarech

pak následovala obmûna sládkÛ, nûkdy opako-

vaná. CoÏ k proslulosti moku daného podniku

pfiíli‰ nepfiispûlo.

Známé ãeské pofiekadlo praví: Kde se pivo va-
fií, tam se dobfie dafií. Obdoba tohoto pofiekad-

la se samozfiejmû mÛÏe vztahovat i na dobré

jídlo - Kde se dobfie vafií, tam se dobfie dafií.
Zkrátka ãesk˘ lid je, jak známo, od pradávna

velice vynalézav˘ a vÏdy si nûjakou tu cestiã-

ku najde. Nicménû my se budeme drÏet první-

ho rãení a ku pomoci nám budiÏ i statistika,

která praví, Ïe âe‰i se sv˘mi 160 litry vypité-

ho piva na osobu za rok drÏí slavné svûtové pr-

venství pfied takov˘mi pivními zemûmi, jako

je napfiíklad Irsko, Nûmecko, Austrálie,

Rakousko, Velká Británie, Belgie, Dánsko,

Finsko, Lucembursko, Slovensko, ·panûlsko,

USA, Chorvatsko nebo Nizozemsko. KaÏd˘

obyvatel âeské republiky, vãetnû kojencÛ

a zapfiisáhl˘ch abstinentÛ, vypije statisticky

pfiibliÏnû jedno pivo dennû. A pokud se podí-

váme na druhou a tfietí zemi v pofiadí, uvû-

domme si, Ïe i v ãesk˘ch Ïilách koluje hodnû

germánské a keltské krve. No vida. Hruì kaÏ-

dého pravovûrného âecha se teì jistû pfii po-

hledu na tuto statistiku dme oprávnûnû p˘-

chou. ¤íká se, Ïe z piva roste bfiicho, ale není

to úplná pravda. Pivo totiÏ povzbuzuje chuÈ

k jídlu a to má za následek vy‰‰í pfiíjem potra-

vin, kter˘ mÛÏe vést ke zv˘‰ení tûlesné hmot-

nosti. Po pivu samotném se tedy netloustne,

ale po nadmûrném poÏívání ostatních potravin

ano. Dovûdûl jsem se také, Ïe pivo obsahuje

mnoho v˘znamn˘ch a dÛleÏit˘ch prvkÛ a vita-

mínÛ (B1 - thiamin, B2 - riboflavin, B6 - pyri-

doxin) kyselinu listovou, znaãné mnoÏství ion-

tÛ, draslíku, vápníku hofiãíku, fosforu a v ne-

poslední fiadû antioxidanty, které jsou v dne‰ní

dobû tolik oblíbené, a dal‰í stopové prvky, tak-

Ïe mÛÏe b˘t oznaãeno dokonce jako iontov˘

nápoj. Pivo obsahuje 400 aÏ 500 kilokalorií 

v 1 litru, a je tak kaloricky chud‰í neÏ napfi.

jableãná ‰Èáva, mléko nebo cola.

Za kolébku piva se povaÏuje oblast

Mezopotámie, kde místní obyvatelé pûstovali

jiÏ v 7. tisíciletí pfi. n. l. obilí a pravdûpodobnû

znali i obilné kva‰ené nápoje. A jak se vyrábí

na‰e r˘mafiovské pivo a jaké postavení má slá-

dek v souãasné dobû? Na to jiÏ pojìme nalézt

odpovûdi v na‰í dne‰ní reportáÏi.

reportáÏ
R˘mafiovsk˘ hotel a pivovar

Excelent je vefiejnosti vcelku dob-

fie znám˘. Poskytuje kvalitní sluÏ-

by gastronomické a ubytovací, ale

ne v‰ichni vûdí, Ïe zde také najdou

minipivovar. UÏ pfii pfiíchodu do

hlavní restaurace náv‰tûvníka zau-

jmou dvû obfií mûdûné nádoby, ve

kter˘ch se vafií pivo Excelent.

Mojmír Velk˘ se vydal na cestu

sládka jako jedin˘ z rodiny a fie-

meslo vystudoval jako jeden

z prvních uchazeãÛ novû otevfiené

‰koly v Havífiovû. Od roku 2008

dojíÏdí do Excelentu vafiit pivo ze

vzdáleného minipivovaru Koní-

ãek z beskydské obce Vojkovice

na Fr˘deckomístecku. Mojmír

Velk˘ se v této reportáÏi stal záro-

veÀ také m˘m prÛvodcem. Velkou

oporu má pfii vafiení a následn˘ch

kontrolách prÛbûhu kva‰ení, do-

kva‰ování, hlídání tlakÛ, stáãení

piva do sudÛ a dal‰ích nepostrada-

teln˘ch ãinnostech v R˘mafiováku

Václavu Hákovi, kter˘ je vlastnû

du‰í minipivovaru Excelent, kde

se toto lahodné kvasnicové pivo

rodí. Zaãíná se vafiit asi kolem pû-

ti ráno a konãí se kolem pÛlnoci.

„Na postu sládka mû zastupuje
mÛj kolega Pavel Buchta, kter˘
má na chuÈ piva Excelent také vliv.

Vafiíme dvû várky, coÏ pfiedstavuje
celkem 20 hektolitrÛ piva. Do kot-
le zaãíná proudit voda, to je zá-
klad, pak se tam nasype sladov˘
‰rot, svûtl˘ z Brodku u Pfierova,
tmav˘ a karamelov˘ pak z Litovle,
podle toho, jaké pivo se bude va-
fiit. ·rot se v‰ak musí nejdfiíve ro-
zemlít na ‰rotovníku a po nasypá-
ní do varného kotle zaãne probíhat
takzvané rmutování - proces, kdy
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se po dobu asi ãtyfihodinového va-
fiení vyluhují do vody cukry obsa-
Ïené ve sladovém zrníãku. Jak
známo, základem kaÏdého alkoho-
lu je cukr,“ pfiibliÏuje technologic-

k˘ postup v˘roby r˘mafiovského

piva sládek Mojmír Velk˘.

Zajímám se, kde nabyl své zku‰e-

nosti a praxi. „Vyuãil jsem se v pi-
vovarnické ‰kole v Havífiovû pro
pivovar Radegast v No‰ovicích,
ale po ãase jsem zjistil, Ïe obfií vel-
kov˘roba, kde se roãnû vyrobí aÏ
2 miliony hektolitrÛ piva, není to,
co jsem od této práce oãekával,
proto jsem hledal uplatnûní jinde
a na‰el jsem ho v rodinné restau-
raci, kterou vlastní mÛj bratr
s matkou. Tam jsme v roce 2006
také vybudovali minipivovar po-
dobn˘ tomu, kter˘ máte u vás
v R˘mafiovû,“ sdûluje dnes jiÏ zku-

‰en˘ sládek Mojmír Velk˘ o sv˘ch

zaãátcích. První pokusy s vafiením

piva zvládl coby dítû ‰kolou po-

vinné a jak fiíká, nebylo to sice nic

moc, ale to, co uvafiil, se vÏdy vy-

pilo. V no‰ovickém Radegastu si

„odkroutil“ pût let jako fiadov˘

dûlník ve v˘robû. Dnes funguje ja-

ko sládek pro nûkolik minipivova-

rÛ, vãetnû na‰eho Excelentu, kter˘

roãnû vyprodukuje do 1000 hekto-

litrÛ piva 11° svûtl˘ leÏák, 12°

tmav˘ leÏák a 13° polotmav˘ spe-

ciál Excelent. A jak˘ je rozdíl me-

zi pivem klasick˘m a kvasnico-

v˘m? „Klasické pivo je pivo takz-
vanû spodnû kva‰ené a odvíjí se od
ãeské znaãky Pilsner Urquell
a jedná se o drtivou vût‰inu u nás
vyrábûn˘ch piv. Je to klasické pi-
vo, které mÛÏe b˘t svûtlé, polotma-
vé nebo tmavé a ve v˘robû pro-
chází procesem pasterizace a filt-
race, tím se u nûj zvy‰uje trvanli-
vost proti pivÛm kvasnicov˘m. Ta
se vyrábí vût‰inou v mal˘ch pivo-
varech, nemají proti klasick˘m pi-
vÛm takovou trvanlivost, ale zato
se vyznaãují lep‰í chutí, hutností

a vût‰ím mnoÏstvím vitamínÛ,“
vysvûtluje rozdíl mezi klasick˘m

leÏákem a kvasnicov˘m pivem

sládek a dodává, Ïe desetistupÀo-

vá a níÏestupÀová piva se fiadí me-

zi v˘ãepní, potom jsou leÏáky, kte-

ré mají od jedenácti do tfiinácti

stupÀÛ, následují speciály od tfii-

nácti do sedmnácti stupÀÛ a extra

speciály od sedmnácti v˘‰e.

Nejsilnûj‰ím u nás vyrábûn˘m pi-

vem je 33° extra speciál pivovaru

U MedvídkÛ v Praze. Zajímám se,

co vlastnû udávají ony zmínûné

pivní stupnû. „Jedná se o podíl ex-
traktu pfied zkva‰ením. To zname-
ná, Ïe u desetistupÀového piva se
jedná o deset procent extraktiv-
ních látek a devadesát procent vo-
dy,“ fiíká zasvûcenû Mojmír Velk˘

a pfiitom nespou‰tí oãi z velké

sklenûné nádoby pod varn˘m kot-

lem, kde právû probíhá dvouhodi-

nov˘ proces scezování, kdy se sla-

dinka pfii teplotû 75 stupÀÛ oddû-

luje od mláta a v˘sledná ‰Èáva se

následnû pfieãerpá do vedlej‰ího

mladinového kotle, kde bude pro-

bíhat chmelovar - vafiení sladiny

s chmelem. Zajímám se, na kolik

dnÛ dopfiedu se vafií pivo Excelent.

„Vafiíme na mûsíc a pÛl dopfiedu.
To znamená, Ïe dnes tady vafiíme
pivo, které se bude pít od 10. ãer-
vence. DÛleÏitûj‰í v‰ak je, aby-
chom umûli naplánovat v˘robu
a vûdûli jaké pivo vafiit, jestli svût-
lé, polotmavé nebo tmavé. Ale za
tu dobu praxe uÏ to dokáÏe ãlovûk
odhadnout. Nejvíce jde na odbyt
pivo svûtlé, ostatnû jako v‰ude
v republice. Pojìte tady za mnou
nahoru, podíváme se do kotle
a zároveÀ ochutnáte sladinu s ob-
sahem maltózy, která nejenÏe je
sladká, ale taky velmi zdravá,“
pobízí mû sládek a stoupáme po

nûkolika schÛdcích nahoru k var-

nému kotli. Nabírá do sklenice

vzorek sladiny... chutná opravdu

sladce, pfiipomíná vzdálenû osla-

zenou cikorku. Proces vafiení piva

pokraãuje tím, Ïe sladinka po pfie-

ãerpání do omladinového kotle se

smíchá s Ïateck˘m chmelem, od-

rÛdou, která se naz˘vá poloran˘

ãerveÀák. „Jak jste si jistû v‰im-
nul, r˘mafiovské pivo se vyrábí zá-
sadnû z domácích produktÛ - slad
z Hané, kfii‰Èálová jesenická voda
z va‰ich hor, Ïateck˘ chmel a kul-
turní pivovarské kvasnice, Ïádn˘
dovoz z âíny,“ doplÀuje dal‰í po-

stup v˘roby sládek. Dále se doví-

dám, Ïe po uvafiení sladiny

a chmele vznikne mladina a tím je

varn˘ proces hotov. Pivo se spustí

dolÛ o patro níÏ, kde je vífiivá káì,

k oddûlování chmelov˘ch kalÛ,

a dále pokraãuje pfies chladiã do

spilky - velké nádoby, kde bude

pivo kvasit a dozrávat pfii teplotû 8

stupÀÛ Celsia po dobu 10 - 12 dnÛ.

Pak pivo putuje dále do leÏáck˘ch

tankÛ, kde dozrává po dobu jedno-

ho aÏ dvou mûsícÛ, v závislosti na

druhu piva. âím je speciálnûj‰í,

tím zraje déle. „Napfiíklad taková
jedenáctka Excelent zraje pfii tep-
lotû 2 stupnû Celsia pfii tlaku 1 at-
mosféry CO2. Pivo tedy nesmí b˘t
moc prokva‰ené, aby nám mohlo
v tanku je‰tû dozrát a hlavnû se
pofiádnû natlakovat. Pivo se nasy-
tí pfiírodní kysliãníkem uhliãit˘m,
kter˘ vzniká pfii dokva‰ování zbyt-
kov˘ch cukrÛ a po jednom aÏ dvou
mûsících celé v˘roby je pivo pfii-
praveno ke konzumaci,“ zakonãil

Mojmír Velk˘ svÛj v˘klad o pro-

cesu v˘roby r˘mafiovského piva

Excelent, které je pak podáváno

v restauraci pfiímo z tankÛ a niko-

liv, jak by se mohl nûkdo mylnû

domnívat, ze sudÛ. I kdyÏ moÏ-

nost zakoupit si pivo v sudu o ob-

sahu 10, 20, 30 a 50 litrÛ zde také

existuje.

Sládek by mûl své pivo, které 

uvafií, také ochutnávat. Zajímám

se, zda je‰tû po tûch letech

Mojmíru Velkému pivo pfii ochut-

návce doslova nezhofiklo. „Pro-
zatím se to nestalo a také se to ne-

smí stát, to bych mûl asi po Ïiv-
nosti,“ smûje se mlad˘ sládek

a dodává: „To víte, nûkdy ãlovûk
nemá na pivo chuÈ, kdyÏ jste pfie-
de‰l˘ den dejme tomu slavil s ka-
marády víc, neÏ je zdrávo. Ale nic
naplat, ochutnávat se musí.
âlovûk, kter˘ tuto profesi dûlá,
musí mít pivo rád a mûl by roze-
znat chuÈové odli‰nosti.“ V závû-

ru na‰í reportáÏe mífiíme do pod-

zemních katakomb, kde pivo

Excelent zraje a které se rozkláda-

jí pod cel˘m hotelov˘m komple-

xem a v podzemí zasahují aÏ té-

mûfi k sídli‰ti na Pivovarské ulici.

Je tady velk˘ chlad a obrovská

kobka pÛsobí velice tajemnû. Po

stranách stûn jsou rozestavûny

zmiÀované moderní nerezové

spilky a tanky, ve kter˘ch na‰e pi-

vo dozrává. Moderní technologie

dodává tomuto záhadnému skle-

pení tajupln˘ nádech. VÏdyÈ na

místû dne‰ního Excelentu stával

pivovar jiÏ v 16. století. V roce

1661 bylo postaveno modernûj‰í

zafiízení, zfiízeny dne‰ní sklepy

a sládek (Braumeister) dostával

nevelk˘ peníz za práci, ale mohl

bezplatnû uÏívat byt ve sladovnû.

Tolik ve struãnosti ke krátké his-

torii vzniku záhadn˘ch katakomb,

kde dnes zraje chutné kvasnicové

r˘mafiovské pivo Excelent, kvÛli

kterému se do R˘mafiova sjíÏdûjí

znalci a milovníci pûnivého moku

z blízkého i vzdáleného okolí.

V republice existuje asi 60 podob-

n˘ch minipivovarÛ, ov‰em Jarní

cenu ãesk˘ch sládkÛ 2009 si mo-

hl odnést pouze jedin˘ a tím se

stal ná‰ r˘mafiovsk˘ polotmav˘

speciál Excelent 13°.

Louãím se pohledem na obfií ná-

doby, ve kter˘ch zraje budoucí

zlatav˘ mok, louãím se s m˘m

prÛvodcem sládkem Mojmírem

Velk˘m s pfiáním, aby se mu po-

dafiilo vyrobit je‰tû nûkolik dal‰ích

tisícovek hektolitrÛ stejnû kvalit-

ního piva jako dosud. Tak na zdra-

ví! JiKo
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Organizace a spolky

Do záchranné stanice ve Stránském zamífiili dva v˘fii a srnec
V‰echny tfii pfiíbûhy se ‰Èastn˘m

koncem se odehrály v prÛbûhu

posledních ãtrnácti dnÛ. První se

udál díky v‰ímavosti myslivcÛ

z honitby nedaleko obce

Plinkout, odkud putovalo do

Záchranné stanice ve Stránském

mládû v˘ra. „Je známo, Ïe v˘fii si
staví hnízdo na zemi ve vykotla-
n˘ch stromech, pafiezech nebo
v ménû pfiístupn˘ch místech.
Mládû mûlo zranûní na kfiídle.
V‰e nasvûdãovalo tomu, Ïe zaÏilo
útok nûjakého predátora,“ ko-

mentoval situaci vedoucí zá-

chranné stanice Petr Schäfer.

Podle nûj se mládû po velmi krát-

ké dobû podafiilo dostat do kondi-

ce. Teì se musí poãkat, aÏ mlad˘

v˘r dopefií, a pak poputuje do jed-

noho z útulku, protoÏe by se jiÏ

v pfiírodû neumûl o sebe sám po-

starat. V̆ fii loví vût‰inou vût‰í ku-

sy a toto mládû je odmaliãka zvy-

klé dostávat potravu od lidí.

Pokud by mlad˘ v˘r nemûl dva

nebo tfii dny loveck˘ úspûch, ve

volné pfiírodû by mohl zahynout.

Druh˘ telefonát na záchrannou

stanici ve Stránském smûfioval

z mysliveckého sdruÏení

Leskovec. „Myslivec, kter˘ sedûl

na posedu, vidûl, jak se li‰ák sna-
Ïí odvléci malé, asi pûtidenní srn-
ãe, které se snaÏilo dovolat pomo-
ci, ale marnû. Nimrod neztratil
duchapfiítomnost, zachránil Ïivot
srnãeti tím, Ïe li‰áka skolil v˘stfie-
lem ze zbranû, srnãí mládû ode-
bral za pomocí plachty, aby na
nûm nezanechal lidsk˘ pach, mat-
ka by jej zpátky jiÏ nepfiijala. Pro
srneãka jsem si pfiijel a pomocí
plachty jsem jej naloÏil. Na stani-
ci jsem nezjistil Ïádné masivní
po‰kození, jen ãást hlavy byla po
stisku li‰ákov˘ch ãelistí oteklá.
Ale sací reflex byl zachován, a tak
jsem jej nakrmil speciální pfiipra-
venou sunarovou smûsí,“ pfiiblíÏil

pfiíbûh srnãete Petr Schäfer, kter˘

dodal, Ïe srnci jsou v dospûlosti

v dobû fiíje velmi agresivní. Jsou

dokonce ojedinûlé pfiípady, kdy

srnec v lese pobodal sv˘mi pa-

rÛÏky ãlovûka, kter˘ následkÛm

zranûní pozdûji podlehl.

Záchranáfi ze Stránského stál tedy

pfied problémem, jak˘m zpÛso-

bem srnãí mládû vrátí zpût do pfií-

rody. Nechat si jej by znamenalo

velké riziko a problémy spojené

s jeho dospûlostí. „Pfiíroda umí
leckdy vyfie‰it problémy za ãlovû-
ka. KdyÏ jsem ráno pfiipravil kr-
mení pro malého srneãka, bylo to

krátce za rozbfiesku, k jeho v˘bû-
hu pfii‰la srna, která reagovala
na jeho pískání. Podafiilo se mi
zjistit, kde má své mládû, a k nû-
mu jsem v plachtû pfienesl na‰e
zachránûné srnãe a skrytû pozo-
roval, co se bude dít dál.
Zanedlouho pfii‰lá máma, zkon-
trolovala obû mláìata a zvolna
pak s nimi odkráãela k lesu.
Ideální pfiíklad adopce,“ uzavfiel

svÛj pfiíbûh se ‰Èastn˘m koncem

vedoucí záchranné stanice pro Ïi-

voãichy Petr Schäfer. 

Posledním tfietím, spí‰ kuriózním

pfiípadem byl v˘r, kter˘ ve snaze

zaútoãit na fotbalovém hfii‰ti TJ

Jiskra R˘mafiov na jeÏka vletûl

pfiímo do brankové sítû, do které

se zamotal. „Byla to samiãka v˘-
ra, která mûla jen mírnû zhmoÏ-
dûné kfiídlo. Zajeli pro ni stráÏní-
ci mûstské policie, opatrnû ji vy-
prostili a pfiivezli do záchranné
stanice ve Stránském. Samiãka je
dokonce okrouÏkovaná, takÏe ne-
bude problém o ni zjistit konkrét-
ní údaje, odkud pochází, kdy byla
krouÏkovaná a kolik je jí let. A po
asi t˘denní rehabilitaci ji mÛÏeme
vypustit zase zpátky do volné pfií-
rody,“ doplnil konkrétní informa-

ce u posledního tfietího zachránû-

ného tvora Petr Schäfer. JiKo

Jarní setkání skautÛ v R˘mafiovû
R˘mafiov‰tí skauti byli v kvûtnu

pofiadateli tradiãního setkání

skautsk˘ch oddílÛ z celého okre-

su. Náplní b˘vají mimo jiné závo-

dy hlídek - SvojsíkÛv závod (A.

B. Svojsík - zakladatel ãeského

skautingu). Znalost pfiírody, skau-

tingu, symboliky a historie âeské

republiky, topografie, zdravovû-

dy, uzlování, zruãnost, ale také

obstát dobfie v orientaãním bûhu

na azimutové dráze, to byla krité-

ria, která rozhodovala o umístûní

hlídek. K závodu byli v‰ichni ãle-

nové velmi dobfie pfiipraveni, coÏ

se odrazilo na na‰em umístûní.

V˘sledky Svojsíkova závodu:
1. R˘mafiov

2. R˘mafiov/Zlaté Hory (mix)

3. Bruntál

DoplÀkov˘m závodem byl závod

nejmlad‰ích úãastníkÛ - svûtlu‰ek

a vlãat. Náplní jejich klání byly

znalosti o na‰í zemi, skautingu,

uzlování, zruãnost a tûlesná zdat-

nost.

V˘sledky závodu
svûtlu‰ek a vlãat :

Svûtlu‰ky: Vlãata:
1. Bruntál 1. Krnov 

2. R˘mafiov 2. R˘mafiov 

3. Krnov 3. Zlaté Hory 

V pofiadí jiÏ 17. setkání oddílÛ

probûhlo v krásném prostfiedí

Stráleckém údolí, v areálu r˘ma-

fiovského Ski klubu. Do sv˘ch do-

movÛ se na 90 zúãastnûn˘ch na-

vracelo obtûÏkáno nejen hodnot-

n˘mi cenami, ale i záÏitky z ví-

kendu pod stanem, posezení u ve-

ãerního táboráku a doprovodn˘ch

her, bohat‰í téÏ o nová pfiátelství. 

Loy

Foto: archiv Petra Schäfera

Fota: archiv Junáka R˘mafiov



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: ¤íká se, Ïe dûti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto

se dûti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou.

Franti‰ek Palack˘
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Známá i neznámá v˘roãí

Narodili se noví obãánci
Josef Hudáãek ....................................................... R˘mafiov
Libu‰e Krausová ................................................... Malá Morávka
Rostislav Valíãek .................................................. R˘mafiov
Martin Vavfiiãka ..................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Josef ·vejcar - R˘mafiov .................................................... 91 let
Adolf Strako‰ - R˘mafiov .................................................. 88 let
Marie Cenková - R˘mafiov ................................................ 88 let
Jifiina Musilová - R˘mafiov ................................................ 82 let
·arlota Zifãáková - R˘mafiov ............................................. 81 let
EvÏen Kroutil - R˘mafiov .................................................... 80 let

Rozlouãili jsme se
Vûra Slabá - Dolní Moravice ............................................... 1928
·tefan Lipka - Janovice ........................................................ 1925

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

Úsmûvnû

KVĚTEN 2009
3. 6. 13:00 hfii‰tû Z· l. máje okrskové kolo atletického 

víceboje 1. - 5. tfi. Z·

5. - 19. 6. SVâ V̆ stava keramiky, paliãko-

vání, v˘tvarky, textilní tvorby

6. 6. Uhersk˘ ostroh - národní 

pfiehlídka skupin. orientál. 

tancÛ - úãast ZK

17. 6. 13:00 SVâ PC herna

18. 6. 9:30 M· l. máje Závody obratnosti dûtí M· 

okrsku

20. 6. Ozimek - Polsko vystoupení orient. tancÛ

26. 6. 19:00 SVâ Vyprávûní o cestování po 

Chile a Argentinû

Vzpomínka
Ve ãtvrtek 25. 6. 2009 vzpomeneme 1. v˘roãí,

kdy nás navÏdy opustil ná‰ milovan˘ manÏel

Jan La‰ák.

S láskou vzpomíná

manÏelka Lenka s rodinou,

sestra Anna s rodinou.

20. 6. Svûtov˘ den uprchlíkÛ, vyhlá‰en OSN roku 2001
k 50. v˘roãí Úmluvy o statutu uprchlíkÛ

20. 6. 1819 nar. Jacques Offenbach, francouzsk˘ hudební sklada-

tel nûmeckého pÛvodu (zemfi. 5. 10. 1880) - 190. v˘ro-

ãí narození

20. 6. 1884 zemfi. Václav Bene‰ Tfiebízsk˘, ãesk˘ knûz a spisovatel

historické prózy (nar. 27. 2. 1849) - 125. v˘roãí úmrtí

21. 6. 1949 zemfi. Heliodor Píka, ãeskoslovensk˘ generál, pfiíslu‰-

ník zahraniãního odboje; komunisty fale‰nû obvinûn

a obû‰en (nar. 3. 7. 1897) - 60. v˘roãí úmrtí

23. 6. 1959 zemfi. Boris Vian, francouzsk˘ prozaik, dramatik a no-

vináfi (nar. 10. 3. 1920) - 50. v˘roãí úmrtí

26. 6. Mezinárodní den na podporu obûtí muãení, slaven
od roku 1997 (OSN)

26. 6. 1824 nar. William Thomson, lord Kelvin of Largs, skotsk˘

fyzik (zemfi. 17. 12. 1907) - 185. v˘roãí narození

27. 6. Den památky obûtí komunistického reÏimu (v˘roãí
popravy Milady Horákové roku 1950)

28. 6. 1914 zemfi. Franti‰ek Ferdinand d’Este, rakousk˘ následník

trÛnu; zavraÏdûn v Srbsku, následkem toho zaãíná první

svûtová válka (nar. 18. 12. 1863) - 95. v˘roãí úmrtí

28. 6. 1919 podepsána Versailleská mírová smlouva, která ukon-

ãila první svûtovou válku a stala se základem pováleã-

ného uspofiádání Evropy - 90. v˘roãí podpisu

29. 6. 1914 nar. Rafael Kubelík, ãesk˘ houslista, dirigent a hudeb-

ní skladatel (zemfi. 11. 8. 1996) - 95. v˘roãí narození

1. 7. 1804 nar. George Sandová, francouzská spisovatelka (zemfi.

8. 6. 1876) - 205. v˘roãí narození

1. 7. 1899 nar. Jindfiich Plachta, ãesk˘ divadelní a filmov˘ herec

(zemfi. 6. 11. 1951) - 110. v˘roãí narození

1. 7. 2004 zemfi. Marlon Brando, americk˘ filmov˘ herec (nar. 3. 4.

1924) - 5. v˘roãí úmrtí

3. 7. 1854 nar. Leo‰ Janáãek, ãesk˘ hudební skladatel (zemfi. 12. 8.

1928) - 155. v˘roãí narození

• Ru‰íme nábor robinzonÛ pro nedostatek voln˘ch ostrovÛ.

• Netvafi se tak nemoÏnû. Lidi by tû mohli pokládat za poslance ne-

bo senátora.

• Nejsi pán tvorstva. Jsi jen pytlík potravy pro hladové viry a bak-

térie.

• I frajer se svalí, kdyÏ uklouzne na slupce.

• Vím, Ïe nic nevím. A Sokrates se tím chlubil.

• Ve svûtû je zmatek. Co je to v‰ak proti zmatku v dámsk˘ch kabel-

kách!

• V ‰edesáti se v plné svûÏesti doÏívám padesátky.

• Ví‰ nûco? Tak to nefiíkej, nepi‰, a nikomu se nic nestane.

• Jdi si k dûtem pro rozumy. Ledacos z ráje je‰tû umí.

• ·tûstí? To je dobré zdraví a ‰patná pamûÈ.

• V pfiírodû neexistuje ‰patné poãasí.

• Je doba pfiekotného ‰ífiení informací. Vymizely tedy klepny?

• Udûlám pofiádn˘ prÛ‰vih. Aby si pak váÏili mého slu‰ného chová-

ní.

• A té slu‰nosti nám tfieba jako slunce, jako chleba.

• S penûzi vyjdu, ale nepfiijdu. Nejvíc se peníze rozfrcají placením.

• Máme vstupné, ‰kolné, kapesné a ‰rotovné. Bude i debilné?

• Bude se ‰rotovné vztahovat i na staré baby?

• Nejvíc tíÏí vlastní prázdná penûÏenka.

• Za peníze tancuje i pes.

• I mal˘ dobytek dûlá hnÛj.

• Stará kráva byla taky kdysi teletem.

• Tlou‰Èka zkracuje Ïivot praseti i ãlovûku.

• Mám ráda lední medvûdy, ktefií sní o tropech.

• Paní, také po ránu vypadáte jako Drákulova ‰vagrová?

• âím je pták star‰í, tím víc má peãovat o své pefií.

• Z fiepy ananas neudûlá‰.

• UmiÀuji si, Ïe nedovolím, aby mû ãerti brali.

• Neztrácejte hlavu. Kdo to má po vás uklízet? Si

Neukáznûné my‰lenky
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Chvilka napûtí - právû probíhá

vyhla‰ování v˘sledkÛ Národní-

ho kola skupinového orientální-

ho tance v Uherském Ostrohu.

Cítím zrychlen˘ tep, skoro ned˘-

chám. Oãima pfielétnu napjaté

tváfie dívek i jejich rodiãÛ, ktefií

nás obûtavû doprovází, fandí,

poskytují servis.

Hlavou mi letí vzpomínky na ta-

neãní zaãátky. Jak bylo dÛleÏité

získat si dÛvûru, náklonnost i re-

spekt mal˘ch a vût‰ích dûvãat!

Kolik úsilí a energie bylo vyna-

loÏeno, aby základní prvky ori-

entálního tance byly provádûny

co nejpfiesnûji a také co nejpfiiro-

zenûji. Kolikrát se v hodinách

tance, zejména pfii rozcviãkách,

oz˘vala slova: „Vytáhni se více

v pase! Nehrb se! Lopatky k so-

bû, ramena dolÛ! Uvolni se!

Natáhni prsty! Nohu na ‰piãku!“

A co s tím v‰ím? Nacviãit sklad-

bu! Hezk˘ nápad, ale tûÏk˘ úkol.

Na zaãátku mû osloví hudba, do

níÏ se zaposlouchám tak, Ïe mû

témûfi celou pohltí. V pfiedsta-

vách se tak objevují mofie a pí-

sek, voÀavé kvûty v zahradách,

pfiíbûhy lidí i lákavé dálky orien-

tu. A pak mé pfiedstavy nab˘vají

jasnûj‰ích obrysÛ: „Tady na za-

ãátek pomal˘ velbloudí krok,

zde se zavlní boky a tato ãást ur-

ãitû vyÏaduje dÛrazné akcenty,

shimmy“. My‰lenkami prolétne

vzpomínka na nácvik. Krok za

krokem, vlna za vlnou, prvky na

sebe navazují jako korálky na-

vlékané na dlouhou nit. Hodiny

a hodiny nácviku. V té chvilce

napûtí si nelze nevzpomenout

i na chvilky oddechu, dobíjení 

energie, posilování sebevûdomí

i vtipkování pfii tancování jen tak

pro radost. Kus svého taneãního

umu jsem se snaÏila pfiedávat

dívkám i Ïenám, které t˘den co

t˘den pfiicházely do zrcadlového

sálu SVâ. A tam za tónÛ podma-

nivé hudby se z nás v‰ech stáva-

ly nûÏné ·eherezády, vzne‰ené

bohynû I‰tar, svÛdné Salome

i temperamentní Carmen. V tûch

chvílích nám byly v‰ední staros-

ti, stresy i nepfiíznû osudu na ho-

ny vzdálené. Jedin˘ pohled na

mé svûfienkynû mi pfiipomíná

i hodiny strávené u ‰icího stroje

a s jehlou v ruce pfii ‰ití bíl˘ch

suk˘nek.

Jsem ‰Èastná, Ïe se dûvãata doká-

zala se soutûÏí vypofiádat bez tré-

my a svÛj projev vyjádfiila pfiiro-

zenû a s orientální grácií. Jejich

sebevûdomí je podepfieno pfiede-

‰l˘mi úspû‰n˘mi vystoupeními,

zejména úãinkováním v taneã-

ním odpoledni Na kfiídlech ori-

entu. To v‰e, co pfiedcházelo, dÛ-

vûrnû znám. Uvûdomuje si nûco

z toho i porota? Jsou to nervy!

Vzru‰ení a ‰um na nádvofií zám-

ku, kde se soutûÏilo, mû vrací

zpût do reality. Vyhla‰ování v˘-

sledkÛ zaãíná od nejmlad‰í kate-

gorie taneãnic. A teì to pfii‰lo!

Hlas zpûváka Aliho Amiri ozna-

muje: v kategorii do 10 let získá-

vá 1. místo se skladbou Perliãky

skupina Neila z R˘mafiova.

V kategorii do 15 let získává 3.

místo se skladbou Vánek skupina

Neila z R˘mafiova. V kategorii

nad 15 let získává 3. místo se

skladbou Pusinky skupina Neila

z R˘mafiova. Nevûfiím sv˘m

vlastním u‰ím. Kfiik, v˘skání

a jásot dívek mû zcela pfiesvûdãi-

ly. Je to úÏasn˘ pocit, kdyÏ si 

uvûdomím, Ïe dûvãata uspûla

v silné konkurenci v‰ech taneã-

nic a dokázala zaujmout porotu

i diváky sv˘m taneãním umû-

ním. Úspûch a ‰tûstí dívek je

i m˘m úspûchem a ‰tûstím.

Nezb˘vá neÏ podûkovat na‰im

taneãnicím, zároveÀ patfií podû-

kování rodiãÛm coby fiidiãÛm

a maminkám v roli vizáÏistek.

Velké díky patfií paní Helenû

Tesafiové za perfektní zaji‰tûní

organizaãních záleÏitostí spoje-

n˘ch se v‰emi vystoupeními

a soutûÏemi, kter˘ch jsme se

s mlad˘mi taneãnicemi letos zú-

ãastnily. Dagmar Gajdo‰ová

Vyznání tanci

Fota: Dagmar Gajdo‰ová



V tûchto dnech máme pfiíleÏitost
v Galerii Octopus shlédnout v˘sledky
celostátní soutûÏe v barevné fotogra-
fii. Její star‰í a mnoh˘mi fotografy
i uznávanûj‰í sestra, fotografie ãerno-
bílá, na‰la svého zastánce ve známém
bruntálském fotografovi Jindfiichu
·treitovi, s nímÏ nám Mûstská knihov-
na R˘mafiov umoÏnila setkání na dal‰í
z oblíbeného cyklu besed. Ta nejnovûj-
‰í se konala v pondûlí 8. 6. v 17.00.
Fotograf bûhem ní posluchaãe sezná-
mil s historií sv˘ch polistopadov˘ch
v˘prav do ciziny a pfiedstavil snímky,
které na cestách vznikly.
S fotografií se Jindfiich ·treit zaãal

pot˘kat uÏ za studií na Univerzitû

Palackého, kde ho k ní pfiivedl

prof. Jan Bukovian. Od té doby se

jí vûnuje intenzivnû cel˘ Ïivot

a o jeho proslulosti v tomto oboru

jistû není tfieba dlouze hovofiit. Za

svou dlouhou a bohatou fotogra-

fickou kariéru si získal váÏnost

a uznání nejen doma, ale na ãet-

n˘ch v˘stavách a projektech

i v zahraniãí. První velk˘ úspûch

pfiinesla úãast na fotografické v˘-

stavû v Houstonu - pfii následné

náv‰tûvû New Yorku si tamní

Muzeum moderního umûní vyÏá-

dalo ‰est jeho fotografií. Po návra-

tu do vlasti pfii‰lo pozvání do

Francie, kde se ãasopis Libération

rozhodl vûnovat jeho dílu celé jed-

no ãíslo.

Na základû této retrospektivy se u-

mûlcov˘ch sluÏeb rozhodlo vyuÏít

mûsto Reme‰. Z umûlcov˘ch foto-

grafií pak byla uspofiádána v˘sta-

va. Jak se to obãas stává, jeden ús-

pûch vedl k druhému, a fotografo-

vi tak bylo nabídnuto ztvárnit 

okres Saint-Quentin, leÏící v kraji

Aisne v severní Francii. Tak vzni-

kl cyklus âtrnáct pohledÛ na okres

Saint-Quentin. Práce autorovi za-

brala pÛl roku a celkem bûhem ní

vzniklo asi 15 000 snímkÛ - tová-

ren, ‰kol i vûzení, které bylo podle

·treitov˘ch slov „pfiekvapivû lu-
xusní - vûzÀové mûli na ubikacích
televizi, mohli si dokonce vybrat
z nûkolika druhÛ jídel. Pfiipadalo
mi trochu jako hotel. S tím, co si
z vûzení pamatuji já, se to dá tûÏko
srovnávat.“ K pobytu v zemi gal-

ského kohouta dále fotograf dodá-

vá: „Kdybych si mûl vybrat, tak ze
v‰ech zemí, které jsem nav‰tívil,
bych Ïil nejradûji ve Francii - sa-
mozfiejmû kromû âeské republiky,
tady je nejlíp.“ Coby dal‰í v zemi

nav‰tívená místa lze zmínit BretaÀ

a Alsasko: „Velmi pfiíjemn˘ pobyt
- Alsasko se py‰ní nejlep‰ím bíl˘m
vínem v celé Francii...“ Právû

v Alsasku fotograf nav‰tívil ledko-

vé doly, kde se získává surovina

kdysi tak cenná, Ïe se kvÛli ní ved-

ly války. Ty doby jsou dávno pryã,

nicménû pracovní podmínky v do-

lech se mûní jen pomalu a asi ni-

kde na svûtû nepfiedstavují zvlá‰t-

ní lákadlo. Není tomu tak ve

Francii a není tomu tak u nás, 

av‰ak kontrasty se najdou: „Na
rozdíl od ãeského si francouzsk˘
horník vÏdycky najde ãas na zába-
vu, na koníãky, místo aby jen sedûl
u televize.“
Dal‰í velkou akci pfiedstavovala

náv‰tûva Rakouska. âirou náho-

dou tu Jindfiich ·treit objevil ze-

mûdûlskou usedlost, jejíÏ obyvate-

lé - stafií manÏelé a dva jejich sy-

nové - se rozhodli vzdát se takfika

v‰ech v˘dobytkÛ civilizace a Ïít za

podmínek, které silnû pfiipomínaly

devatenácté století - biofarma do-

vedená do extrému. Podoba farmy

fotografovi podle jeho slov silnû

naru‰ila pfiedstavu o Rakousku ja-

ko zemi spofiádané úhlednosti,

v‰ude vládla ‰pína, bahno a pfiede-

v‰ím dnes jinak tûÏko pfiedstavitel-

ná dfiina. KdyÏ pak snímky vzbu-

dily pozornost na vídeÀské v˘sta-

vû nazvané Der Hof, na usedlost

pfiijela televize a ihned rozpoznala

potenciál - na statku se rozhodla

toãit historické scény. Ze zemûdûl-

cÛ se tak stali komparzisté. „Byli
ov‰em rádi, Ïe se uÏ nemusejí
dfiít,“ dodává fotograf.

Oblastí, do níÏ se pfies její geogra-

fickou blízkost mnoho na‰ich ob-

ãanÛ pfiedev‰ím díky jazykové ba-

riéfie nepodívá, je maìarská pusta.

Jindfiich ·treit mûl to ‰tûstí opako-

vanû ji nav‰tívit mezi roky 1994

a 1999, zrovna v období pfiechodu

k soukromému zemûdûlství. Právû

tehdy vznikly jedineãné záznamy

o Ïivotû na maìarském venkovû,

s jeho vesnicemi i samotami upro-

stfied ‰irok˘ch pastvin. Taková kra-

jina mÛÏe v nûkom vyvolávat ro-

mantické pfiedstavy, ov‰em skuteã-

nost je jiná - pusta je oblast drÏící

v Evropû smutné prvenství co se

alkoholismu a sebevraÏednosti t˘-

ãe. Autor tak cyklus pro sebe naz˘-

vá Projekt o Ïivotû a smrti, protoÏe

hlavním jeho motivem se stali ves-

niãané, vût‰inou jiÏ stafií lidé, spja-

tí se zpÛsobem Ïivota, kter˘ nevy-

hnutelnû mizí. Oficiální název pro-

jektu zní Lidé z kraje písku.

Evropa ov‰em není jedin˘m konti-

nentem, kde mûl Jindfiich ·treit

moÏnost soustavnû pracovat.

Dal‰ím bíl˘m místem na mapû,

jeÏ se brzy mûlo vybarvit, byla v˘-

chodní Asie, konkrétnû Japonsko.

Historie se tak trochu opakuje,

protoÏe kvalita autorov˘ch sním-

kÛ mu zkrátka otevírá dvefie - sti-

pendium k pobytu obdrÏel na zá-

kladû v˘stavy v Tokiu. Projekt cí-

lil k zachycení japonské vesnice

a fotograf jej oznaãuje za ten do-

posud nejnároãnûj‰í. Nejen kvÛli

uzavfiené povaze JaponcÛ, také

kvÛli specifick˘m podmínkám,

které tam na venkovû panují.

Tradiãní japonská vesnice je totiÏ

tak trochu svûtem sama pro sebe.

Aãkoliv se dne‰ní Japonsko pohy-

buje na ‰pici v zavádûní moder-

ních technologií (Japonci své

hraãky milují), na venkovû tradice

dosud Ïijí a dobfie se jim dafií.

Vytváfií se tak zvlá‰tní napûtí mezi

star˘m a nov˘m, pro tuto zemi to-

lik typické. „KdyÏ japonsk˘ rolník
pfiijede na pole, tak vyleze
z Mitsubishi a jde mlátit cepem.“
I tradiãní rozvrstvení spoleãnosti

a patriarchalismus tu na venkovû

stále hrají velkou roli. „Nechtûl
bych b˘t japonskou Ïenou, protoÏe
ta odedfie úplnû v‰echno,“ komen-

tuje fotograf snímek vesniãanky

lopotící se s nákladem malty.

„Domy jsou ãasto jen malé chatr-
ãe s papírov˘mi stûnami, kde Ïije
nûkolik generací pohromadû - taky
v nich byla pûkná zima.“ PfiekáÏky

do cesty k vzájemnému porozu-

mûní rovnûÏ kladla japon‰tina.

„Japonci se ‰ílenû rádi baví o po-
ãasí. Tak jsem se nauãil jen ‘ii ten-
ki’, je pûknû, a oni mi pak pÛl ho-
diny vyprávûli o poãasí. Na‰tûstí
v Japonsku vládne velká úcta ke
stáfií - jen proto jsem tam mohl
b˘t,“ vtipkuje fotograf.

Zemí, kterou chtûl Jindfiich ·treit

podle sv˘ch slov fotografovat uÏ

dlouho, bylo Rusko. UÏ v roce

1993 se proto vypravil na Sibifi. Po

dvou t˘dnech cesty slavnou

Transsibifiskou magistrálou, jeÏ se

pfies matiãku Rus táhne v délce

9 288 kilometrÛ, fotograf koneãnû

poloÏil nohu na vytouÏen˘ per-

mafrost. Vzniknuv‰í kniha nese

pfiiléhav˘ název Na konci svûta.

Typicky ‰treitovské momentky

pfiesn˘m pohledem zachycují tûÏ-

k˘ Ïivot na okraji civilizace - dlou-

hé trubky ropovodÛ táhnoucí se

pustou kopcovitou krajinou, malé
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Mûstská knihovna

Zahraniãní projekty Jindfiicha ·treita
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vesnice plné ‰píny a bahna, lidé

nakupující v obchodech pfies mfií-

Ïe kvÛli vysoké místní kriminalitû.

A obyvatelstvo jako takové? „Na
Sibifii jsem prakticky nepotkal
stfiízlivého ãlovûka,“ vzpomíná fo-

tograf. „Îeny jsou tam ale velmi
pûkné. KdyÏ taky kaÏdá nûkam jde,
i kdyby to bylo jen pfies ulici,
vÏdycky je perfektnû upravená.
Jako na pafiíÏském bulváru.“

Dal‰í zastávky v zemi, kde zítra

znamená bÛhvíkdy, se zab˘valy

jednak Ïivotem komunit âechÛ,

které tu a tam u âerného mofie stá-

le je‰tû existují a udrÏují pfii Ïivotû

jazyk i zvyky své daleké vlasti,

jednak tématem mnohem smut-

nûj‰ím - Ïivotem ãi spí‰e pfieÏívá-

ním uprchlíkÛ v âeãensku a In-

gu‰sku.

Na závûr besedy Jindfiich ·treit

sv˘m posluchaãÛm promítl krátk˘

film z vernisáÏe v Saint-Quentin

a pohovofiil o sv˘ch plánech do

budoucna. Stále totiÏ jezdí po svû-

tû, a brzy se dokonce schystá vy-

pravit na tfii t˘dny do Brazílie.

Vá‰eÀ pro fotografii uÏ Jindfiicha

·treita zavedla do nejrÛznûj‰ích

koutÛ svûta a zavádût bude nejspí-

‰e i nadále. To hlavní, o ãem se

v‰ak umûlec na cestách pouãil, ne-

ní cizina, n˘brÏ domov:

„Uvûdomil jsem si, jak se tady
u nás pofiád máme dobfie. I v ze-
mích, které nám pfiipadají vyspûlé,
jako tfieba Japonsko, je Ïivot vel-
mi, velmi sloÏit˘.“ Pfiejeme mu

proto mnoho sil a je‰tû více záÏit-

kÛ na cestách i mimo nû, záÏitkÛ,

které tak dovednû zachycuje na

sv˘ch fotografiích a sdûluje ve

svém vyprávûní. JaPo

M û s t s k á    k n i h o v n a   R ˘ m a fi o v
p o fi á d á

V˘mûnnou burzu knih 13. 7. - 31. 8. 2009

Pfieãtenou nebo nepotfiebnou knihu mÛÏete
donést do knihovny a vymûnit ji za jinou.

Mûstská knihovna
R˘mafiov oznamuje:

od 1. do 12. 7. 2009
bude knihovna

uzavfiena

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V˘stava fotografií z fotografické soutûÏe o cenu Karla Schinzela
6. - 21. ãervna 2009

V soutûÏi se opût objevily kvalitní fotografie
Dne 6. 6. se v Mûstském muzeu
R˘mafiov konalo pfiedávání cen
v soutûÏi O cenu Karla Schinzela.
SoutûÏ pofiádá Stfiedisko volného ãa-
su R˘mafiov a i nadále by se mûla ko-
nat kaÏdé dva roky.
R˘mafiov bohuÏel nemá mnoho

slavn˘ch rodákÛ, Karel Schinzel

jím v‰ak je zcela urãitû. Narodil

se 20. 12. 1886 v Edrovicích ja-

ko syn Karla a Marie

Schinzelov˘ch. Jeho otec mûl

pÛvodnû hostinec, ov‰em v roce

1896 se rodina z existenãních

dÛvodÛ musela pfiestûhovat do

Opavy. Karel star‰í si otevfiel ob-

chod, Karel mlad‰í ‰el studovat

na obchodní ‰kolu. Jeho vá‰ní se

jiÏ tehdy stala chemie a jí se také

rozhodl vûnovat po maturitû ro-

ku 1902. Zamûstnání na‰el v to-

várnû na léky Hell & Co.,

Apotheke, voln˘ ãas pak trávil

v˘zkumem v laboratofii a studi-

em zahraniãních ãasopisÛ. JiÏ

roku 1905, ve sv˘ch osmnácti le-

tech, podává ve Vídni Ïádost

o patent na metodu, jiÏ pojmeno-

val katachronie. Byla to právû

tato metoda, která se pozdûji ve

tfiicát˘ch letech stala základem

v˘roby fotografického materiálu

ve firmách Kodak a Agfa. Firma

Hell & Co. mu umoÏnila vystu-

dovat vídeÀskou Technische

Hochschule, diplom obdrÏel ro-

ku 1912. Krátce nato v‰ak pfii‰la

do Evropy válka a mlad˘ inÏen˘r

vyrábûl tfiaskaviny v Brucku. Po

válce dále pracoval na zdokona-

lení svého patentu, kdyÏ jej v‰ak

v roce 1922 pfiedloÏil expertÛm

k posouzení, div se mu nevy-

smáli - návrh oznaãili za napros-

to nerealistick˘. Vynálezce se

proto zklamán vrací do Opavy,

kde si zafiizuje soukromou labo-

ratofi. Ten naprosto nerealistick˘

návrh po publikaci v ãasopise

Das Lichtbild vzbudil nakonec

znaãnou pozornost ve firmû

Kodak, díky ãemuÏ odjel roku

1937 Karel Schinzel pracovat do

Lond˘na. O dva roky pozdûji se

nicménû vrací do Vídnû. Aã

skvûl˘ chemik, ãich na politické

události mu zcela zjevnû chybûl.

Zafiídil si laboratofi v Badenu,

jenÏe do Evropy pfii‰la dal‰í vál-

ka. Bûhem ní krátce pracoval

v Berlínû. KdyÏ pak na konci

války ru‰tí vojáci jeho laboratofi

osvobozovali, podafiilo se jim

bûhem krátké doby zcela ji vy-

bydlet - knihy, poznámky a do-

kumenty pfiitom upotfiebili, jak

se jim hodilo nejvíc. Z této rány

se uÏ Karel Schinzel nevzpama-

toval. Stihl pak je‰tû napsat jed-

nu knihu o barevné fotografii,

dne 23. 11. 1951 v‰ak ve Vídni

umírá na infarkt.

Se Ïivotopisn˘mi fakty náv‰tûv-

níky ve svém úvodním projevu

seznámil pan Jifií Karel. Poté ná-

sledovalo vyhlá‰ení vítûzÛ sou-

tûÏe. Fotografie hodnotila porota

ve sloÏení Jifií Siostrzonek,

Lubo‰ Tesafi, Marek Zoth

a Jakub Vala. Celkov˘ poãet 

úãastníkÛ ãiní 36, ti do soutûÏe

úhrnem zaslali 268 fotografií.

Z toho 76 jich náleÏí do katego-

rie ReportáÏ, dokument, do kate-

gorií Pfiíroda a Volné téma pak

95 a 86. Do soutûÏe mlad˘ch fo-

tografÛ do 15 let na volné téma

bylo zasláno 11 fotografií.

Jak je vidno, poãetní rozvrstvení

v jednotliv˘ch kategoriích hlav-

Hl. cena v kat. ReportáÏ, dokument (Jan Ko‰Èál, Îivot mezi vraky)

1. cena v kategorii ReportáÏ, dokument (Petr Vydra, LeÈte pryã)

PÒJâOVNÍ DOBA
od 13. 7. do 31. 8. 2009

Po 9.00 - 16.00, Út 9.00 - 16.00,

St - z a v fi e n o,
ât 9.00 - 16.00, Pá 9.00 - 16.00,

So - z a v fi e n o



ní soutûÏe je relativnû rovnomûr-

né. Leto‰ní roãník soutûÏe díky

tomu pfiinesl snímky váÏné i hu-

morné, poetické i ironické, im-

presionistické i realistické, vÏdy

v‰ak velmi kvalitní. V kategorii

Pfiíroda zvítûzil Bedfiich

Rand˘sek se sv˘m Such˘m lis-

tem, minimalistickou kreací,

která pfies svou takfika mono-

chromatiãnost vyniká barevn˘m

ladûním, soustfiedûností pohledu

pak upomene na pfiírodní studie

Albrechta Dürera. Na dal‰ích

dvou místech se umístili

Franti‰ek Novotn˘ s Lesním zá-

ti‰ím a Petr Vydra se Setkáním

v horách. V kategorii ReportáÏ,

dokument se na první pfiíãce 

umístil triptych Petra Vydry Sen

o himálajském království, LeÈte

pryã a Pohled do svûta, na pfiíãce

druhé a tfietí Roman Panáãek

a Franti‰ek Látal se sériemi

Kolotoã bude a Sledge hockey,

v tomto pofiadí. V této kategorii

byla rovnûÏ udûlena hlavní cena

soutûÏe, konkrétnû Janu Ko‰Èá-

lovi za cyklus Îivot mezi vraky,

ukazující Ïivot dûlníkÛ v bangla-

dé‰ském mûstû âitagong. Pokud

lze fotografie v tematizovan˘ch

kategoriích prohlásit za vût‰inou

klasické (v moderním v˘znamu

toho slova), pak Volné téma pfii-

neslo fiadu snímkÛ pfiímo avant-

gardních. Platí to i pro v‰echny

fotografie vítûzné - Podivné by-

tosti ve mûstû Evy Stanovské,

Îaluzie Jana Hrubého ãi âerven

za 99 rokÛ a âerven za 101 rokÛ

Miroslava Ol‰áka. V kategorii

do 15 let bylo vysloveno ãestné

uznání Ivanû Kopeãkové za její

triptych Mistrovské utkání.

V‰echny ocenûné práce lze samo-

zfiejmû shlédnout nejen na interne-

tov˘ch stránkách Stfiediska volné-

ho ãasu R˘mafiov, ale pfiedev‰ím

v mûstském muzeu, kde budou

spolu s dal‰ími vybran˘mi díly

vystaveny do 21. 6. 2009. JaPo
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1. cena v kategorii Pfiíroda (Bedfiich Rand˘sek, Such˘ list)

Na jednu noc do historie
Jako kaÏdoroãnû se i letos konala
Muzejní noc - veãer pln˘ soutûÏí, zá-
bavy i vzdûlávání urãen˘ dûtem.
U nás se tento roãník uskuteãnil
v pátek 12. 6. od 19.00 v Mûstském
muzeu R˘mafiov.
JiÏ dlouho pfied sedmou hodinou

se u muzejních dvefií zaãaly

scházet první dûti spolu s rodiãi,

ktefií je na tuto v˘pravu do histo-

rie pfii‰li vyprovodit. O sedmé

jich pfied muzeem netrpûlivû ãe-

kala uÏ pûkná skupinka, která se

jen tfiásla na to, aÏ se dvefie ko-

neãnû otevfiou, a kaÏd˘ tak spolu

se sv˘mi kamarády bude do tûch

tak trochu tajemn˘ch prostor

moci vstoupit. Koneãnû se za

dvefimi objevuje silueta, koneãnû

se oz˘vá klíã v zámku. Je‰tû ry-

chlé louãení s maminkou, a uÏ je

to tu.

Uvnitfi dûti a paní uãitelky pfiiví-

tali pracovníci muzea. Úkoly ve-

ãera na sebe nenechaly dlouho

ãekat. Tím prvním z nich byla

soutûÏ, pfii níÏ dûti mûly za úkol

prohledat muzeum a najít deset

porÛznu ukryt˘ch kartiãek s ob-

rázky vystaven˘ch objektÛ.

Následnû je malí historikové pfii-

fiazovali bodÛm na ãasové ose.

Pfii tom dûti pfiekvapily obrat-

ností, s níÏ probíhaly prostory

muzea, proãítaly popisky expo-

nátÛ a urãovaly pfiíslu‰ná obdo-

bí. Zábavnou formou se tak pou-

ãily nejen o na‰í historii, ale

i o tom, co v‰echno v muzeu na-

jdou.

Následovala pfiedná‰ka pana

Karla, kter˘ v lehkosti a krátce

nastínil historii objevu barevné

fotografie a nûkolik témat pfií-

buzn˘ch. Vûfite tomu nebo ne,

dûti jeho v˘klad poslouchaly do-

slova bez dechu. Znovu se tak u-

kazuje známá pravda, Ïe pokud

se pfii v˘kladu obracíte k dûtem,

poznají, kdyÏ je nepodceÀujete -

a ocení to. Kolik dospûl˘ch to

dnes o sobû mÛÏe fiíct? Pfiedná‰-

ku pan Karel zakonãil v˘zvou

k toleranci ke v‰em takzvan˘m

‰prtÛm, protoÏe nikdy nevíte, co

v‰e mohou jednoho dne vynalézt

- v˘zvou, kterou dûti potfiebují

sly‰et brzo a pamatovat si.

Dal‰ími úkoly, kter˘ na malé ná-

v‰tûvníky ãekaly, bylo vybarvo-

vání ‰lechtick˘ch erbÛ a potom

vynalézavé spojení vûdomostní

soutûÏe s trochou sportu - dûti

ãetly otázky a obracely kartiãky

s odpovûìmi. Pokud zvolily

chybnou, musely napfiíklad udû-

lat pût dfiepÛ. Na závûr se pak

kluci i holky mohli vyfotit, aÈ uÏ

sami, s ply‰ákem ãi kamarády,

a fotografie si druhého dne moh-

li odnést domÛ.

Muzejní veãer se v‰ak pomalu

pfieklopil v opravdovou muzejní

noc a dûtem zaãínala pomalu

tûÏknout víãka. Shlédly tak je‰tû

pohádku na dobré spaní a mohly

jiÏ koneãnû sloÏit hlavu v samot-

ném srdci mûstského muzea.

V‰ichni zúãastnûní se jistû dobfie

bavili, za coÏ patfií velk˘ dík

tûm, ktefií pro nû tento veãer pfii-

pravili. JaPo
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Z historie

Nûmeck˘ fiád po napoleonsk˘ch válkách
Pfiehouplo se 19. století a Evropa nadále to-

nula ve váleãn˘ch stfietnutích. Do dûjin se

vryly Marengo, Abukir, Austerlitz (Slavkov),

Trafalgar, Jena, Auerstadt, Aspern, Wagram,

Borodino, Lipsko, Elba ãi závûreãné

Waterloo, zanikla ¤í‰e fiímská. VídeÀsk˘

kongres, summit v rytmu valãíku, porodil

Svatou alianci zpáteãníkÛ a vrátil Francii

monarchii s Bourbony, zatímco delegáti

mnoha men‰ích státÛ tanãili. Na umoudfiení

Evropy a vrácení fiádu pokud moÏno do sta-

r˘ch kolejí pracoval lev salónÛ, bdûl˘

Raku‰an Klement Václav Nepomuk Lothar

kníÏe Metternich-Ochsensachsen, vévoda

z Portelly, prusk˘ král Bedfiich Vilém III.

a car Alexandr I. Rusko, „evropsk˘ ãetník“,

po léta ochotnû zasahovalo vojensky v‰ude,

kde bylo tfieba zakonzervovat stav a vrátit jej

pfied napoleonské války. Aliance se stala zá-

rukou mrtvolného klidu. ¤ád nûmeck˘ch ry-

tífiÛ se musel vyrovnat s ohromn˘mi ztrátami

majetku, vlivu a postavení. Napoleonovy no-

vinky se tentokrát velmi hodily, ‰lo pfiece

o peníze. Zmûnila se statuta, fiád se dostal do

úplné závislosti na státu, vojenská sloÏka po-

malu ztrácela dech, nezmûnûna zÛstala v˘-

hradnû sloÏka duchovní, tj. knûÏská, jeÏ byla

více závislá na katolické církvi neÏ na fiádu,

a do popfiedí vystoupila pfiedev‰ím ãinnost

charitativní. ¤ád svou aktivitu rozumnû pfie-

ná‰el z oblasti váleãnické do humanitní.

Zaãal se zab˘vat pfiedev‰ím péãí o potfiebné,

zakládáním a provozováním soukrom˘ch

‰pitálÛ a ‰kol. Lenní svazek s dynastií v‰ak

neznamenal dohled svûtské správy, uvnitfi

zÛstával ¤ád nezávisl˘, zachoval si suvereni-

tu v jurisdikci, ve vnitfiní správû i oblasti ma-

jetkové. Velmistfii nyní získali pfiednost pfied

ostatními, neboÈ byli arcikníÏaty a nadále do

roku 1923 vÏdy v˘hradnû pfiíslu‰níky habs-

burského rodu.

Napoleonské války se sice opût nedotkly

R˘mafiovska pfiímo, ale vyãerpávaly jej stej-

nû. Odvody do armády pfiipravovaly území

o mladé pracovité muÏe. Do císafiské armády

odcházeli chlapci a muÏi od osmnácti do pû-

tatfiiceti, ale fiádové panství cviãilo v pouÏí-

vání zbraní téÏ domobranu z muÏÛ mezi tfii-

ceti ‰esti aÏ padesáti lety. Snad jen dodat, Ïe

nejeden byl krátce po padesátce po tûÏkém

a nuzném Ïivotû jiÏ zcela vyãerpan˘m star-

cem. Dodávky potravin i píce vãetnû sluÏby

s potahy dál ochuzovaly uÏ tak nebohat˘

kraj. Pfiípadn˘mi váleãn˘mi operacemi si ni-

kdo nemohl b˘t jist. Doslova katastrofou se

stávaly potahy dopravující povinnû zásoby

pro armádu. Nejednou se totiÏ vozkové vra-

celi pû‰ky, protoÏe jim konû rekvírovala ar-

máda a úhrady státu obvykle nestaãily ani na

zakoupení poloviny pofiádného konû. Francie

zahájila roku 1809 kontinentální blokádu,

aby odfiízla Británii od surovin, ale zároveÀ

zniãila evropsk˘ obchod, kter˘ zãásti stál na

anglick˘ch trzích. Anglii se v‰ak na kolena

srazit nezdafiilo, ba ani Napoleon se nikdy

nedozvûdûl, Ïe kvalitní sukno uniforem jeho

osobní stráÏe dodali tajnû a s v˘smûchem

Angliãané (sukno nestfiílí a peníze nepfiítele

nesmrdí). V‰e nejhor‰í proÏíval tehdy s fiá-

dem velmistr Antonín Viktor Rakousk˘.
V boufiliv˘ch letech 1835 - 1865 stanul v ãe-

le fiádu Maxmilián Josef Rakousk˘ ìEste
a právû on mûl v˘znamn˘ podíl na zaji‰tûní

správy fiádov˘ch far v Opavû, Bruntálu,

v Jifiíkovû, Dolní Louãce a RyÏovi‰ti, ale téÏ

se podílel na obnovení velmi v˘znamné sou-

ãásti fiehole, instituce milosrdn˘ch sester nû-

meckého domu, jeÏ zanikla pfii úpadku nû-

meckého fiádu na konci renesance. Bez nich

by nebyla charitativní práce myslitelná.

První sestersk˘ dÛm zaloÏil 1841 v Bruntále,

1842 v Opavû a 1844 v Andûlské Hofie, sym-

patickém mûsteãku za moravskou zemskou

hranicí. V Bruntále vznikla roku 1847 fiádo-

vá nemocnice pro Ïeny. Dal‰í dÛm zaloÏil

velmistr ve Vrbnû pod Pradûdem 1858 (od

roku 1897 se zmûnil v nemocnici) a jeho ná-

stupci pokraãovali v RyÏovi‰ti 1866 (nemoc-

nice pfiibyla 1897) a jinde. Dlouhá Louãka na

sovineckém panství získala dÛm sester 1890.

Podobnû to bylo se ‰kolami, které prohlásilo

ministerstvo kultu a vyuãování roku 1869 za

soukromé. V na‰em okolí vznikly dívãí 

obecné ‰koly v Bruntálu (1841), Opavû

(1842), dal‰í dívãí ‰koly ve Vrbnû (1858),

trojtfiídní v RyÏovi‰ti (1866). Od konce 19.

století zakládal fiád téÏ matefiské, odborné

a dívãí mû‰Èanské ‰koly.

Lesnictví mûlo od poãátku na územích ¤ádu

ohromn˘ v˘znam a modernûj‰í doba pfiinesla

potfiebu zamyslit se nad pfiípadn˘m vytvofie-

ním uãebního zafiízení pro zv˘‰ení kvalifika-

ce lesníkÛ. Zpoãátku b˘vala praxe v˘uky les-

níkÛ obdobná jako u fiemeslnick˘ch Ïivností.

Nastávající adept se vyuãil u vybraného haj-

ného ãi revírníka a potvrzení (v˘uãní list)

mistra se stalo dokladem jeho kvalifikace.

Pochopitelnû, co staãilo do 18. století, ne-

mohlo uÏ nahradit vy‰‰í vzdûlání v dobû, kdy

si moderní péãe o les vynutila podstatnû roz-

sáhlej‰í znalosti, a po vzoru ostatních evrop-

sk˘ch zemí zaãala vznikat odborná uãili‰tû

i na území monarchie. Patrnû nejstar‰ím les-

nick˘m uãili‰tûm u nás byla ‰kola v Blatné

u Chomutova, zaloÏená okolo roku 1780,

a po ní následovala schwarzenberská ‰kola

ve Zlaté korunû (1801 - 1845). Moravané,

jak jsme uÏ nûkolikrát zmínili, mífiili ãastûji

neÏ do âech do Vídnû, proto vyuÏili od roku

1813 moÏnosti v˘uky v lesnickém ústavu

v Mariabrunnu u Vídnû. Po krátké existenci

lesnické ‰koly v Daãicích (1820 - 1929) tr-

valo do poloviny století, neÏ vznikla samo-

statná lesnická ‰kola v Hrabyni (1851), ale

i ta záhy zanikla. Dal‰í, dvouletou spolkovou

lesnickou ‰kolu na hradû Úsovû, zaloÏil fiád

nûmeck˘ch rytífiÛ roku 1852 z povûfiení

Spolku pro lesnickou ‰kolu v Brnû.

JiÏ roku 1837 zaãala z pfiíkazu nového vel-

mistra rekonstrukce témûfi úplnû zpustlého

hradu Sovince, kter˘ uÏ tehdy slouÏil

Sovineck˘m jen z malé ãásti jako byty.

Správu panství pfiesunuli rytífii do zámku

v Horní Dlouhé Louãce. PÛvodnû se poãíta-

lo s doãasn˘m umístûním fieholního fiádu re-

demptoristÛ. Jednalo se o misionáfiskou kon-

gregaci Nejsvûtûj‰ího Vykupitele, misijní fiád

zaloÏen˘ Alfonsem Liguori roku 1732, jehoÏ

fiádov˘mi bratry byli i âe‰i, napfi. sv. Jan

Nepomuk Neumann (1811 - 1860), posléze

katolick˘ biskup v americké Filadelfii.

Restauraãní a stavební práce pochopitelnû

postupovaly pomalu, ale jiÏ roku 1858 se 

otevfiely hradní prostory malému chlapecké-

mu semináfii fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ. Sovinec

téÏ slouÏil jako letní sídlo fiádu k rekreaci je-

ho ãlenÛ vãetnû velmistra. V roce 1867 v‰ak

byla církevní ‰kola uzavfiena a seminaristé se

pfiesunuli do stejného zafiízení vzniklého

v Opavû. Ve stejném roce zahájila provoz na

prostorném hradû Sovinci ãnícím nad údolím

uprostfied nádhern˘ch a zdrav˘ch lesÛ pod-

statnû pfiíhodnûj‰í lesnická ‰kola. Vytrvala

potom na stejném místû cel˘ch tfiicet let. Její

pfiestûhování na Sovinec si vynutily skromné

a nevhodné prostory v Úsovû. V̆ znamn˘ so-

vineck˘ pramen vzdûlávání lesnického doro-

stu koneãnû vytrval do dne‰ních dnÛ, i kdyÏ

‰kola nûkolikrát zmûnila své sídlo i náplÀ.

Na ‰kole studovali zájemci z celé monarchie

od âech po Sedmihrady. Vynikající ‰kolské

zafiízení, patrnû nejkvalitnûj‰í v zemi, získa-

lo velk˘ vûhlas. Lesnická ‰kola mûla tedy zá-

sadní v˘znam nejen pro nás a patfií k nejv˘-

znamnûj‰ím ãinÛm fiádu ve prospûch zemû.

Po krátké dobû nebylo v habsburské fií‰i pro-

slulej‰í odborné ‰koly, jeÏ znaãnû utlumila

dosavadní v˘znam uãili‰tû v Mariabrunnu.

Velmistr Maxmilian Josef ìEste, kter˘ se

o lesnické ‰kolství velmi zaslouÏil, je hoden

na‰í úcty.

Profesory se stávali pfiedev‰ím pfiíslu‰níci fiá-

du a dal‰í duchovní. Víme téÏ, Ïe se na sovi-Velmistr Antonín Viktor Rakousk˘ (1804-35)
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Pozvánka na novou v˘stavu

necké vy‰‰í odborné zemûdûlské ‰kole nû-

meckého fiádu uãil povinnû ãesk˘ jazyk.

V letech 1890 - 1896 se stal dokonce jeho

profesorem ãlovûk nad jiné povolan˘, ãesk˘

knûz a vlastenec Jan Blok‰a (1861 - 1923),

dosud nejv˘znamnûj‰í ãesk˘ dantolog, vyni-

kající znalec ãeského jazyka, ital‰tiny a dal-

‰ích, znám˘ katolick˘ publicista, pfiítel vel-

kého ãeského básníka Jaroslava Vrchlického

a korektor jeho skvûl˘ch pfiekladÛ italské hu-

manistické literatury. ·koda, Ïe b˘vá dnes li-

terárními ãesk˘mi vûdci ponûkud opomíjen,

tfiebaÏe Italové jeho teoretick˘ch prací, vût‰i-

nou psan˘ch v jejich rodném jazyce, dodnes

uÏívají v plné mífie a profesor má na

Apeninském poloostrovû dosud uznávané

místo mezi teoretiky. ·kola, jeÏ si vydobyla

pro svou nemalou kvalitu obecné uznání, 

ukonãila svou existenci na hradû Sovinci

v roce 1896. V̆ znamná studia v‰ak nezanik-

la, ale ‰kolu jen ¤ád pfiemístil do modernûj-

‰ích prostor v Hranicích, kde mûla vhodnûj‰í

podmínky. Zde se nejen doãkala statutu

stfiední ‰koly, ale doplnila ji i niÏ‰í stfiední

lesnická ‰kola. Stfiední lesnická ‰kola

v Hranicích patfií k málu na‰ich ‰kol s tak

dlouhou a vynikající tradicí. Existuje dodnes

jako státní ‰kola a udrÏuje dosud vysokou ú-

roveÀ v˘uky. Je s podivem, Ïe na rozdíl od ji-

n˘ch nemusela podstoupit dal‰í stûhování, ba

dokonce zru‰ení ani v dobû nezdravé centra-

lizace po roce 1948. Snad jen dodat, Ïe byla

aÏ v devadesát˘ch letech obnovena i Vy‰‰í

odborná a Stfiední lesnická ‰kola Bedfiicha

Schwarzenberka v Písku a vznikly i dal‰í ve

Îluticích, Vimperku aj. Dne 11. února 1889

vydalo ministerstvo orby V̆ nos o státních

lesnick˘ch zkou‰kách pro lesníky, pomocn˘

i technick˘ personál. K pfiijímacím zkou‰-

kám mûli pfiístup jen absolventi klasick˘ch

nebo reáln˘ch gymnasií ãi proslulé sovine-

cké (hranické) lesnické ‰koly. Zkou‰ky ko-

nali abiturienti vybran˘ch ‰kol pfied komise-

mi zfiízen˘mi u zemsk˘ch úfiadÛ.

Po smrti v˘znamného velmistra nastoupil do

ãela fiádu arcivévoda Vilém Rakousk˘ (1863

- 1894), profesní rytífi a pfiíslu‰ník panující

dynastie. Mgr. Jifií Karel
Adam, P.: ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ a jeho pÛ-

sobení v âechách, na Moravû a ve Slezsku,

Praha 2005; ·tûpán, V.: Historie zámku

Bruntál, Bruntál 1998; Jan, L. - Skfiivánek,

F.: Nûmeãtí rytífii v ãesk˘ch zemích,

Spoleãnost pfiátel hradu Bouzova, Tfiinec

1992; ¤ád nûmeck˘ch rytífiÛ v âechách, na

Moravû a ve Slezsku; Hamanová B.:

Habsburkové, Praha 1996 ad.

✁
Historické detaily - 10. ãást

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 10

Dennû procházíme v na‰em mûstû R˘mafiovû kolem nejrÛznûj‰ích ar-
chitektonick˘ch pozoruhodností a kulturních památek, historick˘ch
detailÛ, fascinujících fasádních ãi dvefiních ornamentÛ, unikátních
a originálních korouhviãek, jeÏ zde zanechali mistfii stavitelé, fiezbá-
fii, tesafii, sochafii nebo umûleãtí kováfii. V dne‰ní uspûchané dobû,
protkané sítûmi mobilních operátorÛ, kdy z kanceláfií a pokojÛ bli-
kají monitory poãítaãov˘ch sestav
a dûti si hrají ve virtuálním svûtû, jen stûÏí zastavíme svÛj krok, po-
zvedneme hlavu vzhÛru a zamyslíme se napfiíklad nad tím, kter˘ u-
mûlec obdarovan˘ fantazií dílo pro dal‰í pokolení zanechal. (Zaãít
soutûÏit mÛÏete kdykoliv, i s jedním ústfiiÏkem máte ‰anci na v˘hru.)

Jméno a pfiíjmení

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

Adresa

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

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

Místo, kde se objekt nachází

..................................................................................
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Divadlo Mahen R˘mafiov zve na pohádku
Je to jiÏ dvanáct let, co divadlo

Mahen v R˘mafiovû hraje kaÏd˘m

rokem pohádku pro dûti, na kte-

rou se tû‰í dûti nejen z R˘mafiova,

ale i Horního Mûsta, Velké ·táhle,

Bfiidliãné, Staré Vsi a Janovic,

které do divadla dojíÏdí. Jsou to ty

nejmen‰í dûti z M· a dûti 1. - 5.

roãníkÛ Z·. Nejsou to v‰ak jen

dûti, které mají rády pohádky, ale

i mládeÏ, studenti i dospûlí, ktefií

si udûlají rádi ãas a jdou se sv˘mi

ratolestmi do divadla, ponofiit se

na chvíli do divadelního kfiesla

a nasávat pfiíjemné divadelní

kouzlo, odráÏející se v radostn˘ch

oãích jejich potomka, kter˘ proÏí-

vá nezapomenutelné chvíle s lou-

peÏníky, ãerty, ãarodûjnicemi,

princeznami nebo nebojácn˘m

pasáãkem Kubou.

I letos tomu není jinak. Mahen na-

studoval veselou pohádku Vojtû-

cha Vackeho pod názvem Prin-
cezny a loupeÏníci aneb zmatky
kolem Katky. Vojtûch Vacke,

prozaik, dramatik a filmov˘ scé-

nárista, se narodil 1940

v Nezabudicích. Absolvoval dra-

maturgii na FAMU. PÛsobil

v Praze a o dvacet let pozdûji

v Uherském Hradi‰ti ve

Slováckém divadle jako jevi‰tní

technik. Organizoval rÛzné mlá-

deÏnické akce, byl reÏisérem 

amatérského divadla a redakto-

rem kulturního zpravodaje.

Napsal mnoho knih pro mládeÏ

a byl autorem divadelních her, po-

hádek a básní. ¤ada jeho knih by-

la zfilmována. Zemfiel v roce

1991.

Pohádku sehrajeme ve stfiedu 

24. ãervna v 17 hodin v Mûst-

ském divadle R˘mafiov.

Vstupenky jsou k dostání u po-

kladny divadla. 

Srdeãnû zvou MaheÀáci

Práce pfiírodovûdného krouÏku pfii Gymnáziu R˘mafiov
Stejnû jako v loÀském ‰kolním roce i letos se

studentky Gymnázia v R˘mafiovû zapojily do

projektu Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity

Palackého v Olomouci pod názvem Vûda je

zábava, kter˘ byl urãen pro ‰kolní kolektivy.

Studentky v biologickém krouÏku experi-

mentálnû i teoreticky fie‰ily zadan˘ pfiírodo-

vûdn˘ problém. Ty z vy‰‰ích roãníkÛ se

ve volném ãase zaãaly vûnovat projektu pod

názvem Sinice, mlad‰í studentky pak projek-

tu Plísnû kolem nás.

Studentky vypracovaly text práce, fotily, fil-

movaly, vytvofiily anketu pro obãany

R˘mafiova. Nejvíce ãasu ale strávily v biolo-

gické laboratofii, kde provádûly mnohé expe-

rimenty. 

V̆ sledky studentky zpracovaly v podobû zá-

vûreãné písemné práce, prezentace a posteru.

S projekty se 29. 5. 2009 soutûÏící zúãastni-

ly Tfietí studentské konference mlad˘ch pfií-

rodovûdcÛ, kterou pofiádala Univerzita

Palackého v Olomouci.

Za závûreãné práce kaÏdé soutûÏní druÏstvo

získalo 3. místo. Za poster si studentky vy‰-

‰ího gymnázia pfiivezly 1. místo. 

Foto a text: Marie Novotná

Fota: archiv AS Mahen
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zajímavá soutûÏ
Mûstská knihovna Bfiidliãná vyhla‰uje soutûÏ pro dûti s názvem

Zahrej si na ilustrátora knih.

Namaluj obálku své nejoblíbenûj‰í kníÏky. Je úplnû jedno, jak˘ to bu-

de motiv, zda pohádkov˘, dobrodruÏn˘, cestopisn˘ nebo jin˘, záleÏí

jen na tobû, co si vybere‰. Uzávûrka soutûÏe je 31. ãervence 2009. Na

v˘herce ãekají zajímavé vûcné ceny.

Oznámení
Z dÛvodÛ ãerpání fiádné dovolené bude Mûstská knihovna v Bfiidliãné

od 10. do 17. ãervence uzavfiena.

V˘borná akce oddílu kopané
Sobotní odpoledne 6. ãervna se

zapí‰e do análÛ oddílu kopané,

tak také u v‰ech, ktefií se nebáli

nepfiíznivého poãasí a pfii‰li se po-

dívat na b˘valé ãi souãasné fotba-

lové reprezentanty. ·koda Ïe ne-

pfiijeli dal‰í avizovaní hráãi, pfie-

sto ti, ktefií se pfiedstavili na hfii‰ti

nebo pfii velké autogramiádû, ne-

zklamali nikoho. V rámci fotbalo-

vého odpoledne sehrály pfiípravky

Bfiidliãné a R˘mafiova dva zápasy,

poté se pfiedstavili hráãi staré gar-

dy obou oddílÛ. Následovala jiÏ

zmínûná velká autogramiáda, kte-

rá se díky neãekanému zájmu jak

dospûl˘ch, tak hlavnû dûtí, protá-

hla na více jak hodinu. TudíÏ

hlavní zápas zaãal se zpoÏdûním,

ale nikomu to nevadilo a po ne-

zbytném focení, kdy fotografÛ na

plo‰e bylo více neÏ hráãÛ, mohl

dlouho oãekávan˘ maã Ujfalu‰i

versus Reprezentanti zaãít. Obû

soupefiící strany pojaly tento zá-

pas víceménû jako ukázku fotba-

lové techniky a pobavení pfiítom-

n˘ch divákÛ neÏ opravdov˘ boj

o vítûzství. V parádiãkách a kliã-

kách vynikali hlavnû Fenin

a Heinz, pozadu nezÛstali ani o-

statní a diváci se parádnû bavili.

O tom, Ïe to byla více ‰ou pro di-

váky neÏ cokoliv jiného, svûdãí

i koneãné skóre 5:5. Veãer venku

na parketu nebo na místní kuÏelnû

pokraãovala zábava hostÛ. Marek

Heinz si napfiíklad vyzkou‰el

místní kuÏelnu a docela se mu da-

fiilo. A Martin Fenin shrnul své

pocity z této akce slovy: „Já se

snaÏím lidi bavit, legraci mám
v krvi. Mnû se tady líbilo a oprav-
du jsem si to tady uÏil.“ Toto bylo

nejlep‰í vysvûdãení pofiadatelÛm,

ktefií tuto akci dlouho dopfiedu or-

ganizovali ve spolupráci hlavnû

s Tomá‰em Ujfalu‰im a dal‰ími. 

Text a foto D. Mach

Plavání pro vefiejnost v ãervnu
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 - 20.00
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.

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
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Pátek 19. 6. 2009
PROGRAM:

17.00 setkání prvních osídlencÛ Bfiidliãné z roku

1946 a polské delegace s burmistrem Ujazdu

Tadeuszem Kauchem a starostou mûsta

Bohumírem Kamencem. Uskuteãní se ve

Spoleãenském domû v Bfiidliãné.

Sobota 20. 6. 2009
PROGRAM:

12.15 - 13.00 „Zveme vás na slavnosti“ - pochod

Mûstského dechového orchestru Bruntál za

doprovodu maÏoretek (od Spoleãenského do-

mu na hfii‰tû)

13.00 - 13.30 zahájení slavností - projev starosty mûsta

Bfiidliãná a burmistra polského Ujazdu, infor-

mace o prÛbûhu slavností

13.30 - 14.15 „Vyhrává nám kapela“ - Mûstsk˘ dechov˘

orchestr Bruntál, vystoupení ãesk˘ch a pol-

sk˘ch maÏoretek

14.15 - 15.00 „ZlomeÀáci“ - country kapela

15.00 - 15.45 „The Pant“ - hardrock

15.45 - 16.15 „Dunajec“ - slovensk˘ folklór - energická

hudba, krásné písnû a temperamentní tance ze

Slovenska

16.15 - 16.30 „HIP HOP“ - taneãní skupina z R˘mafiova

a z polského Ujazdu

16.30 - 18.00 „Don Quijote de la Ancha“ - divadelní pfied-

stavení Divadla klauniky Brno v reÏijním ve-

dení Boleslava Polívky

18.00 - 18.45 „Dunajec“ - slovensk˘ folklór - energická

hudba, krásné písnû a temperamentní tance ze

Slovenska

19.00 - 20.00 „Gnomus“ - stfiedovûk trochu jinak, uhranãi-

vé rytmy a magické melodie stfiedovûku

20.00 - 02.00 „Fofrovanka“ - k tanci a k poslechu vyhrává

kapela z Uniãova

DOPROVODN¯ PROGRAM:

13.30 - 15.00 „Indiánské léto“ - soutûÏe a hry pro dûti s ce-

nami (malování na obliãej, v˘roba korálkÛ

a ‰perkÛ a dal‰í), indiáni v‰ech vûkov˘ch ka-

tegorií vítáni

14.30 - 20.00 skákací trampolína, nafukovací hrad, dûtsk˘

kolotoã

15.00 - 19.00 horolezecká stûna pro vût‰í a velké horolezce

15.00 - 19.00 „Teatro di baloni“ - pfiedstavení s balónky,

v˘roba zvífiátek z balónkÛ

15.00 - 17.00 „SK Pental Bfiidliãná“ - jízda na koních

15.00 - 16.00 m‰e v kostele Tfií králÛ v polském jazyce, po

skonãení m‰e koncert pûveckého souboru

„Bernardini“
15.30 - 16.00 ukázka cviãení psÛ

16.30 - 18.00 mezinárodní fotbalové utkání - TJ Kovohutû

Bfiidliãná s polsk˘m t˘mem Ujazd

22.30 ohÀostroj

na fotbalovém hfii‰ti v Bfiidliãné

Tento projekt je spolufinancován z ERDF v rámci OPPS âR - PR 2007 - 2013
„Pfiekraãujeme hranice“ „Przekraczamy granice“

V dobû konání mûstsk˘ch slavností v areálu fotbalového hfii‰tû doporuãujeme nav‰tívit stánkov˘ prodej
- batikové obleãení, vyrábûné ‰perky, medovina, vãelí produkty, dfievûné a kovové ‰perky, frgály, ‰tramberské u‰i, 

domácí brambÛrky a tyãinky, s˘ry a jiné ãeské produkty.

BOHATÉ OBâERSTVENÍ!!!

Ve‰ker˘ program a atrakce v areálu fotbalového hfii‰tû pro dûti i dospûlé ZDARMA!

MoÏnost v˘hry pûkn˘ch cen pro dûti i dospûlé v rÛzn˘ch soutûÏích.

Vstup zdarma!

5. roãník
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Z okolních obcí a mûst

Kapky padaly, májka padla
Poslední kvûtnovou sobotu ne-

bylo zrovna v˘stavní poãasí.

Ondfiejov‰tí s pfiilehl˘m okolím

(tedy R˘mafiovem) si v‰ak nene-

chali vzít dobrou náladu. U koli-

by stála ‰tíhlá nazdobená májka.

A uÏ se scházeli dospûláci i dûti,

obãerstvili se domácími klobás-

kami a nápoji podle chuti, za-

koupili si losy do bohaté tombo-

ly. Náhle se objevili ãtyfii ãerní

jezdci na motorkách! Ty motor-

ky hodnû pamatovaly, ale jely.

Motorkáfii i se svou spolujezdky-

ní, pûtiletou Helenkou, zasedli

ke stolu, vydatnû popili kofoly,

ochutnali klobásy, pak byli poÏá-

dáni starostkou Ondfiejova, aby

pomohli obci skácet májku.

Protáhli se, zatanãili moderní ta-

neãek, pak vzali pilu rezavou jak

li‰ka, namazali pivem a zaãali

s kácením. Víte, Ïe v tu chvíli

vykouklo i zvûdavé sluníãko? Po

chvíli se májka-druÏiãka porou-

ãela k zemi. Pfiesnû tam, kde mû-

la, vy‰lo to snad na centimetr.

Fla‰ky z vrcholku se zmocnila

dûvãata.

Zábava pokraãovala, hudba hrá-

la, sedmdesát cen na‰lo své v˘-

herce a byla skvûlá nálada. Je to

dobfie, milí Ondfiejováci, Ïe se 

umíte sejít a máte k sobû blízko!

Slu‰í se také podûkovat v‰em,

kdo pomohli a pfiispûli. Jmenuj-

me alespoÀ nejvût‰í sponzory:

MûÚ R˘mafiov, papírnictví paní

Hákové, prodejna H+H, Sto-

noÏka, pánové Háma, Polách,

Bernátek, Rechtofiík a dámy

Kremerová, Kováãová a Sedláã-

ková. Podûkování patfií také

manÏelÛm Pipov˘m právû za dû-

ti, které jedly, jedly, nedojedly,

proto si je‰tû v˘borné trubiãky

a ‰áteãky odná‰ely domÛ.

UÏ teì vás v‰echny Ondfiejov‰tí

zvou na pojídání ‰vestkov˘ch

knedlíkÛ, které se uskuteãní po-

slední srpnovou sobotu 29. 8. od

13 hodin. Si

Obnova Svatého kfiíÏe
nad obcí RyÏovi‰tû

Mimo probíhající projekty, mezi nûÏ patfií napfiíklad Modernizace Z·

a M· RyÏovi‰tû, podpofiená dotací Regionálního operaãního progra-

mu Moravskoslezsko, Rekonstrukce sociálního zafiízení v kinû, pod-

pofiená Státním zemûdûlsk˘m intervenãním fondem, Na‰e hfii‰tû,

podpofiená ministerstvem pro místní rozvoj, nebo Rekonstrukce ãás-

tí místních komunikací, podpofiená Moravskoslezsk˘m krajem, zahá-

jila obec RyÏovi‰tû práce i na projektu Obnova Svatého kfiíÏe nad ob-

cí RyÏovi‰tû. Tento projekt je podpofien Nadaci VIA v rámci progra-

mu Fond kulturního dûdictví - Záchrana drobn˘ch památek místního

v˘znamu (2009).

Jedná se o kfiíÏ asi deset metrÛ vysok˘, kter˘ nechala postavit v roce

1909 rodina Kirchner, aby oznaãoval vodní pfiedûl Dunaje a Odry,

hlavnû v‰ak pro obãany, ktefií tímto územím procházeli z Vevefií

a z KnûÏpole do RyÏovi‰tû za prací a do místního kostela. Na kfiíÏi

byl nápis: „Ty jsi nás, ó Pane, stvofiil pro sebe, ale na‰e srdce je ne-

klidné, a pro oddech v klidu má pro tebe, poutníku, slouÏit tento kfiíÏ

jako dobr˘ prÛvodce, zvlá‰tû v mlze a v drsn˘ch zimních mûsících“.

V 70. letech se po úderu blesku (a téÏ kvÛli stáfií dfieva) kfiíÏ asi metr

nad zemí ulomil. Torzo tohoto kfiíÏe je na pÛvodním místû dodnes.

Cílem obce RyÏovi‰tû je ve spolupráci s obyvateli  kfiíÏ obnovit, zfií-

dit u nûj odpoãinkové místo a navrátit obãanÛm vztah k drobn˘m pa-

mátkám, které se kolem nás nacházejí. Eva La‰áková

Pozvánka

Srdeãnû vás zveme
na zahájení provozu projektu

Pfiíbûh lesÛ a lidí
R˘mafiovska - pokraãování

20. ãervna 2009 v 15 hodin
ve Stránském

Program:

15.00 - krátk˘ úvod: Vladimíra

Kfienková (Obãanské

sdruÏení Stránské),

Mgr. Jifií Karel (autor knihy)

- Slavnostní otevfiení za úãasti sponzorÛ,  

brigádníkÛ, zástupcÛ nadace Via

a Dobroãinného fondu Philip Morris âR

- Prohlídka bylinné zahrady, opraven˘ch 

rybníkÛ, otuÏovací zóny a spu‰tûní maket 

technick˘ch staveb pohánûn˘ch vodou 

(vodní ml˘n, katr a hamr).

16.00 - Premiérové vystoupení

místních ochotníkÛ.

Divadelní spolek Pec uvede

pohádku Taneãek pfies dvû pekla.

V‰ichni, ktefií se podíleli na realizaci projektu, 

aÈ uÏ sponzorsk˘m darem ãi prací, budou vyzváni 

k hromadnému pfiestfiiÏení pásky. 

JelikoÏ není v na‰ich moÏnostech zajistit nÛÏky 

v takovém poãtu, vezmûte si prosím vlastní.

Tû‰íme se na vás. 

Obãanské sdruÏení Stránské

Foto: archiv OV Ondfiejov

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Sport

Desetiboj dosprintoval do cíle
Tak opût uplynulo deset mûsícÛ

od chvíle, kdy jsme se rozhodli

pravidelnû testovat, zda uÏ patfií-

me do starého Ïeleza, ãi zda je‰-

tû zvládneme nûco ubûhnout,

skoãit, vystfiílet atd.

Poslední disciplína - bûh na 60

m - zaklepala na dvefie v pátek

12. 6. 2009. ByÈ bylo datum sko-

ro letní, poãasí nám zrovna moc

nepfiálo. Chladno a dé‰È visící ve

vzduchu odradilo mnoho závod-

níkÛ. Jednu v˘hodu to ale mûlo 

- leto‰ní „‰edesátka“ byla snad

nejrychleji odbûhnutou disciplí-

nou v historii. Poslední závodní-

ky uÏ skropil dé‰È a moÏná je po-

pohnal do cíle.

Leto‰ní achillovou patou byla 

úãast. Jediná kategorie, která se

mÛÏe chlubit stabilním poãtem

závodníkÛ, je kategorie muÏi C.

Ti zaklekli do blokÛ jako první.

Nekonalo se Ïádné pfiekvapení 

- první dvû místa kopírují i cel-

kové pofiadí, vítûzství si pojistil

svou rychlostí Ivo Volek pfied

druh˘m Jardou Hofmanem. Na

tfietí místo se ve sprintu prodral

Vojta Hrdina, kter˘ pfiedbûhl cel-

kovû tfietího Va‰ka Orlíka.

Záhy se na start postavily Ïeny

B. Ve dvou rozbûzích se podûlily

o medailové pozice takto: vítûz-

kou je Markéta Míãková, druhou

pozici vybojovala Alena

Jurá‰ová a tfietí místo si vybûha-

la Dana DoleÏelová. Pravidelní

ãtenáfii si jistû v‰imnou paradoxu

v celkovém pofiadí v této katego-

rii - byÈ sedm disciplín vyhrála

Markéta Míãková, celkovû obsa-

dila ãtvrté místo. Dodateãné bo-

dy totiÏ soutûÏící získávají za

vûk a pfii malém poãtu úãastníkÛ

dochází ke zkreslení celkového

souãtu. Proto vás vyz˘váme, 

abyste odhodili pohodlnost a pfii-

‰li si také zasoutûÏit - vûk zde

není handicapem, ale mÛÏete

z nûj i profitovat!

O moc rÛÏovûj‰í situace není ani

v kategorii Ïeny A, se‰lo se nás

‰est. První skoãila s náskokem

jedné desetiny sekundy Katka

Koláfiová. O druhé místo se strhl

boj, byÈ v rÛzn˘ch rozbûzích.

Nakonec ve stejném ãase dobûhly

Olga Valová a Lenka Metelkova

(dfiíve Czedronová). Do celkové-

ho pofiadí promluvila nejhlasitûji

právû Katka Koláfiová, které d˘-

chala na záda loÀská vítûzka

Andrea Továrková. Na stupnû ví-

tûzÛ se právû druh˘m místem ve

sprintu dostala Lenka Metelkova.

MuÏi B se drÏeli názvu románu

Karla Poláãka - bylo jich pût.

A dva z nich byli velmi rychlí 

- vítûz Miroslav

Slouka a druh˘ Ale‰

Bodlák dokázali

stlaãit ãas pod 9 vte-

fiin. Na tfietím místû

s mírn˘m odstupem

dobûhl Josef

Svedoník. I tak mu

to staãilo na celkové

vítûzství, celkovû

druh˘ skonãil Ale‰

Bodlák, tfietí Hynek

JankÛ.

Jako obvykle nej-

rychlej‰í nakonec 

- muÏi A. Nepfiízni-

vé poãasí se pode-

psalo na úãasti

i v této jindy nabité

kategorii. Nikdo z pfiítomn˘ch

nedokázal konkurovat rychlosti

Karla Tomana, kter˘ rozkmital

své tretry na 7,72 s. DÛstojn˘m

partnerem mu byl Pavel

Kon‰tack˘ s ãasem 7,85 s. Na

tfietím místû dosprintoval Luká‰

Janáã. Celkovému pofiadí v‰ak

vévodili jiní borci. Letos nastala

invaze bratfií HnilÛ - první místo

ukofiistil Jifií Hnilo pfied sv˘m

bratrem Honzou. Tfietí skonãil

Úãastníci r˘mafiovského desetiboje Fota: archiv R˘m. desetiboje

Desetiboj muÏi A Desetiboj muÏi B

Desetiboj Ïeny A Desetiboj Ïeny B

Desetiboj muÏi C
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pravideln˘ medailista Jifií Jaro‰.

Sportovci jsou obecnû druÏní

a veselí. A r˘mafiov‰tí desetibo-

jafii se vÏdy snaÏí rozlouãit 

s uplynul˘m roãníkem se stejnou

vervou, s jakou bojují na sporto-

vi‰tích. Letos jsme se se‰li v res-

tauraci u Hrozna, po nároãn˘ch

bojích jsme se obãerstvili v˘bor-

n˘m gulá‰kem s cibulí z kuchy-

nû pana Dvofiáka, ãímÏ jsme na-

brali síly k jedenácté disciplínû 

- taneãním kreacím v rytmu hud-

by Rudy a Standy do brzk˘ch

ranních hodin.

Jako kaÏdoroãnû musíme vyslo-

vit velk˘ dík hlavní organizátor-

ce Alenû Jurá‰ové, která nese

bfiímû zaji‰tûní celé akce, stejn˘

dík patfií i organizátorÛm jednot-

liv˘ch disciplín a nakonec

i v‰em úãastníkÛm. Podûkování

rovnûÏ náleÏí mûstu R˘mafiov,

které tuto akci pro nej‰ir‰í vefiej-

nost finanãnû podporuje.

Doufáme, Ïe se sejdeme v hoj-

nûj‰ím poãtu na startu dal‰ího

roãníku, kter˘ bude zahájen

v záfií cyklistikou v rámci

R˘mafiovské padesátky. Pfiijìte

si vyzkou‰et, jak jste na tom!

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Bednáfi zvítûzil na mistrovství Moravy a Slezska
Ve dne 30. kvûtna se v Uherském Hradi‰ti konalo mistrovství

Moravy a Slezska v atletice. Nechybûl zde ani R˘mafiovák Tomá‰

Bednáfi, kter˘ se vrací na závodní ovál po dvoumûsíãní pauze, zapfií-

ãinûné operací, jiÏ musel podstoupit. Tomá‰ se pfiedstavil na své ob-

líbené trati 1500 m. Na start se postavila desítka bûÏcÛ. Hned od star-

tu bylo jasné, Ïe se nepobûÏí rychl˘ závod. Tomá‰ se drÏel v ãelní

skupinû, které od 400 m udával tempo. Na kilometru uÏ mûl vypra-

covan˘ desetimetrov˘ náskok, kter˘ je‰tû do konce závodu nav˘‰il,

a s velkou rezervou vyhrál ve v˘sledném ãase 3:53,18. Dobûhl si tak

pro titul mistra Moravy a Slezska. „S ãasem jsem spokojen˘, protoÏe
mû v posledních mûsících trápilo zdraví a nemohl jsem trénovat na-
plno. Dûlal jsem jen udrÏovací cviãení a doplÀkové sporty, aby návrat
k plnému tréninku nebyl tak tûÏk˘. Pfiípravu jsem zahájil teprve pfied
pûti t˘dny, takÏe je‰tû musím nûco dotrénovat, abych bûÏel podle
sv˘ch pfiedstav,“ sdûlil dojmy bezprostfiednû po závodu úspû‰n˘ atlet

Tomá‰ Bednáfi. Je potû‰ující, Ïe na sportovní aktivity tohoto závodní-

ka kaÏdoroãnû pfiispívá i mûsto R˘mafiov. JiKo

Jesenick˘ ‰nek pokraãoval ãasovkou na Skfiítek
První ãervnov˘ víkend se jiÏ po ãtrnácté sje-

li cyklisté ze v‰ech koutÛ republiky i ze

Slovenska na tradiãní ãasovku Na Skfiítek.

Od samého zaãátku je tento závod souãástí

seriálu závodÛ Jesenick˘ ‰nek, kter˘ se jezdí

v okresech Bruntál, Jeseník a ·umperk.

V posledních pûti roãnících je také zafiazen

do seriálÛ závodÛ TOP âEZ sport, a tak se jej

úãastní energetici ze v‰ech regionÛ âeské re-

publiky. Na závod jiÏ tradiãnû pfiijíÏdûjí

i hendikepovaní cyklisté, ktefií absolvují tuto

ãasovku jako souãást âeského poháru.

Vítûzové jednotliv˘ch kategorií byli vyhlá‰e-

ni ve Staré Vsi v pohostinství Dany

Neshodové, kde na‰li cyklisté zázemí pfied

nepfiízniv˘m poãasím, jeÏ závod doprováze-

lo. Z místních cyklistÛ se v kategorii B (30

aÏ 40 let) umístil na druhém místû Petr

Chaloupka, jezdící za SOK Kratochvíl, v ka-

tegorii C (40 aÏ 50 let) obsadil Martin Vala

z místního pofiádajícího oddílu CK Stará Ves

tfietí pfiíãku. Pofiádající oddíl mûl rovnûÏ za-

stoupení v juniorské kategorii Lubo‰em

Orságem. Ten skonãil na druhém místû.

Závodu se také zúãastnili i rekreaãní cyk-

listé, ktefií ãasovku absolvovali s dítûtem

v sedaãce nebo v pfiívûsném vozíku. Závod

rovnûÏ vlastní silou vyjela jiÏ podruhé se-

dmiletá Adéla StrÏínková. Podrobné v˘sled-

ky jsou k nahlédnutí na internetové adrese

www.jesenickysnek.cz

Pofiadatelé závodu by chtûli podûkovat v‰em,

ktefií se aktivnû podíleli na hladkém prÛbûhu

závodu - dobrovolníkÛm z CK Stará Ves,

rozhodãím Franti‰ku Horákovi a Franti‰ku

StaÀkovi, SVâ R˘mafiov a skupinû RoJaVa,

bez které by závod snad ani neprobûhl.

Foto a text: Karel StrÏínek

Na Kubitárnû závodili cyklisté
V nedûli 24. kvûtna se ve Stráleckém 

údolí u R˘mafiova na atraktivních lyÏafi-

sk˘ch tratích Na Kubitárnû konal tra-

diãní závod horsk˘ch kol. Zúãastnil se

jej rekordní poãet 139 startujících jezd-

cÛ. Pfies nepfiíznivou pfiedpovûì meteo-

rologÛ se závod konal za pomûrnû slu-

neãného a teplého poãasí. O pohodovou

a pfiátelskou atmosféru se jiÏ tradiãnû

staral t˘m pofiadatelÛ z Cykloklubu

Stará Ves, za coÏ jim patfií podûkování.

Konkurence byla v leto‰ním roce ob-

zvlá‰È vysoká. Juniorsk˘ reprezentant

Matûj Lasák a dvojice cyklistÛ z Baníku

Ostrava na ãele závodu pfiedvedla divá-

kÛm neuvûfiitelnû vysoké tempo.

Pofiadatelé dûkují v‰em partnerÛm závodu:
Autodûdoch, Cykloklub Stará Ves, Pekárna R˘mafiov, SVâ R˘mafiov, Lesy âR, s. p., Lesní sprá-

va Janovice, M+M, Almon, SKI Klub RD R˘mafiov a

Foto a text: Luká‰ Vala

Foto: archiv T. Bednáfie
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KOSMETICKÉ A MASÁÎNÍ STUDIO
JANA RY·ÁNKOVÁ

VÁM NABÍZÍ SVÉ SLUÎBY

BARVENÍ ¤AS A OBOâÍ MASÁÎ CELÉHO TùLA

âI·TùNÍ PLETI MASÁÎ KRâNÍ PÁTE¤E

MASÁÎ OBLIâEJE, KRKU, DEKOLTU MASÁÎ ZAD

ODSTRANùNÍ CHLOUPKÒ MASÁÎ RUKOU

LÍâENÍ MASÁÎ NOHOU

ZÁKAZNÍKY

O·ET¤UJEME

PO - SO

OBJEDNÁVKY

P¤IJÍMÁME NA TEL.:

606 314 153

DÁRKOVÉ KUPONY

V CENù:

200 Kã, 400 Kã,

600 Kã

Poliklinika,

Pivovarská 11

(pfiízemí), R˘mafiov
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PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

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

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

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

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

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

PP rr áá cc ee   nn aa   PP CC
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KOVÁ¤STVÍ - ZÁMEâNICTVÍ

MfiíÏe na míru, okrasné a pfiitom bezpeãnostní,
dle individuálních pfiání zákazníkÛ,
zhotovíme v rÛzn˘ch provedeních

KONTAKT:
Tel.: 554 230 045

Mobil: 723 773 363; 607 515 489
Fuãíkova 125, 765 01 R˘mafiov

JI¤Í HANSLIAN
- vjezdové brány,

branky
- kovové ploty

- vnitfiní,
vnûj‰í zábradlí
- okrasné mfiíÏe

- reklamní panely
- bytové doplÀky

- schodi‰tû



V nedûli 31. kvûtna bojovaly nejlep‰í závodnice z celé âeské repub-

liky o mistrovské tituly v aerobiku. Do sportovní haly UK v Praze

Hostivafii se sjelo pfiibliÏnû 500 finalistek ze v‰ech krajÛ na‰í repub-

liky. JiÏ samotná úãast na tomto velkém finále je obrovsk˘m úspû-

chem a snem, kter˘ se nûkter˘m závodnicím nikdy nesplní.

Postup do velkého praÏského finále si musí dûvãata tvrdû vybojovat

v krajsk˘ch kolech. V tûchto postupov˘ch kolech závodí v kaÏdém

kraji a kaÏdé kategorii pfiibliÏnû 100 závodnic a do Prahy postupuje

z kaÏdého kraje a kaÏdé kategorie jen 15 nejlep‰ích. Závodnice SK

Studio sport a zdraví byly letos dobfie pfiipravené a postup do Prahy

si vybojovalo 7 dûvãat:

1. kategorie:
Bára Kuzmíková (47.)
Klára Zifãáková (54.)
Mí‰a Br‰Èáková (68.)

3. kategorie: 4. kategorie:
Jana ·andová (47.) Zuzana Buãková (21.)

R˘mafiovská dûvãata cviãila nádhernû a podala svÛj maximální v˘-

kon, soupefiky v‰ak byly silné, a tak se nám letos na vysnûné medai-

le nepodafiilo dosáhnout. Trenérky byly s v˘kony dûvãat i s hodnoce-

ním rozhodãích spokojené, potvrdilo se, Ïe R˘mafiovsk˘ aerobik se

ve svûtû urãitû neztratí, vÏdyÈ umístûní dûvãat v celorepublikovém

Ïebfiíãku bylo v˘borné. Dûvãata sice odjíÏdûla z Prahy trochu zkla-

maná, ale s velk˘m pfiedsevzetím, Ïe musí je‰tû více trénovat, aby se

v roce 2010 opût v R˘mafiovû zabl˘skla medaile z MâR.

Více na www.studiosportazdravi.cz.

Lydie ·védíková, pfiedsedkynû SK
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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.

Soukromá fiádková inzerce

Prodej
Prodám druÏstevní byt 3+1 na Revoluãní ulici v R˘mafiovû. 

Tel.: 724 249 562.

SoutûÏní Aerobic Master Class 2009 v rámci republiky
2. kategorie:
Na‰e dvû favoritky byly v˘borné,

probojovaly se aÏ do nejuÏ‰ího fi-

nále: ·árka Zapletalová (7.)
Tereza Krywdová (10.)

Foto: archiv Studia sport a zdraví
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