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Obec Stará Ves oslavila 450 let 
od svého zaloÏení 

V nedûli uvítalo mûsto R˘mafiov 
do Ïivota nové obãánky

Îe alkohol za volant nepatfií, uÏ ví i 22let˘
fiidiã vozu Alfa Romeo

Kam a kdy k lékafii v R˘mafiovû: 
adresy, ordinaãní doba, kontakty

Na Bartákovû ulici probíhá rekonstrukce
plynovodu

ročník XI I I .
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Po tragické události v Norsku v mnoha ãesk˘ch médiích charakteri-

zovali teroristu Breivika tím, Ïe poslouchá váÏnou hudbu, hraje

World of Warcraft, ãte Kafku a sleduje Ïensk˘ fotbal.

Stejnû jako mnohokrát pfiedtím mû napadlo, ãím si váÏná hudba za-

slouÏila svou nevalnou povûst...

Pokud sledujete detektivní filmy nebo televizní seriály, urãitû jste si

v‰imli, Ïe poslech váÏné hudby je vyhrazen záporn˘m postavám.

Burácení Beethovenov˘ch symfonií ilustruje, kterak zl˘ zloãinec

pfiipojuje ãerven˘ a modr˘ drát na budoucí bombû k ãasovému spí-

naãi, kter˘ bude hodnému detektivovi odpoãítávat vtefiiny do zá-

chrany svûta. Sérioví ãi masoví vrahouni mívají v oblibû vût‰inou 

opery Richarda Wagnera. A zatímco fe‰áãtí chirurgové provádûjí ris-

kantní a chlapácké operace za doprovodu rockového náfiezu, patolog

poslouchá pfii práci Mahlera.

Obecné povûdomí tedy je, Ïe kdo poslouchá klasiku, je zloduch, ma-

gor, úchyl, v lep‰ím pfiípadû jen snob („Na co si to hraje‰?“). Pfiitom

váÏná, nebo chcete-li, klasická hudba má v na‰em Ïivotû mnohem

zásadnûj‰í postavení, neÏ jsou mnozí z nás ochotni pfiipustit.

Troufám si fiíct, Ïe nejménû 85 % romantick˘ch filmÛ konãí polib-

kem za zvuku smyãcÛ - a filmy vÛbec jsou plné klasické hudby.

Pfiinejmen‰ím u Hvûzdn˘ch válek by kaÏd˘ poãítal s elektronickou

hudbou, ale kdepak - John Williams napsal skladby pro symfonick˘

orchestr plné motivÛ z dûl Stravinského, Wagnera, Waltona, Orffa.

I mnohé populární skladby jsou vlastnû pracemi klasick˘ch autorÛ -

tfieba slavná píseÀ All By Myself, kterou si v historii zazpívalo kro-

mû filmové Bridget Jonesové více neÏ tfiicet interpretÛ vãetnû Franka

Sinatry a Céline Dion (u nás napfiíklad Karel Gott nebo Lucie Bílá),

je notu od noty 2. vûta klavírního koncertu C moll ruského roman-

tického skladatele Sergeje Rachmaninova.

Zejména opera je svou emotivností a exkluzivitou snadn˘m terãem.

Pfiitom znalosti lidí, ktefií kfiiãí Operu nikdy!, se omezují na hodiny

hudební v˘chovy na základní ‰kole a jednu povinnou ‰kolní náv‰tû-

vu zájezdního pfiedstavení, moÏná je‰tû nûkdej‰í tradiãní novoroãní

Prodanou nevûstu. Ale operní vlak odsvi‰tûl v souãasné dobû mno-

hem dál, ve ‰piãkovém divadle by se dnes uÏ neuplatnily kredenci-

ózní divy ani pfies-centní pûvci. Dne‰ní operní scény vyÏadují, aby

jejich hvûzdy nejen v˘bornû zpívaly, ale aby podávaly také bez-

chybn˘ hereck˘ v˘kon, a kdyÏ se podíváte na souãasné operní svû-

tové ‰piãky, uvidíte neskuteãnû pohledné a charismatické dámy

(Anna Netrebko, Kate Lindsey, Elina Garanãa) a pány (Jonas

Kaufmann, Rolando Villazón, Lawrence Brownlee, Ildebrando

D‘Arcangelo).

Myslím, Ïe hlavní problém spoãívá v tom, Ïe pro skuteãné vnímání

nûkteré hudby musíte mozek naplno zapnout, jiná hudba slouÏí k to-

mu, abyste si mozek vyãistili, a pro nûkteré hudební styly se vám za-

tracenû vyplatí nechat mozek uÏ v ‰atnû. A váÏná hudba patfií do té

první skupiny, musíte prostû zapnout mozek - prokazatelné je to v˘-

zkumem tzv. Mozartova efektu, podle nûhoÏ pomáhá poslech

Mozartovy (a Bachovy) hudby v˘raznû zlep‰it ãasovû prostorovou

orientaci.

Vztah váÏné a populární hudby je pro mû obdobou vztahu golfu

a fotbalu. Jsou to prostû jiné svûty, jiné hry, jiná hfii‰tû, jiní hráãi, ji-

ní diváci. Nûkdy si golfisté, snad vedeni touhou po obecné populari-

tû, zajdou s pfiáteli fotbalisty zaãutat, a naopak fotbalisté, ktefií touÏí

po uznání od „elity“, si vyzkou‰ejí jednu partii golfu. V obou pfiípa-

dech jde v‰ak o ojedinûlé úlety, které za mnoho nestojí.

Proã vlastnû fanou‰ci nutí obû skupiny, aby se sbliÏovaly? VáÏnou

hudbu nijak neobohatí, kdyÏ ji bude interpretovat druhofiadá popová

hvûzdiãka, a populární skladby nezískají na hodnotû, kdyÏ je bude

interpretovat symfonick˘ orchestr. Fotbal taky nebude lep‰í, kdyÏ se

bude hrát s golfov˘m míãkem...

Sympatick˘ popularizátor váÏné hudby André Rieu koncipuje svá

vystoupení jako pfiedstavení, která pfiitáhnou mainstreamové publi-

kum, stejnû jako Pavel ·porcl. Na jejich koncerty je vÏdy vyprodá-

no, a pfiijdou tam i diváci, ktefií by na jin˘ koncert váÏné hudby ne-

pfii‰li. Jejich snaha je obecnû vnímána jako chvályhodná, já si v‰ak

spí‰ váÏím umûlcÛ, jako je ãesk˘ violoncellista Jifií Bárta, kter˘ kdy-

si dávno v televizním rozhovoru vysvûtloval, Ïe nechce mít pln˘ sál

pi‰tících puberÈaãek, ale radûji jen tfietinu kapacity sálu, ale obsaze-

nou lidmi, ktefií budou poslouchat hudbu.

Závûrem mi nezb˘vá neÏ, moÏná trochu jedovatû, zopakovat závûr

jednoho z Platonov˘ch dialogÛ: Co je krásné, není snadné. ona

Pár slov... o hudbû
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Akce hradu Sovince

JEST¤ÁB POTULNÉHO TRUBADURA
17. a 18. záfií 2011

Sokolnické netradiãní prohlídky

Ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ

Sokolnické besedy a lov atrapy kofiisti

Náv‰tûvníky ãeká prohlídka hradu s kost˘movan˘m prÛvod-

cem, zpestfiená hran˘mi scénkami

Srdeãnû zve Muzeum Bruntál a posádka hradu Sovince
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V pondûlí 22. srpna se konala 

14. schÛze Rady mûsta R˘mafio-

va. Pfiiná‰íme struãn˘ obsah hlav-

ních bodÛ, které byly na progra-

mu.

Prvním bodem jednání byla do-

pravní situace ve mûstû k 31. ãer-

venci 2011. Odbor dopravy a sil-

niãního hospodáfiství zpracoval

zprávu, ve které se uvádí, Ïe v le-

to‰ním roce nebude dokonãena 

2. etapa opravy komunikace R˘-

mafiov - Val‰ovsk˘ Îleb. Správa

silnic Moravskoslezského kraje,

stfiedisko Bruntál, provedla opra-

vu komunikace (nov˘ povrch

a odvodnûní) na silnici III/4456

KfiíÏov - Sovinec v délce 700 m.

Z oprav místních komunikací

probûhla pfiedev‰ím jarní údrÏba

a zástfiiky v˘tlukÛ v hodnotû pfii-

bliÏnû 1 mil. Kã. Novû byla asfal-

tobetonovou smûsí zrekonstruo-

vána ãást ulice Úvoz po kfiiÏovat-

ku s ulicí Revoluãní za 226 tis.

Kã. Pfiipraveno je parkovi‰tû na

Pivovarské ulici za 148 tis. Kã

(akce pfiechází z loÀského roku),

dokonãení komunikace na ul.

Pod Svahem za 185 tis. Kã a no-

v˘ povrch z ulice Revoluãní do

boãní uliãky mezi zástavbu za

664 tis. Kã.

Z pû‰ích komunikací by tou nej-

v˘znamnûj‰í mûla b˘t oprava, zú-

Ïení chodníku a vytvofiení podél-

n˘ch stání pro automobily na tfií-

dû HrdinÛ od NádraÏní ulice aÏ

po kfiiÏovatku s ulicí Dukelskou

za celkem 1,2 mil. Kã a dále

chodník na tfiídû HrdinÛ mezi kfii-

Ïovatkami s ulicí OkruÏní

a Tomá‰e Matûjky. Jde o rekon-

strukci a zúÏení chodníku za cel-

kem 500 tis. Kã. Plánuje se i re-

konstrukce chodníku na Revo-

luãní ulici od kfiiÏovatky s tfiídou

HrdinÛ za 115 tis. Kã a koneãnû

chodník na Opavské ulici mezi

kfiiÏovatkami s komunikací do

Harrachova a ke kapli V Lipkách

za 610 tis. Kã. Ceny oprav jsou 

uvedeny pfiibliÏnû.

V˘znamné opravy a budování

parkovi‰È nastanou na sídli‰ti

Hornomûstská - Lidická, kde zaã-

ne první etapa revitalizace sídli‰-

tû. PfiestoÏe mûsto kaÏd˘ rok bu-

duje nová parkovací místa, je do-

pravní situace v R˘mafiovû stále

nevyhovující, zvlá‰tû kvÛli zv˘-

‰enému provozu v centru mûsta.

Stávající plochy neodpovídají

souãasn˘m potfiebám silniãního

provozu, rok od roku vzrÛstá po-

ãet motorov˘ch vozidel. To vede

k neustálému poru‰ování zákona

ã. 361/2000 Sb., o provozu na po-

zemních komunikacích, jelikoÏ

fiidiãi vyuÏívají ke stání pfiilehlé

místní komunikace a tím omezují

plynulost provozu.

V leto‰ním roce byla do rozpoãtu

odboru DaSH na dopravní znaãe-

ní schválena ãástka 100 tisíc Kã.

ÚdrÏbu dopravního znaãení pro-

vádûjí Mûstské sluÏby R˘mafiov,

s. r. o. Do 10. ãervence 2011 byla

provedena a vyfakturována opra-

va po‰kozeného dopravního zna-

ãení za 17 tisíc Kã. Obnovu vo-

dorovného znaãení pfiechodÛ pro

chodce provedla firma Znaãky

Morava, a. s., zdarma v rámci 

uplatnûní reklamace. Nyní se pfii-

pravuje dopravní znaãení zákazu

parkování nákladních automobilÛ

ve mûstû R˘mafiovû, kde je pfied-

bûÏn˘ odhad nákladÛ na nové do-

pravní znaãení cca 130 tisíc Kã.

Dále budou instalována dvû do-

pravní zrcadla, a to na v˘jezdu 

z Panské a Krátké ulice v Janovi-

cích.

V leto‰ním roce byla do rozpoãtu

odboru DaSH na posudky a pro-

jekty schválena ãástka 30 tisíc

Kã. Do 31. ãervence 2011 nebyl

zadán Ïádn˘ znaleck˘ posudek.

Z parkovacího automatu na ná-

mûstí Míru, kter˘ obhospodafiuje

mûstská policie, byla od 1. ledna

do 31. ãervence 2011 vybrána

ãástka 85 486 Kã. Do 31. ãerven-

ce 2011 bylo vydáno 66 kusÛ po-

volenek k vjezdu do vybran˘ch

ãástí mûsta a 138 kusÛ parkova-

cích karet k parkování na námûs-

tí Míru. Dle nafiízení mûsta 

ã. 01/2008, o placeném stání na

místních komunikacích, byly vy-

dány bezplatné parkovací karty

pro vozidla fyzick˘ch osob zafia-

zen˘ch do orgánÛ mûsta R˘ma-

fiova a obcím, které se nacházejí

ve správním obvodu mûsta

R˘mafiova (obce s roz‰ífienou pÛ-

sobností).

Na evidenci vozidel byla do 

31. ãervence 2011 vybrána ekolo-

gická daÀ (na podporu sbûru,

zpracování, vyuÏití a odstranûní

vybran˘ch autovrakÛ) ve v˘‰i

495 tisíc Kã.

Dal‰ím bodem programu jednání

rady mûsta byla Zpráva o hospo-

dafiení Bytermu R˘mafiov, p. o.,

za 1. pololetí roku 2011.

Od zaãátku roku bylo vydraÏeno

18 bytÛ. Roãní pfiíjem z nájmu

z tûchto bytÛ bude 543 tisíc Kã,

coÏ je o 205 tisíc Kã více, neÏ

kdyby tyto byty byly pronajaty za

regulované nájemné. Do pfiíjmu

z nájemného jsou zahrnuty i po-

platky z prodlení. DluÏníci uhra-

dili poplatky z prodlení ve v˘‰i

45,9 tis. Kã (byty) a 3,1 tis. Kã

(nebytové prostory).

V prvním pololetí roku pokraão-

valo zateplování objektÛ z roz-

poãtu mûsta. Mûsto obdrÏelo 

13. ãervna 2011 dotaci na zatep-

lení domu Bartákova 20 a 22 ve

v˘‰i 309 tis. Kã a domu Vûtrná 2,

4, 6 ve v˘‰i 509 tis. Kã (dotace je

vyplácena ve v˘‰i 20 % uznatel-

n˘ch nákladÛ). Dále byly uzavfie-

ny smlouvy na dotaci na domy

Pfiíkopy 6, 9, 11, 13, 15 v celkové

v˘‰i 1 992 tis. Kã. Dne 14. ãer-

vence 2011 uzavfielo mûsto

smlouvu na dotaci Nov˘ panel 

s âeskomoravskou záruãní a roz-

vojovou bankou na domy 1. máje

5, 7, Divadelní 4, 6, 8, Julia

Sedláka 20, 22, 24 a nám.

Svobody 1 a 3. Zateplení domu

Opavská 45, 47 bylo pfiesunuto

na rok 2012.

Plán vyuÏití prostfiedkÛ na údrÏbu

a opravy se plní prÛbûÏnû. Je 

ukonãena oprava fasády na domû

Palackého 6, v˘mûna v‰ech stfie‰-

ních plá‰ÈÛ, rekonstrukce bytu na

Národní 2, vymalovány v‰echny

plánované spoleãné prostory.

V prvním pololetí byly vyãerpá-

ny náklady na zafiizovací pfiedmû-

ty placené mûstem plánované na

cel˘ rok a 80 % plánovan˘ch ná-

kladÛ na bûÏné opravy a údrÏbu.

Rada mûsta dále rozhodla o pfii-

dûlení vefiejn˘ch zakázek. Na sta-

vební práce „Regenerace brown-

field Janovice“ spoleãnosti PB

SCOM, s. r. o., z Hranic za cenu

7 053 628,22 Kã vã. DPH a na re-

alizaci stavby „Regenerace pane-

lového sídli‰tû Vûtrná - Hor-

nomûstská v R˘mafiovû“ spoleã-

nosti STRABAG, a. s., Ostrava

za cenu 12 231 697,98 Kã vã.

DPH, z toho náklady 1. fáze pro-

bíhající v roce 2011 ãiní

6 006 091,81 Kã.

Na programu jednání rady mûsta

bylo dále projednávání nájem-

ních smluv k bytÛm a nebytov˘m

prostorám, v˘mûny bytÛ, zámûry

pronájmÛ pozemkÛ a Ïádosti 

o udûlení v˘jimky k pofiádání hu-

debních produkcí v dobû noãního

klidu. Zdroj: webové stránky mûsta
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Aktuálnû z mûsta

Z jednání rady mûsta

Ulice Úvoz

Parkovací automat na nám. Míru
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MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o   v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

na místo:

referenta odboru kanceláfi starosty
- personalista, mzdová agenda

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 12. 2011
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové zafiazení: 9. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb., 

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

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 
samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání: vysoko‰kolské, nejlépe ekonomického ãi humanitního zamûfiení,
- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, provádûcí pfiedpisy k zákoníku

práce, zákon ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ, zákon ã. 586/1992 Sb., o daních 
z pfiíjmÛ, v‰e v platném znûní),

- v˘borná uÏivatelská znalost práce na PC,
- komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování,
- odpovûdnost a preciznost, dÛslednost pfii dodrÏování zákonÛ,
- organizaãní schopnosti,
- vysoké pracovní nasazení

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
Personální agenda: - vedení osobních spisÛ pracovníkÛ vãetnû poãítaãového zpracování,

- vedení evidence vzdûlávání úfiedníkÛ dle zákona 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ,
- zaji‰tûní a vedení lékafisk˘ch prohlídek dle zákona ã 20/1966 Sb., o péãi o zdraví lidu,
- vedení pracovních spisÛ,
- zakládání pracovních smluv, pracovních náplní, platov˘ch zafiazení,
- zaji‰Èování v˘bûrov˘ch fiízení

Mzdová agenda: - vedení mzdové dokumentace,
- vedení mzdov˘ch listÛ pracovníkÛ a evidenãních listÛ dÛchodového zabezpeãení,
- zpracování mezd,
- provádûní roãního vyrovnání danû ze závislé ãinnosti na Ïádost pracovníka,
- v˘kaznictví a statistika o mzdách a daÀov˘ch záleÏitostech,
- zpracování v˘kazÛ o sráÏkách zdravotního poji‰tûní jednotliv˘ch pracovníkÛ,
- zpracování v˘kazÛ sociálního poji‰tûní jednotliv˘ch pracovníkÛ

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe,
- datum a místo narození uchazeãe,
- státní pfiíslu‰nost uchazeãe,
- místo trvalého pobytu uchazeãe,
- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obãana,
- telefonní ãíslo nebo e-mailovou adresu,
- datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se uvedené ãinnosti,

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,
- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání 
nejpozdûji 20. záfií 2011

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 20. záfií 2011

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude 
uchazeãÛm oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.).
Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘-
bûrového fiízení budou dokumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru kanceláfi starosty MûÚ
Mgr. Marek Bernát, tel.: 554 254 120. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.
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Tfietí leto‰ní vítání dûtí ve fotografii
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Jedna paní povídala

zeptali jsme se za vás

Proã se opravovalo nové zábradlí mostu na Národní ulici?
Havarijní stav mostu na Národní ulici

v R˘mafiovû, spojky pfies Podolsk˘ potok, si

vyÏádal generální opravu. Rekonstrukce

mostu byla zahájena v srpnu 2009.

V rámci opravy mostu bylo provedeno zpev-

nûní opûr vãetnû jejich zaloÏení pomocí

mikropilotÛ. Stávající mostovka s nosnou

konstrukcí byla nahrazena novou s Ïelezo-

betonov˘mi fiímsov˘mi chodníky. NavrÏeno

bylo nové ocelové zábradlí a upravilo se dno

koryta. Celkové náklady na rekonstrukci

mostu dosáhly 2,2 milionu Kã, tyto pro-

stfiedky uvolnilo mûsto R˘mafiov ze svého

rozpoãtu a stavbu provedla firma Pátá sta-

vební CZ, a. s., R˘mafiov. Oprava byla do-

konãena podle harmonogramu ke konci fiíjna

2009.

Asi v polovinû srpna 2011 se podél zábradlí

mostu objevilo oplocení a pracovníci zaãali

brousit nov˘ nátûr tohoto zábradlí a odstra-

nili nûkteré jeho ãásti. A proã tomu tak by-

lo? Podle slov vedoucího odboru Ïivotního

prostfiedí a regionálního rozvoje Franti‰ka

âermáka byl most opraven dle ve stavebním

fiízení schváleného projektu a souãasná 

oprava byla reklamací ‰patnû proveden˘ch

nátûrÛ. JiKo

Proã se na Bartákovû ulici objevily v˘kopy?
Ke konci mûsíce srpna zaãaly po

témûfi celé délce Bartákovy ulice

vznikat hluboké v˘kopy a mnozí

obãané se zajímali, co se zde bu-

de dít. Na tuto otázku nám dal

odpovûì vedoucí odboru Ïivotní-

ho prostfiedí a regionálního roz-

voje Franti‰ek âermák. V̆ kopy

podél komunikace na Bartákovû

ulici jsou souãástí rekonstrukce

plynovodu, jejímÏ investorem je

firma SMP NET, s. r. o., Opava

a zadavatelem firma VLIVA

Krnov, s. r. o. Zemní práce pro-

vádí firma Anton Koky. Práce

byly zahájeny 22. srpna a ukon-

ãeny by mûly b˘t do 15. listopa-

du. Mûsto R˘mafiov nemá s tímto

projektem z hlediska pfiímé in-

vestice nic spoleãného. JiKo

âeká R˘mafiov osud Rumburku?
Urãitû jste zaznamenali v˘bu‰nou

situaci, která zavládla ve ‰luk-

novském v˘bûÏku. Demonstrace

obyvatel Rumburku a dal‰ích

mûst, ktefií jsou nespokojení se

zv˘‰enou kriminalitou, spojenou

s místní romskou komunitou, pl-

ní stránky médií i veãerní tele-

vizní zprávy. Obãané R˘mafiova

se ptají, zda se nemÛÏe nûco po-

dobného stát i u nás, zvlá‰tû

kdyÏ ve mûstû vznikají ghetta,

v nichÏ se soustfieìují tzv. sociál-

nû nepfiizpÛsobiví, pfiistûhovalí

z jin˘ch mûst. Zv˘‰í se poãet

krádeÏí, pfiípadÛ devastování za-

hrádkáfisk˘ch kolonií, neplacení

nájemného, v˘trÏnictví? Co

s tím mÛÏe dûlat mûstská samos-

práva?

To, Ïe ve mûstû se objevilo mno-

ho cizích sociálnû nepfiizpÛsobi-

v˘ch obãanÛ, pfieváÏnû RomÛ, je

pravda. Od doby uzavfiení uby-

tovny Erna byl ve mûstû relativ-

ní klid. Nov˘ pfiíliv nastal pfiede-

v‰ím v souvislostí s obydlením

privátního domu na ul. 8. kvûtna

v blízkosti b˘valé skládky ko-

munálního odpadu. Nevíme, ko-

lik jich zde vlastnû bydlí, ale jde

o poãetnou skupinu osob. Dal‰í

rodiny jsou v podnájmu v sou-

krom˘ch bytech a ubytovnách.

Pokud nepovolenû podnajmou

byt ve vlastnictví mûsta na‰i ná-

jemníci, snaÏíme se situaci ne-

prodlenû fie‰it a nepfiihlá‰ené 

osoby z bytÛ vykázat. Stále bo-

huÏel existuje „byznys“, kdy

soukromá osoba ubytuje ve

svém hotelu, penzionu nebo bytû

sociálnû nepfiizpÛsobivé obãany,

vymûfií jim smluvnû „patfiiãn˘“

nájem a ná‰ sociální úfiad jim

v souladu se zákony musí na ná-

jemné poskytnout sociální pod-

poru. Sociálnû nepfiizpÛsobiví

tak vlastnû spolu s úfiadem mûs-

ta dûlají tûmto „podnikatelÛm“

jen po‰Èáky na peníze ze státního

rozpoãtu. Tak je bohuÏel u nás

nasmûrována podpora urãená so-

ciálnû slab˘m do kapes tûch ma-

jetn˘ch.

Samospráva mûsta, resp. zastu-

pitelé, nemá na existenci, natoÏ

pfiílivu nov˘ch nepfiizpÛsobi-

v˘ch obyvatel Ïádn˘ zájem,

naopak. Mûsto na nû, pokud

zde nemají trval˘ pobyt, nedo-

stává Ïádné danû. Stávají se 

okamÏitû zdrojem kriminality,

nepofiádku a sociálního napûtí.

Jsou neplatiãi sluÏeb poskyto-

van˘ch mûstem, mají v˘bornou

schopnost provokovat okolí za-

hálãivostí pfii své relativnû

dobré Ïivotní úrovni a pfiitaho-

vat dal‰í a dal‰í ãleny své ko-

munity. S tím se neztotoÏní asi

Ïádn˘ ze starousedlíkÛ a nepfie-

je si to. Nikdo z nás nechce,

aby se z R˘mafiova stal Nov˘

Bor, Rumburk nebo Varnsdorf.

Nástroje, kter˘mi tomu mohou

zastupitelé zabránit, jsou ov‰em

mizivé. Starostové volají po uzá-

konûní moÏnosti nepfiizpÛsobivé

obyvatele z mûsta vypovûdût, za-

kázat jim pobyt ve mûstû, regulo-

vat poãet pfiihlá‰en˘ch osob v by-

tech a dal‰ích opatfieních, která

by jim v tom mohla pomoci.

Marnû. Ochrana práv jednotlivce

je u nás zfiejmû nedotknutelná,

i pokud poru‰uje práva jin˘ch.

Stát navíc zjevnû dûlá kroky smû-

fiující ke zhor‰ení stavu. SniÏuje

prostfiedky na vefiejnû prospû‰né

práce, které umoÏÀovaly alespoÀ

ãást tûchto lidí smysluplnû za-

odpovídá starosta mûsta Petr Klouda

-16-2011  7.9.2011 15:20  Stránka 6



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2011

7

Dálkov˘ v˘slech

Zdravotnictví

Ivo Janou‰ek
Vûk: 44
Povolání: uãitel
Záliby: níÏe uvedené

Co na vás lidi ‰tve?
Îe si nezapínám knoflíky u ruká-

vÛ ko‰ile.

Jste „r˘mafiovská du‰e“?
Asi nejsem vyloÏen˘ místní pat-

riot. Jsou mûsta, jejichÏ zákoutí

poskytnou moÏnost tichého bytí,

jsou místa podvûdomû volající

po náv‰tûvû. V R˘mafiovû, Olo-

mouci, Praze, Jamarticích.

Co vás dovede rozÏhavit dobûla?
Blbost. AÈ je jejím majitelem

kdokoliv. Tedy i já.

Ve kterém literárním díle byste
chtûl chvíli Ïít?
Asi bych se rád alespoÀ na malou

chvíli chtûl posadit vedle pfievoz-

níka z knihy Hermanna Hesseho

Siddhartha. Jen sedût, b˘t ‰Èasten

z klidu a moudrosti okamÏiku,

naslouchat tichu proudící fieky,

naslouchat Ïivotu a souãasnû jej

Ïít. Ale je mnoho knih, do jejichÏ

dûje bych chtûl vstoupit.

Jakou kníÏku máte rozeãtenou
na noãním stolku?
Doãítám nûkolikráte odloÏenou

Sophiinu volbu. A uÏ dlouhá léta

s jakousi nepravidelnou pravi-

delností otevírám nikdy nedoãte-

nou knihu knih. Nikdy také ne-

zklamou Vedlej‰í pfiíznaky od

Woodyho Allena, cokoliv od

âingize Ajtmatova.

MÛÏete se vÏdycky upfiímnû po-
dívat do oãí svému psovi?
Radûji nemám psa, abych to ni-

kdy nemusel vyzkou‰et. Ale mo-

ci podívat se do oãí sám sobû asi

nûkdy úplnû staãí.

Ve kterém oddûlení nákupního
centra strávíte nejvíc ãasu?
V praÏské Ïidovské ãtvrti je nád-

hern˘ antikvariát. Vstoupíte-li

tam, okamÏitû se ocitáte v jiném

ãase, v jiném prostoru, kter˘ tak

krásnû voní. Tam ztrácíte pocit

ãasu. Chvíle tam pozb˘vají bfie-

hÛ hlouben˘ch tikotem hodinek.

A star˘ Îid tam jen sedí, koufií.

Je tam, ãi není...? Ale to není ná-

kupní centrum, které jistû máte

na mysli. V tûch skuteãn˘ch vy-

drÏím pfiedlouho v oddûlení pro-

dávajícím sjezdové lyÏe a v‰e

potfiebné k nim.

Co byste si pofiídil, kdybyste byl
opravdu bohat˘?
Pfiedstava srubu vysoko v horách.

Plápolající krb, v˘borné ãervené

víno, nekoneãnû ãist˘ a nedotãen˘

pra‰an. Sjezdovky zalité sluncem,

kde dlouho nepotká‰ nikoho. Ale

bohat˘ na tento ráj skuteãnû nikdy

nebudu. Dlouho jsem si také pfiál

pob˘vat v nûkterém z mnoha

buddhistick˘ch klá‰terÛ v Barmû.

Víno, Ïeny, zpûv - ãeho byste se
zfiekl?
Z trojkombinace bych asi ‰krtl

zpûv. Pfiedev‰ím v‰ak v zájmu

tûch, ktefií by se chtûli je‰tû chví-

li tû‰it z vína a Ïen. Ani koupel-

nu (místo ãastého prozpûvování)

neobtûÏuji ãímsi, co má skuteãnû

velmi málo spoleãného se zpû-

vem. Ale stra‰nû rád bych byl

majitelem poslouchatelného hla-

su. Sedût na schodech a zpívat si

tfieba Stairway to Heaven.

mûstnat, navíc v˘plata sociálních

dávek a cel˘ úfiad sociálních vûcí

budou od pfií‰tího roku zcela od-

trÏeny od mûst. SniÏují se stavy

policistÛ v terénu, které nakonec

ve vyhrocen˘ch situacích nahra-

zují teÏkoodûnci.

Státní politika mající za úkol in-

tegraci sociálnû nepfiizpÛsobi-

v˘ch obyvatel do spoleãnosti se-

lhala a vlastnû jiÏ ani neexistuje.

Omezila se jen na ‰krty sociál-

ních dávek. âasovû nároãné,

pracné a drahé fie‰ení tohoto vel-

kého problému se tak jen odsu-

nuje do budoucna a o to bude

tûÏ‰í a draÏ‰í, o ãetnosti a inten-

zitû konfliktÛ ve spoleãnosti

a zpolitizování a populizaci té-

matu ani nemluvû. Mûsta a obce

stojí tváfií tváfi nefie‰itelnému

problému bez potfiebn˘ch ná-

strojÛ, vyjma snad navy‰ování

poãtu ãlenÛ mûstské policie, na

coÏ ale chybí pfiedev‰ím tûm

men‰ím potfiebné prostfiedky.

Ke vzniku ghett sociálnû nepfii-

zpÛsobiv˘ch obãanÛ po revoluci

do‰lo pfiedev‰ím ne‰Èastnou

a chaotickou privatizací obec-

ních bytÛ, kdy byty neprodané

pfiímo nájemníkÛm následnû

zprivatizovala osoba, která je

vyuÏila zpÛsobem uveden˘m

v úvodu ãlánku. Na‰e mûsto tak

byty na‰tûstí v minulosti nepri-

vatizovalo a na‰e stávající pravi-

dla jejich privatizace dodrÏují

podmínku, aby byly v‰echny by-

ty v domû prodány pouze stáva-

jícím nájemníkÛm, u nichÏ je

pfiedpoklad, Ïe je budou nadále

uÏívat k vlastnímu bydlení. Vet‰í

ãást bytového fondu mûsta je ale

mimo jakoukoli na‰i kontrolu,

a pokud budou byty volné, mo-

hou nûkteré bezohledné majitele

svádût k pronájmu nepfiizpÛsobi-

v˘m osobám za úãelem maxima-

lizace zisku se v‰emi nepfiíjem-

n˘mi dÛsledky pro na‰e mûsto

a jeho obãany.

placená inzerce

Informace pro Ïeny
Nabídka pro toho, kdo si chce zkrá‰lit obliãej nebo vylep‰it postavu a vyzkou‰et moderní metody o‰etfiení:

Estetické studio B.E.A.M. nabízí
unikátní elektrostimulaãní tech-

niku k o‰etfiení pleti obliãeje

a formování postavy, kterou v té-

to podobû nabízejí jen nûkterá

kosmetická centra a pro mnohé

jsou naprostou novinkou!

Elektrokosmetika obliãeje - ãi‰-

tûní pleti, lifting a masáÏ prová-

dûná „magick˘mi“ elektroruka-

vicemi s v˘raznû hlub‰ím a tr-

vanlivûj‰ím úãinkem neÏ pfii

prosté manuální technice, s vidi-

teln˘m efektem jiÏ po první pro-

cedufie.

Elektrostimulaãní formování -

modelování postavy - ze‰tíhlení

s obvodov˘m úbytkem vybrané

partie (nejãastûji bfiicho) a toni-

zace s posílením (oslabeného)

svalstva - bfiicho, h˘Ïdû, stehna,

záda apod. nahrazující cviãení

ve fitness. Zpevnûní a pozdviÏe-

ní poklesl˘ch Àader, h˘Ïdí, tzv.

neinvazivní plastika.

Ultrazvukové metody - ze‰tíhle-

ní postavy - bfiicho, boky, h˘Ïdû,

stehna s obvodov˘m úbytkem

tuku, tzv. neinvazivní liposukce,

vyhlazení celulitidy.

Nabídka unikátní kombinace ult-

razvuku a ra‰eliny pro ze‰tíhlení

a úbytek celulitidy. Kombinace

je produktem studia a bûÏnû se

nikde neprovádí.

Lokální aplikace vãelích produktÛ -

zábaly z vãelího vosku s medovou

masáÏí.

Ruãní masáÏe

Akupresurní diagnostika stavu tûl-

ních orgánÛ (oslabení, pfietíÏení)

pfiístrojem Supertronic, vhodné

i u dûtí.

Prodej privátnû vyrábûn˘ch pleÈo-

v˘ch krémÛ a antirevmatick˘ch

mastí (bez chemické konzervace!)

z bylin.

V pfiípadû zájmu - dermabraze -

brou‰ení (neãisté) pleti obliãeje,

pfiípadnû h˘Ïdí a stehen (u celuliti-

dy) diamantem.

Adresa a kontakt studia:
DÛm zdraví, Pivovarská 11 (b˘valá

poliklinika), 3. patro, ã. dvefií 503

Tel.: 732 782 752; 603 839 090

E-mail: maharata@atlas.cz,

www.energy-poradna.info
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Krnovská nemocnice má ‰piãkové neuromonitorovací zafiízení
SdruÏené zdravotnické zafiízení

Krnov zakoupilo unikátní zafií-

zení v hodnotû pÛl milionu ko-

run, které pfii operacích ‰títné

Ïlázy lokalizuje hlasivkové ner-

vy a zabraÀuje jejich po‰kození

po dobu celého chirurgického

zákroku. Krnovská nemocnice,

která jako první ze zdravotnic-

k˘ch zafiízení v Moravskoslez-

ském kraji vlastní toto zafiízení,

tak bude moci pacientÛm nabíd-

nout operace ‰títné Ïlázy s níz-

k˘m rizikem po‰kození vratn˘ch

nervÛ. „Je to jeden z nejãastûj-
‰ích poÏadavkÛ pacientÛ a jed-
noznaãnû i podmínka moderní
léãby,“ uvedl fieditel zdravotnic-

kého zafiízení Ladislav Václavec.

Krnovská nemocnice je díky to-

muto pfiístroji schopna poskyto-

vat nejmodernûj‰í terapii ‰títné

Ïlázy. Zafiízení, které bylo pofií-

zeno z vlastních zdrojÛ nemoc-

nice, budou vyuÏívat chirurgové

pro lokalizaci a ochranu pohybo-

v˘ch nervÛ pfied po‰kozením

pravidelnû. Operaãní léãba ‰títné

Ïlázy je jedním z nosn˘ch pro-

gramÛ chirurgického oddûlení

krnovské nemocnice.

Pfiístroj pomáhá lékafiÛm deteko-

vat takzvané vratné nervy, které

jsou zodpovûdné za funkci hlasi-

vek. Tyto nervy mají vysokou

variabilitu, probíhají u ‰títné Ïlá-

zy a pfii operaci je nebezpeãí je-

jich poranûní. „Tímto pfiístrojem
jsme schopni nervy najít, urãit
jejich prÛbûh a zamezit poranû-
ní. Pfiístroj tak v˘znamnû omezí
riziko po‰kození bûhem opera-
ce,“ vysvûtlil primáfi chirurgic-

kého oddûlení Bronislav

Sedláãek.

Po‰kození vratn˘ch nervÛ má

následn˘ vliv na hybnost hlasi-

vek po operaci. „Pokud se bû-
hem operace ‰títnice tyto nervy
po‰kodí, mÛÏe u pacienta dojít

dokonce k poru‰e ãi ke ztrátû
hlasu. Pfii po‰kození obou vrat-
n˘ch nervÛ (jsou po obou stra-
nách) by mohla operace skonãit
i du‰ením pacienta. Vût‰inou pak
pacienti konãí s tracheostomií,
coÏ je trubice v prÛdu‰nici, které
se lidovû fiíká slavík,“ uvádí pri-

máfi Sedláãek.

Zafiízení, které pomáhá sniÏovat

rizika pro pacienta, je navrÏeno

tak, aby splÀovalo potfieby per-

sonálu operaãního sálu nepfietr-

Ïit˘m monitorováním motoric-

k˘ch neurálních cest, které jsou

bûhem chirurgick˘ch postupÛ

ohroÏeny. Jehlové elektrody, 

umístûné do pfiíslu‰n˘ch svalÛ,

nepfietrÏitû snímají svalovou ãin-

nost. K dispozici je ‰irok˘ roz-

sah stimulaãních sond, jehlo-

v˘ch elektrod a aplikátorÛ elekt-

rod pro jednorázové i opakované

pouÏití. Tím se monitorovací

systém neustále doÏaduje reakce

nervÛ na stimulaci a ukazuje,

zda správnû fungují. Krnovská

nemocnice operovala za pomoci

nového monitoringu první dva

pacienty. Eva Kijonková

Podûkování
Dûkuji MUDr. Kristinû Volkové za to, Ïe mohu chodit bez bolesti pfii kaÏdém kroku. Dûkuji také za peãlivé opatrování a pomoc i zdra-

votní sestfiiãce. Vlasta Kremerová

·kolství

PrvÀáãkÛ je v R˘mafiovû letos víc neÏ sto
Ve stfiedu 31. srpna skonãily prázd-
niny, na poslední chvíli je‰tû proslu-
nûné a chvílemi aÏ tropicky parné.
âtvrtek 1. záfií ale za nimi udûlal teã-
ku a Ïivot dûtí vrátil do zajet˘ch ko-
lejí ‰kolních povinností. Asi nejvût‰í
zmûnu pfiinesl prvÀáãkÛm; tûch je
v R˘mafiovû letos rekordní poãet -
pfies sto.

Úvahy, které nastaly pfii jarním

zápise pfied‰kolákÛ do prvních

tfiíd, se potvrdily. Vy‰‰í poãet

prvÀákÛ donutil Základní ‰kolu

R˘mafiov, Jelínkova 1, otevfiít

pût prvních tfiíd. Je to nejvy‰‰í

poãet tfiíd od slouãení pÛvodních

dvou základních ‰kol v R˘ma-

fiovû. Zatímco loni byly otevfieny

ãtyfii první tfiídy a v letech pfied-

chozích pouze tfii, leto‰ní poãet

prvÀákÛ odráÏí demografick˘

v˘voj ãeské populace - do ‰kol-

ního vûku dorostly silné roãníky

2004 a 2005.

V âeské republice nastoupilo 

1. záfií povinnou ‰kolní docház-

ku 101 tisíc dûtí. Na r˘mafiovské

základní ‰kole usedlo poprvé do

lavic 108 prvÀákÛ, zatímco vloni

jich bylo 94 (na ‰kole bylo 

k 1. záfií zapsáno celkem 673 Ïá-

kÛ). „Je patrn˘ mírn˘ nárÛst, ale
není to nijak dramatické. Máme
pût prvních tfiíd, ale nejsou pfiíli‰
poãetné,“ shrnul zástupce fiedite-

le ‰koly Mgr. Jifií Gajdo‰.

Foto: archiv SZZ Krnov
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V prvních tfiídách usedlo do lavic

prÛmûrnû 21 ÏákÛ. Ve tfiech tfií-

dách je 23 dûtí, ve dvou tfiídách,

kam chodí dûti, které potfiebují

individuální pfiístup, je ÏákÛ mé-

nû - 19. V obou tûchto tfiídách pÛ-

sobí vedle tfiídní uãitelky také pe-

dagogická asistentka (vloni byla

otevfiena jedna první tfiída s peda-

gogickou asistentkou, na ‰kole

tedy nyní pracují tfii).

NiÏ‰í poãet dûtí ve tfiídách je pfiíz-

niv˘ pro pedagogy i pro samotné

dûti, pro ‰kolu v‰ak znamená více

tfiíd i vy‰‰í náklady. Letos pfiispûl

stát, stejnû jako vloni, na kaÏdého

prvÀáãka tisícikorunu. PrvÀáãci

tak mohli dostat velkou ãást ‰kol-

ních pomÛcek zdarma, napfi. 

uãebnice, pracovní se‰ity, sadu

písmen a ãíslic, psací a v˘tvarné

potfieby. Pfiíspûvek státu pokryl

podle slov Jifiího Gajdo‰e asi 2/3

nákladÛ, zbytek musela zaplatit

‰kola. Nemalé náklady samozfiej-

mû zÛstaly na rodiãích, ktefií jako

kaÏd˘ rok v záfií zjistili, Ïe vyba-

vit ‰koláka není zrovna levná zá-

leÏitost.

K leto‰ním prvÀákÛm je potfieba

pfiiãíst také jednoho ãerstvého

‰koláka, kter˘ zahájil docházku

na Základní ‰kole, ·kolní ná-

mûstí, tedy na základní ‰kole

praktické. PrvÀáãek byl zafiazen

do uãebny tfietí tfiídy, bude se ale

samozfiejmû uãit podle vzdûláva-

cího programu pro první roãník.

Z· R˘mafiov, ·kolní námûstí, má

letos celkem 68 ÏákÛ. ZN

Stfiední ‰koly zahájily ‰kolní rok novinkami
Nov˘ ‰kolní rok zahájily 1. záfií také stfiední ‰koly. Ty se oproti základním ‰kolám, jeÏ zaznamenaly pfiíliv dûtí v prvních tfiídách, setkávají s opaãnou tendencí - stu-
dentÛ je ménû. V celorepublikovém mûfiítku jich ubylo 23 tisíc, kraje proto musely slouãit sto ‰kol. R˘mafiovského stfiedního ‰kolství se v‰ak trend zatím nedotkl.

Na Gymnáziu R˘mafiov bude v leto‰ním roce studovat 280 studen-

tÛ ve 13 tfiídách. Do prvních roãníkÛ nastoupilo celkem 43 ÏákÛ, z to-

ho 30 do osmiletého studia a 13 do ãtyfiletého. „Na‰i ‰kolu obohatí
i pfiítomnost studentky z Thajska, která se bude v rámci multikultur-
ních vztahÛ vzdûlávat s na‰imi Ïáky,“ doplnila fieditelka gymnázia

Mgr. Zdena Kovafiíková.

·kola pfiivítala studenty v nûkolika zrekonstruovan˘ch uãebnách

s nov˘m nábytkem, osvûtlením a vybavením, napfi. interaktivním da-

taprojektorem. Renovací pro‰ly také rozvody vody v hlavní budovû

a kotelna s dvûma kondenzaãními kotli, jejíÏ rekonstrukci provedlo

Teplo R˘mafiov.

V leto‰ním ‰kolním roce chce dát gymnázium „zelenou“ pfiedev‰ím

exaktním vûdám. „V‰echny projekty s Ïádostí o finance jsou zamûfie-
ny na podporu pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ a budou vyuÏity pro vyba-
vení uãeben nov˘mi pomÛckami v hodnotû do 1 milionu korun, k vy-
budování nové elektroinstalace v laboratofiích a zakoupení v˘poãetní
techniky pro mûfiení; vÏdyÈ pfiístavba specializovan˘ch uãeben z roku

1994 si podobnou rekonstrukci jistû zaslouÏí,“ uvedla fieditelka gym-

názia. Pfiipomnûla také, Ïe na jafie tohoto ‰kolního roku oslaví vy‰‰í

sedmileté gymnázium, zaloÏené v roce 1902 je‰tû jako nûmecké, 110

let od svého zaloÏení. „Tradice r˘mafiovského gymnázia nás zavazu-
je a spolu s budoucností je na‰ím mottem i v novém ‰kolním roce, ve
kterém pfieji v‰em na‰im studentÛm i pedagogÛm hodnû úspûchÛ v je-
jich spoleãném díle,“ uzavfiela Zdena Kovafiíková.

Stfiední ‰kola R˘mafiov, p. o., pfiijala v tomto ‰kolním roce do prv-

ních roãníkÛ 64 ÏákÛ, dal‰ích 30 do dálkového studia. Celkem tak bu-

de letos na ‰kole studovat 298 ÏákÛ. Vedle uãebních oborÛ Kuchafi-

ãí‰ník, Opraváfi zemûdûlsk˘ch strojÛ a maturitního oboru Hotelnictví

a turismus se po nûkolika letech opût otevírá i první roãník oboru

Hutník, kter˘ bude realizován ve spolupráci se smluvním partnerem

Al Invest Bfiidliãná. Devût budoucích hutníkÛ se bude pfiipravovat

spoleãnû s opravárensk˘m oborem a praxi budou absolvovat v pro-

vozu firmy. „Spoleãnost Al Invest Bfiidliãná má zájem o dal‰í spolu-
práci se Stfiední ‰kolou a tento rok motivuje Ïáky prvních roãníkÛ mû-

Foto: archiv gymnázia
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síãním stipendiem ve v˘‰i 800 Kã. Pro získání stipendia v‰ak bude
nutné ze strany ÏákÛ respektovat nastavená pravidla docházky, pro-
spûchu a káznû,“ doplnila fieditelka ‰koly Ing. SoÀa Kováfiíková.

V leto‰ním roce Stfiední ‰kola pfiipravuje rekonstrukci haly odborné-

ho v˘cviku v Jamarticích, spoãívající v zateplení a opravû budovy

a v˘mûnû kotlÛ. ·kola získala na rekonstrukci úãelovou dotaci od

Moravskoslezského kraje ve v˘‰i 4 mil. Kã, dal‰ích 500 tis. Kã inve-

stuje z vlastních prostfiedkÛ.

Soukromá stfiední odborná ‰kola Prima, s. r. o., jiÏ druh˘m rokem

otevfiela studijní obor zakonãen˘ maturitní zkou‰kou s názvem

Pracovník v lázeÀsk˘ch sluÏbách a ve sluÏbách wellnes. Do dvou

prvních roãníkÛ nastoupilo 34 ÏákÛ. „Studenti se v prÛbûhu ãtyfi let
nauãí desítce rÛzn˘ch masáÏních technik, které zajisté vyuÏijí po ab-
solvování ‰koly v pracovním procesu, protoÏe právû o tyto absolven-
ty je zájem nejen na trhu práce v âeské republice, ale i v Evropské
unii,“ uvedl Mgr. Marek Bocián, zástupce vedení ‰koly.

JiÏ tradiãnû SSO· Prima otevírá dálkové studium maturitního oboru

Vefiejnoprávní ãinnost. V souãasné dobû jsou v tomto oboru otevfieny

ãtyfii roãníky. Druh˘ dlouholet˘ obor ‰koly, zamûfien˘ na cestovní

ruch, bude otvírat specializaci Outdoor. Celkov˘ poãet ÏákÛ na ‰kole

vãetnû dálkového studia je pro leto‰ní rok 133.

Kromû spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci a Vysokou

‰kolou Palestra v Praze Prima získala odborníka z Ostravské univer-

zity, kter˘ bude letos na ‰kole uãit odborné pfiedmûty v oblasti fyzio-

terapie. „Díky tomu bude SSO· Prima usilovat o dálkové studium,
uãební obor, ale i jiné formy vzdûlávání, které vyuÏije ve své masér-
ské akademii,“ nastínil dal‰í plány vedení ‰koly Marek Bocián. ZN

ZU· R˘mafiov a nov˘ ‰kolní rok
Stejnû jako v‰echny ostatní ‰koly

také ZU· R˘mafiov zahájila 1. zá-

fií nov˘ ‰kolní rok. I letos nabízí-

me v‰em zájemcÛm v˘uku ve

ãtyfiech umûleck˘ch oborech, a to

v hudebním, v˘tvarném, taneã-

ním a literárnû-dramatickém. Pod

vedením zku‰en˘ch pedagogÛ

mohou u nás Ïáci získat základy

umûleckého vzdûlání a pronik-

nout tak do svûta umûní, mohou

se aktivnû zapojit do umûleck˘ch

ãinností a dostávají moÏnost vní-

mat umûní nejen jako pasivní

konzumenti. Nezanedbateln˘ je

také v˘znam studia na ZU· pro

Ïáky, ktefií se zde mohou pfiipravit

k pfiijímacím zkou‰kám na peda-

gogické ãi umûlecké ‰koly.

Jako kaÏd˘ rok na ZU· opût rea-

lizujeme celoroãní mezioborov˘

projekt. Po loÀském projektu s ná-

zvem Voda se letos budeme spo-

leãnû vûnovat v‰em ostatním Ïiv-

lÛm a budeme hledat nejrÛznûj‰í

zpÛsoby jejich umûleckého ztvár-

nûní. Kromû této jiÏ tradiãní ãin-

nosti se chceme dále zapojovat do

projektÛ s mezinárodní úãastí, do

nejrÛznûj‰ích soutûÏí, pfiehlídek

a dal‰ích akcí, na kter˘ch na‰i Ïá-

ci získávají nejen bohaté zku‰e-

nosti, ale i v˘znamná umístûní.

Velmi v˘raznû pokroãí letos

v ZU· R˘mafiov práce na reformû

základního umûleckého ‰kolství.

Na‰i uãitelé nûkolik let intenzivnû

pracovali na tvorbû vlastního ‰kol-

ního vzdûlávacího programu, je-

hoÏ v˘sledná podoba vychází

z podmínek na‰í ‰koly a z potfieb

na‰ich ÏákÛ. V tomto ‰kolním ro-

ce se Ïáci (prozatím v pfiípravném

studiu a v 1. roãníku) zaãnou

vzdûlávat podle tohoto dokumen-

tu a uãitelé tak budou moci posou-

dit, jak se jejich my‰lenky, zku‰e-

nosti a nápady osvûdãí v praxi.

Kromû jiÏ zmínûn˘ch událostí se

v prÛbûhu ‰kolního roku tradiã-

nû uskuteãní fiada koncertÛ, vy-

stoupení, v˘stav a dal‰ích akcí,

na které jiÏ teì v‰echny na‰e

pfiíznivce srdeãnû zveme. BliÏ‰í

informace nejen o tûchto akcích,

ale i o ve‰kerém dûní na na‰í

ZU· budou prÛbûÏnû zvefiejÀo-

vány na webov˘ch stránkách

‰koly www.zusrymarov.org.

V‰em uãitelÛm i ÏákÛm pfiejeme,

aÈ se jim v‰e dafií a aÈ proÏijí pûk-

n˘ a úspû‰n˘ ‰kolní rok. 

Mgr. Lenka Janou‰ková,
ZU· R˘mafiov

Pfii zahájení ‰kolního roku se pfiedstavil nov˘ uãitel na bicí nástroje
Mgr. Karel Cvrk (zcela vlevo)

Foto: archiv SSO· Prima
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Kdo byl kdo

R˘mafiovsko bylo v 19. století témûfi úplnû nû-

mecké. âeské rodiny byste spoãítali na prs-

tech, vÏdyÈ zde roku 1880 Ïilo mezi 32 069 

obyvateli jen 51 âechÛ a Ïádní pfiíslu‰níci dal-

‰ích národÛ. V roce 1910 napoãítali na okrese

R˘mafiov pouhé ãtyfii âechy. Tak ohromn˘ ne-

pomûr bychom jinde v zemích království ães-

kého stûÏí hledali. Pravda, jde o ãísla ponûkud

zavádûjící, protoÏe se nepoãítá velké mnoÏství

smí‰en˘ch manÏelství, jeÏ se na R˘mafiovsku

obvykle hlásila k nûmecké obcovací fieãi (ni-

koli matefiské), vÏdyÈ mluvit s ostatními míst-

ními lidmi v jiném jazyce neÏ nûmeckém by

nemûlo smysl. Obcovací fieã (jíÏ se bûÏnû mlu-

ví) se povaÏovala za starého Rakouska za to-

toÏnou s pfiihlá‰ením k národnosti. Nechci tím

samozfiejmû pfiihfiívat polívãiãku nûkter˘m

star‰ím historikÛm, ktefií v uvedené praxi chtû-

li vidût zámûrnou habsburskou germanizaci.

âeská komunita zde nevytváfiela Ïádné spolky

a Ïila se sv˘m okolím v dokonalé shodû.

Nedopilovi (v místopise se uvádí omylem

Netopilovi) se usadili v drobné, ale hezké ves-

niãce Eichhorn, jak se nûmecky jmenovalo

Vevefií. Vûfiící katolíci, necelé tfii stovky, zde

mûli k dispozici uctívanou poutní kapli

Nejsvûtûj‰í Trojice. âetná procesí k barokní-

mu svatostánku jistû zaujala s ostatními ves-

nick˘mi kluky i malého Mofiice, velmi nada-

ného a Ïivého chlapce, kter˘ se NedopilÛm

narodil 13. záfií 1847. Jak na zavolanou zde

vznikla jednotfiídka právû roku 1853, kdy

dovr‰il ‰est let. Mezi mal˘mi spoluÏáky vyni-

kal, pfiesto asi tehdy nikdo nepfiedpokládal je-

ho budoucí strmou Ïivotní dráhu. MoÏná pou-

ze pan uãitel pfiece jen nûco tu‰il. Nûmecká

‰kola a kamarádi rozhodnû nebyli na závadu,

doma se zas mluvilo ãesky. Skvûlé v˘sledky

i na stfiední ‰kole jej posléze k radosti rodiãÛ

katapultovaly na vídeÀskou alma mater vût‰i-

ny MoravákÛ, ktefií tam mûli blíÏ neÏ do

Prahy. Po pruském vpádu zahájil mladík stu-

dium na jedné z nelep‰ích evropsk˘ch vyso-

k˘ch ‰kol. Kandidát lékafiství promoval 

4. ãervna 1873 a získal titul medicinae uni-

versae doctor, tj. doktor v‰eobecného lékafi-

ství (MUDr.).

Skvûlé v˘sledky mladého lékafie vzbudily zá-

jem na jednom z pfiedních zdravotnick˘ch pra-

covi‰È a nadûjn˘ chirurg i urolog dostal v˘bor-

n˘ základ na proslulé vídeÀské klinice prof.

Sigmunda. Stal se vynikajícím operatérem ja-

ko asistent pod vedením proslulého profesora

Theodora Billrotha, propagátora asepse (steri-

lizace nástrojÛ, dezinfekce pomÛcek, naprosté

asepticity prostfiedí). Na klinice tak získal mla-

d˘ lékafi kvalitní praxi, kterou mu mohli ostat-

ní jen ti‰e závidût. JiÏ roku 1880 jej císafi jme-

noval docentem chirurgie. Staãilo tedy pou-

h˘ch sedm let, aby zaãal pracovat téÏ jako vy-

soko‰kolsk˘ uãitel. V letech 1882/3 se stal pri-

máfiem chirurgického oddûlení vídeÀské poli-

kliniky.

Zfiejmû jej dobré bydlo, jak to u mlad˘ch b˘-

vá, ponûkud pálilo, a tak vyrazil na zku‰enou

do tajemného Orientu. Zastihl je‰tû poslední

léta Osmanské fií‰e pfiímo v jejím srdci, a ni-

koli v podfiadné instituci. Pfiijal místo v nejlep-

‰ím zdravotnickém zafiízení na v˘chod od mo-

narchie, v nûmecké nemocnici v Cafiihradu.

Nûmecko tehdy podobnû jako jiné státy usilo-

valo o pfiízeÀ TurkÛ a prezentovalo se nejlépe,

jak umûlo, tfiebaÏe rusk˘ car naz˘val sultánÛv

stát nemocn˘m muÏem na Bosporu.

StûÏí fiíci, jak proÏíval docent Nedopil svÛj

pobyt v hluãné orientální metropoli, ale nûco

naznaãuje, Ïe pozvání z Brna roku 1884 pfii-

jal bez rozm˘‰lení. Je‰tû stejného roku se ujal

primariátu na chirurgii v brnûnské zemské

nemocnici, o níÏ se vûdûlo, Ïe se zde syste-

maticky vytváfií prostor pro moderní medicí-

nu v rozmûrech dosud neb˘val˘ch.

Obdivované lékafiské zafiízení se roz‰ifiovalo

a on sám pfiispûl vybudováním nûkolika zce-

la nov˘ch a u nás zatím nepfiíli‰ bûÏn˘ch pa-

vilónÛ, jeÏ se staly napodobovan˘m vzorem.

Skvûl˘ lékafi s velk˘m pedagogick˘m nadá-

ním vychoval nûkolik generací moravsk˘ch

chirurgÛ a urologÛ. Ke konci 19. století obsa-

dil místo fieditele zemské nemocnice. Nikdy

se nevzdal pfiímé ãinnosti a mnohému z paci-

entÛ v chloroformové narkóze zachránil vir-

tuózní operatér Ïivot. Aãkoli i jej dostihl vûk

a nûkdy mûl na léãbu konservativní názory,

nikdy nebránil rÛstu zdatnosti sv˘ch sekun-

dáfiÛ a novému pojetí léãby. Sv˘m lékafiÛm

velkoryse a s porozumûním ponechával ob-

rovsk˘ prostor k samostatnému my‰lení

i v praxi. Byl velmi laskav˘, tolerantní 

a otevfien˘ ãlovûk s ryzím charakterem, kter˘

si váÏil sv˘ch kolegÛ. Dodnes by jeho tehdej-

‰í podfiízení asi nena‰li lep‰ího. AÏ fanaticky

dodrÏoval Hippokratovu pfiísahu a nikdy se

nezpronevûfiil svému poslání. Exodus u nûj

po návratu z Turecka nepfiipadal v úvahu, po-

kud by hrozil jedin˘ exitus.

Patfiil k tûm velikánÛm, ktefií pomohli od zá-

kladÛ zmûnit medicínu tím, Ïe prosadili v ne-

mocnicích i u praktick˘ch lékafiÛ dokonalou

hygienu, jejíÏ absence pÛsobila staletí ohrom-

né a zcela zbyteãné ztráty nemocn˘ch pacien-

tÛ, vãetnû rodiãek. V nemocnici se muselo ste-

rilní prostfiedí pod jeho vedením absolutnû

a bezv˘jimeãnû dodrÏovat. Samozfiejmû nebyl

první, v Zemské vefiejné v‰eobecné nemocnici

v Brnû zaãali uÏívat antiseptické praktiky pfii

operacích okamÏitû po zvefiejnûní v˘zkumÛ

Angliãana Josepha Listera na sjezdu britsk˘ch

chirurgÛ v Dublinu roku 1867. Typick˘ ne-

mocniãní odér zpÛsobovala tehdy ostfie pách-

noucí karbolka (fenol, kyselina karbolová), je-

jíÏ razantní roztok se uÏíval pfii mytí rukou

i nástrojÛ a rozpra‰oval se i v operaãních sá-

lech. Dokonce i na rány se pfiikládaly obklady

a obvazy prosycené jejím roztokem, tfiebaÏe

pozdûji lékafii zaznamenali pfii obdobné léãbû

znaãné zdravotní komplikace.

Proslul téÏ zavádûním tehdy moderních ná-

strojÛ vysoké kvality. Vedle lékafiské praxe se

téÏ prosadil jako odborn˘ publicista a pfiispûl

k pokroku lékafiství velk˘m dílem i v odborné

literatufie. Je ukázkou, jak málo znamenala ná-

rodnost v odborn˘ch kruzích, v nichÏ domino-

val. Nikdy se nezfiekl svého ãe‰ství a jeho sku-

teãné neteatrální vlastenectví plné tolerance

k jin˘m by mohlo b˘t dodnes kaÏdému vzo-

rem. S radostí pfiivítal promoci svého syna

Augusta, kter˘ se vydal jako lékafi v jeho sto-

pách. Císafi Franti‰ek Josef I. obdafiil roku

1908 dr. Mofiice Nedopila vysokou poctou za

ohromné zásluhy v medicínû. Jmenoval jej

vládním radou. Moudr˘ a skromn˘ lékafi zem-

fiel smífien s osudem 26. prosince 1909 v Brnû.

Text a repro: Jifií Karel
(L. Vargová, L. Horáãková, M. Men‰íková:
Zdravotní péãe o brnûnské obyvatele
v 18. a 19. stol., Brno 2010, Maehrens
Maenner, lékafisk˘ ãasopis, Brno 1910)

Mofiic Nedopil, pan primáfi z Vevefií

Zemská nemocnice sv. Anny v Brnû na poã.
20. stol., pracovi‰tû Mofiice Nedopila

Nyní Fakultní nemocnice sv. Anny

Vevefií kolem roku 1900 (kaple Nejsvûtûj‰í
Trojice a dûdiãná rychta)
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Vloupal se
do prodejny v Jifiíkovû

V Jifiíkovû se v noci z 18. na 19.

srpna odehrálo vloupání do prodej-

ny potravin. Zlodûj rozbil okno,

vnikl dovnitfi a odcizil cigarety

v hodnotû 4 tisíce Kã a z pokladny

hotovost 8 tisíc Kã. Celková ‰koda

ãiní 13 tisíc Kã.

Majitelé vozidel, pozor!
Dal‰í tfii pfiípady vloupání do zaparko-
van˘ch vozidel houbafiÛ a turistÛ ‰etfii-
li policisté v prÛbûhu soboty 20. srpna.
Pachatelé zpÛsobili majitelÛm na vozid-
lech a odcizen˘ch vûcech ‰kodu pfie-
sahující 53 tisíc Kã.
Jeden z pfiípadÛ se odehrál v obci

Sovinec. Zlodûj se vloupal do vo-

zidla odstaveného na parkovi‰ti

nad hradem. Do auta se dostal roz-

bit˘m oknem a odcizil kabelku,

která byla uloÏena pod sedaãkou,

s hotovostí 2 500 Kã, doklady, ná-

ramky ze Ïlutého kovu, mobilním

telefonem a dal‰ími osobními vûc-

mi. ZpÛsobená ‰koda pfiesahuje 

8 tisíc Kã.

Jin  ̆okraden  ̆fiidiã zastavil své auto

na lesní cestû nedaleko Hvûzdy a ‰el

sbírat houby. Pachatel rozbil okno,

vnikl dovnitfi a odcizil obleãení, slu-

neãní br˘le a nabíjecí USB kabel

k navigaci. Na autû vznikla ‰koda ve

v˘‰i 10 tisíc Kã, odcizením vûcí pfii-

‰el majitel o dal‰ích 6 600 Kã.

Tfietí pfiípad se stal za obcí Stránské

smûrem na Sovinec. Pachatel se

snaÏil vypáãit zámek dvefií zapar-

kovaného vozidla, ale to se mu ne-

podafiilo, a tak rozbil okno. Vnikl

do kufru a odcizil motorovou pilu,

fietûzy, li‰ty a dal‰í vûci.

ZpÛsobená ‰koda ãiní víc neÏ 

29 tisíc Kã.

Do auta ‰el pro rádio
Zlodûji se nevyh˘bají ani autÛm

zaparkovan˘m ve mûstû. V noci

z pátku 19. na sobotu 20. srpna

vnikl pachatel do vozidla Renault

zaparkovaného na ÎiÏkovû ulici.

Z pfiístrojové desky odcizil autorá-

dio a vzal také plastov˘ drÏák na

mobil i s nabíjeãkou. ZpÛsobená

‰koda ãiní 15 500 Kã.

Za volantem
pod vlivem alkoholu

Policisté, ktefií v okrese Bruntál kon-
trolovali fiidiãe, zjistili u sedmi z nich
poÏití alkoholu pfied jízdou. Nejvíc nad˘-

chal 23let˘ muÏ, kter˘ zpÛsobil do-
pravní nehodu na Albrechticku. U dal-
‰ích fiidiãÛ byly pfii dechov˘ch zkou‰-
kách zji‰tûny hodnoty od 0,59 po 2,1
promile.
Mezi Dolní Moravicí a R˘mafio-

vem zpÛsobil 21. srpna podnapil˘

fiidiã nehodu. Pfii projíÏdûní zatáã-

ky nezvládl fiízení a vyjel do pole.

Pfii dechov˘ch zkou‰kách mu bylo

namûfieno 1,35 a 1,39 promile al-

koholu. Policisté mu zadrÏeli fiidiã-

sk˘ prÛkaz, zakázali dal‰í jízdu

a sdûlili podezfiení z pfieãinu ohro-

Ïení pod vlivem návykové látky.

ZpÛsobená ‰koda nebyla vysoká,

ãinila 5 tisíc Kã.

KrádeÏ dobytka
Odcizení dobytka nahlásil 22. srp-

na r˘mafiovsk˘m policistÛm místní

zemûdûlec. V dobû od 13. ãervence

do 17. srpna mu z pastvin v Jano-

vicích nûkdo odcizil ‰est kusÛ sko-

tu. Majitel pfii‰el o dva b˘ky, tfii ja-

lovice a jednu krávu v celkové hod-

notû pfies 93 tisíc Kã.

Nafta je v kurzu
V noci z nedûle 21. na pondûlí 

22. srpna neznám˘ pachatel od-

‰rouboval víãka nádrÏí dvou za-

parkovan˘ch traktorÛ v Jifiíkovû

a odcizil z nich 350 litrÛ motorové

nafty. ZpÛsobená ‰koda ãiní kolem

12 tisíc Kã.

Podobn˘ pfiípad se odehrál také

v prÛbûhu noci z 23. na 24. srpna

v Dolní Moravici. Zlodûj odstranil

víãko nádrÏe na vozidle Iveco, kte-

ré bylo zaparkováno u autobusové

zastávky. Odãerpal pfiibliÏnû 180

litrÛ motorové nafty v celkové hod-

notû okolo 6 tisíc Kã, ‰koda za 500

Kã vznikla navíc po‰kozením víka.

Z pokladniãky
zmizelo pfies 70 tisíc

V dobû od 22. do 24. srpna se stala

krádeÏ v penzionu v Malé

Morávce. Neznám˘ pachatel vyuÏil

nepfiítomnosti personálu a z poklad-

niãky v kanceláfii odcizil obálku

s finanãní hotovostí pfies 70 tisíc Kã.

Víkend
ve znamení vloupání

Ani poslední prázdninov˘ víkend

si zlodûji nedali volno. V sobotu

27. srpna pfiibliÏnû hodinu po pÛl-

noci se zlodûj vloupal do prodejny

ãerpací stanice ve Staré Vsi.

Pachatel vytvofiil dvaceticentimet-

rov˘ otvor v oknû, kter˘m z regálu

odcizil mnoÏství krabiãek cigaret.

·koda se pfiedbûÏnû odhaduje na 

3 500 Kã, po‰kozené okno bude

majitele stát dal‰ích 8 tisíc Kã.

V nedûli 28. srpna dopoledne vni-

kl neznám˘ pachatel do kÛlny u ro-

dinného domu ve Staré Vsi. Z kÛl-

ny si odnesl sekaãku na trávu

v hodnotû okolo 7 tisíc Kã.

Vandal
poniãil tfii vozidla

R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií pfiípad

po‰kození tfií automobilÛ ve Staré

Vsi. V noci z 27. na 28. srpna pfie-

lezl pachatel oplocení u domu

a dostal se na soukrom˘ pozemek,

kde byla vozidla zaparkována.

Po‰kodil prav˘ horní rám nad stfie-

dov˘m sloupkem na vozidle

Citroen Xsara Picasso, lev˘ horní

rám nad zadními dvefimi a pfiední

kapotu na vozidle Peugeot 807.

Nenechal bez pov‰imnutí ani

Peugeot 1007. Na nûm po‰kodil

prav˘ horní rám nad pfiedními

dvefimi. Celková ‰koda pfiesáhla

30 tisíc Kã.

Vloupání do rybárny
R˘mafiov‰tí policisté ‰etfií pfiípad

vloupání do rybárny v Tylovû.

Neznám˘ pachatel vysadil jedno

z oken a vnikl do objektu, odkud

odcizil alkohol v hodnotû okolo 

10 tisíc Kã, plnou pivní beãku

i s naráÏecím ventilem v celkové

hodnotû okolo 6,5 tisíce Kã, dva

prázdné sudy a rÛzné cukrovinky.

Hodily se i mraÏené v˘robky

a kosmetika za víc jak 10 tisíc Kã.

Celková ‰koda byla majitelem

vyãíslena na ãástku okolo 40 ti-

síc Kã.

V poli nalezl granát
Vpodveãer prvního záfiijového dne

oznámil 30let˘ muÏ r˘mafiovsk˘m

policistÛm nález munice na poli za

kotelnou smûrem na Skály.

Policisté provedli ‰etfiení na místû

nálezu a pfiivolali policejního pyro-

technika, kter˘ po ohledání urãil,

Ïe se jedná o dûlostfieleck˘ granát

ráÏe 122 mm. Pyrotechnik munici

pfievzal k odborné likvidaci.

Zmizelo více
jak tisíc litrÛ nafty

Pfies jeden tisíc litrÛ motorové naf-

ty odcizil neznám˘ pachatel v do-

bû od 27. srpna. do 2. záfií

v Karlovû pod Pradûdem. Vyhnul

vrata garáÏe a odcizil z ní 1060 lit-

rÛ motorové nafty, která byla urãe-

na do snûÏné rolby. Bûhem vloupá-

ní po‰kodil je‰tû vysokotlaké hadi-

ce, které jsou souãástí ãerpací jed-

notky. ZpÛsobená ‰koda ãiní ko-

lem 36 tisíc Kã.

Pod vlivem alkoholu se bouralo u R˘mafiova
Mezi obcemi R˘mafiov a Malá ·táhle do‰lo v sobotu 3. záfií k ha-

várii vozidla Alfa Romeo. 22let˘ fiidiã s alkoholem v krvi nepfii-

zpÛsobil rychlost a nezvládl prÛjezd levotoãivou zatáãkou. Dostal

smyk a vjel do silniãního pfiíkopu, odtud bylo auto odhozeno zpût

do vozovky a zÛstalo na stfie‰e uprostfied silnice. Pfii dopravní ne-

hodû nebyl nikdo zranûn. Dechová zkou‰ka u fiidiãe zjistila nejpr-

ve 2,02 a následnû 1,80 promile. Policisté muÏi na místû zadrÏeli

fiidiãsk˘ prÛkaz a sdûlili podezfiení z pfieãinu ohroÏení pod vlivem

návykové látky. ZpÛsobená ‰koda na vozidle ãiní 10 tisíc Kã. 

Z podkladÛ komisafiky por. Bc. Pavly Tu‰kové

Foto: PâR Bruntál
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·álek mého ãaje? Já mám radûji

dobrou ãerstvû namletou kávu

s medem. ÚÏasnû voní a je slad-

ká. âaj je spojen˘ s rituály, a tak

je to i s knihami. Ty, které si vy-

bíráme, abychom se vzdûlávali

a nûkam se posouvali, to je pro

mû ona káva, a knihy, ke kter˘m

se neustále vracíme z rÛzn˘ch

dÛvodÛ a v rÛzn˘ch Ïivotních si-

tuacích, to je ten ‰álek v krásném

servisu.

Jiní zde psali o knize jedné, já

zkusím psát o knihách dvou, ne-

boÈ jedna bez druhé by nevznik-

la. Jsou malé, ne moc tlusté, ale

obsahem natolik inspirativní

a bohaté, Ïe to místy aÏ vyráÏí

dech. Mám za to, Ïe autor a kni-

hy jsou natolik známé, Ïe psát

o nich je moÏná naivní troufa-

lost, ale zjistil jsem, Ïe i kdyÏ se

kaÏdé této knihy prodalo po svû-

tû více jak 10 miliónÛ v˘tiskÛ,

jsou u lidí v mém okolí skoro ne-

známé, takÏe snad neudûlám

chybu.

Knihy Paula Coelha Poutník
(MágÛv deník) a Alchymista jsou

zcela naplnûny osobními zku‰e-

nostmi a Ïivotními moudry. Pfies

pfiímoãarost a jednoduchost pfií-

bûhu, do kterého jsme vtahová-

ni, si z poãátku ani neuvûdomu-

jeme, Ïe v‰e v nich pojednává

vlastnû „o nás“ a na‰ich Ïivo-

tech. O vífie v sebe sama, svût,

vesmír ãi boha a osud, o nutnos-

ti pfiekonat v Ïivotû období, je-

jichÏ smyslu nerozumíme a ptá-

me se - proã zrovna já ãi my?

Islám pfiikazuje kaÏdému vûfiící-

mu vykonat pouÈ do Mekky,

kfiesÈané mûli bûhem prvního ti-

síciletí n. l. moÏnost vybrat si ze

tfií posvátn˘ch poutí. Jejich cílem

bylo odpu‰tûní a poÏehnání kaÏ-

dému, kdo svoji cestu uskuteãní

z pohledu církve. Pro kaÏdého je-

dince, kter˘ svou pouÈ vykonal,

mûla v‰ak i hluboce osobní roz-

mûr, proÏitek poznání skryt˘ch

vlastností - síly, slabosti a víry.

První kniha brazilského spisova-

tele, nazvaná Poutník (MágÛv
deník), je vlastnû popisem svato-

jakubské cesty, kterou absolvo-

val sám autor, cesty dlouhé 700

kilometrÛ, vycházející z fran-

couzského mûsteãka Saint-Jean-

Pied-de-Port a konãící ve ‰pa-

nûlském Santiagu de Compo-

stela u ostatkÛ apo‰tola sv.

Jakuba. V knize Coelho popsal

v‰echny své proÏitky, zku‰enosti

a vnitfiní postfiehy spjaté s touto

cestou. Mnû je tento akt osobní

odvahy, putovat víc jak dva mû-

síce pû‰ky, mnohdy i sám, za ja-

kéhokoliv poãasí s minimálními

prostfiedky, velmi blízk˘ a inten-

zivnû cítím, Ïe bych mûl bûhem

svého Ïivota nûco podobného

podniknout. UÏ jen se rozhod-

nout se pro tuto pouÈ a odpoutat

se od v‰eho, co nás doposud sva-

zovalo a drÏelo doma u rodiny,

práce, finanãních povinností je

sv˘m zpÛsobem v dne‰ním svûtû

odvahou! Vnímat pfiírodu, lidi

cizí zemû a hlavnû sám sebe, po-

nofiit se do sv˘ch my‰lenek

a hledat smysl svého Ïivota, sna-

Ïit se pochopit pfiekáÏky, které

jsou pfied nás na na‰í Ïivotní ces-

tû stavûny!

Rok po vydání Poutníka vy‰el

Alchymista. V nûm Coelho zúro-

ãil vût‰inu sv˘ch my‰lenek

a zku‰eností z dosavadního pest-

rého a mnohdy extravagantního

Ïivota, hlavnû v‰ak svou cestu

do Compostely a v‰e, co jí pfied-

cházelo. Hlavním mottem knihy

je vûta, kterou král Melchise-

dech fiíká past˘fii Santiagovi:

„KdyÏ nûco chce‰, cel˘ vesmír

se spojí, abys své pfiání uskuteã-

nil.“ Past˘fi oveãek je zde na ces-

tû ke svému pfiedem urãenému

pokladu a je zlehka veden moud-

r˘m Alchymistou, aby pouÈ za

sv˘m osudem úspû‰nû dokonãil.

Pfii vnímání cesty se z nûj poma-

liãku také stává Alchymista, kte-

r˘ citlivû „naslouchá“ znamením

osudu, nebo chcete-li naplnûní

svého Ïivota. Musí vykonat svo-

ji pouÈ, aby pfii‰el na to, Ïe nej-

vût‰í poklad moÏná má blízko

sebe, jen ho nevidí. Pfiiznejme si,

Ïe vût‰ina z nás jde Ïivotem jako

ty oveãky hnané past˘fiem a vy-

manit se z toho dogmatického

sevfiení, byÈ jen du‰evnû, ne ma-

teriálnû, je pro vût‰inu lidí

mnohdy nepfiekonatelné.

PokaÏdé, kdyÏ po Alchymistovi

sáhnu, je to v Ïivotní krizi nebo

kdyÏ stojím na kfiiÏovatce a ne-

vím jak dál. VÏdy v nûm nachá-

zím nová pfiirovnání, pravdy,

moudra a nov˘ pohled na svût

kolem sebe. Nûkdy je i smutné,

ale vût‰inou mi ãtení vlévá do Ïil

novou chuÈ se se v‰ím porvat.

âasto vzpomenu na Poutníka

a pfiem˘‰lím, co v‰e Coelho

pfii putování proÏil a pak v my‰-

lenkách rozvedl.

Dlouho se díval na oblohu. Pak
vyndal z tlumoku láhev vína
a napil se. Vzpomnûl si na jednu
noc v pou‰ti, kdy se také díval na
hvûzdy a pil víno s Alchymistou.
Myslel na v‰echny cesty, které
vykonal, a na zvlá‰tní zpÛsob,
jímÏ mu BÛh ukazuje poklad.
Kdyby byl nevûfiil opakovanému
snu, nebyl by se setkal s cikán-
kou, ani s králem, ani s lupiãem,
ani... - prostû, bylo toho moc. Tu
cestu v‰ak psala znamení, a ne-
dalo se zabloudit, - pomyslel si.
Usnul, ani nevûdûl jak, a slunce
uÏ bylo vysoko, kdyÏ se probudil.
Pak tedy zaãal kopat pod kofieny
fíkovníku.
- Ty star˘ ãarodûjníku, - fiíkal si
v duchu, - tys to v‰ecko vûdûl.
I kousek zlata jsi mi nechal,
abych se mohl vrátit aÏ sem do
kostela. Mnich se smál, kdyÏ mû
uvidûl tak rozedraného. Nemohl
jsi mû toho u‰etfiit?
- Ne, - sly‰el, jak mu fiíká vítr, -

kdybych Ti to povûdûl, nebyl bys
vidûl pyramidy. Jsou moc pûkné,
nemyslí‰? Byl to AlchymistÛv
hlas.
(COELHO, Paulo. Alchymista.
Praha: Argo, 2007. 195 s.)

Co mi tedy obû knihy dávají? Co

je mi na nich tak blízké a proã po

nich ãasto sáhnu? Nûkomu to

moÏná bude znít jako z Pohádek

tisíce a jedné noci: najít cestu,

naplnit vlastní osud, vnímat po-

svátnost tohoto svûta, nauãit se

rozeznávat znamení Ïivota, nau-

ãit se pokofie, trpûlivosti a odva-

ze. Tak jako Alchymista sleduje

promûnu obyãejného kovu ve

zlato, takovou promûnou je tfieba

projít a pfietvofiit ve „zlato“ sám

sebe! I já se cítím b˘t ve svém Ïi-

votû Alchymistou. Za v‰ím vidím

vy‰‰í princip a vím, Ïe nejen lidé,

ale i vûci mají du‰i. MAKTUB,

TO JE PSÁNO, TO JE DÁNO! 

Miroslav Hanu‰ ml.

MÛj ‰álek ãaje

Poutník a Alchymista Paula Coelha
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Letní tábory SVâ ve fotografii

Cesta kolem svûta za 5 dní Keramicko-v˘tvarné sympozium

Léto s tancem Prázdniny v pohybu

Putování za svat˘m grálem S Kleopatrou k pyramidám

Se Sluníãkem za piráty Taneãní soustfiedûní Move2you Fota: archiv SVâ R˘mafiov
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nikdo neãte. KdyÏ uÏ ãte, tak nerozumí. A kdyÏ ãte a ro-

zumí, stejnû zapomene. Stanislaw Lem
Známá i neznámá v˘roãí

9. 9. 1901 zemfi. Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec,

franc. malífi a grafik (nar. 24. 11. 1864) - 110. v˘r. úmrtí

10. 9. Svûtov˘ den první pomoci (2. sobota v záfií), od roku
2000 (Mezinárodní federace âerveného kfiíÏe)

10.-11. 9. Dny evropského dûdictví (2. víkend v záfií), v âR se
slaví od roku 1991 z podnûtu SdruÏení historick˘ch
sídel âech, Moravy a Slezska, souãástí jsou dny
otevfien˘ch dvefií památek

12. 9. 1921 nar. Stanislaw Lem, polsk˘ prozaik a esejista (zemfi.

27. 3. 2006) - 90. v˘roãí narození

13. 9. 1916 nar. Roald Dahl, anglick˘ prozaik, autor knih pro dûti

(zemfi. 23. 11. 1990) - 95. v˘roãí narození

14. 9. 1321 zemfi. Dante Alighieri, italsk˘ básník (nar. v kvûtnu

1265) - 690. v˘roãí úmrtí

15. 9. 1976 zemfi. Josef Sudek, fotograf (nar. 17. 3. 1896) - 35. v˘-

roãí úmrtí

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, od roku
1987 (OSN)

16. 9. 1916 nar. Helena Hodaãová, prozaiãka, autorka knih pro dû-

ti (zemfi. 26. 1. 1998) - 95. v˘roãí narození

16. 9. 1986 zemfi. Karel Svolinsk˘, malífi, grafik, ilustrátor, scénic-

k˘ v˘tvarník (nar. 14. 1. 1896) - 25. v˘roãí úmrtí

19. 9. 1956 zemfi. Albert PraÏák, literární vûdec (nar. 11. 6. 1880)

- 55. v˘roãí úmrtí

21. 9. 1866 nar. Herbert George Wells, anglick˘ prozaik (zemfi.

13. 8. 1946) - 145. v˘roãí narození

21. 9. 1916 nar. Francoise Giroudová, francouzská novináfika,

scenáristka, spisovatelka a politiãka (zemfi. 19. 1. 2003)

- 95. v˘roãí narození

22. 9. Svûtov˘ den bez aut, od roku 1993
22. 9. 1871 nar. Karel Dostál-Lutinov, básník, pfiekladatel, literární

publicista (zemfi. 29. 11. 1923) - 140. v˘roãí narození

22. 9. 1931 nar. Ladislav Fialka, mim, choreograf, taneãník a diva-

delní reÏisér (zemfi. 22. 2. 1991) - 80. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Jakub Drá‰il ................................................................... R˘mafiov

Nikolas Kurek ................................................................ Jamartice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Fialová - R˘mafiov .................................................. 81 let

Josef Palík - R˘mafiov ....................................................... 82 let

Anna Ftáãková - R˘mafiov ................................................ 82 let

Anna Skláfiová - R˘mafiov ................................................ 83 let

Tomá‰ Strouhal - R˘mafiov .............................................. 84 let

Marie Slamûníková - R˘mafiov ......................................... 86 let

Anna Zahradníková - R˘mafiov ........................................ 88 let

Rozlouãili jsme se

Zdenûk Zacpal - R˘mafiov ................................................ 1937

Anna Dudová - Edrovice .................................................. 1948

Lubo‰ek Ledvina - Jifiíkov ................................................ 1937

RÛÏena Ondryá‰ová - R˘mafiov ........................................ 1949

Bohumila VaÀková - R˘mafiov ......................................... 1935

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

SVâ otevfie nové centrum pro dûti
S úplnou novinkou, která by mohla
zajímat zvlá‰tû rodiãe dûtí, které ne-
byly pfiijaty do matefisk˘ch ‰kol,
vstupuje do ‰kolního roku
2011/2012 Stfiedisko volného ãasu
R˘mafiov. Od fiíjna se bude v jeho
prostorách otevírat centrum pro
dûti ve vûku 2,5 aÏ 5 let.
UÏ fiadu let funguje ve Stfiedisku

volného ãasu matefiské centrum,

které umoÏnilo pfiedev‰ím ma-

minkám na rodiãovské dovolené

pfiivádût své ratolesti do spoleã-

nosti jejich vrstevníkÛ a trávit

s nimi dopoledne v podnûtném

prostfiedí s programem, kter˘

rozvíjí dûtské schopnosti a soci-

ální dovednosti. SVâ R˘mafiov

pfii stûhování do náhradní budo-

vy na Bartákovû ulici na pfielomu

roku vybavilo pro Matefiské cent-

rum Sluníãko pomocí dotace

z Programu rozvoje venkova

Leader nûkolik místností, které

jsou pro rodiãe a dûti k dispozici

kaÏdé úterní a ãtvrteãní dopoled-

ne od 9.30 do 11.00.

Od fiíjna se tyto prostory budou

otvírat dûtem dennû. K matefiské-

mu centru se totiÏ pfiipojí i nové

centrum urãené pro pfied‰kolní

dûti. Ty zde budou moci trávit

kaÏdé v‰ední dopoledne od 8.00

do 12.00 a vûnovat se nejrÛznûj-

‰ím volnoãasov˘m aktivitám pod

vedením zku‰eného pedagoga.

Centrum se tak mÛÏe stát alterna-

tivou pro ty dûti, které nebyly

kvÛli malé kapacitû pfiijaty do

matefiské ‰koly, ale jsou jiÏ zralé

pro trávení dopoledne zájmovou

ãinností bez pfiítomnosti rodiãÛ.

Centrum chce nabídnout indivi-

duální pfiístup, a proto pfiijme

maximálnû deset dûtí, kter˘m se

bude kvalifikovan˘ pedagog vû-

novat formou zájmového vzdûlá-

vání. V̆ uka by tedy mûla probí-

hat hrou, rozvíjet dûtské smysly,

pamûÈ a my‰lení, fieã a obratnost,

pfiedev‰ím jemnou motoriku.

Nemûla by ov‰em suplovat vzdû-

lávání poskytované matefiskou

‰kolou, ale b˘t spí‰e pfiedstup-

nûm, kter˘ dûtem vstup do mate-

fiinky usnadní.

Centrum pro pfied‰kolní dûti bu-

de otevfieno od fiíjna 2011 v pro-

storách Matefiského centra

Sluníãko na Bartákovû ulici 21.

Dûti budou mít k dispozici dvû

herny, pracovnu a kuchyÀku.

Provoz matefiského centra nebu-

de naru‰en, dûti se budou vûno-

vat aktivitám spoleãnû anebo

pfied‰koláci vyuÏijí jiné prostory

SVâ, napfi. taneãní sálek.

Zájmové vzdûlávání pfied‰kolákÛ

bude zpoplatnûno jako kaÏdá

volnoãasová aktivita, poplatek

ãiní 200 Kã na mûsíc. Zájemci se

mohou pfiihlásit ve Stfiedisku vol-

ného ãasu R˘mafiov, u fieditelky

SVâ Marcely Pavlové, na telefo-

nu 554 211 410, 554 211 411,

mobilu 737 177 033 nebo na 

e-mailu: pavlovamarcela@se-

znam.cz.  ZN
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Téma vydání

KKKK aaaa mmmm aaaa kkkk dddd yyyy kkkk llll éééé kkkk aaaa fifififi iiii ????
V rámci zlep‰ení informovanosti obãanÛ v oblasti zdravotnictví uvádíme aktuální abecední pfiehled specializovan˘ch zdravotnick˘ch praco-

vi‰È v Domû zdraví na Pivovarské ulici, v Podhorské nemocnici, a. s., na Hornomûstské ulici v R˘mafiovû, praktick˘ch lékafiÛ a r˘mafiovsk˘ch

soukrom˘ch ambulancí vãetnû ordinaãní doby, kontaktÛ a adres.

Alergologická ambulance
Podhorská nemocnice

MUDr. Pavol Puci
Út 13.00 - 17.00

Pá 7.00 - 12.30

Nutno se objednat!

Tel.: 554 253 556

Akutní stavy pfiednostnû!

Ambulance pro dûti a dorost
MUDr. Vlasta Rychlá
DÛm zdraví, Pivovarská 11

Po 7.30 - 10.00; 10.30 - 13.30 

(obj.)

13.30 - 15.00 (administ., 

náv‰tûvy)

Út 7.30 - 10.00

12.00 - 13.30 (pozv., obj.)

13.30 - 15.00 

(administ., náv‰tûvy)

St 7.30 - 10.00; 10.30 - 13.30 

(obj.)

13.30 - 15.00 

(administ., náv‰tûvy)

ât 7.30 - 10.00; 10.30 - 13.30 

(obj.)

13.30 - 15.00 

(administ., náv‰tûvy)

Pá 7.30 - 10.00; 10.30 - 13.30 

(obj.)

13.30 - 15.00

(administ., náv‰tûvy)

Tel.: 554 211 960

Ambulance pro dûti a dorost
MUDr. Richard R˘znar
Podhorská nemocnice

Po 8.00 - 10.00 (nemocní)

10.00 - 12.00; 12.30 - 14.00

(prev., pozv.)

Út 8.00 - 10.00 (nemocní)

10.00 - 12.00 (prev., pozv.)

St 8.00 - 10.00 (pouze sestra)

ât 12.00 - 14.30 (nemocní)

14.30 - 18.00 (prev., pozv.)

Pá 8.00 - 10.00 (nemocní)

10.00 - 12.00 (prev., pozv.)

Akutní stavy pfiednostnû

Tel.: 554 253 653 (ord. doba)

739 807 747 

(Po - Pá 7.00 - 19.00)

Gastroenterologická
ambulance

MUDr. Petr Ondráãek
Podhorská nemocnice

Út 6.00 - 12.30; 13.00 - 14.00

Pá 6.00 - 12.30; 13.00 - 14.00

Jen na objednání, mimo ordinaã-

ní dobu na tel.: 554 700 423

Tel.: 554 253 465

Gynekologická ambulance
MUDr. Romana Hance
DÛm zdraví, 

Pivovarská 11

Po 7.00 - 12.00; 13.00 - 15.00

Út 7.00 - 12.00

St 8.00 - 13.00

ât 13.00 - 17.00

Pá 8.00 - 13.00

Tel.: 554 211 966; 776 678 408

Gynekologická ambulance
MUDr. Michaela Sou‰ková
(st, ãt, pá)
MUDr. Vûra RÛÏiãková (po)
MUDr. Marián Olejník (út)
Podhorská nemocnice

Po 7.00 - 11.00

Út 7.00 - 11.00

St 7.30 - 11.30; 12.00 - 15.00

ât 7.30 - 11.30; 12.00 - 15.30

Pá 7.30 - 11.30; 12.00 - 14.00

Akutní pfiípady pfiednostnû,

recepty bez objednání

Tel.: 554 253 380

Chirurgická ambulance
MUDr. Oldfiich Pitor
Podhorská nemocnice

dennû 8.00 - 14.00

14.00 - 15.00

(akutní stavy)

Vy‰etfiení, kontroly a pfievazy 

dennû

8.00 - 12.00

Tel.: 554 253 344

Interní ambulance
MUDr. Dagmar Linhartová
Podhorská nemocnice

dennû 6.00 - 12.30 

a 13.00 - 14.00

Nutno se objednat!

Diabetologická poradna

dennû 6.00 - 10.00

Tel.: 554 253 463

Klinická psychologie
Mgr. Ilona Servusová
DÛm zdraví, Pivovarská 11

Út 8.00 - 11.00; 12.00 - 16.00

Pá 8.00 - 11.00; 12.00 - 15.00

Tel.: 728 448 060

KoÏní ambulance
MUDr. Jaroslava âerná
Podhorská nemocnice

St 13.00 - 18.00

Ambulance pfiijímá pacienty na

objednání a nemá smlouvu se

zdravotní poji‰Èovnou VZP

Logopedická ambulance
PaedDr. Olga Havelková

Havlíãkova ulice

Nutno se objednat!

Není stanovena pevná ordinaãní

doba

Tel.: 554 211 964

Mammologická,
cévní

a proktologická ambulance
Podhorská nemocnice

MUDr. Oldfiich Pitor
dennû 8.00 - 12.00

Oãní ambulance
Prim. MUDr. Ivan Schlemmer
MUDr. Mozamel Hamidi
Podhorská nemocnice

Po 7.00 - 15.00

Pá 7.00 - 15.00

Aktuální ordinaãní doba v záfií

2011:

12. 9., 16. 9., 19. 9., 26. 9., 

29. 9., 30. 9.

Mimo ordinaãní dobu o‰etfií 

akutní stavy oãní odd. Slezské

nemocnice Opava

Tel.: 553 766 111

oãní odd. ‰umperské nemocnice

Tel.: 583 332 721

Oãní ambulance
MUDr. Katefiina Smolková
DÛm zdraví, 

Pivovarská 11

Po 13.00 - 16.00

St 8.30 - 12.00; 

12.30 - 15.00

Nutno se objednat!

Tel.: 725 610 233

Pacienty s âeskou prÛmyslovou

poji‰Èovnou o‰etfií amb. jen 

v akutních pfiípadech, s r˘m.

amb. nemá smlouvu

Onkologická ambulance
MUDr. Jifií ·upík
DÛm zdraví, Pivovarská 11

první úter˘ v mûsíci

14.00 - 17.00

Tel.: 554 219 389

ORL ambulance
MUDr. Helena Kirbiová
DÛm zdraví,

Pivovarská 11

Út 9.00 - 13.00

ât 15.00 - 18.00

Tel.: 585 051 248; 

604 804 241

Ortopedická ambulance
MUDr. Mojmír Svoboda
DÛm zdraví, 

Pivovarská 11

Po 8.00 - 16.00

13.30 dûtské kyãle

14.00 - 16.00 objednaní pa-

cienti

Nutno se objednat!

na tel.: 554 219 389

Novinka: léãba aulogní kondici-

ované plasmy, vlastní plasmy

bohaté na rÛstové faktory

Ortopedická ambulance
Podhorská nemocnice

MUDr. Jan ·tefansk˘
MUDr. Ján Debre
Út 14.00 - 19.00

ât 14.00 - 19.00

Tel.: 554 253 344

Nutno se objednat!

Pracovi‰tû
léãby bolesti

Prim. MUDr. Stanislav Horák
Podhorská nemocnice

dennû 7.00 - 11.30; 

12.00 - 15.00

Tel.: 554 253 763

Rehabilitace
MUDr. Petr Dolák
Hornomûstská 871/67

Ordinace

Po 8.00 - 11.30; 12.30 - 15.00

Út 8.00 - 10.00

St 8.00 - 11.30; 12.30 - 15.00

ât 8.00 - 11.30

Pá 8.00 - 13.00

Rehabilitace

Po - ât 7.00 - 15.00

Pá 7.00 - 13.00

Tel.: 554 230 580

Rentgenologické pracovi‰tû
Prim. MUDr. Tomá‰ Martínek
Podhorská nemocnice

Po 8.00 - 15.00

Út 8.00 - 18.00

St 8.00 - 15.00

ât 8.00 - 18.00

Pá 8.00 - 14.00

Urologická ambulance
MUDr. Jan Poles
DÛm zdraví, 

Pivovarská 11

Út 8.00 - 15.00

Nutno se objednat!

Tel.: 739 869 757

-16-2011  7.9.2011 15:21  Stránka 16



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2011

17

Zubní ambulance

Ambulance
MUDr. Marie Pekárkové

MUDr. Andrea Páleníková
MUDr. BoÏena Marková
Radniãní 8

Po 9.00 - 11.00; 12.00 - 18.00

Út 7.30 - 11.00; 12.00 - 18.00

St 7.30 - 11.00; 12.00 - 18.00

ât 7.30 - 11.00; 12.00 - 16.00

Pá 7.30 - 11.00; 12.00 - 15.00

So 7.30 - 15.00 (na objednání)

Tel.: 554 212 684

Ortodontická
a stomatologická praxe

MUDr. Valéria Puciová
Divadelní 359/12

Po 11.30 - 16.00

St 7.30 - 16.00

ât 11.30 - 16.00

Pá 7.30 - 16.00

Tel.: 554 211 969

MUDr. Jarmila Valíãková
DÛm zdraví, Pivovarská 11

Po 7.00 - 14.00

Út 7.00 - 16.00

St 7.00 - 15.00

ât 7.00 - 14.00

Pá 7.00 - 11.00

Tel.: 554 211 968

V souãasné dobû ambulance ne-

pfiijímá do péãe nové pacienty

MUDr. Josef Vylíãil
8. kvûtna 47, 

R˘mafiov

Po 6.15 - 15.00

Út 6.15 - 14.00

St 6.15 - 14.00

ât 6.15 - 15.00

Pá 6.15 - 12.00

Na objednání

Tel.: 554 212 848

MUDr. Marie Vylíãilová
DÛm zdraví,  Pivovarská 11

Po 7.00 - 14.00

Út 7.00 - 15.30

St 7.00 - 15.00

ât 7.00 - 15.00

Pá 7.00 - 13.00

Tel.: 554 211 967

Praktiãtí lékafii

MUDr. Jana Jurásková
8. kvûtna 1192/47, 

R˘mafiov

Po 14.00 - 17.00

Út - St 7.00 - 10.00

ât 13.00 - 15.00

Pá 7.00 - 10.00

Tel.: 554 212 850

Sklepní 278/11, 

R˘mafiov-Janovice

Po 7.00 - 10.00

Út 14.00 - 18.30

St 13.00 - 15.00

ât 7.00 - 10.00

Pá 13.00 - 14.00

Tel.: 554 283 194

MUDr. Bohumil Servus
DÛm zdraví, Pivovarská 11

Po 7.00 - 11.30

Út 12.00 - 18.00

St 7.00 - 11.30

ât 7.00 - 10.30; 13.00 - 15.30

Pá 7.00 - 11.30

Tel.: 554 211 965

MUDr. Jana Strnadelová
Havlíãkova 335/9, 795 01 R˘mafiov

Po - Út 8.00 - 12.00

St 12.00 - 15.00

ât - Pá 8.00 - 12.00

Tel.: 554 211 964

MUDr. Vûra ·picerová
Sadová 4, R˘mafiov

Po 7.30 - 11.30

Út 12.00 - 15.00

St 7.30 - 12.00

ât 14.00 - 18.00

Pá 7.30 - 11.30

Tel.: 554 213 253

MUDr. Kristina Volková
DÛm zdraví, Pivovarská 11

Po 6.30 - 9.00; 12.30 - 16.00

Út 6.30 - 13.00

St 12.00 - 18.30

ât 6.30 - 13.00

Pá 6.30 - 12.00

Tel.: 554 211 963

Veterinární ambulance

MVDr. Vladimír Hykel
tfiída HrdinÛ 547/34, R˘mafiov

Út 14.00 - 17.00

Pá 14.00 - 17.00

Pouze na základû telefonické ob-

jednávky!

Tel: 774 232 600; 554 211 630

MVDr. Jaromír ·picera
Na Stráni 36, R˘mafiov

Po - Pá 14.00 - 17.00

ât 11.00 - 12.00

Tel.: 606 713 324

Lékafiská sluÏba první pomoci Bruntál a Infocentrum záchranné sluÏby
Pokud není bezprostfiednû ohroÏen Ïivot

ani se nejedná o závaÏn˘ stav (v tom pfií-

padû je nutno volat pfiímo záchrannou sluÏ-

bu), lze mimo ordinaãní dobu praktick˘ch

lékafiÛ nav‰tívit Lékafiskou sluÏbu první
pomoci v Bruntále (jak pro dospûlé, tak

i pro dûti a dorost), která funguje v prosto-

rách Záchranné sluÏby Bruntál na

Zeyerovû ulici 13 v pracovních dnech od
17.00 do 22.00, o sobotách, nedûlích
a svátcích od 8.00 do 22.00. V pfiípadû 

akutních stomatologick˘ch problémÛ mo-

hou vyuÏít pacienti Infocentra záchranné

sluÏby, které sdûlí pohotovost zubního lé-
kafie (pohotovost jednotliv˘ch lékafiÛ se

mûní). Kontaktní telefon na Infocentrum
záchranné sluÏby: 553 777 777. 

JiKo

Úsmûvnû

Polykám prá‰ky i pilule
Vyháním ãerta ìáblem. Dokázali

bychom bez pilulek vÛbec Ïít?

On je totiÏ prá‰ek hodn˘, pomÛ-

Ïe. VÛbec nám nepfiipadá nebez-

peãn˘. Cigarety ‰kodí, prokázá-

no. Po alkoholu je kocovina

a tvrdnou játra. O drogách radûji

nemluvím, a je‰tû si je musí

píchnout. Nezdravé potraviny

a zneãi‰tûné Ïivotní prostfiedí - to

nûjak nefie‰íme a hned nepozná-

me.

Ale léky? Dûsnû rychle a snadno

se stáváme „závisláky“. Máme

pilulky: na spaní, proti spaní. Na

povzbuzení a na uklidnûní.

Máme antikoncepci, antidepresi-

va, proti prÛjmu, proti alergii,

proti plynatosti, na vyprazdÀo-

vání, proti koufiení. Urãitû si ne-

pfiipou‰tíme, Ïe jsme na lécích

závislí.

Jsou to pfiedev‰ím Ïeny a senio-

fii, kdo vyÏaduje tablety. Do lé-

kárny není daleko anebo popro-

síme známé. Rádi poskytnou nû-

co, co urãitû zabere. Pûtina

âechÛ neusne bez lékÛ na nespa-

vost.

Nebezpeãnost a návykovost tab-

lety si neuvûdomujeme nebo ji

popíráme, pfiivíráme pfied ní oãi

a nûkdy s ní i s lékafii uzavíráme

tiché dohody. Dr. Randák z praÏ-

ské motolské nemocnice tvrdí:

„Univerzální rada neexistuje. Je
tfieba fie‰it podstatu bolesti psy-
chické i fyzické.“ Problémy se

nerozplynou a neutonou, umûjí

totiÏ plavat.

Z lékárny vychází známá. Je ja-

ko vánoãní stromeãek ovû‰ená

ta‰kami - vitamínové preparáty,

doplÀky v˘Ïivy a tablety nutné

k pfieÏití. Kdo by nechtûl b˘t

zdrav˘? A tak, babko, plaÈ. Jde

o jednorázov˘ prÛvan v penû-

Ïence, vÏdy po doruãení dÛcho-

du. Hm. Je svéprávná.

Já bych v tom na‰em Podfu-

kistánu kaÏdému povinnû dávala

po ránu k polknutí tabletu

„Obyãejnáslu‰nost“. Nutnû po-

tfiebuju recept.  Si
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Mûstská knihovna

Nad r˘mafiovsk˘mi v˘pûstky
Ïasli i Hanáci

Organizaãní ‰táb âeského za-

hrádkáfiského svazu v R˘mafiovû

uspofiádal ve dnech 1. aÏ 3. záfií

v galerii U Stromu poznání

v Mûstské knihovnû R˘mafiov

druh˘ roãník v˘stavy plodÛ r˘-

mafiovsk˘ch pûstitelÛ ze v‰ech

jedenácti zahrádkáfisk˘ch osad.

K vidûní byly vskutku unikátní

kousky, a to nejen zelenina 

a ovoce, ale také bylinky a kvûti-

ny. Pro milovníky bonsaí a skal-

niãek pfiipravila ukázku sv˘ch e-

xempláfiÛ paní Milu‰ka Hejsková

ze Staré Vsi, která byla zároveÀ

spoluautorkou aranÏmá v˘stavy.

Pestrobarevná mozaika nejrÛz-

nûj‰ích druhÛ ovoce a zeleniny

zaujala také náv‰tûvníky z tep-

lej‰í oblasti Hané, ktefií se nesta-

ãili divit, co v‰echno mohou

v drsn˘ch jesenick˘ch podmín-

kách na‰i zahrádkáfii vypûstovat.

Ne‰etfiili chválou a obdivem.

K vidûní byly napfiíklad kanad-

ské borÛvky, papriko-okurky,

obfií rajãata s názvem B˘ãí srdce,

cukety, patisony a mnoho dal-

‰ích zajímav˘ch plodÛ. Podle

slov organizátorÛ se uÏ dnes pûs-

titelé i organizátofii v˘stavy tû‰í

na pfií‰tí roãník, kter˘ se usku-

teãní opût na zaãátku mûsíce zá-

fií. JiKo

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V˘stava plná barev
Aktuální v˘stavu v mûstském muzeu charakterizuje jediné slovo - ba-

revnost. Oba vystavující autofii, Jifií Meitner i Jaroslava Matú‰ová, byÈ

pracují s jin˘m materiálem a technikou naprostou odli‰nou, vûnují ve

sv˘ch dílech barvám dÛleÏitou roli.

Galerii Pran˘fi a mal˘ sál Galerie Octopus ovládá modrá a tyrkysová

v kombinacích s jasnû ãervenou, Ïlutou, oranÏovou ãi rÛÏovou. Jifií

Meitner o sobû tvrdí, Ïe má barvy rád, a zámûrnû kombinuje studené

a teplé tóny s vûdomím, Ïe v˘sledek mÛÏe ‰okovat. Tato záliba v mís-

ty aÏ kfiiklavé barevnosti se u nûj zfiejmû objevila aÏ v pozdûj‰ím v˘-

voji, protoÏe star‰í práce, z nichÏ na v˘stavû pfiedstavuje napfi. obraz

Jezero v Annecy podle P. Cézanna (1977), disponují barevností spí‰e

stfiídmou. Vyvíjel se ov‰em cel˘ autorÛv rukopis. Zatímco v poãátcích

inklinoval ke kubismu a neoimpresionismu, styl dûl z posledních let 

oznaãuje jako imaginární realismus.

Z hlediska námûtÛ v‰ak zÛstává po celou dobu vûrn˘ zejména krajinû.

Vedle pfiírodní se ãasto objevuje i mûstská ãi venkovská krajina. Jifií

Meitner je rodák z R˘mafiova a snad i s ohledem na místo, kde nyní vy-

stavuje, mu vûnoval cyklus MÛj první domov (2011) i nûkolik samo-

statn˘ch prací. Zachycuje na nich R˘mafiov jako celek ãi jeho domi-

nantní zákoutí, námûstí s radnicí, kapli V Lipkách, faru a kostel, jed-

nou dokonce v pohlednicovém prostfiihu. Autor ov‰em pro‰el celou fia-

dou jin˘ch míst, která se mezi vystaven˘mi díly také objeví (Pokus

o Novosedly, Doubravka). Vedle konkrétních lokalit zachycuje i beze-

jmennou volnou krajinu, která získává nûkde aÏ abstraktní ráz (cyklus

¤epkové pole nebo obraz Dobr˘ ãas na úhofie), jinde spí‰e ráz snov˘,

to zvlá‰tû v plakátovû koncipovan˘ch krajinách, jimiÏ se prolínají Ïen-

ské akty. Kromû krajinomaleb je na v˘stavû k vidûní i nûkolik portré-

tÛ; mezi nimi dominuje rozmûrnûj‰í olejomalba Krumlovská madona,

na níÏ dal Jifií Meitner plnû zaznít své oblíbené barevné kombinatorice.

Velk˘ sál Galerie Octopus naplÀuje v˘stava robustních a pfiitom kfieh-

k˘ch artefaktÛ. Jaroslava Matú‰ová zde pfiedstavuje uÏité umûní skla.

Vedle vût‰ích sklenûn˘ch ploch - moderních vitráÏí - vystavuje také ne-

sãetné variace, jeÏ dokáÏe metodou fusingu, neboli spékání skla, vy-

tvofiit na nevelké plo‰e jednoduch˘ch ãtvercov˘ch mís. Zdobí je drob-

n˘mi linkami, úlomky, „nudliãkami“ ãi geometrick˘mi tvary v neko-

neãn˘ch barevn˘ch kombinacích. Podobnû jsou okrá‰lena lampová stí-

nidla, která stejnû jako vitráÏe nejlépe dokládají, Ïe barevnému sklu

slu‰í svûtlo. AÈ pfiirozené svûtlo denní ãi umûlé záfiení svítidel prochá-

zející skrz sklenûnou plochu dotváfií barevná spojení a kromû samot-

n˘ch barev, linií a tvarÛ dá vyniknout i struktufie sklenûného povrchu.

Ten, zdánlivû hladk˘, pod svûtlem prozradí svou zrnitost, odhalí drob-

né, ve skle uzamãené bublinky a plasticitu zdobení, které vystupuje

nad povrch a pfiímo svádí k dotyku.

Obû v˘stavy plné barev jsou v mûstském muzeu k vidûní do 14. záfií. 

ZN

Otevírací doba:

Pondûlí 9.00 - 17.00

Úter˘ 9.00 - 17.00

Stfieda zavfieno

âtvrtek 9.00 - 17.00

Pátek 9.00 - 17.00

Sobota 8.00 - 11.00

Otevírací doba:
pondûlí: zavfieno, úter˘ - sobota: 9 - 12, 13 - 17, nedûle: 13 - 17

Servis sluÏeb

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

Plavání pro vefiejnost v záfií 2011
Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
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Nad stránkami mûstské kroniky

Rok 1961
V Jednotném zemûdûlském druÏ-

stvu (JZD) se toho roku zaãala

projevovat váÏná krize. V̆ nosy

byly sice pomûrnû slu‰né, ale zv˘-

‰ily se náklady, takÏe odmûna za

pracovní jednotku klesla na 4,50

Kãs. Objevuje se lhostejnost, ne-

dochvilnost, liknavost ke v‰emu,

co se v druÏstvu dûje, a nezájem

o práci. To v‰e mûlo za následek

zhor‰ování situace uvnitfi druÏ-

stva.

Jednota ãeskoslovensk˘ch poÏár-

níkÛ mûla v R˘mafiovû jen 45 ãle-

nÛ, z toho nemalou ãást tvofiili

star‰í. Disponovala jedním zása-

hov˘m druÏstvem s devíti ãleny.

Technické vybavení mûlo dobrou

úroveÀ, nevyhovující v‰ak byla

poÏární zbrojnice. Nová budova

se v akci Z stavûla jiÏ nûkolik let

a ani v roce 1961 nebyla dokon-

ãena. Bûhem roku do‰lo k jede-

nácti zásahÛm u poÏárÛ, z toho

dvakrát v R˘mafiovû. Dne 

17. dubna hofiela stodola u Edro-

vic a 15. fiíjna dfievník na ÎiÏkovû

ulici. DruÏstvo pod vedením

Leopolda Koláfie dosáhlo pûk-

n˘ch úspûchÛ. Vybojovalo 1. mís-

to v okresní soutûÏi, 2. místo

v krajské soutûÏi a 2. místo v po-

hárové soutûÏi v Javorníku.

Sãítání lidu, domÛ a bytÛ probûh-

lo 1. bfiezna. V tu dobu mûlo mûs-

to 5 194 obyvatel, 1460 bytÛ, 489

rodinn˘ch domkÛ, 17 zemûdûl-

sk˘ch usedlostí, 208 ãinÏovních

domÛ, 10 ubytovacích zafiízení

a 42 domÛ neobydlen˘ch.

Nejstar‰ími obyvateli mûsta byli

Franti‰ka Zatloukalová (94 let),

Marie Mu‰álková (89 let)

a ·imon ·imek (86 let).

V̆ stavba obce stagnovala. Akce

Z nesplnila oãekávání - poÏární

zbrojnice nebyla po pûti letech

v˘stavby je‰tû hotova, podobnû

jako kuÏelna, a ani sportovci ne-

dokonãili rozdûlanou práci na ‰at-

nách u hfii‰tû. Pouze nemocnice

dokonãila stavbu garáÏí pro vlast-

ní potfiebu. Její pracovníci byli

velmi svûdomití a rychlí, zaslouÏí

si proto ocenûní. V bytové v˘stav-

bû nebyl dokonãen ani jeden byt -

novostavby ani adaptace. Zato byl

dokonãen kravín na Leninovû,

nyní OkruÏní ulici pro 105 kusÛ

hovûzího dobytka nákladem 750

tisíc Kãs.

Druh˘m rokem pokraãovaly 

adaptaãní práce v kinû za 1 220 ti-

síc Kãs. Dokonãena byla pfiestav-

ba polikliniky na Pivovarské ulici

nákladem 700 tisíc Kãs, v kvûtnu

byla budova pfiedána vefiejnosti.

Také v˘bojkové osvûtlení od nád-

raÏí aÏ k Edrovicím bylo úspû‰nû

zvládnuto, bylo v‰ak dosti poru-

chové. Tolik akcí mohlo b˘t zahá-

jeno ãi dokonãeno jen proto, Ïe

národní v˘bor pofiádnû „pfie‰vihl“

ãástku na investice. PÛvodnû se

plánovalo investovat 1 086 tisíc

Kãs, ve skuteãnosti se vyãerpaly

2 600 tisíc Kãs, tedy více neÏ

dvojnásobek.

Ve mûstû bylo v roce 1961 celkem

devût ‰kol: ãtyfii matefiské ‰koly

(na Jelínkovû 3, tfiídû HrdinÛ

a dvû na Fierlingerovû, dne‰ní

Revoluãní ulici), zvlá‰tní ‰kola na

Kostelním, dnes ·kolním námûs-

tí, základní devítiletá ‰kola na

Národní a Sedlákovû ulici, druhá

ZD· se stfiední v‰eobecnû vzdûlá-

vací ‰kolou na Sokolovské

a Jelínkovû ulici, uãÀovská ‰kola

textilní se sídlem na Sokolovské

a uãÀovská zemûdûlská ‰kola na

ulici Julia Sedláka. Hudební ‰kola

byla 1. záfií pfiejmenována na „li-

dovou ‰kolu umûní“ (L·U), obec-

nû se jim fiíkalo „lidu‰ky“.

Brokát pfiijal 1. ãervence do vlast-

ní péãe jesle na Stalinovû, nyní

Opavské ulici a matefiskou ‰kolu

na Fierlingerovû, dnes Revoluãní

ulici. Závod se zavázal, Ïe bude

z vlastních prostfiedkÛ dbát na vy-

bavování, udrÏování a zlep‰ování

stavu obou zafiízení. RovnûÏ mu-

sel zabezpeãit platy správních za-

mûstnancÛ, uãitelky byly nadále

placeny z odboru ‰kolství.

Spojen˘ závodní klub vznikl po

del‰ím jednání s ROH 24. kvûtna

1961, ale Ïádnou spoleãnou ãin-

nost nevyvíjel. Pracovaly jen nû-

které zájmové krouÏky, a to

mnohdy jen nárazovû.

TJ Jiskra v tomto roce oslavila 15

let své ãinnosti, pokud ji vnímáme

jako pokraãovatelku SK R˘mafiov,

zaloÏeného v roce 1946. PÛsobilo

zde ‰est oddílÛ: kopaná, lední ho-

kej, stolní tenis, tenis, lyÏování

a lehká atletika. Fotbalisté Jiskry

A se probojovali na 5. a fotbalisté

B na 8. místo v okresním pfieboru.

Úspû‰n˘ byl i lyÏafisk˘ oddíl. Jifií

Kubita obsadil 1. místo v okre-

sním i krajském pfieboru, doroste-

nec Pospí‰il byl také první v kraj-

ském pfieboru a mladá lyÏafika

Bastlová zvítûzila v okresním pfie-

boru. Nûkolik nad‰encÛ v ãele 

s J. Kubitou, Zd. âermákem, Jos.

Vlachem a Ing. J. Lustigem posta-

vilo skokansk˘ mÛstek. Kon-

strukce mûla v˘‰ku asi ‰est metrÛ,

‰ífiku tfii metry a skoky dosahovaly

délky kolem 14 metrÛ.

Na závûr je‰tû základní údaje

o poãasí. Maximální teplota roku

(31,7 °C) byla namûfiena 10. ãer-

vence, minimální (- 25,7 °C) 

25. prosince. Nejteplej‰ím mûsí-

cem byl ãerven s prÛmûrem 15,8

°C, nejchladnûj‰ím leden s prÛ-

mûrnou teplotou - 5,2 °C a celko-

vé sráÏky dosáhly v˘‰e 701,5

mm. Vratislav Koneãn˘
V rámci Mezinárodního druÏstevního dne pfiipravila Jednota módní
pfiehlídku na hfii‰ti Jiskry Fota: archiv muzea

Jaro 1961, ãást uãitelÛ jedenáctiletky na novû získaném pozemku na
Hornomûstské ulici

Budování ‰kolního hfii‰tû na Palackého ulici, 21. 10. 1961
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Organizace a spolky

Moravské a slezské ovocné stezky
Podstata projektu Spolupráce

spoãívá v aktivitách, které smû-

fiují k zachování a rehabilitaci 

ovocn˘ch stromÛ jakoÏto dárcÛ

plodÛ, jako souãásti mnoha tra-

dic a v˘znamn˘ch krajinn˘ch

prvkÛ. Projekt je zamûfien na

zmapování historicky, krajináfi-

sky ãi jinak v˘znamn˘ch alejí,

sadÛ a jin˘ch prvkÛ, v nichÏ jsou

pfiítomny ovocné stromy, za úãe-

lem jejich záchrany a zv˘‰ení

povûdomí o star˘ch a krajov˘ch

odrÛdách. Dal‰ím cílem je pro-

pagace ovocnáfiství jako souãásti

místního kulturního a pfiírodního

dûdictví a rovnûÏ stávající infra-

struktury - mo‰táren, palíren,

podnikÛ zab˘vajících se zpraco-

váním ovoce atd. Souãástí pro-

jektu má b˘t i vzdûlávání v obo-

ru pûstování a zpracování ovoce,

tzv. ovocnáfisk˘ kurz, exkurze do

star˘ch sadÛ, za zpracovateli 

ovoce a nalezení a prezentace tu-

ristick˘ch cílÛ spojen˘ch s ovoc-

n˘mi stromy, alejemi, sady atd.

Projekt bude realizován na území

sedmi akãních skupin (MAS

Nízk˘ Jeseník, MAS Partnerství

Mo‰tûnka, MAS Regionu Poodfií,

MAS Bojkovska, MAS HorÀác-

ko a OstroÏsko, MAS R˘mafiov-

sko, MAS Rozvojové partnerství

Regionu Hranicko) a bude zalo-

Ïen na procesu spolupráce vefiej-

ného, neziskového a soukromého

sektoru pfii realizaci propagaã-

ních a vzdûlávacích aktivit.

Navazuje územnû a ideovû na

stávající projekt Ovoce k lidem,
lidé do sadÛ realizovan˘ na úze-

mí MAS Opavsko a MAS Rozvoj

Krnovska.

Mezi aktivity, které by mûl pro-

jekt pfiinést, patfií vytvofiení data-

báze historicky, krajináfisky ãi ji-

nak v˘znamn˘ch solitérÛ, alejí,

sadÛ s ovocn˘mi stromy, inven-

tarizace star˘ch a krajov˘ch od-

rÛd ovoce pro zachování unikát-

ních genofondÛ regionu, vytvo-

fiení databáze lidí a sluÏeb tvofií-

cích infrastrukturu zpracování 

ovoce. Vzniknou propagaãní

publikace se seznamem pûstitelÛ

a zpracovatelÛ ovoce, vãetnû

map, adres a kontaktÛ, receptÛ,

rad pro v˘sadbu a péãi o ovocné

stromy, dále letáky a plakáty

s programem akcí projektu, te-

maticky zamûfiená webová strán-

ka, turistick˘ informaãní systém

s tematikou ovoce dostupn˘

v mobilních telefonech a infor-

maãní systém turistick˘ch atrak-

tivit pfiístupn˘ prostfiednictvím

mobilních telefonÛ vyuÏívají-

cích GPS (geografick˘ poziãní

systém). Budou probíhat rovnûÏ

lokální propagaãní akce s ukáz-

kami jednotliv˘ch druhÛ ovoce

a jejich zpracování a ochutnáv-

kami. 

Dal‰í informace lze najít na

www.ovocne-stezky.cz. 

Radim Lokoã

Podûkování
Obãanské sdruÏení Rodiãe

a dûti Stará Ves pofiádalo ve

dnech 30. 7. - 6. 8. 2011 letní

dûtsk˘ tábor FANTAZIE 2011
v Raãím údolí v Rychlebsk˘ch

horách. Cel˘ tábor se nesl v du-

chu hry o draãí poklad.

Hlavními sponzory tohoto tábo-

ra byli: Kamil Jambor

z R˘mafiova, Josef ·ustr z Jano-

vic a firma Taylor, s. r. o., Mûsto

Albrechtice. V‰em sponzorÛm

bychom chtûli podûkovat  za je-

jich penûÏní i nepenûÏní dary.

Na základû tûchto finanãních da-

rÛ mûly dûti tábor levnûj‰í

a mohly se zapojit do vícera ak-

tivit, napfi. nav‰tívit zámek na

Jánském vrchu nebo jet na v˘let

vlakem do jeskynû Na Pomezí.

Peníze sponzorÛ poslouÏily také

k úhradû odvozu dûtí na tábor

a zpût k rodiãÛm.

Myslíme si, Ïe se nám v‰em spo-

leãnû líbilo, a tû‰íme se na pfií‰tí

rok.

Foto a text:
Jarmila Kappelová
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Z okolních obcí a mûst

Stará Ves oslavila 450. v˘roãí zaloÏení obce
V sobotu 3. záfií se rozezvuãely

zvony kostela Pov˘‰ení svatého

kfiíÏe ve Staré Vsi a vyz˘valy

v‰echny pfiítomné, místní obyva-

tele, hosty zdaleka i zblízka,

k rozjímání, vzpomínkám a osla-

vám. Uplynulo totiÏ 450 let, kdy

podle archivních letopisÛ a kro-

nik byla zaloÏena obec Stará

Ves. Oficiálnû oslavy zapoãaly

v místním kostele bohosluÏbou

spojenou s pokfitûním novû vy-

dané knihy „Stará Ves a Îìársk˘

Potok v dûjinách Moravy“, kte-

rou u pfiíleÏitosti jubilea sestavil

pan Jifií Karel. Sváteãní chvíle 

umocnilo vystoupení pûveckého

sboru Variace. Potom se jiÏ prÛ-

vod úãastníkÛ, vãetnû hostÛ, v˘-

znamn˘ch rodákÛ a místních sta-

rousedlíkÛ, vydal k novû zrekon-

struovanému pomníãku Obûtem

první svûtové války, jehoÏ opra-

vu finanãnû podpofiila akciová

spoleãnost Lesy âR. Pomník za

slavnostních fanfár lesákÛ

a krátkého projevu starosty

Karla StrÏínka vysvûtil Dr.

Franti‰ek Zehnal spoleãnû

s Mgr. Radovanem Hradilem.

Pak jiÏ nic nebránilo k zahájení

bujarého veselí u místního kina.

Dûti spûchaly na kouzelnickou

show, skákací hrad, nafukovací

balónky nebo do lanového centra

na chatû Orientce, které bylo to-

hoto dne otevfieno zcela zdarma.

Jiní náv‰tûvníci upfiednostnili

stánky s obãerstvením, odkud se

dalo pohodlnû sledovat vystoupe-

ní Îelezného Zekona, mistrovské

umûní v ovládání honáck˘ch biãÛ

Ladislava ·ína, ukázky v˘cviku

psÛ nebo taneãní program Studia

Sport a zdraví. K dispozici byly

i dal‰í doprovodné programy, 

ukázky dobov˘ch fiemesel, luko-

stfielba, prohlídka ‰koly nebo ha-

siãské zbrojnice, fotbalov˘ zápas

mezi Starou Vsí a Slezsk˘mi

Rudolticemi. Nechybûlo hudební

podbarvení sváteãní nálady pro

v‰echny generace, country kapela

Karlováci, skupiny Hork˘Ïe slíÏe

revival, Kabát revival nebo kyta-

rové vystoupení bluesmana Jifiího

MíÏi. A koho dobré jídlo, pivo

ãi jin˘ mok nezmohl ke spánku,

urãitû ocenil dal‰í atrakci - ohÀo-

vou show, která odstartovala noã-

ní taneãní veselí. Slavilo se aÏ do

pozdních hodin a nûktefií je‰tû

druh˘ den. K pfiíjemné pohodû

pfiispûla i perfektní organizace

a nezvykle teplé poãasí. 

Eva StaÀková

Konec prázdnin v RyÏovi‰ti
Tak uÏ je to tady. Zaãátek ‰kolní-

ho roku a konec letních prázd-

nin. RyÏovi‰t‰tí hasiãi chtûli spo-

luobãanÛm toto období drobátko

zpestfiit, proto na poslední prázd-

ninov˘ víkend uspofiádali akci

Sportovní ukonãení prázdnin.

Ve 13 hodin odstartoval turnaj

v malé kopané. Celkem se utka-

ly ãtyfii t˘my: Blbcelóna,

Hasiãky, ·moulové a Bombar-

ìáci, které byli utvofieny z dûtí,

mládeÏe a rodiãÛ z na‰í obce. Na

hfii‰ti se to hemÏilo nejen fotba-

listy, ale i stfielci, ktefií se utkali

ve stfielbû ze vzduchovky.

PfiestoÏe jsou mezi nimi zaãáteã-

níci, byli jsme jejich úspû‰ností

pfiekvapeni.

V kategorii dûtí získal 3. místo

Filip Hanek, 2. místo Karolína

Krãilová a vítûzem byl David

Vala. V kategorii stfielkyÀ dosáhla

na 3. místo Jana Filipãíková, na

2. místo Pavla Fábová a vítûzkou

se stala starostka Eva La‰áková.

V kategorii stfielcÛ obsadil 3. mís-

to Pavel Plaãek, 2. místo spoleã-

nû Bronûk Hlu‰í a Marian La‰ák

a vítûzem se stal Václav

Kohoutek. Závodníci na „bednû“

získali vûcné ceny, obãerstvení

a jako památku krásnou medaili

a pohár se stfieleck˘m emblé-

mem, kter˘ jim bude pfiipomínat

první stfielecké závody u nás.

Po celé odpoledne byl pro malé

dûti pfiipraven doprovodn˘ pro-

gram. Dûti mûly moÏnost malo-

vat a soutûÏit za sladké odmûny.

Celá tato akce byla podpofiena

Nadací OKD v rámci projektu

„Prázdniny s úsmûvem na tváfii“.

Poslední akcí projektu byl v˘let

do hornického muzea Landek

a do svûta miniatur Miniuni

Ostrava 3. záfií. 

Katefiina La‰áková

Fota: archiv OÚ Stará Ves

Fota: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Motocyklov˘ sraz v Tvrdkovû
Na ukonãení prázdnin ve

Tvrdkovû se tentokrát pfiipravo-

vali v‰ichni chlapi a chlapci

z obce. Vznikl nápad, Ïe se 

uskuteãní 1. sraz tvrdkovsk˘ch

motorkáfiÛ, a nastal poplach ve

v‰ech garáÏích. V‰ichni muÏi

a kluci k zadanému úkolu pfiistu-

povali velmi zodpovûdnû a své

stroje na‰lechtili, zprovoznili,

nûktefií i natfieli, aby se mohli zú-

ãastnit této akce a pfiedev‰ím

spanilé jízdy po Tvrdkovû.

Potû‰ili nás i mládenci z Horního

Mûsta a nûktefií chatafii, ktefií se

pfiijeli také pochlubit se sv˘mi

miláãky.

Se‰ly se nejrÛznûj‰í stroje - Jawa

pérák 250 z roku 1953, k vidûní

byly tzv. „kozí dechy“, krosové

motorky, nevyjímaje moderní

motocykl Suzuki 1500. Celkem

se pfiedstavilo ãtyfiiadvacet mo-

tocyklov˘ch krasavcÛ. Nechy-

bûlo ani opékané jehÀátko, grilo-

vané kufiecí steaky, pro fiidiãe

bylo zaji‰tûno nealkoholické pi-

vo.

Se‰la se i poãetná skupina divá-

kÛ a poslední prázdninová sobo-

ta se tak velice vydafiila.

Organizátofii vûfií, Ïe se uskuteã-

ní dal‰í roãníky této akce.

Dûkujeme v‰em chlapÛm, pfiede-

v‰ím Jirku Novákovi. 

Alena âiklová

Pásmo kostelní se po roãní pauze vrací
Snad v kaÏdé z vesnic kolem

R˘mafiova se nachází velk˘ kos-

tel. V‰echny jsou postaveny

v podobném barokním stylu

a vût‰ina je bohuÏel také ve

zchátralém stavu. S padající 

omítkou, vylomen˘mi okny a dû-

rav˘mi stfiechami se smutnû jeví

jako za‰lé ruiny trãící z návr‰í 

uprostfied umolousan˘ch dûdin.

Jeden z takov˘ch stojí v Albre-

chticích u R˘mafiova. Je to kostel

Nejsvûtûj‰í Trojice, kterého si

málokter˘ poutník projíÏdûjící

kolem v‰imne. Je schovan˘ za

hust˘m porostem, vydan˘ napo-

spas neúprosné pfiírodû.

Nûkolik lidí místních i pfiistûho-

val˘ch se pfied pár lety rozhodlo

tuto stavbu zachránit. Proto bylo

zaloÏeno obãanské sdruÏení,

v nûmÏ se pár dobrovolníkÛ spo-

jilo, aby se o chátrající, ale cen-

nou památku postarali. Bûhem

nûkolika let pokáceli okolní ná-

letov˘ porost, odkryli starou pfií-

stupovou cestu, zapomenut˘

hfibitÛvek i vstupní bránu pfied

kostelem (ta se bohuÏel stala 

obûtí jedné z leto‰ních ãervno-

v˘ch boufiek, kdy na ni padl vy-

lomen˘ strom). Svépomocí opra-

vili, co se dalo, vybitá okna, stfie-

chu, zchátral˘ oltáfi. Nûkolikrát

rozkradené a poniãené útroby

kostela byly oprá‰eny a zabezpe-

ãeny. V‰udypfiítomné kostelní

my‰i po desítkách let tichého 

opu‰tûní vyhnala lidská ãinnost.

Pfied nûkolika lety kostel koneã-

nû oÏil. Nejprve se zde zaãali

kaÏdoroãnû scházet mladí lidé,

aby oslavili za‰lou slávu stánku

BoÏího písnûmi a improvizova-

n˘mi koncerty. Od té doby se

mnohé zmûnilo. Posledních pár

let se na podzim uskuteãní v kos-

tele minifestival básní a hudby,

ãasto zavítá i faráfi z Bfiidliãné,

kter˘ zde v improvizovan˘ch

podmínkách slouÏí zkrácenou

m‰i. Ke konci záfií se ve sva-

tostánku sejde parta mlad˘ch na-

d‰encÛ a místní starousedlíci,

ktefií nostalgicky vzpomínají na

za‰lé ãasy, pfii poezii a muzice.

V posledních letech tu vystoupi-

li i spisovatelé ocenûní prestiÏní

cenou Jifiího Ortena (Marek

·indelka, Marie ·Èastná,

Katefiina Kováãová), hudební

produkce zaji‰Èují kapely i pû-

vecké sbory z celé Moravy.

Nedílnou souãástí jsou i prezen-

tace v˘tvarn˘ch dûl souvisejí-

cích s místním krajem. Vût‰ina

aktérÛ pfiitom vystupuje zadar-

mo a nemÛÏe si vynachválit ge-

nius loci tohoto místa. âasté jsou

i jejich v˘lety po okolních kop-

cích, které na podzim krásní ba-

revn˘mi vráskami.

Ani tento rok se neobejde pod-

zim bez programu, kter˘ v po-

sledních letech získal právem

honosné oznaãení Duchovnû-

umûlecké pásmo kostelní. Po

roãní pauze, vyvolané nucen˘m

oddychem po deseti letech, do-

konce organizátofii slibují pfie-

kvapení v podobû mezinárodní

úãasti.

Program pásma kostelního zaãí-

ná letos v albrechtickém kostele

Nejsvûtûj‰í Trojice v sobotu 

1. fiíjna ve 14 hodin. Nejprve pro-

bûhne zkrácená m‰e, kterou bude

slouÏit otec Piotr Oskwarek

z Bfiidliãné. Ta b˘vá vÏdy zají-

mavû pojata a nezfiídka zaujme

i nevûrce. Po ní pfiijde na fiadu

hudba. Jako první se pfiedstaví

mladá písniãkáfika z RoÏnova

pod Radho‰tûm Beata Bocek.

Fota: Ale‰ Wágner
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Mladá textafika, zpûvaãka a skla-

datelka v jedné osobû je ve svûtû

folku pomûrnû známou osobnos-

tí. DokáÏe zaujmout nejen sv˘m

zvuãn˘m hlasem, ale i hrou na

kytaru, harmoniku, koncovku, 

exotickou mbiru ãi ukulele.

Beata pochází od âeského

Tû‰ína, proto mÛÏeme ve vût‰inû

jejích textÛ obdivovat zvukoma-

lebnou pol‰tinu. Písniãkáfiku vy-

stfiídá poezie v podání brnûnské-

ho autora Tomá‰e Ulricha, kter˘

v Albrechticích pfiedstaví svoji

novou sbírku básní Nevylévat

Mofie. Tomá‰ je také vynikajícím

varhaníkem a nûktefií jej mohou

znát z pravideln˘ch varhanních

koncertÛ, které pofiádá v R˘ma-

fiovû i v Bfiidliãné. Nakonec se

pfiedstaví v na‰ich konãinách ta-

ké jiÏ znám˘ anglick˘ muzikant

Darren Eve, jenÏ vystupuje

s Ivou Smykalovou ze ·umper-

ka, která jej doprovází na housle.

Písnû tohoto dua jsou plné emo-

cí, intenzivní hutné atmosféry,

pfiedstavují lyrické obrazy vel-

k˘ch formátÛ. Styl obou umûlcÛ

nese prvky folku, jazzu, anglic-

kého popu i hudby inspirované

v˘chodem. Svoji zajímavou

tvorbu pfiijede prezentovat i fo-

tograf Jaroslav „Hfiebík“ Hfiebí-

ãek z Borku u Pardubic, kter˘

fotí na sto dvacet let starém dfie-

vûném deskovém pfiístroji. Pfii-

veze s sebou svoji pûtiletou

vnuãku AneÏku „Adélu“ Vohra-

líkovou, která vystavuje fotogra-

fie jiÏ od sv˘ch 4 let.

Máme se tedy opût na co tû‰it

a vûfiíme, Ïe se první fiíjnov˘ den

v albrechtickém svatostánku se-

jde co nejvíce milovníkÛ umûní.

V̆ nos z dobrovolného vstupné-

ho pÛjde opût na nezbytnou 

opravu kostela. Pokud tedy ne-

budete vûdût, co s naãat˘m pod-

zimím víkendem, nabízíme ne-

zapomenuteln˘ kulturní záÏitek. 

Luká‰ Krumpolec

Z historie okolních obcí

O hvûzdopádu a záhadném zjevení
Byl jiÏ pozdní veãer 15. srpna

roku 1898 - tento den byl státním

svátkem Nanebevzetí P. Marie -

kdyÏ do hostince Floriana

Bernta vtrhl jist˘ Oskar Schaller,

místní „mistr mnoha fiemesel“

a téÏ proslul˘ násoska, s vydû‰e-

n˘m v˘razem v obliãeji a kfiiãel

jediné slovo: „Zázrak, zázrak!“

Pfiítomní se po nûm otoãili, hos-

tinsk˘ potáhl z dlouhé d˘mky

a to jiÏ muÏ zaãal pfiekotnû chr-

lit, Ïe ‰el „náhodou“ kolem stat-

ku Langerov˘ch, co stojí za hos-

podou, kdyÏ TO UVIDùL! ¤ekl

to vizionáfisk˘m tónem: „Nad

¤eznickou loukou se VELEBNù

VZNÁ·ELA PANNA MARIA!“

Nûktefií hosté se rychle pokfiiÏo-

vali a po krátkém zaváhání se

vyhrnuli z lokálu ven pfies dvo-

rek k plotu okolo louky - co kdy-

by, Ïe? Ne, Pannu Marii uÏ neza-

hlédli, vidûli jen mlÏn˘ opar, za

nímÏ svítila dvû okna Langerova

statku, a po cestû od nûj pfiicházel

muÏ, naduãitel Zöller. Pfiekotnû

mu vyprávûli SchallerÛv záÏitek

a ãekali jízlivou reakci od (pr˘)

tajného neznaboha, muÏe materi-

álnû zamûfieného.

Uãitel je vyslechl a váÏnû dodal,

Ïe se vrací z náv‰tûvy u „horní-

ho“ pana Tosta a náhle jako by

ve vzduchu cítil nûjaké „vzrÛ‰e-

ní elektrické“ a k tomu nenadál˘

vánek. Sám v‰ak nic nevidûl.

Trochu zrozpaãitûl˘ hlouãek se

vydal k fafie za P. Wenzelem

·wecem, kter˘ se neprodlenû

vypravil na louku, „kdeÏ niãeho

nadpfiirozeného nepoznáno“.

KdyÏ se rozcházeli, táhlo jiÏ na

pÛlnoc, a jak kronika dodává,

„bylÈ v tu dobu na celém Nebi

pfiekrásn˘, neb˘vale vzne‰en˘

hvûzdopád! CoÏ by snad i zázra-

ku mohlo napovídati, neb

Vesmír se kofiil P. Marii“.

KdyÏ vynecháme nepodstatné

detaily, tak se po „vidûní“ v obci

na první pohled nic nezmûnilo;

Ïila ve znamení císafiského jubi-

lea Franti‰ka Josefa I., kterému

byl pod kostelem ve skalním v˘-

klenku odhalen pomník - bron-

zová busta. Lidé si o té události

ze srpnové noci, navíc právû ve

svátek P. Marie, vyprávûli, ãumi-

lové po‰lapali trávu na louce,

pfii‰la i ãetnická hlídka z R˘ma-

fiova: nic!

Nûkteré události zaãnou mít po-

sléze vlastní Ïivot a jaksi si vy-

staãí samy se sebou, coÏ byl

i pfiípad „zjevení“. Na jedné stra-

nû postupovala informace po

stránce církevní vzhÛru, na dru-

hé stranû zjitfiená lidová pfiedsta-

vivost budila emoce. Lidé k lou-

ce neustále chodili, rodily se

pseudoteorie a zdÛvodnûní, proã

právû zde a ne jinde svûtice 

úãinkovala. Jedna z domnûnek

zvaÏovala fakt, Ïe mezi Berntem

a Langrov˘mi bylo hospodáfiství

luteránské rodiny RösslerÛ, kde

se lomniãtí a tylov‰tí nekatolíci

ãasto scházeli k poboÏnostem.

Bigotní ãást katolíkÛ silnû pro-

testovala, leã marnû. Dokonce

bylo nûkolik osob soudnû po-

trestáno za naru‰ování tûchto

schÛzek. Rakousko mûlo dost li-

berální a moderní zákony a mno-

hé soudy byly opravdu nestran-

né. TudíÏ hypotetické zjevení 

P. Marie mohlo b˘t v˘strahou,

kdyÏ uÏ ty úfiady ani vût‰inová

církev nic nedûlají...

Událost rozdûlila místní vefiej-

nost i po stránce politické, neboÈ

jednotlivé strany obviÀovaly své

soupefie ze zveliãování nebo

znevaÏování stále nejasného je-

vu. Vzápûtí, pfiesnûji 12. záfií,

u pfiíleÏitosti svátku jména

Panny Marie, mûla jistá Ïebraã-

ka vidût veãer opût „podivné zá-

fiení a ‰Ûstûní, an by kfiídla an-

dûlská letûla“. To uÏ jako by nû-

kdo pfiiloÏil pod kotel, vá‰nû se

znovu rozhofiely, a jak se zdá,

pfiikládal lomnick˘ P. ·wec,

kdeÏto dûkanát ve Dvorcích na

Moravû spí‰e Ïár tlumil.

Zastupitelé obce zaujali opatrné

stanovisko, „aÈ si to úfiady vyfie-

‰í“, proti ãemuÏ ostfie vyrazila

skupinka konzervativních obãa-

nÛ a jedna stafienka dokonce po

vsi rozvûsila nûkolik ruãnû psa-

n˘ch letákÛ o tom, jak si obecní

radní dopfiávají nefiestn˘ch rado-

vánek v Kleinovû hostinci s jed-

nou „pfiajnou velmi“ sklepnicí,

jak se tehdy fiíkávalo ãí‰nicím.

Za dne‰ních poklesl˘ch mravÛ

by to radním (Ïel) spí‰ pfiidalo na

volitelnosti, tehdy to byla silná

podpásovka. Na hrub˘ pytel hru-

bá záplata: Na dal‰ím letáku stá-

lo, Ïe E. S. si dopfiává radovánek

s obecním kozlem, téÏ „pfiajn˘m

velmi“.

Zakroãilo ãetnictvo, nûktefií po-

dali demisi z funkcí, dokonce 

uãitel Sigl. Za „zázrakovou“ ‰ar-

vátkou se totiÏ skr˘val závaÏn˘

spor o zfiízení druÏstevní mlékár-

ny pro Lomnici a ‰iroké okolí.

Mûla pfiinést prosperitu, velcí

sedláci pro ni hlasovali, kdeÏto

malí rolníci byli podrobeni silné-

mu tlaku faráfie ·wece, kter˘ se

nemohl smífiit s tím, Ïe by nûkdo

slu‰n˘ pil mléko od krávy neka-

tolíka, smí‰ené v mlékárnû

s mlékem „slu‰n˘m“. Lomnice

se, pfies nátlak nûkter˘ch dosti

vysoce postaven˘ch rodákÛ ve

Vídni a Brnû, mlékárnû, pro niÏ

byly vymoÏeny dotace, vût‰ino-

vû vzpouzela. Bylo zfiejmé, Ïe

slibn˘ podnik nebude, jedinû

pfies faráfiovu mrtvolu. Fara totiÏ

pronajímala mnoÏství pozemkÛ,

a tím drÏela nájemce v hrsti.

TûÏko odhadnout jemné pfiedivo

zákulisních intrik té doby, jisto

je, Ïe na nûãí popud pfies církev-

ní kruhy rozhodl olomouck˘ ar-

cibiskup dr. Theodor Kohn o vy-

konání generální prohlídky a vi-

zitace v lomnické farnosti, pfii

které budou vzaty v úvahu i „ji-

né záleÏitosti“. Dnes bychom

fiekli, Ïe zapÛsobila „mlékáren-

ská lobby“. Tehdej‰í tisk mûl

o tom zcela jasno.

Vizitace se konala 28. 4. 1899 od

8 hodin ráno do pozdního odpo-

ledne. Oficiálnû. Arcibiskup

v‰ak pfiijel pfiísnû inkognito jiÏ

o den dfiíve a pfiespal v po‰tovní

budovû a není vylouãeno, Ïe

i nûco s nûk˘m projednal.

Náv‰tûva arcibiskupa vzbudila
Foto: J. Chytil
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Zahájení ‰kolního roku 2011/12 v Moravskoslezském kraji
Ve ãtvrtek 1. záfií nastoupilo do prvních tfiíd zá-

kladních ‰kol Moravskoslezského kraje více

jak 12 tisíc prvÀáãkÛ. V celkem 449 základ-

ních ‰kolách by se mûlo ve ‰kolním roce

2011/2012 vzdûlávat pfies 99 tisíc ÏákÛ. Na za-

hájení nového ‰kolního roku pfiijel do na‰eho

kraje prezident âeské republiky Václav Klaus,

kter˘ v doprovodu hejtmana Jaroslava Palase

zahájil první ‰kolní rok v Gymnáziu

a Základní ‰kole PORG a poté nav‰tívil Z·

Gen. Janka v Ostravû-Mariánsk˘ch Horách.

K zápisu do ‰koly se v leto‰ním roce dostavilo

14 307 dûtí, z toho 1 831 s Ïádostí o odklad.

Jen pro srovnání - v roce 2010 pfii‰lo k zápisu

13 564 dûtí a Ïádostí o odklad bylo 1 713.

Z loÀsk˘ch ÏákÛ základních ‰kol by mûlo ve

‰kolním roce 2011/2012 pokraãovat v plnûní

povinné ‰kolní docházky pfiibliÏnû 86 920 Ïá-

kÛ, pfiipoãteme-li 12 476 prvÀáãkÛ, mÛÏeme

konstatovat, Ïe v novém ‰kolním roce bude

nav‰tûvovat základní ‰koly v na‰em kraji 99

396 dûtí.

Poãet ÏákÛ, ktefií se budou vzdûlávat ve ‰kol-

ním roce 2011/1012 ve stfiedních ‰kolách

v kraji, v tuto chvíli je‰tû neznáme. V pfied-

chozím roce studovalo na stfiedních ‰kolách

66 356 ÏákÛ, poãet ÏákÛ stále klesá.

Pokraãující proces optimalizace sítû ‰kol

v Moravskoslezském kraji se v nadcházejícím

‰kolním roce dotkne celkem 17 ‰kol zfiizova-

n˘ch krajem. K 1. ãervenci 2011 do‰lo ve

Fr˘dku-Místku ke slouãení ãtyfi stfiedních ‰kol

a jazykové ‰koly s právem státní jazykové

zkou‰ky do dvou subjektÛ a k pfievedení ãin-

ností dvou základních ‰kol (v Ostravû

a v Krnovû) na jiného zfiizovatele. S úãinností

od 1. záfií 2011 splynuly dvû stfiední ‰koly

v Opavû a dvû stfiední ‰koly v Ostravû. Na zá-

kladû rozhodnutí orgánÛ kraje budou následnû

k 1. lednu 2012 slouãeny dal‰í ãtyfii stfiední

‰koly (dvû v Opavû a dvû ve Fren‰tátû) do

dvou organizací a stfiední ‰kola a základní ‰ko-

la v Havífiovû vytvofií jeden spoleãn˘ subjekt.

V˘‰e uvedené procesy probíhají zejména

v souvislosti s pokraãujícím demografick˘m

poklesem a jedním z jejich cílÛ je zachování

a zvy‰ování kvality vzdûlávání.

„·koly, které pro‰ly optimalizaãními opatfiení-
mi, chceme stabilizovat, aby tak získaly své
pevné místo v síti na‰ich ‰kol. V tomto ‰kolním
roce má ke zvy‰ování kvality vzdûlávání pfii-
spût také dal‰í aktivita Moravskoslezského
kraje, kterou je realizace pfiijímacích zkou‰ek
do oborÛ vzdûlání poskytujících stfiední vzdû-
lání s maturitní zkou‰kou. Spoleãné pfiijímací
fiízení, které kraj organizoval, bylo jednoznaã-

nû krokem správn˘m smûrem. Potvrdilo se, Ïe
pfiijetí Ïáka bez pfiijímacích zkou‰ek je riskant-
ní,“ fiekla námûstkynû hejtmana pro ‰kolství

Vûra Palková a dodala: „LoÀsk˘ rok byl pro
Ïáky a pedagogy velmi nároãn˘. Chtûla bych
podûkovat v‰em uãitelÛm za plynulost prÛbûhu
maturit, které zvládli s vysok˘m pracovním na-
sazením. V̆ sledky maturit jsou pro kraj velmi
povzbudivé, pohybujeme se na úrovni celostát-
ního prÛmûru. V tomto ‰kolním roce se více za-
mûfiíme na sníÏení administrativní nároãnosti
práce fieditelÛ ‰kol a na rozvoj pedagogÛ.
Na‰ím cílem je zv˘‰it v˘konnost ‰kol.“
V loÀském roce, kdy jednotné pfiijímací zkou‰-

ky organizaãnû i finanãnû zajistil Moravsko-

slezsk˘ kraj, se uskuteãnily v 58 stfiedních ‰ko-

lách kraje. V souãasné dobû jsou projednávány

kroky k zaji‰tûní jednotn˘ch pfiijímacích zkou-

‰ek v rámci pfiijímacího fiízení pro ‰kolní rok

2012/2013, zámûrem je úãast v‰ech stfiedních

‰kol zfiizovan˘ch krajem, které nabízejí obory

poskytující stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰-

kou. Ke spolupráci a úãasti na tomto zámûru

bude pfiizvána také Asociace soukrom˘ch

‰kol.

V Moravskoslezském kraji je od 1. záfií 2011

celkem 449 základních ‰kol a 147 stfiedních

‰kol. Bc. ·árka Vlãková, tisková mluvãí MSK

Pachové ohradníky pomohou sníÏit poãet nehod se zvûfií
Za finanãní pomoci Nadace

Generali zaãal Moravskoslezsk˘

kraj na základû poÏadavku

âeskomoravské myslivecké jed-

noty, o. s., s instalací pachov˘ch

ohradníkÛ pro zvûfi na vybra-

n˘ch úsecích silnic na‰eho kraje.

Jedná se o nûkolik tisíc ochran-

n˘ch prvkÛ opatfien˘ch aplikaãní

pûnou s pachem predátorÛ, které

jsou rozmístûny podél silnic a aÏ

o 80 % sniÏují riziko stfietu mo-

torov˘ch vozidel se zvûfií.

V̆ sledkem spoleãné dopravnû-

bezpeãností akce Nadace Gene-

rali a Moravskoslezského kraje

bude ochrana více neÏ 200 km

nejrizikovûj‰ích úsekÛ na území

Moravskoslezského kraje. Cel-

kové náklady na realizaci projek-

tu dosahují ãástky 270 tisíc ko-

run. Nadace Generali pfiispûla

ãástkou 150 tisíc korun, Morav-

skoslezsk˘ kraj ze svého rozpo-

ãtu vyãlenil 120 tisíc korun.

„Pachové ohradníky nenahradí
drátûn˘ plot ani zeì a zvûfi, po-
kud je ‰tvána nebo jinak ohroÏe-
na, tuto zábranu pfiekonává,
ov‰em s mnohem vût‰í obezfiet-
ností, neÏ je tomu u neo‰etfien˘ch
úsekÛ,“ upozorÀuje Marek Za-

neb˘val˘ zájem lidí z okolí, od-

hadováno na „nûkolik tisíc lidu“,

ktefií ve snaze uvidût dr. Kohna

povalili ploty, po‰lapali zahrady

i pole, které téÏ zneãistili. Pfiijeli

krámkafii, kejklífii a Ïen‰tiny po-

chybné... Oficiální prameny in-

formují o skvûlé fieãi, dÛstojném

a milém vystupování i nad‰ení

vroucném prostého lidu.

V Ïádném z komentáfiÛ není ani

slovo o „zázraku“ a nenachází-

me Ïádnou, ani sebemen‰í zmín-

ku v Ïádném dokumentu. Jako

bys to téma do hluboké tÛnû po-

topil. Na druhé stranû se vûc

druÏstevní mlékárny otoãila jako

na obrtlíku - hned se zaãalo sta-

vût a nikdo nebyl proti...

A faráfi ·wec? JiÏ za necel˘ rok

putoval do nového pÛsobi‰tû

Bravantice v Rakouském

Slezsku. AniÏ dílo zde zam˘‰le-

né mohl dokonãit a stihl v koste-

le posvûtit objednan˘ obraz

Cyrila a Metodûje. To tvrdí farní

kronika. Slovan‰tí vûrozvûstové

se v nûmeckém kostele nezdáli

novému faráfii Paletovi a skonãi-

li na mnohá a mnohá léta na kÛ-

ru.

Na závûr je‰tû trochu k poãátku,

totiÏ k onomu „velebnû se vzná-

‰ejícímu nad lukami nesl˘chanû

pÛvabnému zjevu“. Ta louka je

vlastnû b˘valé pole u tzv. fieznic-

ké studánky s krvavou historií.

Po staletí se zde poráÏel dobytek

a velké kosti se zakopávaly. Po

roce 1850 se kosti zaãaly tûÏit

a odváÏet na v˘robu „‰podia“,

coÏ bylo hnojivo z kostní mouã-

ky. Jeden povozník z toho zbo-

hatl a koupil na námûstí v Olo-

mouci dÛm.

Krvavou studánku nahradila Ïe-

lezná pumpa s krvavou, pardon,

nûkdy silnû naÏloutlou vodou

a na pozemku plném jam nutno

chodit opatrnû. To je moje rada

pro ty, kdo tam dodnes obãas

chodí v dobû mariánsk˘ch svát-

kÛ vyhlíÏet zázrak. Pr˘ se ãas od

ãasu nûco takového opakuje.

Proã ne, v té dobû b˘vá „hvûz-

dopád“, tedy doba, kdy jsou na

nebi hojné létavice, neboli

Perseidy, téÏ Slzami sv. Vavfiince

zvané.

Dokonce by to mohla b˘t turis-

tická atrakce, nûco, co jinde ne-

ní. Letos jsme si to nevychutna-

li, létavice nebyly pro mraky vi-

dût a od ãekání na „velebné zje-

vení“ odrazoval dé‰È, jak bylo

pro leto‰ní ne-léto typické. V ro-

ce 1898, to se jim zázraky pozo-

rovaly jinak! Jaroslav Chytil

Foto: archiv MSK
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jac, oblastní fieditel poji‰Èovny

Generali. „Pachové ohradníky
jsou i pfiesto jednoznaãnû pova-
Ïovány za nejefektivnûj‰í prostfie-
dek ke sniÏování poãtu stfietÛ vo-
zidel se zvûfií, coÏ potvrzují v˘-
sledky loÀského pilotního projek-
tu Nadace Generali na Vysoãinû,
kde na pokryt˘ch úsecích klesl je-
jich poãet aÏ o 80 %,“ dodává

Marek Zajac.

„Na základû statistik dopravních
nehod sledujeme vzrÛstající
trend stfietÛ motorov˘ch vozidel
s vysokou a ãernou zvûfií s nega-
tivním dopadem na ohroÏení
bezpeãnosti a zdraví úãastníkÛ

silniãního provozu a se vznikem
znaãn˘ch materiálních ‰kod,“
konstatoval námûstek hejtmana

Miroslav Novák a doplnil:

„V roce 2009 na silnicích
v Moravskoslezském kraji do‰lo
k 608 stfietÛm, v roce 2010 to by-
lo jiÏ 842 tûchto dopravních ne-
hod. Proto jsme uvítali nabídku
Nadace Generali a pustili se do
spoleãného projektu, jehoÏ cílem
je poãet nehod se zvûfií sníÏit.“
S ohledem na nárÛst poãtu moto-

rov˘ch vozidel a intenzity do-

pravy na silnicích II. a III. tfiíd

v úsecích se zv˘‰en˘m v˘sky-

tem zvûfie (zejména v lesních 

úsecích) a neúãinnost samotného

osazení dopravních znaãek upo-

zorÀujících na v˘skyt zvûfie

pfiedloÏila Správa silnic Morav-

skoslezského kraje, p. o., (SSM-

SK) na základû poÏadavku

âeskomoravské myslivecké jed-

noty, o. s., návrh na osazení tzv.

pachov˘ch ohradníkÛ kolem vy-

bran˘ch silnic v lesních úsecích,

resp. v úsecích se zv˘‰en˘m v˘-

skytem zvûfie. Pachové ohradní-

ky jsou prostfiedky na bázi pa-

chov˘ch repelentÛ, které vyko-

návají funkci pachov˘ch bariér.

Aplikují se nástfiikem na tyãe ne-

bo stromy a díky úãinné látce,

která obsahuje pach ãlovûka ne-

bo predátorÛ, napfi. medvûda, ry-

sa ãi vlka, zabraÀují zvûfii vstupu

do neÏádoucích prostor.

Pachové ohradníky budou na

R˘mafiovsku instalovány na sil-

nici ãíslo II/445 v úseku Malá

Morávka - Dolní Moravice

v délce 1,5 km, kde do‰lo od ro-

ku 2009 k úhynu pûti kusÛ zvûfie,

a dále na silnici ãíslo II/445 

v úseku Stránské - Jifiíkov, kde

od roku 2009 do‰lo k úhynu tfií

kusÛ zvûfie.

Bc. ·árka Vlãková,
tisková mluvãí MSK

Zajímavosti z pfiírody

Podivuhodn˘ svût hub
Rostou? Nerostou? Vûãní nespo-

kojenci vám odpoví, Ïe nerostou,

nad‰enci a znalci fieknou, Ïe houby

rostou skoro cel˘ rok, ale málokdy

prozradí kde. V druhé polovinû lé-

ta a na podzim je takfika povinné,

aby houby rostly i pro ty, ktefií do

lesa vyráÏejí s cílem donést domÛ

pokud moÏno co nejvíc zdrav˘ch

„hfiibÛ“. Netrpûlivû ãekají na vlhké

dny a teplé noci a jde se na vûc.

Vût‰ina houbafiÛ má svoje místa

a revíry, jiní vyráÏejí za dobro-

druÏstvím do ménû znám˘ch nebo

neznám˘ch míst, nûktefií dokonce

pouÏívají k vyhledávání vhodn˘ch

míst leteck˘ch snímkÛ na internetu

a podle charakteru a stavu lesa se

snaÏí urãit, kde se právû teì hou-

bám dafií nejlépe.

Dnes uÏ jsou sbûratelé hub vût‰i-

nou natolik pouãení, Ïe se neome-

zují jen na tradiãní hfiibovité druhy

hub, ale sbírají i rÛzné druhy holu-

binek, klouzkÛ, ÏampionÛ, li‰ek,

bedel, jedl˘ch muchomÛrek, p˘-

chavek apod., ale tfieba i houby

s takov˘mi jmény, která je‰tû pfied

nemnoha léty vzbuzovala nedÛvû-

ru nebo i odpor - slizák mazlav˘,

po‰vatka, hnojník tfipytiv˘, nûkteré

druhy pavuãincÛ nebo choro‰Û, 

ucho Jidá‰ovo, stroãek trubkovit˘

a dal‰í. Ale navzdory v‰em v˘stra-

hám obãas také seberou a zkonzu-

mují i velmi nebezpeãné a zákefiné

druhy hub nebo si zpÛsobí otravu

nevhodn˘m zacházením s houba-

mi jedl˘mi. Zapafiené houby v ige-

litkách patfií k tûm nejbûÏnûj‰ím;

rozkladem bílkovin se vytváfiejí

nebezpeãné toxiny, které se ná-

slednou tepelnou úpravou neod-

straní. Nebezpeãí mÛÏe hrozit i pfii

su‰ení zcela nezávadn˘ch hub. Na

hfiibovit˘ch houbách, zejména na

hfiibu Ïlutomasém (babkách), ale

i na holubinkách a dal‰ích parazi-

tuje plíseÀ nedohub (nebo také

pra‰niãka) vytváfiející bûlav˘, zla-

toÏlut˘ nebo Ïlutohnûd˘ povlak,

kter˘ se pfii su‰ení roz‰ifiuje i na

dal‰í houby. PoÏití takto napade-

n˘ch hub po‰kozuje slinivku.

Jako houbafii si vÛbec neuvûdomu-

jeme, Ïe bez hub by nemohl exi-

stoval Ïivot na Zemi. Jejich hlav-

ním posláním samozfiejmû není

poskytnout nám ke sbûru své plod-

nice, ale zabezpeãovat kolobûh lá-

tek v pfiírodû. Energii potfiebnou ke

sv˘m Ïivotním funkcím získávají

z makromolekul organick˘ch látek

a organickou hmotu bez ustání

rozkládají aÏ na nejjednodu‰‰í

sloÏky - dusík, uhlík a anorganické

prvky. Vût‰ina hub, které jako laici

známe, Ïije vlastnû pod povrchem

zemû v pÛdû, na jehliãí a listí, na

Ïivém nebo odumfielém dfievû, na

kÛfie stromÛ atd. Existují tak, Ïe do

okolního prostfiedí skrze nûjakou

látku (pÛdu, dfievo aj.) vysílají

mikroskopická vlákna a vytváfiejí

podhoubí (mycelium). Pokud

vlákna podhoubí pfii svojí pátrací

expedici narazí na nûco, co lze

„pozfiít“, naru‰í bunûãnû stûny ná-

lezu a vzápûtí vyuÏijí chemické

látky z buÀky jako zdroje Ïivin 

a energie. Houby (v nej‰ir‰ím slo-

va smyslu) spolu s bakteriemi vy-

tváfiejí pÛdu a humus. Bez úãasti

hub by se tûla odumfiel˘ch rostlin

a ÏivoãichÛ nerozkládala, ale hro-

zivû hromadila na zemském povr-

chu. Îivotní cyklus by se zastavil.

Mnoho rostlinn˘ch druhÛ Ïije pro-

stfiednictvím spojení drobn˘ch po-

stranních kofiínkÛ rostlin s jemn˘-

mi houbov˘mi vlákny v symbio-

tick˘ch vztazích s urãit˘mi druhy

hub. Jako pfiímo ãítankov˘ pfiíklad

se uvádí dub, kter˘ potfiebuje stá-

lou dodávku vody a minerálních

látek (hlavnû dusíku a fosforu).

Vût‰inu toho mu dodává zejména

hfiib dubov˘, ten na oplátku od

stromu získává vitaminy, sachari-

dy a dal‰í látky. Jiné houby cizopa-

sí na rostlinách (dfievokazné hou-

by) i Ïivoãi‰ích (plísnû) a ‰kodí

jim. Existují i dravé houby: napfií-

klad nûkteré lan˘Ïe pomocí speci-

alizovan˘ch houbov˘ch vláken lo-

ví drobné hlísty.

V̆ skyt plodnic hub vyrÛstajících

v kruhu (tzv. ãarodûjn˘ch kruzích)

se vysvûtloval noãními tanci ãaro-

dûjnic na tûchto místech, neboÈ trá-

va na tûchto místech byla zakrslá.

Vysvûtlení je v‰ak mnohem pro-

zaiãtûj‰í. Podhoubí vût‰iny klo-

boukat˘ch i nûkter˘ch dal‰ích hub

je víceleté a vyznaãuje se kruho-

v˘m rÛstem, na jeho obvodu vyrÛ-

stají plodnice. RÛst trávy na obvo-

du je oslaben v dÛsledku odãerpá-

ní v˘Ïivn˘ch substancí podhoubím

hub; u stfiedu naopak mÛÏe b˘t rÛst

rostlin podpofien rozkládajícím se

odumfiel˘m podhoubím.

Odborníci odhadují, Ïe na Zemi se

nachází asi sto tisíc druhÛ hub,

nûktefií mluví dokonce aÏ o milió-

nu. Ov‰em pfiibliÏnû dvû tfietiny

pfiedstavují tzv. niÏ‰í ãi malé hou-

by, mikromycety. Îijí v lese, v pÛ-

dû na loukách ãi v zahradách, ve

vodû, na rostlinách i na Ïivoãi‰ích.

Patfií mezi nû i kvasinky, bez kte-

r˘ch bychom nemûli chléb, peãi-

vo, kynuté knedlíky, pivo, víno,

kysané mléko apod., ale také peni-

cilin, látku potlaãující v˘voj nûkte-

r˘ch choroboplodn˘ch bakterií.

Pro fiadu z nich je pouÏíváno laic-

ké oznaãení plísnû. Jako houby

jsou oznaãovány druhy, které vy-

tváfiejí plodnice. Tûch mykologové

dosud dokázali popsat 40 000 dru-

hÛ. Houby Ïijící v symbióze s fia-

sami nebo sinicemi tvofií sloÏené

organismy zvané li‰ejníky.

Îádná rostlina na svûtû neroste tak

rychle jako houba. Ov‰em jak

rychle jejich plodnice dozrají, stej-

nû rychle se rozpadají. Záfin˘m

pfiíkladem „jepiãího Ïivota“ jsou

napfiíklad hnojníky. Nûkteré z nich

vyrostou s veãerem, proÏijí noc

a ráno mizí. Klobouk hnojníku 

obecného (Coprinus comatus) za

dva dny po zrodu plodnice ãerná

a rozpadá se na mokrou ãernou

hmotu obsahující v˘trusy. Z lesní

vÛnû se dlouho netû‰í ani masité

plodnice kloboukat˘ch hub. Do

prÛmûrné velikosti dorostou bû-

hem tfií aÏ ‰esti dnÛ. Od okamÏiku,

kdy vykouknou nad povrch, do

procesu zahnívání a rozkladu 

uplyne maximálnû 14 dnÛ. Pfiesto

staãí roz‰ífiit svoje v˘trusy, aby se

z nich rodily dal‰í. V̆ trusy jsou ja-

kousi obdobou spermií ãi vajíãek

ÏivoãichÛ a semen rostlin. Jsou to

jedno- i vícebunûãná tûlíska vidi-

telná jen pod mikroskopem. Vy-

tváfiejí se v lupenech nebo v rour-

kách klobouku hub. Li‰í se veli-

kostí (0,003-0,02 mm), tvarem

i barvou, která nejãastûji odpovídá

zbarvení dospûlé plodnice. V jedné

plodnici vzniká nûkolik desítek

milionÛ aÏ miliard (!) v˘trusÛ, 

av‰ak jen nepatrn˘ zlomek z nich

vyklíãí, aby vzniklo prvotní pod-

houbí (mycelium) s jednojadern˘-

Hfiib smrkov˘
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mi buÀkami urãitého pohla-

ví. Plodnice vyrostou jen tehdy,

kdyÏ se pfiedtím pohlavnû spojí

rozdílná podhoubí. Je v‰ak dílem

velké náhody (pfies milióny a mili-

ardy v˘trusÛ), Ïe v tûsném soused-

ství spadnou v˘trusy stejného dru-

hu houby, ale opaãného pohlaví,

aby vyklíãily a utvofiily ukryté roz-

sáhlé podhoubí.

âasto se mluví o vlivu Mûsíce na

rÛst hub. Nûktefií tvrdí, Ïe houby

rostou rychleji pfii mûsíãním úplÀ-

ku a vysvûtlují to slapov˘mi silami

zpÛsobovan˘mi Mûsícem, které

podporují nasávání vody a v˘Ïivy

do plodnice, jiní to popírají. Kdo-

ví. Neplatí, Ïe houby rostou ihned

po silném de‰ti, kdy ãasto cítíme

jejich vÛni. To jen ukryté podhou-

bí oznamuje, Ïe se roz‰ifiuje. První

plodnice z nûj mÛÏeme oãekávat

za osm aÏ ãtrnáct dnÛ, po dlouho-

dobém suchu aÏ za ãtyfii t˘dny.

Roz‰ífiená povûra, Ïe houba pfiesta-

ne rÛst, kdyÏ se na ni podíváme,

nemá Ïádné opodstatnûní. Spí‰e

pfii chození v její blízkosti potrhá-

me jemná vlákna podhoubí a plod-

nici tím ztíÏíme nebo dokonce pfie-

ru‰íme pfiísun vody a v˘Ïivy.

Pfii sbûru plodnice násilnû nevytr-

háváme nebo nevyhrabáváme, ani

nevyfiezáváme. UvolÀovat by se

mûly kroutiv˘m pohybem a zby-

lou jamku bychom mûli zakr˘t.

Houby obsahují asi 90 % vody,

kolem 5 % bílkovin a asi 0,5 %

tukÛ, kolem 1 % cukrÛ a obdobné

mnoÏství vlákniny a kolem 5 %

minerálních látek, vitamíny a dal-

‰í látky, cennou sloÏkou jsou von-

né látky.

Ze znaãného mnoÏství velk˘ch

kloboukat˘ch hub je nebezpeã-

n˘ch jen asi 200 druhÛ, z toho smr-

telné nebezpeãí pfiedstavuje 15 aÏ

20 z nich. Ty obsahují vysoké pro-

cento mykotoxinÛ - houbov˘ch je-

dÛ. Jedy jsou v plodnicích jiÏ od

poãátku rÛstu a nedají se zniãit ani

su‰ením ãi vafiením. Houbov˘ jed

je desetkrát úãinnûj‰í neÏ kyanidy

a stokrát jedovatûj‰í neÏ povûstn˘

arzenik. Pro smrtelnou otravu po-

staãí 0,02 aÏ 0,03 g jedu. Takovou

nabídku ve sv˘ch 100 g nabízí na-

pfiíklad ãerstvá muchomÛrka zele-

ná (Amanita phalloides), nejjedo-

vatûj‰í houba na svûtû. Dobfie se jí

dafií i u nás. Její nenápadné olivo-

vû hnûdé klobouky o prÛmûru 

5-15 cm najdeme zejména v listna-

t˘ch lesích od pozdního léta. Tuto

vraÏedkyni se snaÏí napodobit i je-

jí ãetní pfiíbuzní, tfieba muchomÛr-

ka jízlivá (Amanita virosa). K tûÏ-

ké otravû nûkdy postaãí se jedova-

té houby jen dotknout a poté si 

olíznout ruku! PoÏívání halucino-

genních hub je provázeno rovnûÏ

po‰kozováním jater. Dosti roz‰ífie-

n˘m omylem je víra, Ïe jedovaté

houby neb˘vají okousané zvûfií ne-

bo slimáky a neb˘vají ãervivé.

Omylem je i pfiedstava, Ïe jedova-

tá houba musí b˘t hofiká nebo mít

nepfiíjemnou chuÈ.

¤íká se, Ïe se z jedl˘ch hub stáva-

jí jedovaté ohfiíváním. To ale není

pravda. Pro houby platí stejná hy-

gienická pravidla jako pro jiné po-

traviny. Jedlé houby zÛstávají jed-

l˘mi, ale mohou se zkazit podobnû

jako maso - otrava je pak stejná ja-

ko u zkaÏeného masa, nemá v‰ak

nic spoleãného s „houbov˘m“ je-

dem. Dal‰ím m˘tem je, Ïe na hou-

by se nesmí pít alkohol. To v‰ak ve

vût‰inû pfiípadÛ neplatí. Pokud za-

chováme rozumnou míru, mÛÏeme

houby alkoholem zapít. V̆ jimku

tvofií jen nûkolik druhÛ hub, napfií-

klad hfiib kolodûj a zejména hnoj-

ník inkoustov˘.

Ví se, Ïe nûkteré houby v sobû

koncentrují tûÏké kovy. Renomo-

van˘ odborník Ing. Miroslav

Smotlacha z âeské mykologické

spoleãnosti k tomu uvádí: „Pokud

v houbách tûÏké kovy jsou, jejich

koncentrace je vût‰inou tak nízká,

Ïe nemÛÏe zdravého ãlovûka ohro-

zit. Pfiesto je rozumné nesbírat

houby, které rostou tfieba na mís-

tech b˘val˘ch skládek, v blízkosti

dÛlních hald nebo u frekventova-

n˘ch silnic.“

Na internetu se v poslední dobû

objevují sugestivní texty o zv˘‰ené

radioaktivitû hub v âeské republi-

ce v souvislosti s havárií jaderné 

elektrárny v japonské Fuku‰imû.

Jedná se o typick˘ „hoax“, tedy

„kachnu“, o internetovou popla‰-

nou zprávu, o kter˘ch psala v mi-

nulém ãísle na‰ich novin autor-

ka ZN.
Souãástí minerálních látek obsaÏe-

n˘ch v houbách jsou i radioaktivní

prvky, které se pfiirozenû vyskytují

v Ïivotním prostfiedí. Testy jader-

n˘ch zbraní a posléze havárie ja-

dern˘ch reaktorÛ, zejména toho

v âernobylu, uvolnily do Ïivotní-

ho prostfiedí fiadu radionuklidÛ,

z nichÏ nûkteré mohou b˘t akumu-

lovány v houbách. Praktick˘ v˘-

znam mají pouze izotopy cesia:

134Cs s poloãasem pfiemûny 2 ro-

ky a 137Cs s poloãasem 30 let.

Nûkteré druhy hub v˘znamnû aku-

mulují pfiirozené stabilní cesium

133Cs - a právû tyto dokáÏí aku-

mulovat i oba zmínûné radioizoto-

py. Po havárii reaktoru v âerno-

bylu (1986) byl na území dne‰ní

âeské republiky zaznamenán v˘-

znamn˘ radioaktivní spad, a to ze-

jména v místech, kde byly v dobû

pfiechodu radioaktivního mraku

vodní sráÏky. Bûhem nûkolika mû-

sícÛ aÏ let se izotopy 134Cs

a 137Cs dostaly hloubûji do pÛdy,

kde byly absorbovány myceliem

(podhoubím) a transportovány do

plodnic. JiÏ v roce 1987 v‰ak pub-

likovali na‰i pfiední odborníci stu-

dii, ze které vypl˘vá, Ïe konzuma-

ce hub nepfiedstavuje vzhledem

k jejich radioaktivitû zdravotní ri-

ziko. Konzumace 10 kg ãerstv˘ch

hub roãnû (coÏ pfiibliÏnû odpovídá

konzumaci asi 1 kg su‰en˘ch hub)

by zapfiíãiÀovala efektivní dávku

radioaktivity odpovídající 20-30 %

dávky z pfiirozeného prostfiedí.

V takov˘chto pfiípadech nelze

pfiedpokládat (a patrnû ani proká-

zat) Ïádné somatické ani genetické

zmûny. V souãasné dobû (25 let po

havárii) jiÏ aktivita 137Cs v˘-

znamnû poklesla a 134Cs praktic-

ky vymfielo. V dÛsledku vzdále-

nosti na‰í zemû od Japonska se na

na‰e území prakticky Ïádné radio-

nuklidy z Fuku‰imy nedostaly -

hodnoty namûfiené u nás jsou z ka-

tegorie „ultranízk˘ch“ a nemají

Ïádn˘ praktick˘ dopad. Navíc ra-

dioaktivita by se v houbách mohla

projevit aÏ poté, co se radionukli-

dy postupnou migrací dostanou do

hlub‰ích vrstev pÛdy. Popla‰né

„informace“ o zv˘‰ené radioakti-

vitû hub v souvislosti s fuku‰im-

skou havárií a hororová varování

pfied konzumací hub jsou tedy jed-

noznaãnû nesmyslné (zájemce

o podrobnûj‰í informace odkazuji

napfi. na internetové stránky

http://borovicka.blog.idnes.cz).

âe‰i jsou povaÏováni za nejvá‰ni-

vûj‰í houbafie na svûtû, alespoÀ

jednou roãnû vyrazí na houby pfies

sedmdesát procent obyvatel âeské

republiky, coÏ nemá ve svûtû ob-

doby. Podle âeské zemûdûlské

univerzity pfiipadalo v ro-

ce 2006 na jednu ãeskou domác-

nost 8,2 kg nasbíran˘ch hub.

Houbafiení má v tuzemsku dlouho-

letou tradici. Její poãátek sahá aÏ

do stfiedovûku. Podobnû jsou na

tom dal‰í slovanské národy,

v Rusku nebo v Polsku je v‰ak sbí-

rání hub bráno spí‰e jako zdroj pfii-

v˘dûlku. Sbûr hub je roz‰ífien také

v Pobaltí a Skandinávii. Mimo

Evropu jsou sbûr a pûstování hub

roz‰ífieny zejména v jihov˘chodní

Asii. V âínû houby pûstují bezmá-

la dva tisíce let a roãnû odtud do

svûta proudí miliony tun hlív, ‰ii-

také, uch Jidá‰ov˘ch a ÏampionÛ.

âíÀané také jako první poznali bla-

hodárné aÏ zázraãné úãinky hub na

lidsk˘ organismus. Velmi si napfií-

klad oblíbili lesklokorku lesklou,

coÏ je choro‰, kter˘ roste i u nás.

Dodnes vûfií, Ïe dokáÏe vzkfiísit

i mrtvé.

V Latinské Americe má pÛvodní

obyvatelstvo s houbami bohaté

zku‰enosti, zejména duchovního

rázu. Nejzajímavûj‰í vztah k hou-

bám je kult halucinogenních hub

v Mexiku. Tam kromû nich rostou

i jedlé houby, ale ty indiáni nesbí-

rají. Jsou prostû zemû, kde sbûr

hub jako souãást potravy není vÛ-

bec pfiedmûtem zájmu. Tropické

zemû s vysokou vlhkostí jsou do-

slova zaplaveny houbami ve zcela

jiné podobû, neÏ s kter˘mi jsou

spojeny na‰e pfiedstavy. ¤ekne-li

se v Latinské Americe „hongo“,

tedy houba, naprostá vût‰ina si

pfiedstaví v‰udypfiítomnou a velmi

nepfiíjemnou plíseÀ, která je

schopna zniãit cokoliv, dfievo, tex-

til, knihy, úrodu, potraviny.

Jedinou pfiijatelnou formou hub

v jejich pojetí jsou „champiÀones“

jako kulináfiská ingredience „fran-

couzského stylu“, tedy Ïampiony

dopravené letecky z Evropy; to

jsou prostû „champiÀones“, niko-

liv „hongos“. Mûl jsem moÏnost

vidût v na‰í zemi v oãích náv‰tûv-

níkÛ z Argentiny údiv blízk˘ zdû-

‰ení, kdyÏ rodina jejich pfiíbuz-

n˘ch pfiiná‰ela kaÏd˘ den z lesa

nové a nové ko‰e plné hub a pak je

po cel˘ den zpracovávala a pfiipra-

vovala k jídlu a konzervovala.

Nepfiesvûdãilo je nic, ani v˘borná

kuchafika-hostitelka, ani spokojené

v˘razy na tváfiích jedlíkÛ, ani to, Ïe

hostitelská rodina do rána nevy-

mfiela a v pohodû pfieÏila masivní

konzumaci nûãeho tak hrozného,

jako jsou houby.

Svût hub je nesmírnû pestr˘ a zají-

mav˘. Vût‰inou je na‰im oãím

skryt a víme o nûm velmi málo. Na

Zemi se houby objevily asi pfied

413 miliony lety. Pravdûpodobnû

se vyvinuly z primitivních biãí-

kovcÛ. Dlouho je odborníci fiadili

mezi rostliny, poté jim dopfiáli spe-

cifické postavení samostatné fií‰e.

Ov‰em nûktefií vûdci docházejí

k závûru, Ïe geneticky jsou houby

bliÏ‰í spí‰ ÏivoãichÛm (k sexu se

jako první Ïiví tvorové uch˘lily

právû houby). V kaÏdém pfiípadû je

to jeden z dal‰ích zázrakÛ pfiírody.

¤íká se, Ïe pokud houby rostou, je

les zdrav˘. Tak aÈ rostou!
Fota a text: M. Marek

Pestrá nabídka lesa
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V územní oblasti Jeseník (jedná

se o pojem z hlediska územního

pokrytí televizním signálem, te-

dy i o R˘mafiovsko) se blíÏí vy-

pnutí zemského analogového te-

levizního vysílání. Dojde k nûmu

v souladu s Technick˘m plánem

pfiechodu (TPP) 31. 10. 2011.

Vypnut bude vysílaã velkého v˘-

konu Jeseník-Pradûd a fiada na

nûj napojen˘ch men‰ích vysílaãÛ

a dokr˘vaãÛ.

Podle prÛzkumÛ Národní koordi-

naãní skupiny pro digitální vysí-

lání v âR (NKS) je v‰ak v této

oblasti kolem 100 tisíc lidí, ktefií

je‰tû na digitální vysílání nepfie‰li

a hrozí jim, Ïe po vypnutí analo-

gu pfiijdou o moÏnost televizi sle-

dovat. „Apeluji na televizní divá-
ky, aby si zajistili pfiíjem digitál-
ního vysílání. âeská televize jiÏ
dlouho vysílá digitálnû a ostatní
televize se brzy pfiidají. Není
dobré nechávat fie‰ení na posled-
ní chvíli,“ komentuje situaci

pfiedseda NKS Zdenûk Duspiva.

Národní koordinaãní skupina je

centrální orgán, jehoÏ zfiízení

schválila vláda âR z dÛvodu po-

tfieby koordinovat cel˘ proces

pfiechodu na digitální vysílání,

s pfiesahem do mnoha resortÛ

a oblastí. NKS realizuje infor-

maãní kampaÀ, jejímÏ hlavním

pilífiem je bezplatná infolinka
800 90 60 30.

MnoÏství domácností, které jsou

závislé na konãícím analogovém

vysílání, je dle prÛzkumu NKS

24 %. Územní oblast Jeseník cel-

kem zahrnuje více neÏ 416 000

obyvatel. Pfiechod na digitální

vysílání zde tedy stále je‰tû nevy-

fie‰ilo kolem 100 tisíc lidí.

„Situace na Jesenicku se od dfií-
ve vypínan˘ch regionÛ li‰í vy‰‰ím
procentem lidí, ktefií jsou závislí
pouze na konãícím analogovém
vysílání. Je to dáno pfiedev‰ím
tím, Ïe se zde digitální vysílání
komerãních televizí spou‰tí

z technologick˘ch dÛvodÛ pozdû-
ji. Pfiesto vûfiíme, Ïe lidé pfiistou-
pí k digitalizaci zodpovûdnû
a nenechají nutné zmûny na po-
slední chvíli,“ fiíká Tadeá‰

Novák, tiskov˘ mluvãí projektu

digitalizace televizního vysílání.

¤e‰ení problému se nabízí u star-

‰ích televizních pfiijímaãÛ zakou-

pením pfiístroje zvaného set-top-

box, novûj‰í TV pfiístroje mají

set-top-box jiÏ v sobû zabudo-

ván.

Pfii pfiechodu na digitální televiz-

ní vysílání b˘vá pro televizní di-

váky ãasovû nejnároãnûj‰í úpra-

va spoleãn˘ch televizních antén

(STA). PfiizpÛsobení STA pro

pfiíjem digitálního vysílání navíc

vyÏaduje zásah odborné firmy.

Dle prÛzkumu tento typ antény

vyuÏívá 30 % obyvatel územní

oblasti Jeseník. PrÛzkum pro

Národní koordinaãní skupinu re-

alizovala spoleãnost CCcentre, s.

r. o., metodou „face to face“ ve

dnech 25. 7. - 1. 8. 2011 v rÛz-

n˘ch lokalitách územní oblasti

Jeseník. Cílov˘ vzorek 600 res-

pondentÛ kopíroval sociodemo-

grafické charakteristiky obyvatel

této územní oblasti. Ve‰keré dÛ-

leÏité informace o digitalizaci te-

levizního vysílání je moÏné na-

lézt na webov˘ch stránkách

www.digitalne.tv nebo na bez-

platné infolince 800 90 60 30,

která je v provozu v pracovní dny

od 8 do 19 hodin.

Tadeá‰ Novák,
tiskov˘ mluvãí projektu
digitalizace TV vysílání

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 23. 9. 2011

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek 15. 9. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!17/2011

UÏiteãná informace

Analogové vysílání skonãí na konci fiíjna

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 ve 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek v roce 2011 (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):
13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

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

Move2you na letním soustfiedûní
Taneãní skupina Move2you, kte-

rá spadá pod Stfiedisko volného

ãasu R˘mafiov a jejíÏ choreo-

grafkou a vedoucí je Petra

âechová, pofiádala ve dnech 

20. - 24. srpna 2011 v koncert-

ním sále SVâ velké taneãní sou-

stfiedûní. Taneãní duch provázel

tfiicet taneãníkÛ rozdûlen˘ch do

dvou skupin, ktefií se od rána do

veãera potili ve stylu new style,

lockin, wockin a hype. O taneã-

níky se starali zku‰ení lektofii

Michaela Pospí‰ilová z âeska

a Nobru, host ze zahraniãí. Na

závûr celého soustfiedûní probû-

hla show, která byla urãena pro

rodiãe, tety, babiãky, kamarády,

a mûla úÏasnou atmosféru. Díky

patfií v‰em taneãníkÛm, ktefií do

posledního dne neztráceli energii

a soustfiedûní plnû uÏívali.

„Na soustfiedûní se vÏdycky tû‰í-
me cel˘ rok. Je to pût dnÛ jen
v tanci, potu, tanci, unaven˘ch
svalech a zase tanci. Dostáváme
pûknû do tûla, odcházíme úplnû
zniãení a ráno se zase vracíme

plní energie. Îijeme tancem! Za
nádhern˘ch pût dní a v˘bornû
zorganizované soustfiedûní dûku-
jeme na‰í skvûlé trenérce Petfie
a lektorÛm, ktefií se nám vûnova-
li opravdu na maximum,“ necha-

la se sly‰et jedna z úãastnic sou-

stfiedûní.

Ve dnech 12. - 16. fiíjna 2011 se

v rakouském Grazu koná

Mistrovství svûta v hiphopov˘ch

sólech a duích, na kterém nás

budou reprezentovat taneãníci

Petra âechová, Mirka Rapou-

chová, Adam KomÛrka a ·tûpán

Moninec. V‰em nominovan˘m

taneãníkÛm pfiejeme hodnû ‰tûstí

a úspûchu.

Pro nové zájemce, ktefií by se

chtûli stát ãleny taneãní skupiny

Move2you, pofiádáme nábor,

kter˘ se uskuteãní: pro zájemce

ve vûku 6 - 11 let 12. záfií 2011

v 15.30 v SVâ na Bartákovû uli-

ci ã. 21, pro zájemce ve vûku 

12 - 16 let 13. záfií 2011 v 15.30

na ZU·. 

Fota a text: skupina Move2you

Autokrosafii opût na trati
V sobotu 27. srpna se jel dal‰í

závod R˘mafiovského poháru

v auto-hobby-crossu. Na startov-

ním ro‰tu stanulo celkem ‰est-

náct autokrosafiÛ vãetnû Ïen.

Vypsány byly opût kategorie di-

vize D1, D2 a Îeny.

V divizi D1 si nejlépe vedl 

Z. Krãmáfi s felicií, kter˘ zvítûzil

pfied Z. Vilímkem s felicií a tfie-

tím B. Bernátkem ml., kter˘ sed-

lal peugeot. V divizi D2 byl nej-

rychlej‰í J. Martinãek s volks-

wagnem, druh˘ projel cílem se

sv˘m fordem M. ·uba a tfietí 

F. Horáãek se seatem. V katego-

rii Ïen spatfiila jako první ‰a-

chovnicov˘ praporek M. Vilím-

ková s felicií, pro stfiíbro si doje-

la se seatem J. Horáãková

a bronz vybojovala M. Bernát-

ková v peugeotu.

Sobotní závod se jel za vydafie-

ného letního poãasí a jezdci si

pochvalovali v˘bornû pfiiprave-

nou traÈ a organizaci závodu.

Organizátory zase tû‰í ãím dál

vût‰í zájem jezdcÛ, ale i divákÛ

o autokrosov˘ sport v R˘mafiovû,

vÏdyÈ posledního závodu se zú-

ãastnili také závodníci z Opavy

a Uniãova. Pro pfií‰tí díl seriálu

R˘mafiovského poháru v auto-

hobby-crossu, kter˘ se pojede

v sobotu 24. záfií, pfiipravili orga-

nizátofii novinku - voln˘ závod

v kategorii ãtyfikolek.

T˘m pofiadatelÛ dûkuje starostce

z Horního Mûsta Evû Machové

a Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

Horní Mûsto, jmenovitû p. Ha-

berhauerovi a Minaríkovi, za

spolupráci pfii závodech, panu

Kotrlovi za sponzorství a pocho-

pitelnû jezdcÛm i divákÛm za

hojnou úãast. Více informací

a fotogalerii závodÛ najdete na

webové adrese auto-hobby-

cross-rymarov.blog.cz.

Jan Dohnal

Fota: Ivo Medek
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Soukromá fiádková inzerceR˘mafiovsk˘ desetiboj 2012
XXXVI. roãník zaãíná

KDO? sportovní nad‰enci obou pohlaví kaÏdého vûku
dûlíme se do pûti kategorií:
Ïeny A do 40 let muÏi A do 45 let
Ïeny B nad 41 let muÏi B do 59 let

muÏi C nad 60 let

KDY? od záfií do ãervna; co mûsíc - to jedna disciplína, 
tj. 10 setkání za rok

(v˘mluva „nemám ãas“ neplatí)

V âEM? turistika, cykloturistika
bûh na 1000 m, resp. 600 m
stfielba ze vzduchovky
kuÏelky
plavání
lyÏování
stolní tenis
skok dalek˘
vrh koulí

bûh na 60 m

Za kolik? jednorázov˘ pfiíspûvek 150 Kã, dÛchodci 100 Kã

O co? o zlaté, stfiíbrné a bronzové poháry pro tfii nejlep‰í v kaÏdé

kategorii

Proã? abych mûl pocit, Ïe nûco dûlám pro své zdraví
abych zjistil, ãeho jsem je‰tû schopen

abych se pravidelnû setkával s partou sportovních nad‰encÛ

Neváhej a pfiijì!
10. záfií 2011 zaãínáme v rámci „R˘mafiovské 50“ turistikou nebo cyk-
loturistikou.
Pû‰ky: Ïeny B a muÏi C - 15 km, Ïeny A a muÏi B - 25 km, muÏi A -
35 km
Na kole: Ïeny B a muÏi C - 20 km, Ïeny A a muÏi B - 40 km, muÏi A -
65 km
(doporuãené horské nebo trekové kolo a povinná ochranná pfiilba)
Start pû‰ích od 6.00 do 10.00, cyklisté vyjíÏdûjí spoleãnû v 9.00 od jí-
delny Z· R˘mafiov.
Pfiihlá‰ky do soutûÏe pfiijímá Alena Jurá‰ová, tel. 605 521 013, email:
a.jurasova@seznam.cz.
O dal‰ích disciplínách budete vãas informováni pozvánkou s v˘sledky
pfiedchozích disciplín.

JSTE SRDEâNù ZVÁNI !!!

Prodej
• Prodám dvû garáÏe na ulici OkruÏní (u kotelny), v osobním

vlastnictví i s pozemkem, nové stfiechy, nová el. instalace v mûdi.

GaráÏe jsou vedle sebe, moÏná úprava na dvojgaráÏ, nyní prÛchozí

(futra 70 cm). GaráÏe je moÏné prodat samostatnû. V jedné z nich je

montáÏní jáma a kolejnice s pojezdem na manipulaci napfi. s motory.

Cena k jednání. Tel.: 604 639 963.

• Prodám stavební parcelu o rozloze 4.133 m2 v opravdu klidné ãásti

R˘mafiova - smûrem na Ondfiejov vãetnû dostupnosti inÏen˘rsk˘ch

sítí. Cena: 1.000.000 Kã. Informace na telefonu: 607 112 009.

• Prodám dvoupodlaÏní rodinn˘ dÛm 6+1 (moÏno i jako dvougene-

raãní 3+kk a 3+1) s garáÏí v klidné ãásti R˘mafiova (U Potoka). 

Tel.: 733 644 665.

Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11
Akce: záfií

fasádní barvy
- sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BBBB AAAA RRRR VVVV YYYY LLLL AAAA KKKK YYYY
Sokolovská 35, R˘mafiov, tel.: 554 211 228

Mireãko, miluji Tû. Jirka
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Dopravu zajistíme - 30 Kã/km.

Pfii odbûru 10 prm DÁREK ZDARMA.
Kontakt: 731 775 756; 734 739 765
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Nabízíme palivové dfievo:

Polena 1m: mnoÏ. 1m3 Cena:

Smrk, borovice 600 Kã
Buk, dub, habr 900 Kã
Ostatní listnaté 750 Kã

·típané dfiíví sypané
Smrk, borovice 690 Kã
Buk, dub, habr 1050 Kã
Bfiíza 1100 Kã

·típané dfiíví skládané 1 prm.
Smrk, borovice 1090 Kã
Buk, dub, habr 1450 Kã
Bfiíza 1550 Kã

ZUMBA s Marikou
Marie Pechová 

Official Zumba instruktor

vás zve kaÏdé úter˘
od 18.00

a kaÏd˘ ãtvrtek
od 17.30

na hodiny zumby.

Kde: tûlocviãna Z· R˘mafiov

(pod kostelem)

Cena: pfiedplatné 40 Kã

na místû 50 Kã

Kontakt: 777 828 600

Zaãínáme 6. záfií 2011

KLEMPÍ¤SKÉ
A POKR¯VAâSKÉ PRÁCE

Struhár - Jančík

606 146 847  ✆ 604 322 245

Bartákova 32
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Reklama
v R˘mafiovském
horizontu

S K V ù L Á  I N V E S T I C E

Vete
rin

ární or
dinace

Ordinační hodiny 

a telefon 606 713 324

zůstávají nezměněny.

byla 

ze třídy 

Hrdinů 13 

(vedle Optiky)

přemístěna na adresu

Na Stráni 36,

Rýmařov

Z křižovatky před parkovištěm 

u prodejny Lidl uličkou do kopečku 

(vedle kostelíku),

poslední dům po pravé straně

označený informační cedulí.

GPS: 49° 55’ 46.150’’ N 17° 16’ 25.303’’E

PPPP aaaa llll iiii vvvv oooo vvvv éééé     dddd fifififi íííí vvvv íííí
za mimofiádnû nízké ceny
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