
Armáda se slavnostně roz-
loučila s muži narozenými
v roce 1942.

Hofmistrovu závěť na Sovinci
shlédlo za nepříznivého poča-
sí dvanáct stovek návštěvníků.

Jan Burian, hudebník, spisovatel a cestovatel zavítal do
našeho města s čerstvými zážitky z cesty po Portugalsku.
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úspěšní v pohádce O líných strašidlech.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2003

2

Aktuálnû z mûsta

R˘mafiovská nemocnice zru‰ila porodnici
Souãasn˘ neutû‰en˘ stav na‰eho zdravotnictví a nestandardní postupy pfii platbách nûkter˘ch zdravotních poji‰Èoven za poskytnutou zdravotní péãi vedou fia-

du zdravotnick˘ch zafiízení k v˘razn˘m úsporn˘m opatfiením. Stávající situace pfiimûla také r˘mafiovskou nemocnici k velmi bolestnému kroku, nicménû pod-

le fieditele nemocnice a primáfie gynekologicko-porodního oddûlení MUDr. Mariána Olejníka ke kroku nejménû bolestivému z hlediska péãe o r˘mafiovské ob-

ãany, a sice ke zru‰ení porodnického oddûlení. Na podrobnosti jsme se zeptali fieditele nemocnice MUDr. Mariána Olejníka.

Ve stfiedu 29. fiíjna se uskuteãnila
valná hromada Nemocnice R˘ma-
fiov, s. r. o., na které se s definitivní
platností rozhodlo zru‰it porodní od-
dûlení v R˘mafiovû dnem 31. fiíjna
2003. Proã k tomu vlastnû do‰lo?
JiÏ del‰í dobu se pfiipravovala tato va-

rianta a valná hromada nemocnice,

jak jste jiÏ fiekl, potvrdila ve stfiedu

29. fiíjna rozhodnutí vedení nemocni-

ce, Ïe od 1. listopadu zavíráme po-

rodnické oddûlení. Je to bohuÏel

smutná událost, ale k tomuto kroku

nás vedlo nûkolik závaÏn˘ch dÛvodÛ.

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích je velmi

v˘razn˘ pokles poãtu porodÛ. KdyÏ

si totiÏ uvûdomíme, Ïe v roce 1976

byla statistika celkového poãtu poro-

dÛ v okrese Bruntál vyjádfiena ãíslem

2600, v roce 1990 to bylo 1500

a v roce 2001 jen 800 porodÛ, plyne

z toho, jak uÏ jsem fiekl, Ïe porodnost

dramaticky klesá, a platí to nejen pro

b˘val˘ okres Bruntál, ale i pro celou

âeskou republiku. âeská gynekolo-

gicko-porodnická spoleãnost vydala

prohlá‰ení, Ïe porodnice by mûla zÛ-

stat v místû, kde je minimálnû 500

porodÛ roãnû, ov‰em optimální poãet

porodÛ z hlediska financování a hos-

podafiení nemocnice by mûl b˘t ko-

lem 800 porodÛ za rok. Znamená to

tedy, Ïe na b˘val˘ okres Bruntál pfii-

padá jedna porodnice. V r˘mafiovské

porodnici se narodilo prÛmûrnû 200

dûtí. Z toho sto dûtí bylo z R˘ma-

fiovska a druhá stovka z okolních ob-

cí, poãítaje do toho i rodiãky

z Vrbenska, Bruntálska a Krnovska.

Na‰e porodnice si za dobu své ãin-

nosti dokázala vybudovat nezastupi-

telné postavení ve vztahu ke spádo-

vosti celého regionu. Za poslední dva

roky jsme mûli na rozdíl od jin˘ch 

okolních porodnic nulovou prenatál-

ní úmrtnost. Patfiili jsme mezi nejlep-

‰í porodnice v âeské republice, ostat-

nû paradox je i v tom, Ïe jsme nedáv-

no získali prestiÏní titul Baby

Friendly Hospital. Mladí lékafii

ov‰em nemohli získat nízkou porod-

ností dostateãné zku‰enosti a praxi.

To byl také dal‰í, odborn˘ dÛvod,

proã zavfiít porodnici. Nechci se utû-

‰ovat, ale v uzavírání porodnic ne-

jsme sami. K uzavfiení pfiistoupila

mnohem vût‰í mûsta, napfiíklad

Hranice na Moravû, Bílovec nebo

Ivanãice na Moravû. Tlak na uzavfie-

ní porodnice byl také v hodonínské

nemocnici. DÛvodem klesajícího po-

ãtu porodÛ v R˘mafiovû je rovnûÏ po-

kles poãtu mlad˘ch obãanÛ ve mûstû

i v okolí. Lidé odcházejí za prací do

vût‰ích mûst a studenti, ktefií ode‰li

na studia, se vût‰inou jiÏ nevrací.

Co by pro nemocnici znamenalo za-
chovat porodnici i za stávajícího po-
ãtu porodÛ?
Poji‰Èovny se dostaly do velk˘ch pro-

blémÛ a pfiestaly platit nebo platí

s velk˘m zpoÏdûním. V dÛsledku to-

ho se i r˘mafiovská nemocnice dosta-

la do platební neschopnosti, a pokud

chceme i nadále zachovat nemocnici

jako celek, musíme pfiikroãit k nepo-

pulárnímu kroku - zavfiít oddûlení,

které nemocnici pfiiná‰í v˘znamné

ztráty, a tím oddûlením byla právû po-

rodnice. V prÛbûhu devíti mûsícÛ le-

to‰ního roku mûlo novorozenecké od-

dûlení ztrátu 700 tisíc korun. Pokud se

nerodí dûti, a lékafii tak nemohou vy-

konávat svou profesi, za kterou vyka-

zují poji‰Èovnû svÛj v˘kon, narÛstá fi-

nanãní ztráta. VzrÛstají reÏijní nákla-

dy - platby za teplo, vodu, mzdy apod.

Jin˘mi slovy fieãeno, dvû stû porodÛ

roãnû nepokryje reÏijní náklady po-

rodního a novorozeneckého oddûlení.

Které porodnice budou pfiipraveny
pfiijmout nastávající maminky
z R˘mafiova a okolních obcí?
O na‰em rozhodnutí jsme informova-

li okolní nemocnice v ·umperku,

Bruntále, Krnovû a ·ternberku a na-

stávající maminky

si mohou vybrat

nûkteré z tûchto

mûst, kde porodni-

ce i nadále budou

fungovat. NejblíÏe

je porodnice v Brun-

tále, ale svobodná

volba je na samot-

né rodiãce a pfiijme

ji kterákoliv porod-

nice.

Co se t˘ãe tûhoten-
ské poradny a gy-
nekologického od-
dûlení, zÛstanou
pro nastávající
maminky zachová-
ny?
V‰echny ostatní

sloÏky oddûlení

vãetnû ambulancí

zÛstávají v ãinnosti

v plném rozsahu

a provoz vãetnû or-

dinaãních hodin nebude dotãen.

Tûhotné maminky budou o‰etfieny,

mohou b˘t pfii potíÏích i hospitalizo-

vány, ov‰em samotn˘ akt porodu uÏ

v na‰í nemocnici nebude moÏn˘.

Jaké mÛÏe vzniknout riziko pro na-
stávající maminku pfii náhlém nebo
komplikovaném porodu vzhledem
k pfievozu do vzdálenûj‰í porodnice?
K takov˘m pfiípadÛm pfiijíÏdí témûfi

vÏdy rychlá záchranná sluÏba, která je

vybavena porodním balíãkem, a kaÏ-

d˘ slouÏící lékafi dokáÏe provést fy-

ziologick˘ porod, byÈ by ho mûl pro-

vést napfiíklad pfii cestû do porodnice.

MÛÏe nastat situace, Ïe r˘mafiovská
nemocnice bude muset pfiistoupit
k omezení nûkterého z dal‰ích pro-
vozÛ?
Pfiedpokládáme, Ïe v nemocnici zÛ-

stane zachováno oddûlení interní, 

o‰etfiovatelské péãe, chirurgické, gy-

nekologické, ov‰em velmi ohroÏeno

zÛstává dûtské oddûlení. Není vylou-

ãeno, Ïe v brzké dobû nastane situace,

kdy je budeme muset zavfiít vzhledem

k tomu, Ïe jeho finanãní ztráta ãiní za

posledních devût mûsícÛ 1,8 milionÛ

korun. Z hlediska potfiebnosti je

ov‰em dÛleÏitûj‰í neÏ porodnice a má

svÛj prioritní v˘znam pro rodiãe

s dûtmi. Pokud v‰ak situace v ãeském

zdravotnictví bude stagnovat nebo

v hor‰ím pfiípadû se problémy budou

prohlubovat, nezbude nám nic jiného,

neÏ pfiistoupit k uzavfiení i dûtského

oddûlení. S touto alternativou musíme

poãítat.

V jakém ãasovém horizontu s touto
alternativou poãítáte?
Jakékoliv dal‰í odhady termínu uza-

vfiení dûtského oddûlení by byly pou-

hou spekulací. MÛÏe se jednat o jeden

nebo dva roky, nedokáÏi to za souãas-

ného stavu posoudit. Situace se mûní

kaÏdou chvíli.

Budete muset propustit nûjaké za-
mûstnance v souvislosti s uzavfiením
porodnice?
Vedení nemocnice se snaÏilo zmírnit

dopad na zdravotní personál v souvis-

losti s uzavfiením porodnice. Jednali

jsme s V‰eobecnou zdravotní poji‰Èo-

vnou o roz‰ífiení o‰etfiovatelské péãe

o deset aÏ patnáct lÛÏek, kam by pfie-

‰la ãást zdravotnického personálu ze

zru‰ené porodnice. VZP se ov‰em vy-

jádfiila v tom smyslu, Ïe na R˘-

mafiovsku v souãasnosti nepovaÏuje

za potfiebné roz‰ifiovat poãet lÛÏek to-

hoto typu. Je pochopitelné, Ïe se urãi-

t˘ sociální dopad v souvislosti 

s uzavfiením porodnice projeví.

Kolik zamûstnancÛ bude muset ode-
jít?
V první fázi budeme muset propustit

asi dvacet zamûstnancÛ, z toho pfie-

váÏnou ãást budou tvofiit lidé v dÛ-

chodovém vûku. Ve druhé fázi na

konci roku, kdy skonãí pracovní

smlouvy na dobu urãitou, to bude de-

set aÏ patnáct zamûstnancÛ. Celkem

se tedy bude jednat o 30 - 40 lidí.

Pochopitelnû se provádí opatfiení také

v administrativû. Poãetní stav byl sní-

Ïen o ãtyfii zamûstnance a administra-

tiva funguje na poãetnû nejniÏ‰í moÏ-

né hranici. I pfiesto uvaÏujeme o dal-

‰ím sníÏení alespoÀ o jednoho admi-

nistrativního pracovníka.

Kolik pracuje v souãasné dobû v ne-
mocnici zamûstnancÛ celkem? A ko-
lik z nich tvofií administrativu?
V nemocnici pracuje celkem 216 za-

mûstnancÛ, z toho je deset administ-

rativních pracovníkÛ.

Dûkuji vám, pane primáfii, za rozho-
vor. JiKo
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Ukonãení ãinnosti dûtské pohotovosti v r˘mafiovské nemocnici
Pfies ve‰kerou snahu vedení nemocnice i mûsta ãe-

lit souãasné nepfiíznivé situaci ve zdravotnictví ve-

de její konkrétní v˘voj k nezbytnosti ukonãit z eko-

nomick˘ch dÛvodÛ ãinnost lékafiské první pomoci

pro dûti v r˘mafiovské nemocnici dnem 31. fiíjna

2003. V pfiípadû potfieby je tedy nutné se buì obrá-

tit na lékafiskou sluÏbu první pomoci v Bruntále (do

22. hodiny), pfiípadnû na zdravotnickou záchranou

sluÏbu.

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: ihned
Platová tfiída: 8
PoÏadavky: splnûní pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 

celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ
Jiné poÏadavky: poÏadované vzdûlání minimálnû S· stavebního smûru, znalost práce na poãítaãi (Word, Excel,

Outlook), odpovûdnost a preciznost, organizaãní schopnosti, samostatnost, schopnost jednat s lidmi.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti - referent napfi.:
• vede pfiedepsanou evidenci místních komunikací, mostÛ, zaji‰Èuje pravidelné prohlídky a pfiedkládá návrhy opatfiení 

z nich vypl˘vající,
• zaji‰Èuje soulad autobusov˘ch zastávek s právními pfiedpisy a normami, zastupuje mûsto pfii projednávání 

jízdních fiádÛ,
• zaji‰Èuje inÏen˘rskou ãinnost investora pfii investiãních akcích mûsta a pfii opravách v nákladech nad 0,5 mil. Kã,
• zaji‰Èuje obchodní soutûÏe ve smyslu zákona ã. 199/1994 Sb., o vefiejn˘ch zakázkách v platném znûní.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní pfiíslu‰nost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka,
• datum a podpis zájemce.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte
• Ïivotopis, ve kterém se uvádí údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících 

se investiãní 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 27. 11. 2003

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:  27. 11. 2003

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a vefiejnou v˘zvu zru‰it.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 121.

Ing. Jifií Furik,
tajemník MûÚ R˘mafiov

Tajemník Mûstského úfiadu v R˘mafiovû
vydává

v e fi e j n o u v ˘ z v u k   p fi i h l á ‰ e n í z á j e m c Û
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

na místo:

referenta odboru Ïivotního prostfiedí a v˘stavby - investice

Stanovisko V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny
Od 1. 11. 2003 byla uzavfiena porodnice
v R˘mafiovû. Jak se k tomuto kroku staví
VZP?
Je to rozhodnutí vedení nemocnice a VZP bere

tento krok jako realitu. O vzniku situace jsme

byli informováni v závûru mûsíce fiíjna, pfiesto

nelze jinak neÏ s argumenty nemocnice sou-

hlasit. Pfii tak nízkém poãtu porodÛ není moÏ-

no porodnici dlouhodobû udrÏet v provozu.

Jak˘ bude dal‰í postup VZP?
Pro poji‰tûnkynû VZP je smluvnû v rámci 

okresu zaji‰tûna porodnice v Krnovû a rovnûÏ

v dal‰ích porodnicích mimo okres. Z hlediska

lep‰í dostupnosti zdravotní péãe pro nastávají-

cí rodiãky jsme pfiipraveni uzavfiít smlouvu

s bruntálskou porodnicí a pfiedpokládáme, Ïe

se tak stane v nejbliÏ‰ích dnech.

Proã VZP v souvislosti s uzavfiením r˘mafiov-
ské porodnice nesouhlasí s roz‰ífiením lÛÏek
o‰etfiovatelské péãe v R˘mafiovû?
Tato péãe je dostateãnû zaji‰tûna nejen v rámci

okresu, ale i této nemocnice. Je tfieba si uvûdo-

mit, Ïe poji‰Èovny zaji‰Èují dostupnost zdravot-

ní péãe, a ne otázku zamûstnanosti. To musí fie-

‰it nûkdo jin˘.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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R˘mafiovsko se prezentovalo v Berlínû
Dva tisíce rodinn˘ch domkÛ za

deset let. To je bilance, kterou si

ve ãtvrtek 9. fiíjna 2003 pfiipo-

menula firma Rodinné domky

R˘mafiov spolu se sv˘mi ob-

chodními partnery na velvysla-

nectví âeské republiky

v Berlínû.

Objem exportu firmy za rok

2002 ãinil dvacet procent obje-

mu ãeského stavebnictví, coÏ 

ocenil ve svém vystoupení i ob-

chodní rada velvyslanectví

v Berlínû pan Ladislav ·áral.

Generální fieditel firmy Rodinné

domky R˘mafiov Ing. Jifií

Pohloudek zdÛraznil novou

strategii firmy na trhu, kde si

v minul˘ch letech vybudovala

dobrou pozici. Pfiestala b˘t le-

vnou firmou z v˘chodu, coÏ po-

chopitelnû ztûÏuje pozici prode-

je. Pro zlep‰ení postavení na tr-

hu SRN se firma rozhodla vy-

stupovat zde jako nûmecká fir-

ma. RD R˘mafiov tak expandu-

je stavební kapitál na velmi ná-

roãn˘ trh SRN, ale i jin˘ch ev-

ropsk˘ch zemí, v nichÏ nabízí

evropsk˘ stavební systém

LORD.

Na setkání v Berlínû reprezen-

toval region starosta R˘mafiova

Ing. Petr Klouda. Ve svém vy-

stoupení zdÛraznil, Ïe region

R˘mafiovska je dobrou pfiíleÏi-

tostí pro potenciální investory.

Vyzdvihl také v˘znam firmy

RD R˘mafiov jako silného a v˘-

znamného ekonomického sub-

jektu a rozhodujícího zamûstna-

vatele, kter˘ vytváfií pracovní

místa jak v pfiímém, tak i v ne-

pfiímém pracovním fietûzci.

Setkání v Berlínû prokázalo, Ïe

firma Rodinné domky R˘mafiov

si uvûdomuje nejen rizika, která

jsou spojena se vstupem âeské

republiky do EU, ale také vel-

kou pfiíleÏitost svého uplatnûní

v nov˘ch podmínkách velkého

trhu Evropy. JP

Sbohem, armádo
Ve stfiedu 29. fiíjna v 10 hodin dopo-

ledne probûhlo v malém sále Stfiediska

volného ãasu za pfiítomnosti starosty

R˘mafiova Petra Kloudy, starostky

Horního Mûsta Evy Machové, staro-

sty Bfiidliãné Miloslava Volka a ve-

doucího odboru vnitfiních vûcí ZdeÀka

Kudláka slavnostní pfiedávání

Osvûdãení o zániku branné povinnos-

ti muÏÛm z R˘mafiovska narozen˘m

v roce 1942. Úvodní slovo pronesl pfií-

slu‰ník Územní vojenské správy

v Opavû mjr. Ludûk Pelka, kter˘ také

posléze pfiedal pfiítomn˘m „vyfiaze-

n˘m“ jejich osvûdãení. Tento akt pro-

bíhá kaÏd˘ rok na základû branného

zákona, obvykle na jafie. Letos se v‰ak

pro ‰esta‰edesát vyslouÏilcÛ

z R˘mafiovska a mnoho dal‰ích

z Bruntálska a Krnovska uskuteãnil 

opoÏdûnû, teprve nyní na podzim.

DÛvodem zdrÏení byla reorganizace

administrativy spojená se slouãením

bruntálské vojenské správy se správou

v Opavû, k nûmuÏ do‰lo po zániku 

okresÛ.

Celé pfiedávání probûhlo velmi prostû

a netrvalo déle neÏ patnáct minut.

Pfiesto se stalo dal‰í pfiipomínkou po-

stupné pfiemûny ãeské armády v ma-

lou, plnû profesionální organizaci,

která by mûla vzniknout do konce

pfií‰tího roku. Poslední vojáci by tak

nastoupili k v˘konu základní sluÏby

v dubnu 2004. Profesionální armáda

by mûla mít pfiibliÏnû 24 tisíc pfiíslu‰-

níkÛ, pfiipraven˘ch fie‰it závaÏné úko-

ly celonárodního charakteru. Vedle

nich by mûly existovat i roty dobro-

voln˘ch záloÏníkÛ, které se úãastní

nûkter˘ch cviãení a budou pÛsobit

pfiedev‰ím na teritoriální úrovni pfii

rÛzn˘ch Ïiveln˘ch pohromách apod.,

zvlá‰tû tam, kde vojenské útvary za-

nikly nebo zanikají. Vojenská sluÏba

by tak v budoucnosti mûla b˘t zaloÏe-

na v˘hradnû na dobrovolnosti.

Souãasnou líheÀ profesionálních vo-

jákÛ pfiedstavují vojenské vysoké

‰koly a ‰kolicí stfiedisko ve Vy‰kovû.

Vojákem z povolání se mÛÏe stát kaÏ-

d˘, kdo absolvuje tento typ ‰koly ne-

bo se pfiihlásí na takzvaném rekrutaã-

ním stfiedisku, které je umístûno ob-

vykle pfii úfiadu práce. Na otázku, jaké

v˘hody funkce vojáka z povolání pfii-

ná‰í, nám mjr. Pelka odpovûdûl jed-

noznaãnû - profesionální voják mÛÏe

v armádû nejen vyuÏít svého civilního

vzdûlání a zku‰eností, ale mÛÏe si je

rovnûÏ roz‰ífiit, pfiedností jsou dále

platové podmínky, napfi. pfiíplatek na

bydlení, a rovnûÏ fakt, Ïe v armádû

neexistuje platová diskriminace Ïen.

Na závûr pfiedávacího aktu jsme se

zeptali i starosty R˘mafiova, jaké má

vzpomínky na svou vojenskou sluÏ-

bu. Petr Klouda, kter˘ slouÏil jako ab-

solvent je-

den rok

v Uher-ském

H r a d i - ‰ t i

u motostfie-

leckého ú-

tvaru ve

funkci veli-

tele ãety pro-

titankov˘ch

fi í z e n ˘ c h

stfiel, prohlá-

sil, Ïe vojen-

sk˘ dril tûÏ-

ko sná‰el

a vojnu po-

vaÏoval spí‰e za ztracen˘ ãas. Zdá se,

Ïe tomuto názoru, kter˘ ostatnû sdílí

vût‰ina dne‰ních mlad˘ch muÏÛ, vy-

chází trend profesionalizace koneãnû

vstfiíc. A tak se za dal‰ích ãtyfiicet let

patrnû vytratí i onen zákonem dan˘

zvyk pfiedávat Osvûdãení o zániku

branné povinnosti a s ním i zástupy

muÏÛ, ktefií se baví nad star˘mi vo-

jensk˘mi kníÏkami o dávn˘ch záÏit-

cích, jimÏ ãas ubral mnoh˘ch vad

a pfiidal na pÛvabu. ZN, JiKo

MaheÀáci opût úspû‰ní v pohádce O lín˘ch stra‰idlech
V pondûlí 3. listopadu zahráli ãlenové

hereckého ochotnického spolku Mahen

v R˘mafiovû premiéru pohádky

Vladimíra âorta O lín˘ch stra‰idlech.

Vesel˘ pohádkov˘ muzikál reÏisérka

Hanka Vystrãilová dramaturgicky „u‰ila

na míru“ podmínkám a moÏnostem he-

reckého obsazení.

Ve starém, zpustlém ml˘nû Ïijí

Hastrmanka (Helena Papajová) s Je-

Ïibabou (Vlastou Vykrutíkovou). Celé

dny a noci tráví zlomysln˘m po‰Èucho-

váním a utahováním si jedna z druhé.

Není divu, vÏdyÈ obû dvû za ta léta uÏ

dávno zapomnûly tajemství roztodiv-

n˘ch ãar a kouzel a hádky a naschvály

jsou jejich jedin˘m potû‰ením. Jednoho

dne se v‰ak do ml˘na vypraví kuráÏná

dívka Aniãka (Radka Koláriková), aby tu

objevila zázraãn˘ poklad, pro kter˘ ji

poslala ziskuchtivá a nevdûãná selka

Tereza (Jana Ga‰peráková) a po kterém

touÏí i obû popletená stra‰idla. Ta se sa-

mozfiejmû ztrátû ãarovné truhliãky brání

v‰emi moÏn˘mi zpÛsoby, a neb˘t

Aniããina dÛvtipu a odvahy, kdoví jak by

to nakonec se v‰e-

mi dopadlo.

Pohádka O lín˘ch

stra‰idlech patfií

k nejoblíbenûj‰ím

p o h á d k o v ˘ m

hrám, které se

v posledních dese-

tiletích na divadel-

ních prknech obje-

vily. Je to pfiede-

v‰ím zásluha vtip-

n˘ch textÛ, blázni-

v˘ch a neãekan˘ch

situací a pfiede-

v‰ím krásn˘ch

a melodick˘ch pís-

niãek, za které si

pfiedstavitelky he-

reck˘ch rolí vyslouÏily od dûtí skando-

van˘ potlesk. Hudbu pro pfiedstavení u-

pravil dlouholet˘ r˘mafiovsk˘ muzikant

Jirka Vystrãil.

Doslova nabit˘ sál mûstského kina dûtmi

r˘mafiovsk˘ch základních a matefisk˘ch

‰kol, r˘mafiovské zvlá‰tní ‰koly, dûtmi

z Dûtského domova v Janovicích, základ-

ní ‰koly v Dolní Moravici a Staré Vsi dá-

val tu‰it, Ïe pfiedstavení, které za oka-

mÏik vypukne, bude mít nádech napûtí,

tajemna, mocn˘ch ãar a kouzel. O tom o-

statnû svûdãili i v‰udypfiítomní pavouci,

‰tífii a dokonce i krysa v doupûti stra‰idel.

Ov‰em co by to bylo za pohádku, kdyby

nepfiinesla dûtem uÏiteãné ponauãení o

tom, Ïe bez práce nejsou koláãe. A to po-

chopila i velmi líná stra‰idla.

Dopolední pfiedstavení pro ‰koláky za-

hráli herci Mahena v 9.00 a 11.00 hodin

a podle náleÏitého ohlasu pfiítomn˘ch

dûtsk˘ch divákÛ mûli velk˘ úspûch.

Odpolední pfiedstavení, které se uskuteã-

nilo v 17.00 hodin, bylo urãeno vefiej-

nosti, zejména pak rodiãÛm s dûtmi, Ïá-

kÛm a studentÛm. JiKo

Foto: archiv RD R˘mafiov
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Signál TV Prima bude kvalitní snad aÏ v 1. ãtvrtletí pfií‰tího roku
Podle sdûlení starosty mûsta R˘mafiova Petra

Kloudy se pfiíjem televizního signálu pro mûsto

R˘mafiov a okolní obce zkvalitní snad aÏ v prv-

ním ãtvrtletí pfií‰tího roku. Tuto informaci staros-

ta obdrÏel od zástupcÛ dodavatelské firmy BTV

Klimkovice s tím, Ïe Rada pro rozhlasové a tele-

vizní vysílání nemÛÏe mûstu R˘mafiov do konce

roku 2003 vydat potfiebnou licenci. „V rozpoãtu
v‰ak i nadále zÛstává vyhrazeno potfiebn˘ch 300
tisíc korun na nezbytné v˘daje, coÏ obná‰í jedno-
rázov˘ pfiíspûvek ve v˘‰i 100 - 150 tisíc na vysí-

laã a 100 - 150 tisíc korun na vedení z vûÏe kos-
tela na místo zadávání vlastního vysílání.
Samotn˘ provoz by byl financován zanedbateln˘-

mi mûsíãními platbami od mûsta a dále pfiíspûv-
kem TV Prima za ‰ífiení signálu,“ fiekl k uvedené

problematice starosta. Zkvalitnûním signálu TV

Prima se zab˘vala také rada mûsta na svém led-

novém zasedání. R˘mafiovsk˘ televizní divák

mÛÏe jen doufat, Ïe se v pfiidûlování licence ne-

projeví jist˘ nádech pragocentrismu a avizovan˘

termín prvního ãtvrtletí se stane definitivním pro

jasn˘ obraz, zvuk, ale i pro spolupráci mezi

Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a r˘-

mafiovskou radnicí. JiKo

Policie varuje pfied zlodûji
platebních karet

I pfies neustálé upozorÀování ze stra-

ny policie nechávají lidé své ta‰ky

a kabelky pfii náv‰tûvách obchodních

domÛ v nákupních ko‰ících a pou‰tí

je z dohledu. KaÏd˘ t˘den je ozná-

meno nûkolik pfiípadÛ krádeÏe penû-

Ïenky s hotovostí, doklady a karta-

mi, kdy pachateli staãil jeden nestfie-

Ïen˘ okamÏik, aby se obohatil ãasto

o nûkolik tisíc korun. Nûkdy jsou

majitelé natolik neopatrní, Ïe pfiímo

u platebních karet nechávají napsan˘

PIN kód. ZpÛsobená ‰koda se pak

pohybuje v desítkách tisíc korun.

Od zaãátku ledna do konce záfií

2003 ‰etfiila policie celkem sedma-

ãtyfiicet pfiípadÛ neoprávnûného dr-

Ïení platebních karty, zatímco loni

ve stejném období bylo oznámeno

jen ãtrnáct podobn˘ch krádeÏí. Jde

tedy o témûfi trojnásobn˘ nárÛst této

trestné ãinnosti. Policie navíc pfied-

pokládá, Ïe v mûsících listopadu

a prosinci, v období pfiedvánoãních

nákupÛ, riziko krádeÏí penûÏenek

v˘raznû stoupne.

Mladá zlodûjka nepohrdla
ani spodním prádlem  

Policisté z Bfiidliãné nyní ‰etfií kuri-

ózní pfiípad, ke kterému do‰lo 5. srp-

na v jejich sluÏebním obvodu.

Patnáctiletá dívka veãer toho dne

odcizila z prádelní ‰ÀÛry pfied pane-

lov˘m domem prádlo jedné z nájem-

nic. Pfii svém ãinu si z vypran˘ch o-

dûvÛ nevybírala a vzala jednodu‰e

v‰echno - plavky, mikiny, triãka, po-

noÏky i spodní prádlo v celkové

hodnotû 8 500 Kã. Dívka se majitel-

ce ke krádeÏi pfiiznala, fiekla, Ïe vûci

prodala, ale Ïe je zaplatí. ProtoÏe tak

do dne‰ního dne neuãinila, ohlásila

okradená Ïena vûc policii.

Diagnóza nehody - nedodrÏení
bezpeãné vzdálenosti

V poslední dobû do‰lo hned k nûko-

lika zcela zbyteãn˘m dopravním ne-

hodám, jejichÏ pfiíãinou bylo nedo-

drÏení bezpeãné vzdálenosti mezi

vozidly. Jedna z nich se stala

i v R˘mafiovû. V pátek 17. fiíjna krát-

ce pfied polednem se srazila dvû vo-

zidla na kfiiÏovatce ulic Revoluãní

a Opavské. Sedmatfiicetilet˘ fiidiã

Fordu Escort z Olomoucka nedodr-

Ïel bezpeãnou vzdálenost mezi

sv˘m automobilem a Peugeotem je-

doucím pfied ním a narazil do nûj ve

chvíli, kdy Peugeot pfii odboãování

dával pfiednost vozidlÛm jedoucím

po hlavní silnici. Hmotná ‰koda ãiní

celkem 180 000 Kã, z toho na autû

viníka jen 30 000 Kã a zbytek, tedy

150 000 Kã, na Peugeotu. Aãkoliv

se sráÏka obe‰la bez zranûní, fiidiã

Fordu bude potrestán o to pfiísnûji,

Ïe u nûj bylo namûfieno 0,57 promi-

le alkoholu v krvi.

Vyhnula se psovi a trefila strom
Dal‰í autonehoda se stala v Al-

brechticích u R˘mafiova 18. fiíjna

v jedenáct hodin v noci. Mladou fii-

diãku jedoucí ve Formanu vylekalo

zvífie na silnici. Îena strhla fiízení,

aby do nûj nenarazila, vyjela mimo

komunikaci a narazila do stromu.

Obvykle b˘vá pfiíãinou tohoto typu

nehod pohyb nûkterého lesního zví-

fiete, napfi. srny, po jízdní dráze, ten-

tokrát v‰ak ‰lo patrnû o psa.

¤idiãka vyvázla bez zranûní, se

‰kodou na vozidle ve v˘‰i 30 000

Kã a blokovou pokutou za dopravní

pfiestupek.

K dal‰í nehodû s úãastí lesní zvûfie,

kter˘ch v posledních dnech pfiib˘-

vá, do‰lo v pondûlí 20. fiíjna mezi

Dûdfiichovem a RyÏovi‰tûm. V ran-

ních hodinách zde do cesty pfiímo

pfied projíÏdûjící Ford Mondeo vbû-

hl srnec. ¤idiã nestihl sráÏce zabrá-

nit. Sám sice vyvázl bez zranûní jen

s hmotnou ‰kodou za 16 000 Kã, sr-

nec ov‰em na místû uhynul.

Obûtmi podomních prodejcÛ
byli dÛvûfiiví dÛchodci

V tûchto dnech do‰lo k objasnûní

dvou pfiípadÛ oloupen˘ch dÛchodcÛ.

Tfiiadvacetilet˘ muÏ z Ostravy, kter˘

pfii podomním prodeji okradl ‰esta-

osmdesátiletého muÏe z Velké

·táhle a devûtasedmdesátiletou Ïenu

z Huzové, je uÏ ve v˘konu trestu od-

nûtí svobody. Úspû‰nû nyní skonãilo

také pátrání po jeho tfiiatfiicetiletém

spolupachateli, kter˘ byl rovnûÏ do-

paden a obvinûn z trestného ãinu

krádeÏe.

Obvinûní 11. ãervna tohoto roku

spoleãnû nav‰tívili dÛm starého mu-

Ïe ve ·táhli pod záminkou prodeje

pfiikr˘vek. Mlad‰í pachatel odlákal

dÛchodcovu pozornost a jeho star‰í

komplic v nestfieÏeném okamÏiku

odcizil ze skfiínû v loÏnici hotovost 

8 000 Kã. Oba „prodejci“ si pak pe-

níze rozdûlili a pouÏili pro vlastní

potfiebu.

Druhé krádeÏe se tfiiatfiicetilet˘ muÏ

dopustil 28. ãervna v Huzové, kde si

opût vyhlédl star‰í osobu a pfii‰el do

jejího domu nabízet ke koupi pfii-

kr˘vky. V‰iml si, kde má dÛchodky-

nû uloÏené peníze, a odlákal ji tím,

Ïe ji poÏádal o kompot. DÛvûfiivá Ïe-

na ‰la pro zavafieninu do sklepa,

ãímÏ zlodûji poskytla dostatek ãasu

na to, aby jí mohl z penûÏenky odci-

zit ãástku 10 000 Kã. Mlad‰í spolu-

viník zatím ãekal venku v autû.

Peníze si muÏi opût rozdûlili a utrati-

li.

V souãasné dobû se jiÏ oba nacháze-

jí ve v˘konu trestu odnûtí svobody,

neboÈ byli odsouzeni i pro dal‰í ma-

jetkovou trestnou ãinnost.

Zlodûj dfieva dopaden
Rada Skupiny kriminální policie

a vy‰etfiování v Bruntále zahájil 

18. fiíjna trestní stíhání proti tfiiceti-

letému muÏi z Dolní Moravice, kte-

r˘ dle obvinûní 8. záfií tohoto roku

odcizil ze skládky dfieva na louce za

farou sedmnáct kusÛ modfiínové ku-

latiny v hodnotû 7 700 Kã. Dfievo

odvezl traktorem do kfiovin u pfiíjez-

dové cesty ke statku a chtûl ho uÏít

jako paliva.

Cesta po mokré silnici
skonãila smykem

Mezi obcemi Václavov a Malá

·táhle do‰lo 22. fiíjna v jedenáct ho-

din dopoledne ke stfietu dvou vozi-

del. Tfiicetilet˘ fiidiã z Bruntálu ve

vozidle ·koda 120 pfiibrzdil pfii pro-

jíÏdûní zatáãky, dostal v‰ak na mok-

rém povrchu komunikace smyk

a vjel do protismûru. Zde se boãnû

srazil s protijedoucím Volvem, vyjel

ze silnice a narazil do svodidel.

Îádn˘ z fiidiãÛ nebyl zranûn, havárie

si vyÏádala pouze hmotné ‰kody. Jak

káÏe zákon schválnosti, byl jimi

mnohem více postiÏen nûmeck˘ fii-

diã Volva, kter˘ nehodu nezavinil.

Na jeho autû vznikla ‰koda ve v˘‰i

100 000 Kã, zatímco auto viníka u-

trpûlo ‰rámy za 10 000 Kã. ¤idiãi

‰kodovky byla za pfiestupek uloÏena

bloková pokuta.

Útok Ïháfie, nebo nehoda?
Dne 25. fiíjna kolem pÛl druhé v no-

ci zaãal hofiet velkokapacitní seník

v RyÏovi‰ti, v nûmÏ uskladÀoval

soukrom˘ zemûdûlec, kter˘ má se-

ník v nájmu, asi 150 tun slámy ve

slisovan˘ch balících. PoÏár zachvá-

til celou plochu uskladnûné slámy

a zcela zniãil stfiechu seníku.

Celková ‰koda dosáhla v˘‰e 450

000 Kã. Závada na elektroinstalaci

byla vylouãena, pfiedmûtem dal‰ího

‰etfiení je zavinûní cizí osobou, pfií-

padnû jiná pfiíãina. Urãité svûtlo do

pfiípadu snad mÛÏe pfiinést fakt, Ïe

tent˘Ï zemûdûlec byl postiÏen poÏá-

rem pfiesnû pfied rokem, pfiesnûji 27.

fiíjna 2002. Letos je v‰ak vzniklá

‰koda o polovinu vy‰‰í.

O víkendu loupil „folkafi“
R˘mafiovské oddûlení policie fie‰í

pfiípad vloupání, k nûmuÏ do‰lo me-

zi 30. fiíjnem a 1. listopadem.

Neznám˘ pachatel vnikl bez pouÏití

násilí do rodinného domku

v R˘mafiovû a ze schodi‰tû na chod-

bû odcizil jednapadesátiletému maji-

teli radiomagnetofon se dvûmi kaze-

tami trampské hudby uvnitfi v celko-

vé hodnotû 3000 Kã.

Smrtelná nehoda v Bfiidliãné
K váÏné dopravní nehodû do‰lo

v sobotu 1. listopadu v Bfiidliãné.

Osmaãtyfiicetilet˘ fiidiã Favoritu

z Bruntálska, kter˘ tudy projíÏdûl

kolem ‰esté hodiny odpoledne, nara-

zil do neosvûtleného ruãního vozí-

ku, kter˘ vedl po krajnici místní ob-

ãan. Na vozíku v tu chvíli sedûla

‰estatfiicetiletá Ïena, která po stfietu

utrpûla smrtelné zranûní a na místû

mu podlehla. Její prÛvodce byl zra-

nûn lehce. Zatímco v dechu fiidiãe

nebyla odhalena pfiítomnost alkoho-

lu, chodci byla namûfiena hodnota

1,93 promile.

Z podkladÛ tiskové mluvãí Policie
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·kolství

Pojem zvlá‰tní ‰kola není v souãasné dobû hanba ani ostuda
Motto: Chceme-li pomoci postiÏen˘m dûtem, musí rivalita ãi „kvóty“ ÏákÛ jít stranou a na prvním místû musí stát spokojen˘, klidn˘, vyrovnan˘ Ïák bez stresÛ,
kter˘ je pomalu pfiipravován na vstup do Ïivota.

Úvodní motto navozuje dne‰ní povídání o Zvlá‰tní

‰kole R˘mafiov. VÏdyÈ ani její Ïáci nemají zavfiené

dvefie k dal‰ímu vzdûlávání. Nabízí se fiada odbor-

n˘ch uãili‰È (OU), tûm nejlep‰ím stfiedních odbor-

n˘ch uãili‰È (SOU). Úspû‰nost pfii studiu závisí

mimo jiné na tom, zda je Ïák vãas a správnû dia-

gnostikován a zafiazen a zda je mu dána moÏnost

vzdûlávat se pfiimûfien˘m zpÛsobem, tj. zvolit

správn˘ vzdûlávací program na odborném praco-

vi‰ti. V této souvislosti se nabízí otázka: JestliÏe

nejsou Ïáci na základní ‰kole vzdûláváni ani dle

osnov niÏ‰ích gymnázií, ani dle osnov jazykov˘ch

nebo matematick˘ch ‰kol, proã se za kaÏdou cenu

snaÏí nûkteré základní ‰koly suplovat speciální

‰koly? Ne vÏdy je to ku prospûchu dítûte.

Snahou Zvlá‰tní ‰koly R˘mafiov je pfiipravit Ïáky

pro praktick˘ Ïivot, pro dal‰í vzdûlávání na odpo-

vídajících odborn˘ch uãili‰tích, v lep‰ím pfiípadû

na stfiedních odborn˘ch uãili‰tích, aby se do spo-

leãnosti zafiazovali jako plnohodnotná, svobodní

obãané. Informace, které Zvlá‰tní ‰kola R˘mafiov

získává z odborn˘ch uãili‰È o pfiipravenosti sv˘ch

ÏákÛ, jsou pozitivní a objektivní zpûtnou vazbou,

svûdãící o její práci. V̆ uka probíhá podle schvále-

n˘ch uãebních plánÛ pro zvlá‰tní a pomocné ‰ko-

ly, které jsou dostateãnû pruÏné a variabilní.

Uãební osnovy umoÏÀují provádûní vlastních 

úprav aÏ v rozsahu 30 procent. Pestrou nabídkou

nepovinn˘ch pfiedmûtÛ a krouÏkÛ se snaÏí vyplÀo-

vat voln˘ ãas ÏákÛ a tím aktivnû realizovat tzv.

Minimální preventivní program v oblasti sociálnû

patologick˘ch jevÛ. ·kola je organizátorem okres-

ní soutûÏe speciálních ‰kol ve vybíjené, disponuje

v˘poãetní technikou, dûti uãí v˘tvarn˘m doved-

nostem, dramatické v˘chovû, hudbû a zpûvu.

·kola se zamûfiila na ekologickou v˘chovu, pofiá-

dá pro dûti napfiíklad zimní vycházky s pfiikrmová-

ním zvûfie u krmelce, dûti sbírají nejrÛznûj‰í byli-

ny a pofiádají v˘pravy do zajímav˘ch míst regionu

R˘mafiovska. Ve spolupráci s místním ekologic-

k˘m sdruÏením Dobromysl se star‰í Ïáci na jafie

podíleli také na úklidu ãern˘ch skládek ve mûstû.

V̆ sledkem práce dûtí v krouÏcích b˘vá jejich 

umístûní na pfiedních místech v okresních i kraj-

sk˘ch kolech rÛzn˘ch soutûÏí, ve sportovních sou-

tûÏích reprezentují kraj i v celorepublikovém mû-

fiítku.

Do speciálních ‰kol jsou zafiazovány dûti s mentál-

ním postiÏením, pfiípadnû s kombinací mentálního

a tûlesného nebo smyslového postiÏení. Vliv mÛÏe

mít i sociální úroveÀ, adaptabilita (pfiizpÛsobi-

vost), nepodnûtné rodinné prostfiedí apod. To zna-

mená, Ïe do zvlá‰tních ‰kol b˘vají zafiazováni i ti

Ïáci, ktefií se pohybují rozumovû v oblasti niÏ‰ího

prÛmûru a pfii individuální péãi by se mohli vzdû-

lávat v základní ‰kole, ale nemohou zde z rÛzn˘ch

dÛvodÛ dobfie prosperovat. Právû nepodnûtné ro-

dinné prostfiedí je jedním z faktorÛ, kter˘ v˘znam-

n˘m zpÛsobem komplikuje práci speciálních peda-

gogÛ.

Problémem sociálnû slab‰ích rodin je ekonomická

závislost na státu a sklon ke konfliktu se sociální

normou. Mezi ãasté pfiíãiny této problematiky mÛ-

Ïeme zafiadit nedostateãné vzdûlání a s ním souvi-

sející nízkou kvalifikaci a ‰patné sociální a komu-

nikaãní dovednosti. Velmi negativní jsou potom

dopady na dûti vyrÛstající v takovém prostfiedí.

Rodina o dítû ne-

peãuje jako o nû-

koho, kdo zaslu-

huje zvlá‰tní pfií-

stup a ochranu.

Role otce b˘vá 

oslabena (neza-

mûstnanost, alko-

holismus), rodina

nefunguje jako

celek a vychová-

vá jedince podlé-

hající pocitÛm

bezmoci, závis-

losti a ménûcen-

nosti. Existují

zde velké tenden-

ce k sociální pa-

tologii (napfi. kri-

minalita, alkoho-

lismus atd.).

Vût‰ina dûtí do ‰koly dojíÏdí. I kdyÏ Zvlá‰tní ‰ko-

la R˘mafiov je v souãasné dobû fiízena krajem,

mûsto prokazuje velkou sluÏbu ostatním obcím,

které by si mûly tuto skuteãnost uvûdomit a také ji

náleÏitû ocenit. V b˘valém okrese Bruntál je

v souãasné dobû sedm zvlá‰tních nebo speciálních

‰kol. Jsou umístûny v Bruntále, Vrbnû pod

Pradûdem, Moravském Berounû, Krnovû, Mûstû

Albrechticích a R˘mafiovû. DÛleÏitou institucí je

dále stacionáfi pro postiÏené Sagapo v Bruntále.

Zamûstnanci tûchto speciálních zafiízení se snaÏí

specifick˘m zpÛsobem zprostfiedkovat v˘chovu

a vzdûlávání i dûtem ze sociálnû naru‰eného pro-

stfiedí. Nûkter˘m ÏákÛm pfiicházejícím do prvních

roãníkÛ chybí ãasto základní hygienické a sociální

návyky. Dûti vyÏadují zcela individuální pfiístup,

mnoho z nich pracuje podle individuálních vzdûlá-

vacích plánÛ, tzn. Ïe Ïák vyÏaduje ze strany uãite-

le zcela specifick˘ pfiístup.

Za tuto nároãnou a spoleãností nedocenûnou práci

s mentálnû ãi sociálnû retardovan˘mi dûtmi si ve-

dení ‰koly se v‰emi pedagogy zcela jistû zaslouÏí

podûkování.

rozhovor
Na to, jak˘m zpÛsobem probíhá v˘-

uka ve Zvlá‰tní ‰kole R˘mafiov

a s jak˘mi konkrétními problémy se

pot˘ká v souãasné dobû vedení ‰ko-

ly, jsme se zeptali fieditelky Mgr.

Hany Mûrákové.

Kdo je v souãasné dobû, paní fiedi-
telko, va‰ím zfiizovatelem?
Od 1. fiíjna 2001 jsme pfiíspûvkovou

organizací Moravskoslezského kra-

je.

Má to své v˘hody nebo nev˘hody?
V tom, kolik máme finanãních pro-

stfiedkÛ na provoz nebo jak˘m zpÛ-

sobem ‰kola funguje, rozdíl není.

Nev˘hodou je znaãná vzdálenost

krajského úfiadu, takÏe kaÏdé jednání

je znaãnû neoperativní. Pokud se jed-

ná o pfiísun financí, jak uÏ jsem fiek-

la, jsme na tom stejnû, jako kdyÏ

jsme byli fiízeni ·kolsk˘m úfiadem

v Bruntále.

Jak se vám dafií spolupracovat se
‰kolsk˘mi subjekty v rámci naplÀo-
vání poãetního stavu ve va‰í ‰kole?
Pro dûti s jak˘mkoliv postiÏením exi-

stují dvû varianty vzdûlávání. Jedna

varianta se nabízí v podobû integrace

na základní ‰kole a druhou variantou

je speciální ‰kola. Pfiitom rodiãe i dû-

ti by mûli mít moÏnost v˘bûru.

Integrace na základní ‰kole s sebou

nese mnoho dal‰ích nezbytn˘ch kro-

kÛ, ale pfiedev‰ím potfiebu finanãních

prostfiedkÛ. Pokud má uãitel na zá-

kladní ‰kole ve tfiídû dítû postiÏené

smyslovû, tûlesnû, mentálnû nebo s ji-

n˘mi vadami, poãet ÏákÛ by mûl b˘t

niÏ‰í. S uãitelem by mûl spolupraco-

vat asistent, pfiípadnû by uãitel mûl

mít vystudovanou speciální pedago-

giku ãi alespoÀ roz‰ífiené vzdûlání

v daném smûru. Navíc dûti, které jsou

mentálnû postiÏené, se nemohou

vzdûlávat podle osnov základní ‰koly.

Pokud je mi známo, v regionu

R˘mafiovska není integrovaná tfiída

tohoto typu, ani samostatnû ve tfiídû

integrovan˘ mentálnû postiÏen˘ Ïák.

Práce uãitele na základní ‰kole je

dnes velmi nároãná. Pfiib˘vá dûtí, kte-

ré nav‰tûvují základní ‰kolu a mají ur-

ãit˘ druh postiÏení. Jedná se napfií-

klad o specifické poruchy v uãení ja-

ko dyslexie, dysgrafie apod., k tomu

si pfiipoãítejme dûti s poruchami cho-

vání, potom zákonitû dospûjeme k zá-

vûru, Ïe uãitel v takové tfiídû, kde jsou

na druhé stranû i Ïáci nadprÛmûrní, se

v‰em podle jejich specifick˘ch potfieb

vûnovat nemÛÏe. Je-li navíc ve tfiídû

je‰tû mentálnû postiÏen˘ Ïák, je témûfi

ztracen. A to i pfiesto, Ïe jej uãitel po

vyuãování napfiíklad douãuje a i do-

ma se snaÏí rodiãe s dítûtem pracovat.

Po nûjaké dobû rezignuje uãitel, ro-

diã, ale i Ïák, kter˘ to mnohdy neune-

se psychicky a zaãne na sebe ve tfiídû 

upozorÀovat. Mrzí mû to uÏ vÛãi dû-

tem, kter˘m se tímto jednáním ubli-

Ïuje, a ony pak mají v hlavû zmatek.

Kdo rozhoduje o zafiazení dítûte na
zvlá‰tní ‰kolu? MÛÏe b˘t dítû zafia-
zeno do va‰í ‰koly na základû Ïádos-
ti rodiãÛ?
KaÏdé dítû, které k nám do ‰koly na-

stoupí, musí mít doporuãení ze spe-

cializovaného pracovi‰tû. Napfiíklad

z pedagogicko-psychologické porad-

ny nebo speciálnû-pedagogického

centra pro mentálnû postiÏené.
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Ov‰em to zdaleka nic neznamená.

KdyÏ s tím rodiã nebude souhlasit

a pod Ïádost o pfiijetí se nepodepí‰e,

tak k nám dítû nemÛÏe nastoupit

a nadále zÛstává na základní ‰kole.

Velká odpovûdnost spoãívá na rodi-

ãích. A pokud se rodiã rozhodne re-

tardované dítû ponechat na základní

‰kole, je to vÛãi nûmu velká kfiivda

a neodpovûdnost. V na‰í ‰kole se dí-

tû naopak uklidní, není ve stresu. Ze

své první jedniãky má obrovskou ra-

dost, kdyÏ pfiedtím na základce do-

stávalo jen samé ãtverky. A pak pfii-

jde maminka a fiekne vám, Ïe tento

rozumn˘ krok uÏ mûli udûlat dávno.

Pokud totiÏ má dítû tûlesné nebo

smyslové postiÏení, rodiãe zpravidla

chtûjí udûlat pro své dítû v‰e, co je

potfieba, tedy umoÏnit mu vzdûlávání

odpovídající jeho potfiebám a moÏ-

nostem. Jakmile ov‰em rodiãe mají

dítû s mentálním postiÏením, pfiípad-

n˘ vstup na zvlá‰tní ‰kolu najednou

povaÏují za nûjakou hanbu a podle

mnoh˘ch je nejrozumnûj‰í to ututlat

a snaÏit se dítû za kaÏdou cenu umís-

tit a udrÏet na základní ‰kole.

Jak funguje v˘uka na zvlá‰tní ‰kole?
V˘uka na zvlá‰tní ‰kole probíhá

v podstatnû pomalej‰ím rytmu a uãi-

vo je redukováno na nezbytné zákla-

dy. Dûti nav‰tûvující na‰i speciální

‰kolu se dokáÏí v Ïivotû orientovat

a své poznatky dále vyuÏít. Chtûla

bych zdÛraznit, Ïe v Ïádném pfiípadû

není pravda, co uvádûjí nûkteré sdû-

lovací prostfiedky, Ïe po absolvování

zvlá‰tní ‰koly nemají dûti uplatnûní

a jdou rovnou na úfiad práce. Dûti

mají moÏnost dále pokraãovat 

v uãebních oborech. V rámci dal‰ího

uplatnûní spolupracujeme napfiíklad

velice dobfie se Stfiedním odborn˘m

uãili‰tûm a Odborn˘m uãili‰tûm

v R˘mafiovû, ale pochopitelnû i s dal-

‰ími uãili‰ti v rámci Moravskoslez-

ského kraje, ale i v rámci Moravy

a âech.

MÛÏete se v krátkosti zmínit o vzdû-
lávacím programu zvlá‰tní ‰koly?
Zjednodu‰enû fieãeno to, co se dûti

uãí na základní ‰kole jeden rok v prv-

ní tfiídû, my na‰e dûti uãíme tfii roky.

Nelze ov‰em fiíci, Ïe by uãivo postu-

povalo po tfiech letech. Napfiíklad ná‰

deváÈák není jako tfieÈák ze základní

‰koly. Od ãtvrtého roãníku zaãínáme

s mluvnicí, dûti mají vlastivûdu, pfií-

rodovûdu, od sedmé tfiídy se uãí

v‰echny ostatní pfiedmûty jako na zá-

kladní ‰kole, dûjepis, chemii apod.

Ov‰em podot˘kám - v‰e ve zjedno-

du‰ené formû. V dûjepise se na‰i Ïáci

neuãí napfiíklad o tom, co se dûlo ve

starém ¤ímû ãi ve Francii 14. století,

ale zjednodu‰en˘m zpÛsobem jsou

dûtem pfiiblíÏeny základy nejstar‰ích

dûjin. V osmé a deváté tfiídû jsou to

napfiíklad základní historické údaje,

jako objevení Ameriky, prÛmyslová

revoluce nebo I. a II. svûtová válka.

V matematice dospûjí k tomu, Ïe zna-

jí zlomky, desetinná ãísla a poãetní

v˘kony s nimi. Ve fyzice nedosazují

do vzoreãkÛ a nepoãítají v˘kon nebo

pfiíkon elektrické energie, ale uãí se,

kde se vyrábí, jak se k nám dostane,

k ãemu je potfieba. Dûti umí sestavit

elektrick˘ obvod a vûdí, jak funguje.

Uãíme také integrované Ïáky, ktefií se

uãí podle programu pomocné ‰koly.

V souãasné dobû jich máme osm.

Uãivo je je‰tû jednodu‰‰í, tyto dûti

nedostávají ani známky. Zkrátka jed-

ná se o úplnû jin˘ vzdûlávací pro-

gram. Nejvy‰‰í poãet dûtí ve vy‰‰ích

roãnících mÛÏeme mít maximálnû

dvanáct. V leto‰ním ‰kolním roce

máme témûfi v‰echny tfiídy integrova-

né. Uãí se zde pohromadû napfiíklad

druháci a ãtvrÈáci nebo pomocné od-

dûlení spolu s páÈáky, dûti z tfietí tfiídy

spoleãnû se ‰esÈáky.

To musí b˘t pro uãitele velmi nároã-
né?

Ano, máte pravdu, program je dale-

ko nároãnûj‰í pfii pfiímé práci s dûtmi

i na pfiípravu a je potfieba mít k dis-

pozici dostatek úãelné samostatné

ãinnosti, která musí b˘t zábavná, po-

uãná, zamûfiená na procviãování, aby

udrÏela jejich pozornost a hlavnû aby

ji byli schopni zvládnout sami.

Stalo se, Ïe ti nejlep‰í z nejlep‰ích ‰li
pak dále studovat na stfiední odbor-
né uãili‰tû, ãi dokonce na stfiední
‰kolu?
VÏdy povaÏujeme za úspûch, pokud

se na‰i Ïáci vyuãí nûjakému oboru

a seÏenou místo a pracují. Je to ob-

zvlá‰È v na‰em regionu obrovsk˘ ús-

pûch. Údajnû snad jedna Ïákynû, kte-

rá se vyuãila v oboru a prospívala

s jedniãkami a dvojkami, se ucháze-

la o pfiijetí na ‰kolu pro ãleny mûst-

ské policie, ale nemám tuto informa-

ci potvrzenu.

Mohou jít va‰i Ïáci studovat na
stfiední odborné uãili‰tû s maturi-
tou?
Nejdfiíve by museli absolvovat roãní

kurz doplnûní základního vzdûlání.

Je to samozfiejmû moÏné. Ov‰em

musím znovu pfiipomenout, Ïe dûti,

které chodí k nám do ‰koly, jsou

mentálnû postiÏené a absolvování

maturity by nezvládly.

S jak˘mi vadami ãi postiÏeními se
pfii své práci u dûtí setkáváte?
Vyuãujeme dûti s mentálním postiÏe-

ním, pfiípadnû v kombinaci s tûles-

n˘m nebo smyslov˘m postiÏením.

V na‰í ‰kole se uãí dva tûlesnû posti-

Ïení Ïáci na vozíãku, dále jsou zde

dûti se smyslov˘m postiÏením

v kombinaci s dal‰ími zdravotními

problémy.

Kdo a jak˘m zpÛsobem stanoví dia-
gnózu mentálního postiÏení?
Vy‰etfiení se provádí ve specializova-

ném pedagogickém centru a zúãastní

se ho speciální pedagog, kter˘ po-

rovná, co má dítû umût podle základ-

ního vzdûlávacího programu základ-

ní ‰koly a jaká je jeho osobnost.

Druhá ãást vy‰etfiení je psychologic-

ká, kde s dítûtem hovofií psycholog

a provede vy‰etfiení po stránce inteli-

genãní a dal‰ích sloÏek osobnosti.

Z celkového vy‰etfiení pak vzejde

zpráva, která buì doporuãí, nebo ne-

doporuãí rodiãÛm dítûte dal‰í setrvá-

ní v základní ‰kole, ãi v zájmu jeho

budoucího zdárného zafiazení do Ïi-

vota pfiestup do ‰koly specializované

- zvlá‰tní.

Kolik tfiíd v souãasné dobû má
Zvlá‰tní ‰kola v R˘mafiovû?
V souvislosti s úbytkem dûtí klesá ta-

ké poãet tfiíd nejen v základních ‰ko-

lách, ale také na na‰í ‰kole. Mívali

jsme i deset tfiíd, ov‰em v souãasné

dobû u nás funguje tfiíd sedm. Podle

mého názoru je stále je‰tû mnoho dû-

tí, o kter˘ch se domnívám, Ïe by

u nás mûly b˘t, a nejsou. Je zfiejmû

jen otázka ãasu, kdy dojde ke zmûnû

ne právû ‰Èastného názvu na‰í ‰koly.

Hovofií se také o tom, Ïe mÛÏeme

fungovat jako 

obecní ‰kola, ale to jsou spí‰e úvahy

do budoucna. V souãasnosti k nám

dochází devûta‰edesát ÏákÛ, z toho je

osm z pomocného oddûlení, ostatní

jsou Ïáci zvlá‰tní ‰koly.

Na závûr se tedy dá fiíct, Ïe zvlá‰tní
‰kola neznamená ani ostudu, ani
hanbu?
Jistû, ani ostudu, ani hanbu, a pokud

dítû má skuteãnû problém, pak jej

mÛÏeme rodiãÛm pomoci vyfie‰it

a dítû vlastnû pfiipravit a poslat do Ïi-

vota, aby aÏ jednou bude dospûlé,

bylo samostatné a dokázalo se o sebe

postarat. MÛÏeme omezit i nûkteré

v˘chovné problémy. Je potfieba si 

uvûdomit, Ïe se snaÏíme dûlat hlavnû

v‰e ku prospûchu dítûte, a to je pro

nás i hlavní motto na‰í práce.

Dûkuji vám, paní fieditelko, za roz-
hovor. JiKo

Studenti SSO· Prima se i letos zapoji-

li do celostátní soutûÏe vypsané agen-

turou Sprint ·ikula Cup 2003, která je

pofiádána pod zá‰titou reprezentantÛ

âeské republiky v lehké atletice ·árky

Ka‰párkové a Tomá‰e Dvofiáka. Jde

o sportovní zápolení v disciplínû pfie-

skoky pfies ‰vihadlo smí‰en˘ch dvojic.

·kolní kolo probûhlo v záfií a fiíjnu

a celkem se zapojilo 190 studentÛ ‰ko-

ly. Vítûzové postoupili do republiko-

vého kola. V loÀském ‰kolním roce se

stali studenti na‰í ‰koly Libor Kobza

a Barbora Skláfiová vítûzi republiky

s 800 pfieskoky a tfietí místo obsadila

dvojice Lubor Bezloja a Jarka

Palupãíková s 784 pfieskoky. Za své 

umístûní dostali diplomy a vûcné ceny.

Nejlep‰ích v˘sledkÛ leto‰ního ‰kolní-

ho kola dosáhly dvojice Veronika

Vavreãková - Luká‰ Polách (802 pfie-

skokÛ) a Zuzana Divácká - Jakub

Reichl (707 pfieskokÛ). Tyto dvojice

postoupí do republikového kola a vû-

fiíme, Ïe se jim podafií vítûzství obhá-

jit.

Na ná‰ Domov mládeÏe pfii SSO·

Prima, s. r. o., jsme pozvali na bese-

du protidrogového koordinátora

z Pedagogicko-psychologické porad-

ny v Bruntále Stanislava Tomana.

Pan Toman nás v zajímavé pfiedná‰-

ce seznámil s drogovou problemati-

kou, s prací v DROP IN centrech

a s náplní práce streetworkera.

Pfiedná‰ku doplnilo promítání diapo-

zitivÛ z fotografií Jindfiicha ·treita,

kter˘ v DROP IN centrech nebo

v podobn˘ch komunitách závislé na

návykov˘ch látkách fotografoval.

Fotografie doplnil pan Toman pfiíbû-

hy ze Ïivota narkomanÛ.

Pohled na fotografie „lidsk˘ch tro-

sek“ byl urãitû pouãn˘ pro mnohé

z nás, které by pokusy s nûkter˘mi

z návykov˘ch látek lákaly. 

Katka, Jana, Veronika, Vendula
ze SSO· Prima

·ikula Cup na Primû

Beseda o drogách

Základní umûlecká ‰kola
pofiádá jiÏ tfietí Koncert uãitelÛ

UÏ potfietí se r˘mafiov‰tí uãitelé se-

jdou pfii spoleãném vystoupení.

V programu budou

tradiãnû vystupovat

pfiedev‰ím hudební-

ci, dojde v‰ak i na u-

mûní v˘tvarné a na

divadelní vstup.

MoÏná si nûktefií ná-

v‰tûvníci minul˘ch

koncertÛ vzpome-

nou, Ïe loÀsk˘

Koncert uãitelÛ pro-

bûhl jako koncert humanitární - v˘-

tûÏek z akce byl poukázán na obno-

vu mûsta Veselí nad LuÏnicí, poniãe-

ného záplavami. Letos se nám po-

dobná katastrofa na‰tûstí vyhnula,

takÏe bylo moÏné v klidu v‰e pfiipra-

vit, a diváci tak nepfiijdou o jeden

z hlavních bodÛ programu. Koncert

totiÏ bude opût soutûÏní. KaÏd˘ uãi-

tel má právo pfiivést jednoho svého

‰ikovného Ïáka, kter˘ pak zasedne

v porotû a bude v˘kony uãitelÛ hod-

notit. Dûti si tak budou moci vy-

zkou‰et, jak svízelná je úloha porot-

ce, kter˘ musí b˘t

nestrann˘, objektivní

a spravedliv˘. Uãi-

telÛm zase jistû je-

nom prospûje, kdyÏ

se pro jednou ocit-

nou v situaci hodno-

cené osoby - budou

se muset na vystou-

pení skuteãnû dobfie

pfiipravit, dûti b˘vají

velmi pfiísné.

Po zku‰enostech z minul˘ch roãníkÛ

lze jistû pfiedpokládat, Ïe program

bude pestr˘ a umûlecky kvalitní.

Mezi uãiteli je mnoho skuteãn˘ch 

osobností, které mají divákÛm a po-

sluchaãÛm co nabídnout. Kdo bude

chtít toto vystoupení shlédnout, mÛ-

Ïe pfiijít ve stfiedu 26. listopadu

v 18.00 hodin do koncertního sálu

Základní umûlecké ‰koly na Diva-

delní ulici. Mgr. Jifií Taufer,



Mûstské muzeum a galerie  Octopus

8. 11. - 30. 11. 2003 Jan Vondra: Pfiíroda JeseníkÛ (letecké snímky JeseníkÛ)

VernisáÏ v˘stavy - 10. 11. 2003 v 17 hod.

Letem svûtem Jeseníkem

Strom

David Mikolá‰ek

KdyÏ v parku
Padá k zemi strom
Je kolem ticho
To ptáci letí pryã

Lidé se zastavují
A couvají
KdyÏ k zemi svi‰tí
PodÈatého stromu vûtve

Jak ústa v kfiiku
Se ve stopû fietûzové pily
Otvírá fiez

Zbaven˘ koruny
LeÏí kmen
Nad popel z vûtví
Stoupá k nebi d˘m

Hluk ulice se hrne
Na místo
Je‰tû pfied vtefiinou plné
Tiché nadûje
PupenÛ a hnízd

Oãima lidí
A kamer
Zachycen˘
OkamÏik pádu

K poslednímu letokruhu
PfiirÛstají dal‰í
Vrstvy z papíru
Plného slov

Mezi písmeny se ztrácí
DÛstojnost Ïivota a smrti
StromÛ i lidí

Mûstské muzeum nabízí také fiadu zajímav˘ch expozic o R˘mafiovsku: historie regionu od pravûku do 19. století, textilnictví (18. - 20. stol.), dob˘vání kovÛ

(13. - 20. stol.), geologie jiÏního Jesenicka. V expozicích lze najít fiadu unikátÛ, napfi. destiãky na tavení zlata (13. - 14. stol.), keramiku z kaolinitu (14. - 15.

stol.), zlatem tkan˘ církevní brokát (19. - 20. stol.). Souãástí muzea je téÏ Galerie Octopus, která vystavuje práce regionálních i pfiedních ãesk˘ch v˘tvarníkÛ,

v men‰í mífie téÏ pofiádá v˘stavy historické, pfiírodovûdné ãi umûleckofiemeslné (roãnû kolem 12 v˘stav).

V˘zva

Pfiipravte s námi vánoãní v˘stavu
Ná‰ kraj má v povûdomí ostatních obyvatel na‰í republiky obraz kraje drsné-

ho a chudobného a obãas se zdá, Ïe tomu sami podléháme, Ïe nefiíkáme s do-

stateãn˘m sebevûdomím, Ïe pocházíme z podhÛfií JeseníkÛ. UkaÏme nejen sa-

mi sobû, Ïe na‰i pfiedkové umûli vytvofiit krásné vûci. UkaÏme sami sobû, Ïe

i my to umíme - fiada z nás, obãanÛ r˘mafiovského regionu, umí vyfiezávat dfie-

vûné plastiky, modelovat z keramické hlíny, vy‰ívat, plést, háãkovat, paliãkovat. 

A umíme to dobfie a dáváme své práci celé srdce.

Proto se Mûstské muzeum ve spolupráci se Stfiediskem volného ãasu rozhodlo

pfiipravit vánoãní v˘stavu rukodûln˘ch v˘robkÛ. Prosíme ty, ktefií doma opat-

rují krásná díla sv˘ch rodiãÛ ãi prarodiãÛ, i ty, ktefií sami umûjí vyrobit zají-

mavé vánoãní ozdoby ãi dekorace, aby je zapÛjãili r˘mafiovskému muzeu.

Uvítáme vy‰ívané ubrusy nebo obrázky, dfievûné nebo keramické betlémy, vá-

noãní ozdoby ‰ité, pletené, vy‰ívané, háãkované nebo paliãkované, dekorace

ze slámy, ze slaného nebo vizovického peãiva, perníãky. Uspofiádáme z nich

v˘stavu, která se bude konat od 6. prosince aÏ do konce roku v prostorách

Mûstského muzea v R˘mafiovû. KaÏd˘ zapÛjãen˘ exponát bude samozfiejmû 

oznaãen jménem autora ãi zapÛjãitele.

Va‰e exponáty mÛÏete pfiinést do muzea aÏ do 23. listopadu. V‰echny va‰e do-

tazy rádi zodpovíme na telefonním ãísle 554 211 770, na e-mailové adrese mu-

seum.r@tiscali.cz nebo osobnû. Mûstské muzeum a galerie Octopus

KdyÏ do trávy zapadnou

svatoján‰tí brouãci

to uÏ se blíÏí ráno

Na trávû zazáfií rosa

vzduch voní

a obloha jiskfií

bûlav˘m blankytem

Je ‰koda spát

ãerstv˘

jak voda v prameni

je den

Chalupy

jedna k druhé stulené

se probouzí

otvírají oãi oken

Na rámu pfiistává

první ranní mot˘l

a také se

na slunku hfieje

Dobr˘ den

a dobfie se vyspûte

brouãci.

Ráno
David Mikolá‰ek
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8. 11. 1908 zemfi. VICTORIEN SARDOU, francouzsk˘ dramatik 
(nar. 7. 9. 1831) - 95. v˘r. úmrtí

8. 11. 1953 zemfi. IVAN ALEXEJEVIâ BUNIN, rusk˘ prozaik a básník, 
nositel Nobelovy ceny (nar. 22. 10. 1870) - 50. v˘r. úmrtí

9. 11. 1818 nar. IVAN SERGEJEVIâ TURGENùV, rusk˘ prozaik
(zemfi. 3. 9. 1883) - 185. v˘r. nar.

9. 11. 1918 zemfi. GUILLAUME APOLLINAIRE, vl. jm. Wilhelm 
Apollinaris Kostrowicki, francouzsk˘ básník a prozaik (nar. 
26. 8. 1880) - 85. v˘r. úmrtí

10. 11. 1918 nar. MIROSLAV HORNÍâEK, divadelní a filmov˘ herec 
a spisovatel (zemfi. 15. 2. 2003) - 85. v˘r. nar.

11. 11. Mezinárodní den váleãn˘ch veteránÛ, slaví se u pfiíleÏitosti
v˘roãí podpisu pfiímûfií, kter˘m v roce 1918 skonãila
1. svûtová válka

11. 11. 1863 nar. PAUL SIGNAC, francouz. malífi (zemfi. 15. 8. 1935) 
- 140. v˘r. nar.

11. 11. 1908 nar. v Brnû FRANTI·EK KALÁB, malífi, grafik a sochafi, 
redaktor ãasopisu Blok (zemfi. 4. 12. 1950) - 95. v˘r. nar.

13. 11. Mezinárodní den nevidom˘ch, v˘roãí narození Valentina
Haüyeho, francouzského zakladatele systematické v˘chovy
nevidom˘ch, v roce 1745, slaví se od roku 1946

15. 11. Den vûznûn˘ch spisovatelÛ, vyhlá‰en Mezinárodním
centrem PEN klubu roku 1993

15. 11. 1908 nar. OTAKAR KLÍMA, íránista (zemfi. 29. 12. 1988) 
- 95. v˘r. nar.

16. 11. Mezinárodní den tolerance, od roku 1995 (UNESCO)
16. 11. 1903 zemfi. CAMILLO SITTE, architekt a urbanista, podílel 

se na regulaãním plánu Brna (nar. 17. 4. 1843) - 100. v˘r. ú-
mrtí
17. 11. Státní svátek âR - Mezinárodní den studentstva, Den boje

studentÛ za svobodu a demokracii, v˘roãí perzekuce ãeského
studentstva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce
v roce 1989

19. 11. 1828 zemfi. FRANZ SCHUBERT, rakousk˘ hudební skladatel 
a klavírista (nar. 31. 1. 1797) - 175. v˘r. úmrtí

19. 11. 1923 nar. HELENA ZMATLÍKOVÁ, malífika a ilustrátorka 
- 80. v˘r. nar.

19. 11. 1928 nar. EMILA MEDKOVÁ, fotografka (zemfi. 19. 9. 1985) 
- 75. v˘r. nar.

20. 11. 1858 nar. SELMA LAGERLÖFOVÁ, ‰védská prozaiãka, nositelka 
Nobelovy ceny (zemfi. 16. 3. 1940) - 145. v˘r. nar.

20. 11. 1923 nar. NADINE GORDIMEROVÁ, jihoafrická prozaiãka 
a publicistka, nositelka Nobelovy ceny - 80. v˘r. nar.

21. 11. Svûtov˘ den televize, od roku 1997 (OSN)
22. 11. 1913 nar. BENJAMIN BRITTEN, anglick˘ hudební skladatel, diri-

gent a klavírista (zemfi. 4. 12. 1976) - 90. v˘r. nar.
22. 11. 1963 zemfi. ALDOUS HUXLEY, anglick˘ prozaik a esejista

(nar. 26. 7. 1894) - 40. v˘r. úmrtí
23. 11. 1923 nar. PAVEL OLIVA, historik a klasick˘ filolog - 80. v˘r. nar.
25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na Ïenách, v˘roãí za

vraÏdûní tfií dominikánsk˘ch sester - bojovnic za práva

Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Moudrost je schopnost objevovat alternativu. Bernard Jensen Známá i neznámá v˘roãí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Roman Hradil ................................................................................. R˘mafiov

Dominik Sedláãek ......................................................................... R˘mafiov

Tereza Vogelová ............................................................................. R˘mafiov

Natálie Baìurová ........................................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Antonie Lachnitová - R˘mafiov ............................................................ 80 let

Koloman Didiá‰ - R˘mafiov ................................................................. 81 let

Adolfina Mlateãková - R˘mafiov ......................................................... 82 let

Jan KoÀafiík - R˘mafiov ........................................................................ 87 let

AneÏka Poláková - Ondfiejov ............................................................... 90 let

Josef Tomov - R˘mafiov ....................................................................... 90 let

Rozlouãili jsme se
Miloslav Hork˘ - R˘mafiov ................................................................... 1933

Franti‰ka Hermanová - R˘mafiov .......................................................... 1922

Stanislava Pollnerová - R˘mafiov .......................................................... 1942

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov LISTOPAD 2003

„Îiju pfiesãas“
Ve ãtvrtek 23. fiíjna se referentka

ondfiejovského osadního v˘boru

AneÏka Továrková spolu

s Ludmilou Vykoukalovou, místní

zástupkyní komise pro obãanské zá-

leÏitosti, a ãleny na‰í redakce vyda-

la gratulovat k vzácnému jubileu.

Nejstar‰í obãanka Ondfiejova

AneÏka Poláková v tento den osla-

vila poÏehnan˘ch devadesát let.

Zazvonili jsme u dvefií bíle omítnu-

tého domku. Otevfiela nám paní do-

mu, dcera oslavenkynû, a uvedla

nás do malé, útulné kuchynû. Za

stolem sedûla ‰edovlasá Ïena s tro-

chu nedÛvûfiiv˘ma, slab˘ma oãima.

Od první chvíle, kdy promluvila,

v‰ak v sobû odhalila ráznou osob-

nost se smyslem pro humor, spole-

ãenskou a kypící Ïivotem. Jakmile

jsme paní Polákové poblahopfiáli

a usadili se kolem sváteãního stolu,

dala se do vypravování.

Vzpomínala na své mládí, na místa,

odkud pochází, i na dobu, kdy pfii‰la

do JeseníkÛ. Narodila se ve Stáji

u Jihlavy a Ïila zde, pár kilometrÛ od

mûsteãka Polné, aÏ do roku 1945.

V listopadu pak ode‰la se sv˘m mu-

Ïem a jeho bratrem do vylidnûného

kraje na severu Moravy, aby zde na-

‰la na nûkolik desítek let nov˘ do-

mov. Podle sv˘ch slov nikdy neuva-

Ïovala, Ïe by se vrátila zpátky.

Z Vysoãiny si natrvalo odnesla, jako

památku na svÛj pÛvod, jen slab˘

ãesk˘ pfiízvuk a pár vzpomínek. Její

rozvûtvená rodina (má tfii dcery, ‰est

vnouãat a osm pravnouãat) dnes Ïije

na rÛzn˘ch místech republiky, jen

nejmlad‰í dcera, která se o paní

Polákovou stará, zÛstala s rodinou

v Ondfiejovû.

Pfii kaÏdém takovém setkání s ãlovû-

kem, kter˘ se doÏil vysokého stáfií,

nás automaticky napadá otázka, zda

má nûjak˘ recept na dlouhovûkost.

Devadesátiletá paní Poláková v‰ak

Ïádn˘ návod nemá. Urãité náznaky

vypl˘vají z jejího vyprávûní - cel˘ Ïi-

vot tvrdû pracovala „za sk˘vu chle-

ba“, nejdfiíve pro sedláky, po válce

pro Správu silnic. Nikdy se netkla al-

koholu a Ïila prostû. Skuteãnou inspi-

raci ov‰em obsahují nikoliv slova, ale

to, co je za nimi - humor, nadhled

a suchá vûcnost, s nimiÏ pfiistupuje

i k nejbolestnûj‰ím okamÏikÛm svého

Ïivota. Ani stopa po sebelítosti, po Ïe-

hrání na tûÏk˘ osud. Aãkoliv její tûlo

uÏ tíÏí nejeden neduh, jakmile narazí

na toto téma, mnohem radûji neÏ

o sv˘ch fyzick˘ch

strastech vypráví

o mil˘ch sestfiiã-

kách a pozorné

péãi své 

o‰etfiující lékafiky

Kristiny Volkové.

Sama o sobû fiíká,

Ïe „Ïije pfiesãas“.

Pfiesto nás vypro-

vázela vûtou pl-

nou nadsázky:

„AÏ vám bude de-

vadesát, tak vám

pfiijdu taky pfiát.“  

7. 11. 15.00 SVâ HIP HOP diskotéka
7. 11. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé

12. 11. 10.00 SVâ Kurz paliãkování
12. 11. 13.00 SVâ Vafiení v klubu
14. 11. 17.00 SVâ Setkání 70 a 75let˘ch obãanÛ

s pfiedstaviteli mûsta R˘mafiov
14. 11. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé
15. 11. 14.30 - 17.00 SVâ Sobotní keramická dílna pro dûti

a rodiãe (20 Kã)

21. 11. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé
22. 11. 10.00 SVâ Okresní pfiebor ve stolním tenisu

SVâ R˘mafiov - Slavoj Bruntál

14.00 SVâ Okresní pfiebor ve stolním tenisu
SVâ R˘mafiov - Olympia Bruntál

24. 11. 18.00 SVâ TALIANKA - koncertní vystoupení
28. 11. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé
29. 11. 10.00 - 12.00 SVâ Poãítaãe pro dûti
29. 11. 14.00 - 17.00 SVâ TAI-âI s Marcelem Adamcem

(dospûlí 140 Kã, studenti 70 Kã)
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Excelentní ukázkou toho, Ïe ‰lechta

nikdy nevytvofiila nepfiístupnou kastu,

ale zÛstávala neustále otevfiena vstupu

dal‰ích, do té doby nearistokratick˘ch

rodin, i kdyÏ tzv. novo‰títní mûli po

celé tfii generace omezená práva

a teprve potom vstoupili s pln˘m kre-

ditem mezi rody starobylé, byli hor-

nouher‰tí Ederové pÛvodem z barvi-

tého hornického prostfiedí Bánské

·tiavnice. Podobnû jako ostatní er-

bovní se snaÏili pfiekonat doãasnou

bariéru tfiígeneraãního omezení sÀat-

ky s pfiíslu‰níky a pfiíslu‰nicemi sta-

r˘ch mocn˘ch rodÛ a nûkdy i s tûmi,

kter˘m jiÏ zÛstávalo jen dÛstojenství,

nikoli gro‰e a majetky. BohuÏel v‰ak

nemûli ‰tûstí a ve tfietí generaci vy-

mfieli po meãi.

PÛvod nov˘ch vlastníkÛ janovicko-

rab‰tejnského panství je dosud zaha-

len tajemstvím. Ponûkud dehonestují-

cí pfiídomek Waldbürger, tedy „lesní

mû‰Èan“, kter˘ souãastníci dávali prv-

nímu z nich na R˘mafiovsku, se nûkdy

vysvûtloval jeho pÛvodem. Lesní

mû‰Èané byli svobodní lidé usazení

obvykle v bezprostfiedním okolí dolÛ

a zaji‰Èovali jejich provoz jednak fie-

mesln˘mi v˘robky, tfieba kováfisk˘mi,

tesafisk˘mi ãi jin˘mi, nebo podnikali

v obchodu a je‰tû ãastûji byli hospod-

sk˘mi. Jejich spoleãenské a právní

postavení se nijak neli‰ilo od mû‰ÈanÛ

usazen˘ch v mûstsk˘ch aglomera-

cích. Nebyli Ïádn˘mi chudáky a jiÏ

vÛbec ne pfií‰tipkáfii, vÏdyÈ zvlá‰tû ko-

lem uhersk˘ch dolÛ se vÏdy toãily

velké peníze a nejednomu schopnému

podnikateli se v Horních Uhrách zda-

fiilo nashromáÏdit pûkné bohatství, jeÏ

dokázalo naplnit fiádnû okovanou

truhlici povrch uhersk˘mi ãerven˘mi,

jak se fiíkalo u nás zlat˘m florénÛm.

Razila je ve velk˘ch emisích staroby-

lá kremnická mincovna ze slovenské

rudy. HouÏevnatá lidská závist pfiisu-

zovala EderÛm jednu z ãetn˘ch ha-

rend, ‰pinav˘ch hornick˘ch putyk,

poblíÏ ·tiavnice, kde pou‰tûli pod

obraz zpití, a nikoli nuzní kov-

kopové silnû Ïilou sv˘m

mû‰cÛm ve prospûch fika-

ného krãmáfie. TûÏko

soudit, av‰ak jiÏ roku

1520 se uvádí jak˘si

Weit Oeder (Vít

Eder), patrnû otec na-

‰eho ·imona Edera,

v seznamu ‰tiavnic-

k˘ch komorních hra-

bat, tedy pfiíslu‰níkÛ

vy‰‰í uherské ‰lechty

a v˘znamn˘ch dvor-

sk˘ch úfiedníkÛ uher-

ského království.

Zcela jistû patfiil k hor-

nouherské nûmecké ko-

munitû v Bánské

·tiavnici. Nejasn˘ pÛvod

vedl na Moravû k tomu, Ïe si

Edera nûktefií domácí aristo-

kraté pfiekládali do moravské ãe‰ti-

ny jako Oderu od slova odírat. StûÏí

pfiipustit, Ïe by se majitel zapadlé kr-

ãmy mohl dopracovat hrabûcího titulu

za svého Ïivota nebo jen v nûkolika

málo generacích, takÏe pokud se 

opravdu pfiedkové EderÛ Ïivili ponû-

kud záludnû podkládan˘m zpÛsobem,

pak to muselo b˘t hodnû dávno, snad

nûkdy v první polovinû 15. století,

spí‰e v‰ak jiÏ mnohem dfiíve.

16. století k nám pfiineslo nov˘ svûÏí

Ïivotní styl a tváfi zemû se znaãnû

zmûnila. V Itálii vzniká renesance

kolem roku 1300 a k nám vstupuje 

opoÏdûna vûrouãn˘mi válkami 

v 15. století jen velmi ost˘chavû aÏ

v dobû jagellonské. Doba zv˘‰ila ná-

roky na kulturu, vzdûlanost, dÛstoj-

nost lidského prostfiedí a my‰lení se

zaãalo opro‰Èovat od stalet˘ch sché-

mat. Úãinné palné zbranû relativizo-

valy star‰í obranné systémy a chlad-

né hrady se zaãaly pfiestavovat na

pohodlné zámky. Vznikaly

nové krásnû zdobené stavby

a nákladn˘ pfiepych se

stal spoleãenskou nut-

ností. Zv˘‰ená potfieba

penûz si vynutila zmû-

ny v hospodafiení. PÛ-

vodnû v˘hradnû vo-

jenská a dvorní ‰le-

chta se pustila na

sv˘ch panstvích do

podnikání i za cenu

tvrd˘ch sráÏek s mû-

‰Èany a nevÛle pod-

dan˘ch. Získávala

potfiebné prostfiedky

podnikáním v hornic-

tví, Ïelezáfiství i papí-

renství, v rybníkáfiství,

chovatelství i pûstitelství

a v dal‰ích oblastech. Kdo

zavãas neustoupil od star˘ch

zásad, beznadûjnû zchudl a ztratil

postavení. Ti, co se dokázali pfiizpÛ-

sobit, znaãnû roz‰ífiili své majetky

a pronikli do spoleãnosti nejvût‰ích

bohatcÛ. Vedle chud˘ch pánÛ za sta-

robyl˘ch rodÛ se náhle objevili mo-

hovití a mocní rytífii. Mezi schopné

hospodáfie a skvûlé organizátory pat-

fiili téÏ Ederové. Zamûnili slovenskou

vlast, ohroÏovanou neustál˘mi nájez-

dy tureck˘ch agÛ ãi velk˘mi taÏeními

osmansk˘ch sultánÛ, ktefií ovládli ce-

lé Dolní Uhry, spravované nyní bu-

dínsk˘m (budape‰Èsk˘m) pa‰ou, za

poklidnou a nadûjnou Moravu.

·imon Eder ze ·tiavnice, první

z nich, jenÏ zbohatl v Horních

Uhrách úspû‰n˘m dÛlním podniká-

ním, se na Moravû objevil pfied ro-

kem 1546, kdy mu udûlili morav‰tí

stavové na pfiímluvu mocného nû-

meckého císafie Karla V. moravské

obãanství a pfiijali jej i s dûtmi do sta-

vu moravsk˘ch rytífiÛ. Znak odpoví-

dal jeho pÛvodu i podnikání. Na tfiech

kos˘ch pruzích, ãerveném, Ïlutém

a ãerném, má v erbu ãtyfii zkfiíÏené

hornické nástroje, kratec (hornickou

motyku) se ‰piãákem a Ïelízko (klí-

nek na topÛrku) s mlátkem (kladív-

kem) nad tfiemi zelen˘mi vr‰ky. âást

svého znaku, nástroje, darovala vrch-

nost hank‰tejnské hornické aglome-

raci do nejstar‰ího znaku nedávno

pov˘‰eného Horního Mûsta Skal.

Postupnû se znak zjednodu‰il, dodnes

v‰ak na nûm zÛstávají ederovsk˘

mlátek a Ïelízko s jedním zelen˘m

vr‰kem, aby si mûl kam sednout

moudr˘ havran.

JiÏ roku 1547 zakoupil ·imon do dû-

diãného drÏení mocné panství

BoskovicÛ a s ním také hrad Cimburk

u Moravské Tfiebové. Velk˘m magne-

tem jeho dal‰ího snaÏení se staly téÏ

hory (doly) hank‰tejnské (skalské),

které slibovaly nejen velk˘ v˘tûÏek

zlata a stfiíbronosného galenitu, ale

i prostor pro otvírání nov˘ch v˘nos-

n˘ch kuti‰È. Proto usiloval o dal‰í roz-

‰ífiení dûdiãné domény o janovické

panství a naãas je získal jako zástavní

panství od Ferdinanda I. Hab-

sburského za znaãnou ãástku 8000 to-

larÛ. Marku Weiczingerovi z Weic-

zingau totiÏ právû  vypr‰el nájem.

O tfii roky pozdûji roz‰ífiil Ferdinand I.

dobu zástavy „auf zwey Leyb“ (zwei

Leibe), tj. na „dva Ïivoty“, aãkoli jej

Eder prosil o prodlouÏení na Ïivoty

tfii. Zemûpán totiÏ mohl zastavit pan-

ství do smrti zástavníka nebo je‰tû

prodlouÏit zástavu o Ïivot jeho Ïeny,

ale téÏ na dva aÏ ãtyfii Ïivoty, tj. pro

jednoho aÏ tfii následující potomky. 

Mgr. Jifií Karel

Ederové, Oederové, Oderové
Z historie

Pozvánka na divadelní pfiedstavení

10

Neil Simon
... vstupte!

Jedna z nejúspû‰nûj‰ích komedií slavného autora Neila Simona (v originále

The Sunshine Boys). Autor má vzácnou schopnost vidût pod komick˘m vnûj-

‰kem sv˘m postavám do du‰e a hledá v nich to podstatné - lidské. „Nikdy ne-
zaãínám psát s úmyslem napsat komedii a vÏdy zaãínám napfied prom˘‰let
v‰echny tragické rysy sv˘ch postav,“ fiíká autor. Dodejme jen, Ïe najednou je

z toho legrace. Dobrá legrace. Ono totiÏ párkrát se srdeãnû zasmát vÛbec ne-

ní pro Ïivot diváka málo v˘znamné.

Role a obsazení:

Willie Clark - Petr NároÏn˘
Al Lewis - Ladislav Mrkviãka
Ben Silverman - Jan âensk˘

o‰etfiovatelka - Libu‰e ·vormová

reÏie Pavel Há‰a

25. listopadu v 19.30 hodin v sále kina
Pfiedprodej vstupenek se uskuteãní mimofiádnû

pouze ve Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov.

(Vstupné: 160 Kã, 130 Kã, 100 Kã)
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POZOR ZMùNA V ZAâÁTKU PROMÍTÁNÍ !
Od listopadu promítáme od 19.30 hodin!

8. 11. - 9. 11. 19.30

Piráti z Karibiku - Prokletí âerné perly
DobrodruÏn˘ film

(USA 2003)

Tfipytivé vody Karibiku jsou nevyãerpateln˘m zdrojem tajem-

n˘ch a vzru‰ujících dobrodruÏství. OdváÏní muÏi, pÛvabné dá-

my, spousta rumu, velk˘ poklad AztékÛ a nad tím v‰ím vztyãe-

ná vlajka s lebkou a zkfiíÏen˘mi hnáty... MládeÏi pfiístupn˘

15. 11. - 16. 11 19.30

Albín jménem Nói
Drama

(Island/Nûm./VB/Dán. 2003)

Pfiíbûh o vzdoru, lásce a síle osudu. Nói se snaÏí uniknout ze

zabûhnutého kolobûhu Ïivota. Potkává krásnou Iris a chystá se

s ní opustit svou vesnici. JenÏe pfiíroda má úplnû jiné plány.

Pfiedfilm: Îáby (âR 2002) Pfiístupn˘ od 15 let

22. 11. - 23. 11. 19.30

Îelary
Kruté romantické drama

(âR 2003)

Eli‰ka, nedostudovaná lékafika, je za úãast v odboji pronásle-

dována gestapem. Je donucena ze dne na den opustit mûstsk˘

Ïivot a stát se Ïenou horala. Îít uprostfied divoké pfiírody, v hor-

ské vesnici, kde se zastavil ãas pfied sto padesáti lety. Tato ves-

nice sluje tajemn˘m názvem Îelary.  MládeÏi pfiístupn˘

Vzpomínka na ...

Poslední akce hradu Sovinec

Miroslav Horníãek
* 10. 11. 1918       15. 2. 2003

Ve vûku nedoÏit˘ch pûtaosmdesáti let letos

zemfiel oblíben˘ herec, prozaik, dramatik, reÏi-

sér a v˘tvarník Miroslav Horníãek, kter˘ patfiil

k legendám ãeského divadelního

a filmového herectví. V tûchto dnech

si pfiipomínáme v˘roãí jeho naroze-

ní.

Miroslav Horníãek se narodil 10. li-

stopadu 1918 v Plzni. Na divadelní

prkna vstoupil uÏ na tamní reálce,

kde spoluzaloÏil Studentsk˘ avant-

gardní kolektiv. Aãkoli po absolutoriu nastou-

pil na úfiednickou dráhu, jeho ochotnické úspû-

chy zapfiíãinily, Ïe v roce 1941 pfiijal angaÏmá

v Mûstském divadle v Plzni. Po válce ode‰el

do praÏského divadla Vûtrník, pozdûji pfiestou-

pil do Divadla satiry, poté úãinkoval

v Národním divadle, s Janem Werichem

v Divadle ABC. Horníãek vÏdy tvrdil, Ïe Ïi-

votní i divadelní partnery si ãlovûk nehledá. Ti

se buì vyskytnou, nebo ne. K dal‰ím jeho vel-

k˘m jevi‰tním spoleãníkÛm patfiili pfiedev‰ím

Jifií Such˘, jemuÏ dûlal spoluhráãe na prknech

Semaforu (1965-1968), a Milo‰ Kopeck˘.

Bûhem profesní kariéry byl i ãlenem

Hudebního divadla v Karlínû (1962-1964). Od

roku 1970 vystupoval pfiedev‰ím ve sv˘ch au-

torsk˘ch divadelních i televizních recitálech,

z nichÏ získaly velkou oblibu Hovory H.

Horníãek mnohokrát osvûdãil i své filmové

mistrovství, mezi jin˘mi ve filmech Kam ãert

nemÛÏe, Táto, kup mi ‰tûnû ãi v seriálu Dva pí-

safii. Pfies nespoãet divadelních a filmov˘ch ro-

lí získal oficiální osvûdãení o tom, Ïe je herec,

teprve ke sv˘m pûtasedmdesátinám. Horníãek

byl také literátem a v˘tvarníkem. Literární drá-

hu pfiedznamenala v roce 1966 kniha Dobfie u-

tajené housle, která se vzápûtí stala také jeho

slavn˘m divadelním recitálem. Po

pÛlroãním angaÏmá v Kinoautomatu

na Svûtové v˘stavû v Montrealu pub-

likoval cestopis Javorové listy. Mezi

nejÏádanûj‰í tituly patfiily napfiíklad

Listy z Provence (1972), Jablko je

vinno (1979), Chvála pohybu (1979),

Klaunovy rozpravy (1989), Hovory

s Janem Werichem (1991) nebo S paní ve spa-

ní (1999).

Stálé pfiízni publika se tû‰í také Horníãkovy

komedie, z nichÏ lze zmínit tfieba hry Mal˘ pan

Albert (1963), Hovory pfies rampu (1966), Tfii

Alberti a sleãna Matylda (1976) ãi MuÏ jmé-

nem Juan (1993). Byl podepsán pod fiadou di-

vadelních reÏií a vytvofiil spoustu v˘tvarn˘ch

koláÏí, které mnohokrát vystavoval. V záfií

1999 ode‰la Miroslavu Horníãkovi jeho Ïena

Bûla, s níÏ Ïil témûfi ‰est desítek let ve vzác-

ném partnerství. Jejich harmonick˘ vztah neu-

trpûl ani tragickou smrtí jediného syna.

Poslední mûsíce Ïivota trávil na lÛÏku nebo

v oblíbeném kfiesle. Spoleãníkem mu byly

hudba a staré fotografie, které si s oblibou pro-

hlíÏel. Miroslav Horníãek byl drÏitelem Ceny

Thálie za mimofiádn˘ pfiínos jevi‰tnímu umûní,

nositelem Ceny humoru Karla Poláãka a ãest-

n˘m obãanem Plznû. Pfied pûti lety pfievzal

platinovou desku Supraphonu a pfii vyhla‰ová-

ní ankety T˘T˘ byl zapsán do televizní

Dvorany slávy. V roce 2000 získal medaili Za

zásluhy. 

Z my‰lenek Miroslava Horníãka:

• Básník neumírá sv˘m tûlem, ale nezá-

jmem ãtenáfiÛ. • âlovûk, kter˘ vzpomíná,

musí zaãít od sebe. • âlovûk pí‰e to, co cí-

tí, a ne to, co od nûj druzí chtûjí. • âlovûk

snadno zapomene na vlastní chyby. • Dílo

není hodnotné proto, Ïe zestárlo, ale Ïe

hodnotu mûlo uÏ pfii zrodu. • Divadlo musí

b˘t dohoda a pohoda. Krásné dobrodruÏ-

ství, nebo nic. •  Herec byl, je a bude ego-

centrick˘. • Herectví je jediné - pokud je. 

• Humor je názor a úhel pohledu. • Humor

je váÏná vûc. • Humor není sortiment ani

v˘sada. • KaÏd˘ druh humoru je jen pro

nûkteré. • KaÏd˘, kdo nûco dûlá, prochází

obdobím úspûchÛ a neúspûchÛ. • Komiãno

není v pitvofiení, n˘brÏ v moudrosti.

Chladné poãasí ovlivnilo náv‰tûvnost Hofmistrovy závûti
Poslední víkendová akce hradu Sovinec s pfiíznaã-

n˘m názvem Hofmistrova závûÈ, která se uskuteã-

nila 25. a 26. fiíjna, mnoho náv‰tûvníkÛ nepfiiláka-

la. Bylo to zpÛsobeno velmi chladn˘m poãasím.

Jen asi pût set skalních pfiíznivcÛ a náhodn˘ch ná-

v‰tûvníkÛ hradu zavítalo v sobotu na program, ve

kterém vystoupili nejúspû‰nûj‰í avizovaní umûlci,

‰ermífii a dal‰í úãinkující v právû skonãené hradní

sezónû 2003. V nedûli pak hrad Sovinec nav‰tívi-

lo asi necel˘ch sedm stovek zájemcÛ. „V rámci
prÛmûrné náv‰tûvnosti je to velmi málo, ov‰em pfii
znaãnû nepfiíznivém poãasí, které panovalo, je to
dostateãn˘ poãet,“ fiekl purkrabí hradu Sovinec

Mlok (Zdenûk Zedek).

Naposled se tedy v tomto roce nádvofiím hradu

ozvaly dûlové rány, fiinãení dobov˘ch zbraní, ve-

sel˘, i kdyÏ zimou zachraptûl˘ hlas trojnásobného

vítûze v‰ech hradních akcí kejklífie Kfiupaly ãi pís-

kot drav˘ch ptákÛ, které pfiedvádûli na pátém hrad-

ním nádvofií sokolníci.

Purkrabí Mlok uvedl, Ïe organizátofii akcí zazna-

menali v leto‰ním roce historicky nejvy‰‰í ná-

v‰tûvnost. Branami hradu Sovinec pro‰lo 57 900

náv‰tûvníkÛ. Z toho tfiikrát v roce zaznamenali or-

ganizátofii více jak pût a pÛl tisíce náv‰tûvníkÛ na

jedné akci.

„MÛÏeme b˘t spokojeni. Jsou zde pochopitelnû ta-
ké problémy, se kter˘mi se musíme pot˘kat.
Napfiíklad nedostateãné ubytovací kapacity pro
úãinkující nebo nevyhovující parkovací plochy. Na

lesnick˘ch slavnostech vystupovali trubaãi z ra-
kouského mûsta Rosenburg a ti museli u nás pfie-
spat na zemi. Ve v˘chodních âechách, napfiíklad
pfii vystoupení na hradû Kost, spí v hotelu.“
V leto‰ním roce byla na hradû Sovinci také proin-

vestována nejvût‰í finanãní ãástka v historii hradu.

Bylo opraveno obvodové zdivo, takÏe teì do hra-

du nelze vstoupit odnikud zvenãí, coÏ v pfiedchá-

zejících letech bylo moÏné. Rekonstrukcí pro‰la

dûlová vûÏ Lichten‰tejnka a celkovou adaptaci si

vyÏádalo také patro jiÏního paláce, kde od jara

pfií‰tího roku budou probíhat expozice rÛzn˘ch v˘-

stav. Pfii posledních akcích si mohli náv‰tûvníci

pov‰imnout na pátém nádvofií hlubokého v˘kopu.

Postupnû se tak zaãíná odkr˘vat jedno z dal‰ích

hradních sklepení. V rámci mimofiádn˘ch prohlí-

dek by podle Mloka mohli zájemci jiÏ v pfií‰tí se-

zónû shlédnout novû zpfiístupnûné hradní sklepení

a chodby.

Brána hradu Sovinec se tedy 26. fiíjna uzavfiela

a nová sezóna by mûla zaãít pfií‰tí rok na

Velikonoce. JiKo
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Mûstská knihovna

R˘mafiovské posezení s Janem Burianem
V rámci kulturních akcí, které pofiádá

mûstská knihovna, mûli r˘mafiov‰tí mi-

lovníci dobré muziky a zajímavého vy-

právûní moÏnost nav‰tívit ve ãtvrtek

30. fiíjna koncert Jana Buriana v sále

Základní umûlecké ‰koly. Znám˘ hu-

debník, spisovatel a cestovatel zavítal

do na‰eho mûsta jiÏ podruhé, tentokrát

s ãerstv˘mi záÏitky z pûtit˘denní cesty

po Portugalsku a se star‰ím i nov˘m re-

pertoárem bluesov˘ch skladeb, „smut-

n˘ch písní o práci a smrti“, kter˘mi

promûnil nûkolika desítkám poslucha-

ãÛ jeden de‰tiv˘ podveãer v posezení

plné pohody a jemného humoru.

Jan Burian reprezentuje pomûrnû ne-

nápadnou, ale rozhodnû nezanedbatel-

nou osobnost souãasné kultury. Tento

zvlá‰tní paradox si uvûdomíme, po-

rovnáme-li rozsah jeho aktivit ve

v‰ech podobách jeho vefiejného pÛso-

bení se skromn˘m, sebeironizujícím

a otevfien˘m vystupováním. V roli pís-

niãkáfie a skladatele se objevuje na

koncertních pódiích od poãátku 70.

let, jako sólov˘ pianista, tak se pfied-

stavil i r˘mafiovskému publiku, ale

ãasto také v tandemu, dlouhá léta

s Jifiím Dûdeãkem, Petrem

Skoumalem, nyní obãas s Janem

Amosem, hráãem na nejrÛznûj‰í de-

chové nástroje. Vydal celou fiadu alb,

napfi. Poesie, Unaven˘ váleãník,

Jenom zpívám, Hodina duchÛ,

Zrcadlo nebo Drtivé jistoty. Burian

ov‰em není jen osobností muzikant-

skou, ale i literární. Vedle vlastních

písÀov˘ch textÛ pí‰e fejetony do ães-

k˘ch periodik (napfi. do pfiílohy

Hospodáfisk˘ch novin ãi pro interneto-

v˘ deník Neviditeln˘ pes) a netradiãní

cestopisné knihy, ãerpající z jeho cest

po Dánsku, Chile, na Island ãi ostrovy

v Baltickém mofii (Chilsk˘ deník aneb

Cautiverio, Ostrovy, majáky a mosty,

Sága o cestû na Island ad.). Urãitou

kuriozitu v této souvislosti pfiedstavují

zájezdy S Janem Burianem na Island,

s hudebníkem coby netradiãním prÛ-

vodcem. Vedle vtipn˘ch deníkov˘ch

„cestopisÛ“, sbírek písÀov˘ch textÛ

a fejetonÛ vydává Burian od roku

1991 soubory korespondence s divá-

ky, posluchaãi a ãtenáfii známé jako

Almanachy Burianovy kulturní ozdra-

vovny. Ostatnû nepfietrÏité komunika-

ci s kter˘mkoliv zájemcem slouÏí

Burianova e-mailová adresa, uvedená

na jeho internetov˘ch stránkách. A ko-

neãnû nesmíme zapomenout na médi-

um nejmasovûj‰í, totiÏ na televizi,

pfiesnûji na program âT2, kter˘ pravi-

delnû vysílá pofiad Posezení s Janem

Burianem.

Jakkoli zkoumáme podoby Burianovy

kulturní ãinnosti, zji‰Èujeme, Ïe jejím

prostfiedkem je obvykle médium ne-

jménû komerãní, nejménû spoutané

potfiebami prodejnosti - a to je fakt,

k nûmuÏ se sám Burian oãividnû rád

hlásí. Souãástí jeho vyprávûní jsou

i vtipnû formulované kritické poznám-

ky na adresu ne‰varÛ dne‰ního Ïivotní-

ho stylu (nejen toho ãeského), jejichÏ

fejetonistick˘ rodokmen je více neÏ

zfiejm˘. Dot˘ká se zcela nenásilnû

a jaksi mimochodem, s ironií a humo-

rem toho, co se stává bûÏnû akceptova-

nou souãástí civilizovaného svûta -

zkorumpovaná politika, laciná povrch-

nost masové pop-kultury, zbohatlická

pov˘‰enost a touha po hmotn˘ch stat-

cích, shromaÏìování zbyteãn˘ch vûcí,

konzum, kter˘ pfieplÀuje prázdnotu

lidského Ïivota jako pestfie zabalené

potraviny ledniãku. A jako protiváhu

nabízí to krásné a smysluplné, co sám

v Ïivotû vypozoroval a co stojí zato

objevovat, poznávat a proÏívat.

Ubûhlo jen pár t˘dnÛ, co se podobné

my‰lenky pokusila vyslovit dvojice

neménû znám˘ch písniãkáfiÛ - Pepa

Nos a Jan Kryl - pfii koncertû v malém

sále SVâ. Úãastníkovi obou vystou-

pení se nyní nabízí men‰í konfrontace.

Zatímco Nosovy komentáfie t˘chÏ

ne‰varÛ stály pfiedev‰ím na zahofiklé

vulgaritû, která snad mûla vyváÏit ne-

dostatek vtipu, Burian si vystaãil se

shovívav˘m humorem, ãasto na vlast-

ní úãet. Pepa Nos (v triãku s nápisem

Milujeme Pepu) se spí‰e stavûl do ro-

le nekompromisního vychovatele, Jan

Burian zÛstal vypravûãem a glosáto-

rem, kter˘ komunikuje se spoleãen-

stvím rovnocenn˘ch posluchaãÛ. A to

se odrazilo i v celkové atmosféfie obou

koncertÛ. Aãkoliv na vystoupení Nose

a Kryla pfii‰el vût‰í poãet lidí, více neÏ

polovina v jeho prÛbûhu ode‰la. Jan

Burian pfiilákal o nûco men‰í publi-

kum, ale také si ho udrÏel aÏ do kon-

ce, tfiebaÏe hned na poãátku uji‰Èoval:

„MÛÏete se zachránit útûkem o pfie-

stávce.“ Pepa Nos instaloval pod je-

vi‰tû mikrofon pro pfiípadné zájemce

o diskusi, ale podafiilo se mu pouze

odradit kohokoliv, kdo snad pÛvodnû

mûl v úmyslu se vyslovit. Naopak

Burianovi se kontakt podafiilo navázat

snadno. Ale není smyslem tohoto

ãlánku srovnávat, co snad ani srovnat

nelze. Chce b˘t jen ohlasem

Burianova koncertu a doporuãením

dal‰ích pofiadÛ, s nimiÏ v budoucnu

zavítá do na‰eho mûsta. ZN

Pozvánka na v˘stavu
Moravsk˘ ornitologick˘ spolek (M.O.S.) se sídlem v Pfierovû vás zve na

nult˘ roãník ornitologické v˘stavy „Ptáci kolem nás“, která se koná 

od 3. listopadu v suterénu Mûstské knihovny R˘mafiov. Vstup je voln˘.

Za pofiadatele srdeãnû zve Bfietislav Chromec, autor v˘stavy.

Otevírací doba
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00 hodin

So - 8.00 - 11.00 hodin
Ve stfiedu je knihovna zavfiená.

Pondûlí zavfieno
Úter˘ 14.00 - 17.00 hodin
Stfieda 14.00 - 19.00 hodin
âtvrtek 14.00 - 18.00 hodin
Pátek 14.00 - 20.00 hodin
Sobota 13.00 - 19.00 hodin
Nedûle 13.00 - 19.00 hodin

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena
(Vstupné dospûlí - 30 Kã/1 hod., dûti - 15 Kã/1 hod.)

Teplota bazénu - 30°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C
Vedení bazénu v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost

Bazén v Bfiidliãné

Kde: Chata Orientka ve Staré Vsi

Kdy: 14. - 15. 11. od 15.30 hodin

Co s sebou: pití (ãaj bude k dispozici), svaãiny, karimatku, 

deku nebo spacák, pfiezÛvky a dobrou náladu.

Obleãení sportovní, volné.

(Kurz povede a iniciaci provádí
Reiki mistr uãitel Jana Harabi‰ová z Ostravy.)

Pfiihlá‰ky pfiijímá do 10. 11. 2003 

L. RomaÀáková na tel.: 554 212 481, 601 780 576

Na kurz pfiijìte odpoãinutí a vyspaní.

Pozvánka na kurz Reiki 1. stupeÀ



ZaplaÈ BÛh za chalupáfie, hÛfie je to s oficialitami
Muzeum získalo od pana Ing. Jana

Stfiechovského, starosty ·lapanic, prostfied-

nictvím pana Ladislava Krále velk˘ funkãní

kováfisk˘ mûch. Z pÛdy dobfieãovské kovárny

Ïhavil uhlíky v˘hnû v pfiízemí. Cenná je i ko-

‰íkáfiská fiezaãka proutí a náprava ÏebfiiÀáku.

Nedávno jsme získali mísu a bûhoun Ïernovu

a vzácnou stolici na ‰indely od pana Haertla

z Ostravy, majitele chalupy ve Staré Vsi.

Obûma dárcÛm vfiele dûkujeme.

Nûkolikrát jsme upozorÀovali, za kolik vdû-

ãíme majitelÛm chalup na R˘mafiovsku, ktefií

uÏívají pÛvaby na‰eho kraje k rekreaci a za-

chránili nelehkou prací i za znaãnou cenu ne-

jeden skvost lidového stavitelství. Zabránili

zpustnutí na‰ich vsí a je jedno, zda pocházejí

od nás, nebo ze vzdálen˘ch míst. OÏivují

místa, která by jinak následovala tragick˘ 

osud RÛÏové ãi Ferdinandova, jehoÏ skromné

zbytky Ïalují lidskou hloupost a lhostejnost

v jednom z nejromantiãtûj‰ích míst na‰eho

regionu. Chalupáfii nás pravidelnû nav‰tûvují

a sv˘mi dary obohacují na‰e sbírky. Kromû

díkÛ bychom jim mûli pfiedev‰ím vycházet

vstfiíc, aby se mezi námi cítili co nejlépe. Dík

patfií znovu stfiednímu odbornému uãili‰ti, jeÏ

opût zajistilo obtíÏn˘ pfievoz exponátÛ.

Litujeme v‰ak, Ïe se nena‰el Ïádn˘ povolan˘,

kdo by nám vãas oznámil v˘kop v archeolo-

gicky citlivém místû janovického zámku.

Zniãily se tak nadobro vzácné doklady sídla

renesanãního velmoÏe a pfiítele Rudolfa II.

(sklo, keramika, vzácné kachle, stavební prv-

ky...). MÛÏeme jen zoufat, Ïe jsme nedostali

vãas informace o nálezu mnoÏství opracova-

ného dfieva asi z tûÏního zafiízení nejspí‰e ze

16. století na Dlouhé ulici ve Staré Vsi. Práce

postupují rychleji neÏ dfiíve. Denní v˘kop ná-

sleduje poloÏení potrubí a okamÏité zasypání.

V̆ kop je tak otevfien nejv˘‰e pût hodin. V‰e

by zachránil jedin˘ struãn˘ telefonát a dozor.

Zprávy pfiátel pfii‰ly pozdû, ale díky za nû. Jen

Marku Seitlovi se zdafiilo zachránit dva kusy

dfieva k zji‰tûní stáfií ztraceného nálezu.

Bez informací totiÏ staãíme zajistit jen nûco

málo v R˘mafiovû. U opravny televizorÛ na

Husové jsme na‰li 21 m mûstské hradby (13.

a 14. století) a zbytky dfievûného opevnûní.

Kolik jiÏ bylo ztraceno, se nechce ani dom˘‰-

let. Ani velké muzeum nemÛÏe v‰e ohlídat.

Mûli bychom se uãit od ·umperska,

Jesenicka, Bruntálu, Olomoucka aj. Tam je

úzká spolupráce obcí a stavebníkÛ s muzei

samozfiejmá a nesmírnû plodná, jak svûdãí

stovky nov˘ch nálezÛ. My to nedokáÏeme

ani po letech upozorÀování, proseb, domluv

a zboÏn˘ch pfiání, kdyÏ uÏ pomineme logiku

ãi povinnost. Muzeum R˘mafiov

Zábavn˘ kvíz redakce

1. Co tvofií rohy nosoroÏcÛ?
a) zrohovatûlá pokoÏka

b) slisované silné chlupy

c) kost

2. Co z následujících moÏností
pfiedpovídá pûkné poãasí?
a) opilci mají ãervené nosy

b) vrány létají v hejnu a krákají

c) Ïáby kvákají a pavouk tká sítû

3. Kdo v prosinci 1989 sestavil
první polistopadovou ãeskoslo-
venskou vládu?
a) Marián âalfa

b) Ladislav Adamec

c) Josef Rys - Rozsévaã

4. Kde se v na‰em tûle tvofií kr-
vinky a destiãky?
a) v brzlíku

b) kde je zrovna místo

c) uvnitfi nûkter˘ch kostí

5. Spisovatel Ota Pavel miloval
pokrm zvan˘ uhlífiina. Z jak˘ch

ingrediencí se skládá?
a) z brambor, kyselého zelí a krup

b) z mouky, vajec a uzeného masa

c) z Ïivoãi‰ného uhlí

6. Co bylo poprvé instalováno
v Anglii v roce 1589?
a) splachovací záchod

b) gilotina

c) letní kino

7. První úãinné oãkování se u-
skuteãnilo ve Velké Británii v ro-
ce 1796. Proti jaké nemoci?
a) proti ãernému ka‰li

b) proti ne‰tovicím

c) proti úpalu

8. Aãkoliv se fiíká, Ïe Praha je
stovûÏatá, má asi 500 vûÏí. Která
z nich je nejvíc ‰ikmá?
a) vodárenská vûÏ u Mánesa

b) ÏiÏkovská televizní vûÏ

c) Ïádná, Praha není Pisa

9. Kter˘ slavn˘ ãlovûk fiekl:

„Nejjistûj‰í místo, kde naleznete
pomocnou ruku, je na konci va-
‰eho ramene.“
a) Mark Twain

b) Seneca

c) Valentina Tûre‰kovová

10. Bratranci Veverkovi zkon-
struovali ruchadlo. Co to bylo?
a) nov˘ druh pluhu

b) vibrátor

c) Ïací stroj

11. V teplém a vlhkém podnebí
tropÛ rostou stromy velmi rych-
le. Za jedin˘ rok dokáÏou vy-
rÛst:
a) i o 1 metr

b) i o 6 metrÛ

c) i o 25 metrÛ

12. Kde má ãlovûk centrum inte-
ligence?
a) v pfiedním mozku

b) v mozeãku

c) v kfiíÏové oblasti

Jak jste dopadli?

12 - 9 bodÛ: No, jistû! Îádné pfie-

kvapení! Opût bez problémÛ, levou

zadní, se zavázan˘ma oãima i ruka-

ma. Nûkdy vás trochu podezírám, Ïe

se po oãku (i pfies ten ‰átek) koukáte

na                        , v‰ak ono to ne-

ní nic tûÏkého pfieãíst ta ãísla a pís-

mena vzhÛru nohama. Nevím, ne-

vím, jestli nevymyslíme nûjak˘ chyt-

fiej‰í zpÛsob, jak v˘sledky skr˘t.

Tfieba do stíracího pole, nebo je napí-

‰eme tajn˘m písmem, které byste

museli rozlu‰tit (kdyÏ vám to tak pá-

lí). VÏdycky jste mi byli nûjak pode-

zfielí.

8 - 5 bodÛ: To vy jste mi mnohem

sympatiãtûj‰í. Îádné podfuky a fígle,

jen znalosti a obãas (samozfiejmû) nû-

jak˘ ten omyl nebo pfiehmat. Îádn˘

uãenec z nebe nespadl. Nebuìte pro-

to smutní, Ïe jste skonãili nûkde 

uprostfied. AlespoÀ jste si uchovali

ãest a hrdost a jako takoví nemÛÏete

b˘t nikdy poraÏeni (na bitevním poli

to sice tak úplnû neplatí, ale pomys-

lete zase na ty ovace, na ty zástupy,

uctívající památku padlého hrdiny).

NuÏe, fieknûte si: stfiíbrná medaile, ta-

ky medaile, a bez dopingu!

4 - 0 bodÛ: Já vím, Ïe skonãit po-

slední (pokolikáté uÏ?), to je prostû

na jednoho moc. Svût najednou nû-

jak potemní, kytky pfiestanou vonût,

ptáci zmlknou (ale to mÛÏe b˘t i tím

podzimem!), úsmûv pfiítele vypadá

najednou jako úsmû‰ek. Tak co s vá-

mi? Copak byl ten kvíz opravdu tak

tûÏk˘? Copak nemÛÏete alespoÀ ob-

ãas za‰vindlovat a mrknout na 

? Netvrìte mi, Ïe 

je neumíte vzhÛru nohama pfieãíst.

To uÏ snad ani není poctivost!

Doufám, Ïe se pfií‰tû polep‰íte a já si

budu moci tohle kázání odpustit!  

Redakce

Správné odpovûdi: 1b, 2c, 3b, 4c, 5a,

6a, 7b, 8a, 9a, 10a, 11b, 12a

Zdánlivû jednoduché otázky s mnohdy pfiekvapujícími odpovûìmi...

správné odpovûdi

správné odpovûdi

âtvrtek 13. 11. 10.00 - 12.00 P¤ÍJEM
16.00 - 17.30 P¤ÍJEM

Pátek 14. 11. 10.00 - 12.00 P¤ÍJEM
14.00 - 18.00 P¤ÍJEM, PRODEJ

Sobota 15. 11. 8.00 - 12.00 P¤ÍJEM, PRODEJ

Pátek 21. 11. 14.00 - 17.30 PRODEJ, V¯DEJ

Sobota 22. 11. 8.00 - 12.00 PRODEJ, V¯DEJ

Burza sportovních a turistick˘ch
potfieb v SVâ R˘mafiov
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Kam na v˘let

Lesního bûhu v Bfiidliãné
se zúãastnili sportovci

v‰ech vûkov˘ch kategorií
Rok se s rokem se‰el a nastal ãas opût zmûfiit síly, kondici

a vÛli. Tradiãní „Lesní bûh lyÏafiÛ“ pfiipadl na sobotu 11. fiíjna

2003. PfiestoÏe podzim uÏ o sobû dává znát, zúãastnilo se ho

dvû stû adeptÛ vítûzství. Nejmlad‰í závodnice mûla ãerstv˘ch

sedm let, nejstar‰í úãastník o ãtyfiicet více. Za vytrvalého mr-

holení a sílícího vûtru si kaÏd˘ mohl projít terén, kter˘ jej ãe-

kal. Pfiedstartovní nervozitu obãas zmírÀovalo sluníãko, a tak

areál stfielnice v Bfiidliãné pomalu osídlovali také diváci.

Ve tfii ãtvrtû na deset dopoledne se k hromadnému startu pfii-

pravily nejmlad‰í dûti. Jeden kilometr v nároãném terénu nej-

lépe zvládli Jana DoleÏelová, Verãa Veselá, Lenka BuráÀová,

Martin Schneider, Roman Mihál, Martin ·trbík. Na tfiíkilo-

metrovou traÈ se vybíhalo uÏ jednotlivû, uznání zasluhují Petr

Machát, Luká‰ Ondra, Petr Gregovsk˘, Pavel Jurá‰, Petr

Gyorgy, Ondfiej Hula. Zásadou dobrého sportovce je „ne-

vzdát se“. Tohoto úkolu se v˘bornû zhostili dorostenci na tra-

ti dlouhé ãtyfii kilometry Martin Zapletal a Tomá‰ Vasiliadis,

jimÏ skuteãnû nebylo co závidût. A protoÏe se fiíká, Ïe dospû-

l˘ má jít pfiíkladem, zúãastnila jsem se závodu na pût kilo-

metrÛ i já, Lída Glacnerová, tûlocvikáfika Základní ‰koly

v Bfiidliãné.

Jak cel˘ závod hodnotím?

Byl pro mû jakousi v˘zvou ukázat svému okolí a kritikÛm vr-

cholového sportu (v mém pfiípadû kulturistiky), Ïe lásku ke

sportu má kaÏd˘ v hlavû a fyzická kondice je jen její odraz.

Jsem ‰Èastná, Ïe jsem tûch pût kilometrÛ „pfieÏila“, neboÈ

dlouh˘ bûh nikdy nebyl mojí doménou a navíc jsem byla nej-

star‰í Ïenou v kategorii. Proto si svého ãtvrtého místa cením

stejnû jako titulÛ z mistrovství Moravy, kter˘ch doma pár

schovávám. Ale v tomto pfiípadû jsme dosáhli daleko cennûj-

‰ího vítûzství - na‰e dûti mají talent a zájem o pohyb a je jen

na nás, zda je v tom podpofiíme. Vûfiím, Ïe novû vznikající

my‰lenky a nápady nás k tomu nasmûrují a skvûlé vedení

‰koly, jemuÏ zde patfií spousta díkÛ, nás bude akceptovat.

Podûkování za skvûlé v˘sledky patfií dûtem, rodiãÛm, ktefií

závod proÏívali s námi, uãitelÛm - Janû Janáãové, Mirkovi

Glacnerovi, Ivû Václavíkové a Karlu Kreãmerovi - ktefií dû-

tem dodávali odvahu, sílu i útûchu. Lída Glacnerová

Na ‰kole v Bfiidliãné se opût hraje stolní tenis
Po odmlce nûkolika let probûhl na

Základní ‰kole v Bfiidliãné turnaj ve

stolním tenise. Zásluhu na obnovení té-

to tradiãní sportovní akce má nestor

stolního tenisu Mgr. Zaìa Zavadil, pe-

dagog na této ‰kole.

Na prvním turnaji v dobû podzimních

prázdnin se se‰el neb˘val˘ poãet hráãÛ.

Organizaãní stránky soutûÏe se ujala po

boku pana Zavadila i uãitelka Ludmila

Glacnerová, která zajistila ceny pro ví-

tûze.

První místo nakonec získal Ïák 9. tfiídy

Jifií Janeãek, druhé Michal HolodÀák

a bronzovou pfiíãku obsadil Va‰ek

Poliak. Za úãast na turnaji zaslouÏí

uznání i jediná dívka, Ïaãka 6. tfiídy

Pavla Gunãagová.

Nakonec prozradíme, Ïe se pfiipravuje

velk˘ vánoãní turnaj O pohár fieditelky

‰koly, na kter˘ pozveme i Ïáky

z R˘mafiova.  Lída Glacnerová

Do blízkého okolí R˘mafiova
Na rozlouãenou s uplynulou turistic-

kou sezónou se vydáme po nûkteré

z cest v blízkém okolí R˘mafiova.

Za suchého poãasí mÛÏeme nav‰tívit

Strálek. PÛjdeme od polikliniky po

ãervené znaãce vzhÛru Stráleckou u-

licí a dále k lesu, kde zakrátko do-

jdeme na horní okraj lesní louky, od-

kud nás dovede v˘znamová ãervená

znaãka vlevo aÏ ke zbytkÛm hradu

Strálek. V dobách, kdy pan Mgr.

Karel v R˘mafiovû vedl archeologic-

k˘ krouÏek, vydávali se tam kaÏdo-

roãnû v tuto dobu mladí nad‰enci

hledat jeho tajemství.

Zpût na zmínûnou louku se mÛÏeme

vrátit stejnou cestou a pro návrat do

R˘mafiova pouÏít od tamní chatiãky

trasu lyÏafiského bûÏeckého okruhu.

Nebo mÛÏeme sejít pfies louku aÏ do

údolí ke Stráleckému potoku a proti

jeho proudu se vrátit kolem lyÏafiské

chaty pfies Hornomûstskou zatáãku.

Z obou cest je v‰ak vidût, jak je les

po loÀské vichfiici znaãnû profiídl˘.

Houby také letos nerostly a maliny,

kter˘ch byl letos pfiebytek, uÏ dávno

opadaly.

Pokud je v‰ak vlhké poãasí, je v˘-

hodnûj‰í jít na procházku po nûkteré

z cest s pevn˘m povrchem. VÏdy

v‰ak je tfieba poãítat s tím, Ïe ãást na-

‰eho v˘letu budeme absolvovat po

silnici, a dávat si pozor na auta.

Je moÏné podívat se tfieba do Skal,

jak se pfiipravují konû na konec sezó-

ny. Od hospody Na ·pici pak mÛÏe-

me pouÏít horní v˘hledovou cestu,

z níÏ b˘vá vidût za jasného poãasí

i Uhlífisk˘ vrch, a dojít pfies Nové

Pole do Janovic a odtamtud se vrátit

do R˘mafiova.

Jindy lze odboãit za posledním do-

mem na Hornomûstské ulici na cestu

vpravo a vystoupat k anténnímu pfie-

vadûãi. Odtud po b˘valé „statkáfi-

ské“ cestû mÛÏeme pokraãovat do

Janovic pfies Nové Pole.

Na druhém konci mûsta od podniku

Hedva je po místní silnici pûkná vy-

cházka do Harrachova; je to do kop-

ce, a vrátíme-li se stejnou cestou

zpût, pÛjdeme do kopce znovu.

Pokud projdeme cel˘ Harrachov,

stoupání je pak málo znatelné a zpût

se lze vrátit po horní silnici, vedoucí

z Dolní Moravice.

Budeme-li mít pevnou obuv a oble-

ãení pfiimûfiené chladnému poãasí,

protáhneme si tûlo a vrátíme se do-

mÛ i v této roãní dobû pozitivnû na-

ladûni.

Maximální vzdálenosti: 8 - 10 km. 

Hana Ka‰parová

Zpravodajství mûsta Bfiidliãná
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Úsmûvnû

Co je to, kdyÏ se fiekne ...

Básnické prvotiny

A pak Ïe se nebojím DobrodruÏství
¤ekla mi kamarádka,

Ïe by chtûla zaÏít velké dobrodruÏství.

Pak dodala,

Ïe se ho zároveÀ bojí.

A ‰la pustit televizi.

Loudala jsem se domÛ

a na kabát mi zaãal padat

první sníh.

A zatímco ona 

v kfiesle u elektrického krbu

napjatû sledovala sloÏitou zápletku

a chvûla se o Ïivot

inspektora Moulina,

pfii‰la o to velké dobrodruÏství.

DobrodruÏství vloãky,

která se na holé zemi

pomalu a dÛstojnû promûní

v kapku vody.

Blanka K., literární klub Prima

Víte, jak pfiíjemné je posezení u ‰ál-

ku kávy ãi sklenky grogu? Zvlá‰tû

teì, kdy zima se nám uÏ dostává do

koÏichu a pryã jsou letní dny. A tak

si s pfiítelkyní povídáme, na ãas ne-

hledíme, tma je uÏ úplnû v˘stavní.

Musí‰ uÏ jít.

Vykroãím dosti v tempu, jak nej-

rychleji umím. Cesta mû vede pfies

park. Co to? ·ustûní za mnou!

Zrychluji. Kroky ve spadaném listí

také. Krev mi bu‰í ve spáncích. Jak

jsou svûtla od sebe najednou daleko!

A to jsem teprve v polovinû parku.

BûÏím, kutálím se. „Po...po...po-

móc!!“ vydralo se mi ze sevfieného

hrdla. Nikde v‰ak není ani Ïiváãka.

UÏ jsem u pouliãní svítilny.

Prudce se otoãím. Hledím do v‰ech

stran. Nikde nic a nikdo. Skuteãnû tu

nikdo není.

Vydû‰ená a zad˘chaná pokraãuji

v cestû. Ale ty podivné zvuky náso-

bící a ozvuãující mé kroky také.

Nervy?!

Víte, co mû tak podûsilo? Dlouhá

za‰modrchaná nit, která se mi obto-

ãila kolem podpatku. A já ji táhla

spadan˘m listím. A v tom mém dûsu

to znûlo málem jako rachot pekla.

Teì uÏ vûfiím tomu, Ïe strach má

velké oãi. Pro mû urãitû. Si

¤ada lidí pouÏívá rÛzná rãení a úsloví, která se stala v prÛbûhu doby nedílnou souãástí bûÏné mluvy. Struãnou vûtou, nûkdy dokonce jen jedin˘m slovem cha-

rakterizují situaci a v˘stiÏnû vyjadfiují to, co je moÏné popsat jen ob‰írnû.

Dopadli jste nûkdy jako „sedláci u Chlumce“? Máte doma „Augiá‰Ûv chlév“? Byli jste postaveni pfied „gordick˘ uzel“? Máte nûkdy „chimérické pfiedstavy“?

Víte, odkdy „vedou v‰echny cesty do ¤íma“?

V rubrice, která se v na‰ich novinách objevuje nepravidelnû teprve krátkou dobu, naleznete na nûkterá rãení a úsloví odpovûì a vysvûtlení.

Dnes budeme s nadsázkou ve rãeních a úslovích

hovofiit o vstupu do Evropské unie.

Ná‰ vstup do EU provázela velká...

Anabáze

I takto lze pojmenovat strastiplnou cestu prová-
zenou obtíÏemi do Evropy. Jak tedy vzniklo slo-

vo anabáze?

V posledních letech 5. stol. pfi. n. l. byla situace

v Perské fií‰i napjatá. TrÛn totiÏ získal

Artaxerxés II. Mnémón (405 - 359), zatímco je-

ho mlad‰í bratr K˘ros se musel spokojit s místo-

drÏitelstvím v Malé Asii. Jeho touha po perském

trÛnu byla podnûtem k válce mezi obûma bratry.

K˘rovo vojsko tvofiili nejen domácí per‰tí bo-

jovníci, ale také pfiibliÏnû deset tisíc najat˘ch

fieck˘ch ÏoldnéfiÛ. Roku 401 pfi. n. l. do‰lo k roz-

hodující bitvû u Kúnax (severnû od Babylonu),

v níÏ bylo K˘rovo vojsko poraÏeno a K˘ros sám

zahynul. ¤eck˘m ÏoldnéfiÛm nezbylo neÏ se vrá-

tit do vlasti.

Jedním z nich byl i spisovatel a historik

Xenofón z Athén (asi 430 - 355) jeden ze

Sókratov˘ch ÏákÛ a odpÛrce athénské demokra-

cie. Po bitvû u Kúnax se probil spolu s ostatní-

mi Perskou fií‰í aÏ k âernému mofii. Svou veli-

telskou úlohu a celé zpáteãní taÏení vylíãil ve

svém nejlep‰ím díle, fiecky zvaném Anabasis

(ana = fiec. vzhÛru, bainó = fiec. kráãím, anaba-

sis = pochod vzhÛru, tj. od mofiského pobfieÏí do

vnitrozemí). ProtoÏe Xenofón popisoval cestu

¤ekÛ z perského vnitrozemí k mofii, mûlo se je-

ho dílo jmenovat spí‰e Katabasis (kata = fiec.

dolÛ).

Anabasis popisuje strastiplnou cestu ¤ekÛ, po-

pis je v‰ak doplnûn i zemûpisn˘mi a národopis-

n˘mi poznatky a vojensk˘mi zku‰enostmi. Jeho

autor se stal prvním ¤ekem, kter˘ sv˘m kraja-

nÛm názornû ukázal vnitfiní slabost Perské fií‰e,

jejíÏ král Artaxerxés II. nedovedl fieck˘m Ïold-

néfiÛm zabránit, aby se neprobili od Babylónu

persk˘m vnitrozemím pfies Arménské hory aÏ

k Trapézuntu (tehdej‰ímu Trabzonu) na ãerno-

mofiském pobfieÏí.

Nûktefií skeptici a antizastánci vstupu do EU

mohou prohlásit, Ïe se jedná o...
Pyramidální hloupost

Oã vlastnû jde?

Chytré knihy uvádûjí, Ïe jde o neuvûfiitelnou, ne-
skuteãnû velikou, „do nebes sahající“ hloupost.
Z ãeho tedy úsloví pyramidální hloupost vzniklo?

Neuvûfiitelné se totiÏ uÏ souãasníkÛm zdály známé

egyptské pyramidy, jedin˘ ze sedmi divÛ svûta,

kter˘ pfietrval dodnes. Ov‰em vzhledem ke znaãnû

se zhor‰ujícímu stavu ovzdu‰í, kysel˘m de‰ÈÛm

a velmi necitlivému pfiístupu lidí, ktefií okolí pyra-

mid v Gíze zneãisÈují nefiízen˘mi skládkami, hrozí

i pyramidám, pokud situace nepovede k razantní-

mu zlep‰ení, v blízké budoucnosti zánik.

Název pyramida je odvozen z fieckého slova pyra-

mis = jehlan. Tyto monumentální hrobky s pravo-

úhlou základnou, ukr˘vající uvnitfi chodby a po-

hfiební komory, zaãali stavût egypt‰tí faraóni v ob-

dobí tzv. Staré fií‰e (2778 - 2263 pfi. n. l.). Nejstar‰í

pyramidy byly je‰tû stupÀovité. ¤adí se k nim i py-

ramida zakladatele III. egyptské dynastie DÏósera,

kterou pro nûj v Sákkafie postavil stavitel Imhotep.

Pyramida má v˘‰ku asi 60 m.

Nejvût‰í z pyramid je ov‰em tzv. Velká nebo-li

Chufeova (fiecky Cheopsova) pyramida u egyptské

Gízy. Je vysoká 147 m, strana základny mûfií 230

m a celá pyramida je sestavena z témûfi dvou mili-

ónÛ kamenn˘ch kvádrÛ. Druhou nejznámûj‰í pyra-

midou u Gízy je pyramida Raacheova (fiec.

Chefrénova) se zádu‰ními chrámy a faraónovou

sochou. V období tzv. Nové fií‰e (1580 - 1085 pfi.

n. l.) byly pyramidy nahrazeny pohfiebními komo-

rami, vytesan˘mi do vápencov˘ch skal.

Do pyramid a pohfiebních komor byli faraóni uklá-

dáni s neuvûfiiteln˘mi poklady. Vchod do nich byl

sice po uloÏení faraónova tûla zazdûn, ale to vy-

kradaãÛm hrobek nijak nepfiekáÏelo. Zatím jedi-

nou hrobkou, kterou zlodûji pfiehlédli, byla hrobka

faraóna Tutanchámona (asi 1347 - 1339 pfi. n. l.)

z XVIII. egyptské dynastie. Po objevení jeho za-

chovalé hrobky v Údolí králÛ, pohfiebi‰ti faraónÛ

XVIII. - XX. dynastie u egyptského Wesétu

(Théb) na levém bfiehu Nilu, se stal Tutanchámon

z nev˘znamného panovníka pojmem. V hrobce

byly nalezeny tfii zlaté sarkofágy, nabalzamované

tûlo faraóna a ãtyfiiatfiicet truhlic, naplnûn˘ch ‰per-

ky a drahokamy. Není bez zajímavosti, Ïe stupÀo-

vité pyramidy s podobnou funkcí, se schodi‰tûm

a s chrámem na vrcholové plo‰inû, jsou známé

i z pfiedkolumbovsk˘ch indiánsk˘ch kultur.

Pfiídavné jméno pyramidální oznaãuje nejen vûci,

které mají tvar pyramidy, ale i to, co je neobyãejnû

velké, obrovské, ohromující. V tomto smyslu je na-

pfiíklad pyramidální i Velká ãínská zeì. Tento 

ochrann˘ val, kter˘ mûl zastavit pronikání kmenÛ ze

severu do âíny, zaãal stavût císafi âchin · Chuang

v roce 215 pfi. n. l., ale stavba si vyÏádala celá stale-

tí. Její dne‰ní podoba pochází z 15. století a sv˘mi

rozmûry je více neÏ impozantní: 11 m vysoká, 

6,5 m ‰iroká, dlouhá neuvûfiiteln˘ch 4 800 kilometrÛ.

A proã se fiíká „pyramidální hloupost“? Uznejte

sami: mûlo smysl, aby pro jediného faraóna stavû-

lo hrobku sto tisíc lidí dvacet let? (Tento údaj uvá-
dí pro Cheopsovu pyramidu fieck˘ dûjepisec
Hérodotos (asi 485 - 425 pfi. n. l.), zvan˘ Otec dû-
jepisu.)

Názor druhé strany na vstup do Evropské unie v‰ak

mÛÏe b˘t opaãn˘, zastánci evidentnû potfiebují...

Otevírat okno do Evropy

VáÏení, prosím vás, sdûleno polopatisticky, v Ïád-

ném pfiípadû se nejedná o otevírání dfievûného rá-

mu, jehoÏ v˘plÀ tvofií sklenûná tabule.

Zastaralá státní správa, nízká kulturní úroveÀ, zao-

stalé zemûdûlství, minimum manufaktur, málo

rozvinut˘ obchod s Evropou, kter˘ musel prochá-

zet pfies zamrzající Archangelsk, protoÏe Rusko

nemûlo pfiístup k Baltu ani k âernému mofii - tak

vypadalo Rusko v dobû, kdy na trÛn nastoupil Petr

I., zvan˘ pozdûji Velik˘, z rodu RomanovcÛ (1689

- 1725).

Rozdíl mezi Ruskem a západní Evropou poznal

mlad˘ rusk˘ car na vlastní oãi a z vlastní zku‰e-

nosti. Roku 1697 bylo totiÏ vypraveno do ciziny

poselstvo, které mûlo plnit diplomatické úkoly, ale

také najímat do rusk˘ch sluÏeb cizí fiemeslníky, ná-

mofiníky, dûlostfielce a jiné specialisty a seznamo-

vat se s pokrokovou technikou, hospodáfiskou i kul-

turní vyspûlostí Evropy. Jedním z ãlenÛ poselstva

byl i Petr I., kter˘ cestoval inkognito, a proto mohl

napfiíklad pracovat jako tesafi v holandsk˘ch lodû-

nicích, kde poznal tehdej‰í vyspûlé loìafiství. Na té-

to cestû mimo jiné nav‰tívil Karlovy Vary a Prahu.
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R˘mafiov‰tí skauti vzpomínají

Co bylo pfied Foglarem
Nejstar‰í dûjiny praÏské
Dvojky
PraÏská Dvojka je na‰ím nejstar‰ím

dosud fungujícím skautsk˘m oddílem.

V tûchto dnech slaví své devadesá-

tiny. Obvykle ji máme spojenu se

jménem Jaroslava Foglara -

Jestfiába. Jaká v‰ak byla

historie oddílu pfied-

tím, neÏ se ujal jeho

vedení?

Kamzíci a Jeleni
Druh˘ oddíl vznikl

v roce 1913 spojením

druÏin KamzíkÛ

a JelenÛ. Josef Charvát

o tom pí‰e: „V té dobû

jsem uÏ vedl druÏinu KamzíkÛ

a na pokyn bratra náãelníka

Svojsíka jsem se pfiihlásil V. Jelenovi,

kter˘ tehdy vedl druÏinu JelenÛ.

Spoleãnû jsme pak utvofiili oddíl, je-

muÏ se dostalo pofiadového ãísla 2.

Léta strávená v Jelenovû druhém od-

dílu jsou nejkrásnûj‰í z mého mládí,

brali jsme skauting doopravdy. Jako

klubovnu jsme nejprve získali pfiísta-

vek v jednom dvofie na Kampû, pak

ãtyfii místnosti ve sklepû na Letné

v Letohradské ulici.

Potom pfii‰la svûtová válka a ná‰ vÛd-

ce Va‰ek Jelen byl odveden na vojnu.

Krátkou dobu jsem vedl Dvojku jako

jeho zástupce a pak jsem narukoval ta-

ké. KdyÏ si v‰ak vzpomenu na ty dva

roky, které jsem ve Dvojce strávil, vi-

dím, Ïe to byly právû tyto dva roky,

které mne definitivnû pfiipoutaly ke

skautingu a jeÏ mi také nejvíce daly do

Ïivota.“

Prof. MUDr. Josef Charvát se stal po-

zdûji na‰ím v˘znaãn˘m lékafiem, za-

kladatelem a dlouholet˘m pfiednostou

III. interní kliniky Fakultní nemocnice

UK. Pfied válkou, v roce 1938, byl

zvolen starostou junáka.

O druÏinû JelenÛ pí‰e Sláva Bursík,

tehdy dvanáctilet˘ chlapec, pozdûji le-

gendární osobnost oddílu a jeho ve-

doucí v roce 1924:

„Za chladného jarního jitra roku 1913

se‰la se druÏina SkokanÛ (pozdûji pfie-

jmenovaná na Jeleny) na cestiãce za

Malostranskou sokolovnou. Rádce

Va‰ek Jelen, Bursík, Farka, Holub,

Koubek, oba bratfii Motyãkové

a RÛÏiãka. Va‰ek nám ukázal ve stráni

pod kamenem skr˘‰, kam bude dává-

na dle potfieby ‘po‰ta’ na‰í druÏiny.

Tam jsme se scházívali ke schÛzkám

ve své první ‘klubovnû’ pod ‰ir˘m

nebem. Brzo získali jsme klubo-

vnu pod stfiechou, klubovnu

v pravém slova smys-

lu, a to v Praze III,

v ¤íãní ulici, kde

ãistou náhodou

Dvojka najala ne-

vûdomky po dva-

ceti letech opût svoji

klubovnu, kdyÏ její

generace pfiedchozí mno-

ho jin˘ch kluboven pfied-

tím vystfiídaly.“

1918: ve sluÏbách Národního v˘-
boru
První tábor mûla Dvojka v roce 1913

u Pelí‰kova mostu na Sázavû a vy-

zkou‰ela zde dnes bûÏnû pouÏívané

stanové podsady. Po prázdninách roku

1914 po vypuknutí svûtové války (tá-

bor se toho ani pfií‰tího roku nekonal)

se oddíl zapojil do prací v âerveném

kfiíÏi a pofiádal propagaãní ukázky

skautského tábofiení na Císafiském ost-

rovû, ve Stromovce, na Klamovce

i v âáslavi.

Oddíl pofiádal i dob-

roãinná divadelní

pfiedstavení a také

pfievzal administra-

tivní práce na vzni-

kajícím ãasopisu

Junák. Úspû‰nû se 

úãastnil i rÛzn˘ch

sportovních klání

a v létû 1916 odjel na

tábor k Îupano-

vicÛm. O Vánocích

se potom Dvojkafii

stali na v˘pravû do

Krkono‰ propagáto-

ry nového sportu -

lyÏování. Potom pfii-

‰el fiíjen roku 1918

a utvofiení samostat-

né âeskoslovenské

republiky.

Od prvního dne byli

v‰ichni ho‰i ve sluÏ-

bách Národního v˘boru, plnili pfiede-

v‰ím informaãní a kur˘rské sluÏby

a pomáhali i pfii zaloÏení první skaut-

ské po‰ty.

V̆ znamnou osobností Dvojky byl

i Prokop Drtina, syn univerzitního

profesora Drtiny, jednoho ze zaklada-

telÛ na‰eho skautingu. JUDr. Prokop

Drtina byl v roce 1920 jmenován ve-

doucím oddílu. Pozdûji za 2. svûtové

války byl tajemníkem pre-

zidenta Dr. Bene‰e

a v ãeském vysílání

z Lond˘na mûl projevy

pod jménem Pavel Svat˘.

Po válce se stal ministrem

spravedlnosti a jako expo-

nent Národnû sociální

strany byl po únoru 1948

na nûkolik let uvûznûn.

Plnû rehabilitován byl aÏ

roku 1968.

Jestfiáb pfiichází
Oddíl po roce 1918 pokra-

ãoval v dob˘vání sportov-

ních trofejí, zejména v no-

vû se rozvíjejícím odvûtví

- vodáctví. Návraty z tábo-

rÛ na pramicích, aÈ jiÏ na

místû vyroben˘ch, nebo

dovezen˘ch z Prahy, se

staly tradicí, bez níÏ se

takfika Ïádn˘ z táborÛ „staré Dvojky“

neobe‰el.

V roce 1925 postihl Dvojku generaãní

problém, star‰í ho‰i odcházeli a noví

nepfiicházeli, takÏe ãlenstva stále ub˘-

valo. Existenci oddílu zachránil bratr

Ry‰av˘ - Bobr, kter˘ navrhl slouãení

Dvojky se 34. oddílem, veden˘m teh-

dy je‰tû neznám˘m mladíkem

Jaroslavem Foglarem. Foglarovi se fie-

‰ení nelíbilo a byl nespokojen, Ïe „je-

ho“ prosperující âtyfiiatfiicítka mûla

zaniknout pro udrÏení praÏské Dvojky.

Teprve pozdûji pochopil, Ïe bylo nut-

nûj‰í zachovat hlavnû Dvojku - oddíl

jiÏ s dvanáctiletou tradicí a celostátní-

ho v˘znamu - neÏ 34. oddíl, jehoÏ v˘-

znam nepfiekraãoval hranice Letné

a Libnû.

S J. Foglarem zvan˘m Jestfiáb pfie‰el

do Dvojky i jeho star‰í kamarád

Ry‰av˘ - Bobr. ·tûstí bylo, Ïe smutek

a rozladûní se Jestfiába nedrÏely dlou-

ho. Brzy se tak zabral do ãinnosti od-

dílu, Ïe jeho práce pro Dvojku dodnes

nemá obdoby. Jeho pfiiãinûním a vli-

vem vzniká v oddílu neopakovatelné

prostfiedí, prodchnuté pfiátelstvím a ãi-

norodostí, budují se klubovny a tábory,

pofiádají nároãné dobrodruÏné hry 

v uliãkách staré Prahy, tábory dostáva-

jí své názvy.

Pfievzato z ãasopisu Skauting
ã. 2/2003

V roce 1700 zaãala tzv. severní válka (1700 -

1721), kterou vedlo Rusko a jeho spojenci proti

·védsku. Rusko v ní sledovalo jedin˘ cíl - získat

pfiístup k Baltickému mofii. V bitvû u Narvy roku

1700 bylo sice poraÏeno, ale v roce 1709 Rusové

nad ·védy zvítûzili. Toto vítûzství rozhodlo o tom,

Ïe se Rusko drápkem pevnû zachytilo na Baltu. UÏ

pfiedtím, v kvûtnu 1703, se zaãalo s budováním

Petropavlovské pevnosti a spolu s ní zaãal vznikat

i Sankt Petûrburg (v letech 1914 - 1924 Petrohrad,

od roku 1924 Leningrad, nyní opût St. Petûrburg).

Pravoúhle se kfiiÏujícími ulicemi s dlaÏbou, osvût-

lením i zdûn˘mi domy se St. Petûrburg uÏ na prv-

ní pohled li‰il od ostatních rusk˘ch mûst. Roku

1712 se sem pfiestûhoval i carsk˘ dvÛr a St.

Petûrburg se stal oficiálnû hlavním mûstem Ruska,

zatímco Moskva zÛstala mûstem korunovaãním.

St. Petûrburg se stal v˘znamn˘m pfiístavem, vidi-

teln˘m, hmatateln˘m, skuteãn˘m „oknem do

Evropy“, centrem kultury, prÛmyslu a obchodu,

ale také reprezentativní metropolí ruské fií‰e.

Nebylo toho zrovna málo, co Petr I. v prÛbûhu

své vlády dokázal. Jeho reformy se dot˘kaly snad

v‰ech mysliteln˘ch oblastí: zfiídil dobfie vyzbroje-

nou armádu, vybudoval na Baltu váleãné loìstvo,

reorganizoval státní správu, podporoval manu-

fakturní v˘robu, stavûl silnice i pfiístavy, povzne-

sl kulturní úroveÀ (v roce 1703 zaãaly vycházet

první ruské noviny, o pût let pozdûji byla zavede-

na zjednodu‰ená abeceda, takzvaná graÏdanka,

do‰lo ke zfiizování tiskáren a vy‰‰ích ‰kol tech-

nického smûru apod.). Nezapomínal v‰ak ani na

spoleãensk˘ Ïivot a spoleãenskou úroveÀ, nutil

muÏe, aby si zkracovali tradiãní dlouhé vousy,

a Ïeny, aby se úãastnily spoleãensk˘ch d˘chánkÛ

a vedly duchaplnou konverzaci... V‰echny refor-

my byly podfiízeny jedinému cíli - pfiekonat zao-

stalost Ruska. Na konci Petrovy vlády bylo poev-

rop‰tûlé Rusko velmocí, kterou uÏ nebylo moÏné

pfiehlíÏet.

Otevfie tedy i âesko okno do Evropy dokofián? 

JiKo
(ãerpáno z knihy Stanislavy Kováfiové

Proã se fiíká?)
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Sport

Fotbalov˘ oddíl TJ JISKRA - v˘sledkov˘ servis

Fotbalov˘ servis pfiipravil Zdenûk Kudlák

Medvûdi tentokrát nevstfielili ani gól
V sobotu 25. fiíjna se ve sportovní hale

v Uniãovû odehrálo páté, respektive ‰esté

kolo SM pfieboru muÏÛ - divize Západ.

R˘mafiov‰tí zde postupnû zmûfiili své síly

s florbalov˘mi oddíly z RoÏnova

a Libiny.

První utkání, v nûmÏ se Medvûdi utkali

s loÀsk˘m aspirantem na postup 1. FbK

RoÏnov p./R. „A“, mûlo v úvodu jedno-

znaãn˘ prÛbûh. Florbalovû vyzrálé muÏ-

stvo z RoÏnova se do MedvûdÛ pustilo

hned od úvodního hvizdu, ti v‰ak v po-

slední dobû zapracovali na obranû, a tak

první patnáctiminutovku celkem s pfie-

hledem ubránili. Zlomov˘m okamÏikem

se nakonec ukázala b˘t slab‰í koncentro-

vanost na poãátku druhé tfietiny, kdy se ve

42. sekundû dostal roÏnovsk˘ útoãník po-

prvé za záda jinak pozornû hrající obrany

R˘mafiovsk˘ch a „bekhendovou“ stfielou

z ostrého úhlu rozvlnil síÈ poprvé. Stav ut-

kání 0:1. Po lacinû inkasované brance

padla na Medvûdy nervozita, kterou po-

trestali RoÏnov‰tí v ‰estnácté minutû. Ve

tfietí tfietinû to místy vypadalo, jako by na

palubovce bylo pouze jedno muÏstvo.

Medvûdi hráli jako vymûnûní, ale k velké

smÛle jejich akce konãily pouze u bez-

chybnû chytajícího brankáfie RoÏnova.

Nepomohla ani dvû a pÛl minuty trvající

hra bez gólmana, bûhem které

R˘mafiov‰tí nepÛjãili soupefii míãek.

Nedá se nic dûlat, florbal se nehraje na

krásu, ale na góly. Tûch vstfielilo druÏstvo

RoÏnova více, a proto se mohlo po utká-

ní radovat z vítûzství.

Po smolné poráÏce od RoÏnova ãekal

Medvûdy nováãek soutûÏe FBC

Beerboys Libina. Podcenûní soupefie - ji-

nak se nedá vysvûtlit herní projev

R˘mafiovsk˘ch v úvodních minutách

stfietnutí. U míãku byli vÏdy o chloupek

pozdûji, ale prÛmûrnû hrající „pivní ho‰i“

z Libiny toho nedokázali vyuÏít. První

tfietina tak skonãila bez branek. Ve druhé

tfietinû, v dobû, kdy se v˘kon MedvûdÛ

zaãínal zvedat, pfii‰la rána z ãistého nebe.

Nûkolikrát teãovaná stfiela skonãila k údi-

vu v‰ech za zády r˘mafiovského gólma-

na. Psychika MedvûdÛ byla nalomena.

Povûstn˘ hfiebíãek do rakve zatloukli roz-

hodãí. Neodpískali zcela evidentní faul

na brankáfie Polãáka, kter˘ po ránû hokej-

kou do krku zÛstal leÏet na zemi, a tak pro

hráãe Libiny nebyl problém dopravit mí-

ãek za jeho záda. Protesty nepomohly, ba

dokonce od zmínûného incidentu se zdá-

lo, jako by rozhodãí vidûli fauly jen ze

strany R˘mafiovsk˘ch. Nicménû v tomto

utkání podali Medvûdi dosud nejhor‰í

v˘kon v leto‰ní sezónû, a tak po právu o-

de‰li poraÏeni. Jen v˘sledek 7:0 je pfiíli‰

krut˘. Doufejme, Ïe se z této poráÏky po-

uãí a odãiní ji v pfií‰tích kolech.

Pofiadatelem pfií‰tích dvou kol je SK

Medvûdi R˘mafiov. Od deseti hodin se

Medvûdi utkají s FBC Sokol Pfierov a ve

14.40 zmûfií své síly s ambiciózním cel-

kem FbC Asper ·umperk. Tímto srdeãnû

zveme v‰echny pfiíznivce florbalu do

sportovní haly v Bfiidliãné, kde se cel˘

turnaj v nedûli 16. listopadu uskuteãní. 

Sestava SK Medvûdi R˘mafiov: Polãák

Michal - Kaláb Michal, Kaláb Zdenûk,

BoÏák Zdenûk - ·opík Vítûzslav, JalÛvka

Daniel, Vojtek Jifií - Ovãaãík Miroslav,

Hnát Tomá‰, Hnát Marek - trenér: Cholek

Zdenûk ChOli

zve nejen své pfiíznivce

na florbalov˘ turnaj,
kter˘ s koná v rámci
SM pfieboru - divize Západ.

Kde? sportovní hala
v Bfiidliãné
(vedle krytého bazénu)

Kdy? nedûle 16. listopadu 2003

SK MEDVùDI R¯MA¤OV
florbalov˘ oddíl

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 21. 11. 2003

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 13. 11. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

20/2003

SK Medvûdi R˘mafiov

âasov˘ harmonogram turnaje:

09:00 FBC Sokol Pfierov vs. SK Medvûdi R˘mafiov
10:10 1. FbK RoÏnov p./R. „A“ vs. FBS Olomouc

11:20 FbC Asper ·umperk vs. FBC Beerboys Libina

12:30 FBC Olomouc vs. FBC Sokol Pfierov

13:40 SK Medvûdi R˘mafiov vs. FbS Asper ·umpek
14:50 FBC Beerboys Libina vs. 1. FbK RoÏnov p./R. „A“

Foto: archiv SK Medvûdi R˘mafiov
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Soukromá fiádková inzerce
Prodej
• âepice z polární li‰ky. Kvalitní znaãková. PÛvodní cena 3 000, nyní 

2 000 Kã. Pfiidám límec. Kontakt v redakci. Takov˘ dárek zahfieje i po letech.

RÛzné
• Hledá se uãitel na douãování angliãtiny (men‰í skupina).

Zn.: Rychle, hlavnû konverzace!! Cena dohodou. Kontakt: 554 283 311, 

554 273 212.

Inzerce pro obãany za symbolickou cenu 10 Kã
Redakce R˘mafiovského horizon-

tu se rozhodla zkvalitnit inzertní

sluÏby pro obãany regionu

R˘mafiovska.

Pro zájemce o soukromou fiádko-

vou inzerci je pfiipravena nabídka

k oti‰tûní inzerátu za symbolick˘

poplatek 10 Kã. Inzerce mÛÏe

obsahovat maximálnû 240 zna-
kÛ a bude uvefiejnûna jedenkrát
v R˘mafiovském horizontu.

Obsah inzerce se mÛÏe t˘kat pro-
deje a koupû vûcí, v˘mûny bytÛ,
v˘mûny osobních vûcí obyvatel-
stva, darování, seznámení, hle-
dání zamûstnání bez pouÏití

vlastních v˘robních prostfiedkÛ,

hledání ubytování, podnájmÛ
a pronájmÛ, poptávky po sluÏ-
bách a rubriky rÛzné.

Soukromá fiádková inzerce ne-
mÛÏe obsahovat opakovanou

v˘dûleãnou ãinnost, a to bez 

ohledu na skuteãnost, zda inze-

rent na tuto ãinnost má, nebo ne-

má oprávnûní. Poãítáme mezi ni

i nabídky pronájmÛ, podnájmÛ,

nabídky zamûstnání, propagaci

k jak˘mkoli obchodním úãelÛm

a v‰echny, i skryté reklamy fi-

rem, organizací, akcí. Odkaz na

www stránky povaÏujeme za ko-

merãní. Koneãné rozhodnutí

o tom, zda inzerát má, nebo ne-

má komerãní charakter, si vyhra-

zuje redakce.

Inzerent si mÛÏe zadat inzerát 

osobnû v redakci R˘mafiovského

horizontu nebo písemnû na adrese:

OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, pfií-

padnû na emailové adrese: rym-

hor@seznam.cz, inzerát bude oti‰-

tûn aÏ po uhrazení poplatku 10 Kã.

Zadavatel inzerce musí v textu

inzerátu uvést kontakt na svou 

osobu pro pfiípadné zájemce.

Pro potfieby redakce je nutné 

uvést jméno, pfiíjmení, pfiesnou

adresu, pfiípadnû telefonní kon-

takt. Tyto údaje budou slouÏit v˘-

hradnû pro úãely redakce a nebu-

dou zvefiejnûny!!! Redakce RH

Kurzovní sázení bylo opût zahájeno

Ve sbûrnû Sazky na námûstí Míru 29
bylo opût zahájeno kurzovní sázení

PROFESIONÁLNÍ PROGRAM O·ET¤ENÍ VOZIDEL
PNEUSERVIS

! RYCHLÁ OBSLUHA ! NÍZKÉ CENY !
! KVALITNÍ SLUÎBY !

NEHLEDEJTE, KDYÎ NEMUSÍTE!!

Miroslav âala, Opavská 54 R˘mafiov
Tel.: 605 249 049

Sídlíme v prostorách ãerpací stanice Robin Oil

- tepování (ãi‰tûní mokrou cestou) seda-

ãek, stropu, kobercÛ

- le‰tûní a voskování karosérií

- v˘mûna olejÛ

- celkov˘ pneuservis (pfiezouvání, vyva-

Ïování, lepení)

- stfiíkání dutin a podvozkÛ

- drobné opravy

Nabídneme vám dokonalé sluÏby:

! N O V Á    P R O V O Z O  V N A !

Stavební spofiení
Úvûry na bydlení

Îivotní poji‰tûní

Informace o produktech 

a moÏnost uzavfiení smlouvy  získáte:

na telefonu 777 683 325 (14 -20 hod dennû)

v informaãním stfiedisku kaÏdé úter˘ od 14 –16 hod.

Podporu od státu aÏ 4500 roãnû.

MoÏnost vyhrát 1 000 000 Kã,

popfi. 100 cen po 20 000 Kã.

Kdo uzavfie smlouvu 
o stavebním spofiení

do 31. 12. 2003 získá:
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TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty), 1. patro

tel.: 554 230 485

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Pá

8 - 12 hod.
12.30 - 17 hod

VE¤EJN¯

INTERNET

Akce pevná linka za 1500,- prodlouÏena do konce roku.

Bez‰ÀÛrov˘ telefon 
Sagem WP1130 

a mnoho dal‰ích telefonÛ 
ve vánoãní kolekci.

Jen za 

1499,-
vã. DPH

Vánoãní

akce:

Nové cenové plány

s pfievodem 

voln˘ch minut.

Nová sluÏba 

zobrazení 

ãísla 

volajícího.

Úklidová firma Stoklasa
Palackého 5, 795 01 R˘mafiov

tel./fax: 554 252 134, mobil: 603 334 533, 604 253 137

provádí
za bezkonkurenãnû nízké ceny:

» suché i mokré ãi‰tûní kobercÛ vysavaãem Rainbow

» odpra‰ování lÛÏkovin a válend

» mytí oken

» úklid po malífiích

» kompletní 

pfiedvánoãní úklid celého bytu

» úklid budov a kanceláfií

» autodoprava (Avie) - 10 Kã/km

Rozvoz zboÏí
do 50 km zdarma.

MoÏnost prodeje
na splátky

Varná konvice
ke kaÏdé 

zakoupené praãce
a lednici

ZDARMA

Praãka Indesit
W 84 TX
- elektronicky fiízena 

- 800 otáãekAkce 
za neuvûfiiteln˘ch 

8.990,- Kã

Domácí kino
HT-DB 300

13 990,-

14.990,-

Super zavádûcí cena
11.990,- Kã

nám. Míru 23, 795 01 R¯MA¤OV
tel./fax: 554 212 171,
mobil: 604 200 173

e-mail: nabytekicha@mujbox.cz

+ BYTOV¯ TEXTIL
Národní 9, R˘mafiov 795 01

tel.: 554 212 317

Na kaÏd˘
v˘robek firmy

5 let záruka

Praãka ETD 800 A
- odloÏen˘ start

- elektronicky fiízená

- digitální display

- energetická tfiída A

NOVINKA 



Výše splátky po dobu leasingu je neměnná včetně pojištění. • K uzavření leasingu není potřeba potvrzení o přijmu.

KAÎD¯ T¯DEN NOVÁ NABÍDKA, V·ECHNA VOZIDLA PROVù¤ENA A VYZKOU·ENA

U NABÍDKY OZNAâENÉ SYMBOLEM „PRODÁNO“ MÒÎEME ZAJISTIT STEJN¯ TYP VOZIDLA

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu můžete
platit vaším stávajícím vozidlem.
• GE Capital Leasing: akontace již 
od 10 % z ceny vozidla, výhodné havarijní
pojištění a povinné ručení. Na sjednání 

LEASINGU potřebujete dva platné doklady
totožnosti, bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen původ.
• AUTOCREDIT: půjčky do 300 000 Kč 
na vybraná vozidla (6 - 60 měsíců).

Autobazar Petr La‰ák, Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov
tel.: 554 211 577, 608 830 940

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Ford Focus kombi 1.8 TDI
GHIA, r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
digi klima, rádio + CD, AL kola,
69 tis. km. Cena: 369 000 Kã.

· - Octavia 1,9 TDI, 
r. v. 2001, airbag, centrál,
ABS, servo.
Cena: 346 000 Kã

Ford Escord Cabrio 1,6 XR3
r. v. 1985, rádio, centrál D8, plas-
ty, Al. kola, nová stfiecha, sportov-
ní v˘fuk, fanfáry, halogeny.
Cena: 55 000 Kã

Seat Toledo CL 1,8 r. v. 1995
stfie‰ní okno, rádio, imobili-
zer, RMG, otáãkomûr.
Cena: 89 000 Kã

· – Felicia LX 1.3, r. v. 1999,
32 tis. km, mlhovky, koupeno
v âR, 1. majitel, servisní kni-
ha. Cena: 149 000 Kã.

Seat Inka, r. v. 1996, 
alarm, rádio, posilovaã fiízení. 
Cena: 107 000 Kã + DPH.

VW Bora 1.9 TDI, r. v. 1999,
ABS, digi klima, AL kola, 4x
airbag, rádio + CD, 83 tis.
km. Cena: 349 000 Kã.

Ford Escort 1.4 CL r.v.1995, 
airbagy, centrál, rádio, metal.,
stfi. okno, servo. 
Cena: 118 000 Kã

Fiat Ducato 2.8 TDI, r. v.
2001, 9 místn˘ bus, ABS,
taÏné, rádio + CD, 43 tis. km.
Cena: 359 000 Kã.

· - Forman 136, r. v. 1994,
taÏné, centrál, AL kola, ml-
hovky, stfi. okno. 
Cena: 49 000 Kã.

Ford Fiesta 1,8 DIESEL, 
r.v. 1996, rádio, servo.
Cena: 126 000 Kã

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 129 000 Kã.

VW Golf IV 1.4 CL, r. v. 1998,
ABS, 2x airbag, centrál na D.
O., el. okna, 36 tis. km.
Cena: 210 000 Kã.

·- Felicie kombi GLX 1,9 D, 
r. v. 1999, serv. kniha, mlhov-
ky, zam. zpáteãky, taÏné zafi.,
hagusy. Cena: 169 000 Kã.

Opel Astra 1.4, r. v. 1995,
centrál, rádio + mg., stfi. ok-
no, metalíza, 88 tis. km.
Cena: 98 000 Kã.

· – Felicia LX 1.6, r. v. 1996,
150 tis., airbag, centrál, 
alarm, rádio, servisní kniha. 
Cena: 116 000 Kã.

· - Felicia 1.3 LX, r. v. 1998,
1. majitel, super stav, centrál,
konstrukt, mlhovky, 74 tis
km. Cena: 139 000 km.

Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 6V - 24
GLS, r. v. 2000, odpoãet 22 % DPH,
1. maj., koupeno v âR, nehav., 148
000 km. Cena: 598 000 Kã.

· – Favorit 136 LS, r. v. 1991,
57 tis. km, mlhovky, rádio +
mg, dobr˘ stav, akontace od
1500 Kã. Cena: 55 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

·- Felicie kombi 1.6 GLX, r.v.
2000, 96 tis. km, mlhovky, rá-
dio, 2x airbag, centrál, hagusy,
1. majitel. Cena: 175 000 Kã

VW Golf IV 1.9 TDI, r. v. 1998,
84 tis. km, klima, 2x airbag,
ABS, el. okna a zrcátka, su-
per stav. Cena: 289 000 Kã.

Octavia combi, 1.9 TDi PD 4x4,
r.v. 2002, 6stup. pfiev., ABS, ASR,
klima., tempomat, rádio+CD, 
4x airbag. Cena: 545 000 Kã

Mercedes Benz 112 CDi, 2,2 l,
90 kw, lux, r. v. 1999, ABS,
ASR, rádio + mg., klima, cent-
rál, alarm. 1. majitel, koup.
v âR, 8 míst. Cena: 499 000 Kã

Peugeot 405 GRD, r. v. 1990,
ABS, AL kola, rádio + mg.,
centrál, mlhovky. 
Cena: 69 000 km.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA


