
Ve středu 24. března se
v SVČ uskutečnila každoroční
oslava svátku učitelů.

Byty v půdních vestavbách
na Bartákově a Divadelní bu-
dou dokončeny v červnu.

V tělocvičně na Hornoměstské ulici „cvičilo celé
město“ při aerobiku, kalanetice, strečinku i józe.

RÝMAŘOVSKÝ
HORIZONT
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Ročník VI. Vyšlo 2. 4. 2004                                        Cena 8 Kč

Mistrovství ČR v počítačových hrách se zúčastnila
téměř stovka hráčů včetně mistra Evropy.

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska
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Aktuálnû z mûsta

Matefiinku 2004 hostil tentokrát R˘mafiov
R˘mafiovské mûstské kino pfiiví-

talo v pátek 26. bfiezna na‰e ne-

jmen‰í - dûti z matefisk˘ch ‰kol

b˘valého okresu Bruntál, které se

prezentovaly se sv˘mi vystoupe-

ními v pfiehlídce Matefiinka 2004.

Celorepublikov˘ projekt s ná-

zvem Celostátní festival matefi-

sk˘ch ‰kol Matefiinka se letos ko-

ná jiÏ po deváté a zahrnuje jede-

nadvacet podobn˘ch oblastních

pfiehlídek po celé âeské republi-

ce. V loÀském roce bylo oblastní

pfiehlídkou povûfieno mûsto

Bfiidliãná. Letos byla hlavním

pofiadatelem Matefiská ‰kola na

ulici 1. máje v ãele s paní fieditel-

kou EvÏenií Resnerovou a ve

spolupráci se Stfiediskem volné-

ho ãasu. Konferenciérského slo-

va se mistrnû ujala paní Hana

Vystrãilová. Zá‰titu nad r˘ma-

fiovskou Matefiinkou pfievzal sta-

rosta mûsta Ing. Petr Klouda.

Podûkování patfií také v‰em

sponzorÛm, bez jejichÏ pomoci

by nebylo moÏné tak velkou akci

uskuteãnit.

Zá‰titu nad celorepublikovou

pfiehlídkou pfievzala âeská komi-

se pro UNESCO, ministrynû

‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

Petra Buzková a starosta mûsta

Nymburk. Hlavními partnery

jsou NextiraOne Czech, s. r. o.,

mûsto Nymburk, Rozhodãí soud

pfii Hospodáfiské komofie âeské

republiky a Agrární komofie âR.

Mediálními partnery jsou âesk˘

rozhlas 2 - Praha, Pastelka

a Blaník. Hlavním organizátorem

je nadaãní fond Matefiinka.

A proã se vlastnû Matefiinka po-

fiádá?

Proto, aby se podpofiila tvofiivost

a aktivita dûtí, jejich citlivost,

smysl pro krásu. Dne‰ní svût pl-

n˘ povrchnosti, pasivity, konzu-

mu, agresivity potfiebuje tyto

hodnoty jako sÛl.

A byly opravdu vidût v kaÏdém

vystoupení. Velmi zajímavé, ná-

padité, vkusné a netradiãní mate-

fiinkovské show roztleskalo kaÏ-

dou chvíli k prasknutí nabit˘ sál.

Rodiãe mal˘ch pfied‰koláãkÛ pfii-

‰li povzbudit své ratolesti a tûm

to mimochodem opravdu velmi

slu‰elo. Kompoziãnû nápaditá

choreografie s pestr˘mi kost˘my,

tanci a zpûvy. Bylo aÏ k neuvûfie-

ní, Ïe tak malí caparti zvládnou

komplexní aranÏmá bez pfiítom-

nosti dospûlé osoby - zku‰eného

pedagoga matefiské ‰koly. Bravo!

A je‰tû jednou bravo!

Videozáznam r˘mafiovské pfie-

hlídky bude zaslán do

Nymburka, kde zasedne odborná

komise, aby vybrala ze v‰ech vy-

stoupení ta nejlep‰í na celore-

publikov˘ festival. Není pochyb

o tom, Ïe aÏ bude vybírat z r˘-

mafiovského videozáznamu nej-

lep‰í kolektiv, bude mít zajisté vel-

k˘ problém. VÏdyÈ dûti se sv˘mi 

uãitelkami odvedly obrovsk˘ kus

práce a mezi sedmnácti vystou-

peními nebyly propastné rozdíly.

Do R˘mafiova se sjely dûti z ma-

tefisk˘ch ‰kol z Bruntálu,

Krnova, Bfiidliãné, Vrbna pod

Pradûdem, Malé Morávky,

Moravského Berouna, Velké

·táhle, Horního Mûsta, pfiehlídky

se samozfiejmû zúãastnily dûti ze

v‰ech r˘mafiovsk˘ch a z janovic-

ké ‰kolky.

Kouzlo dûtského pohybu, úsmû-

vu, gesta a zpûvu jistû naplnil

smysl oblastní pfiehlídky

Matefiinka 2004. Velké díky patfií

pfiedev‰ím v‰em pedagogÛm,

ktefií se dûtem z matefisk˘ch ‰kol

vûnují pfii pfiípravû na podobné

akce i ve volném ãase. JiKo
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Na zhotovení osmnácti kuchyÀsk˘ch linek do pÛdních vestaveb
provede Byterm v˘bûrové fiízení

V pondûlí 22. bfiezna zasedala rada mûsta.

Pfiijala dvaatfiicet usnesení, z nichÏ ‰estnáct

mûlo charakter doporuãení pro jednání za-

stupitelstva mûsta. PfieváÏná ãást usnesení

se t˘kala bytov˘ch záleÏitostí, zejména

zmûn a prodlouÏení nájemních smluv, v˘-

mûn a pfiidûlení bytu ãi dodateãného zafiaze-

ní Ïádostí do pofiadníku pro pfiidûlení bytu

na rok 2004. Radní vzali na vûdomí stav

pfiípravy na ãerpání úvûru na exekuci nebo

draÏbu t˘kající se nemovitosti na námûstí

Míru (p. Cimer).

Pfii realizaci pÛdních vestaveb na Bartákovû

a Divadelní ulici nebylo poãítáno s instalací

kuchyÀsk˘ch linek a plynov˘ch sporákÛ, by-

ty mûly b˘t nájemníkÛm pfiedány nevybave-

né. Byty jsou ale urãeny pro obãany s ome-

zen˘mi pfiíjmy, nelze tedy pfiedpokládat, Ïe si

nájemníci budou schopni kuchyÀské linky

a sporáky pofiídit z vlastních zdrojÛ. Je proto

nutné rozhodnout, kdo bude kuchynû finan-

covat.

Rada mûsta uloÏila Bytermu R˘mafiov zajis-

tit z vlastních zdrojÛ vybavení bytÛ v pÛd-

ních vestavbách na Bartákovû a Divadelní 

ulici kuchyÀsk˘mi linkami a plynov˘mi spo-

ráky. Radní v souvislosti s tím uloÏili

Bytermu provést v˘bûrové fiízení na zhoto-

vení osmnácti kuchyní do zmiÀovan˘ch pÛd-

ních vestaveb.  JiKo

Nové pÛdní vestavby budou vybaveny sporáky i kuchyÀsk˘mi linkami

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

Pfiedpokládan˘ nástup: duben 2004

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: 9

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

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní

Jiné poÏadavky: poÏadované vzdûlání minimálnû S· stavebního smûru, znalost práce na poãítaãi (Word, Excel,

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

fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

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 místních 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 budou uvedeny 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 21. dubna 2004

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:  21. 4. 2004

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. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132.

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 v platném znûní,

na pozici:

referenta odboru Ïivotního prostfiedí a v˘stavby - investice

Je‰tû k optimalizaci stfiedního a uãÀovského ‰kolství v R˘mafiovû
(Navazuji na svÛj ãlánek v RH ã. 5/2004 -

„Gymnázium a uãili‰tû budou od 1. záfií le-

to‰ního roku slouãeny“.)

V pondûlí 29. bfiezna se uskuteãnilo na

Krajském úfiadû Moravskoslezského kraje

jednání za úãasti zástupkynû hejtmana kraje

PhDr. Jaroslavy Wenigerové, starosty MûÚ

Bruntál Bc. Stanislava Navrátila, vedoucího

odboru ‰kolství MûÚ Krnov Ing. Otakara

Válka a mé osoby. ¤eã byla o postupu opti-

malizace ‰kolství v b˘valém okrese Bruntál.

Tlumoãili jsme názory Rady pro rozvoj lid-

sk˘ch zdrojÛ okresu Bruntál na její organiza-

ci a prÛbûh.

Podstatn˘ závûr pro r˘mafiovské ‰koly byl,

Ïe se Rada Moravskoslezského kraje bude 

opût slouãením gymnázia a uãili‰tû zab˘vat

na svém fiádném zasedání dne 24. dubna

2004 a podle v˘sledku jednání bude navrÏen

dal‰í postup optimalizace obou ‰kol.

Ing. Petr Klouda, starosta
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Dal‰í byty v pÛdních vestavbách budou k dispozici jiÏ v ãervnu
Mûsto R˘mafiov získalo z programu podpory v˘stavby nájemních bytÛ pro rok 2003 dotaci na v˘stavbu osmnácti bytÛ. Cílem programu je

podpora v˘stavby nájemních bytÛ s regulovan˘m nájemn˘m ve vlastnictví obcí urãen˘ch pro osoby s omezen˘m pfiíjmem.

V̆ stavba osmnácti malometráÏních bytÛ v pÛdní vestavbû na ulici Bartákova a Divadelní byla zahájena v listopadu 2003 a pfiedpokládan˘

termín ukonãení v˘stavby je plánován na ãerven 2004.

Státní fond rozvoje bydlení urãil pro obce,

které získají dotace z v˘‰e uvedeného pro-

gramu, pfiísné podmínky pronájmu tûchto

bytÛ. Pro informaci uvádíme podstatnou ãást

tûchto podmínek:

1. Byt postaven˘ s dotací podle tohoto pro-

gramu lze pronajmout

a) samostatnû Ïijící osobû, jejíÏ prÛmûrn˘

mûsíãní pfiíjem v období ‰esti kalendáfiních

mûsícÛ pfied uzavfiením nájemní smlouvy ne-

pfiesáhl 0,8 násobek prÛmûrné mûsíãní mzdy

za národní hospodáfiství zvefiejnûné âesk˘m

statistick˘m úfiadem.

b) osobû s dal‰ími ãleny domácnosti, jestliÏe

prÛmûrn˘ mûsíãní pfiíjem domácnosti nepfie-

sáhl v období ‰esti kalendáfiních mûsícÛ pfied

uzavfiením nájemní smlouvy 1,5 násobek prÛ-

mûrné mûsíãní mzdy za národní hospodáfiství

zvefiejnûné âesk˘m statistick˘m úfiadem.

2. Smlouvu o nájmu k bytu vystavûnému

s dotací podle tohoto programu uzavfie obec

pouze s osobou, která nemá k datu uzavfiení

nájemní smlouvy vlastnické ani spoluvlast-

nické a jemu obdobné právo k bytu ani k by-

tovému nebo rodinnému domu. Tuto pod-

mínku musí splÀovat i dal‰í ãlenové domác-

nosti, ktefií mají v bytû bydlet.

3. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou

let s moÏností jejího opakovaného prodlou-

Ïení za stejn˘ch anebo zmûnûn˘ch podmínek

podle konkrétní situace nájemce, kterou po-

suzuje obec.

4. Obec mÛÏe uzavfiít nájemní smlouvu i s ji-

n˘mi osobami, které nesplÀují podmínky pro-

nájmu stanovené v odstavcích 1 a 2, jsou-li

k datu uzavfiení nájemní smlouvy uspokojeny

v‰echny Ïádosti osob uveden˘ch v odstavci 1.

5. Nájemní smlouva podle odstavce 4 se u-

zavírá na dobu jednoho roku a lze ji prodlou-

Ïit na dobu dal‰ího roku pouze za pfiedpokla-

du, Ïe obci nebyly podány ke dni uzavfiení

smlouvy nové Ïádosti osob uveden˘ch v od-

stavci 1 a 2.

Pro zájemce o pfiidûlení bytu v pÛdní vestav-

bû na Bartákovû a Divadelní ulici jsou pfii-

praveny zvlá‰tní Ïádosti, které budou pfiijí-

mány na podatelnû mûstského úfiadu v obdo-

bí od 1. 4. 2004 do 30. 6. 2004. Budou pfiijí-

mány Ïádosti v‰ech obãanÛ, ktefií mají trval˘

pobyt v R˘mafiovû a pfiilehl˘ch obcích -

Jamartice, Janovice, Ondfiejov, Stránské.

Mûstsk˘ úfiad uvítá i zájem ze strany obãanÛ,

ktefií uÏívají byt v majetku mûsta a chtûli by

zprostfiedkovat v˘mûnu vût‰ího bytu za men-

‰í. V̆ mûnou bytu by umoÏnili mlad˘m rodi-

nám s dûtmi získání bytu.

Dal‰í informace k moÏnosti získat byt v pÛd-

ní vestavbû získáte u paní Renaty Tvrdcové

na Mûstském úfiadû v R˘mafiovû (dv. ã. 101).

Odbor vnitfiních vûcí MûÚ R˘mafiov

Na ulici Bartákova bude vybudováno devût bytÛ:
- tfii byty o velikosti 2+0 (cca 50 m2)

- pût bytÛ o velikosti 1+1 (cca 35 m2)

- jeden byt o velikosti 1+0 (cca 29 m2)

Na ulici Divadelní bude vybudováno devût bytÛ:
- dva byty o velikosti 2+0 (cca 50 m2)

- sedm bytÛ o velikosti1+1 (cca 35 m2)

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: kvûten 2004 (dle dohody)
Pracovní úvazek: 1,0
Platová tfiída: 10
PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., 

o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání vysoko‰kolské nebo vy‰‰í odborné v oboru v˘chovnû vzdûlávací ãinnosti 
nebo spoleãensk˘ch vûd, znalost cizího jazyka vítána;

- fiídící a organizaãní schopnosti, odpovûdnost a preciznost;
- znalost obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ v oblasti ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy (napfi. zákon ã. 29/1984 Sb., 

o soustavû základních, stfiedních a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon ã. 284/2004 Sb., 
kter˘m se mûní zákon  ã. 564/1990 Sb., o státní správû a samosprávû ‰kolství, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);

- obãanská a morální bezúhonnost, schopnost jednat s lidmi;
- znalost práce na poãítaãi (Word, Excel);
- fiízení motorového vozidla.

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

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte
- Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se ãinnosti 

ve ‰kolské oblasti,
- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce,
- ovûfiená kopie dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
- osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov, nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 30. dubna 2004

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky:  30. 4. 2004

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132.

Tajemník Mûstského úfiadu v R˘mafiovû
vyhla‰uje

v ˘ b û r o v é   fi í z e n í
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ v platném znûní,

na pozici:

vedoucího odboru ‰kolství a kultury
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BytÛ není nikdy dost aneb Jak vloni hospodafiil Byterm
Od poãátku devadesát˘ch let se

stát pfiestal angaÏovat v bytové

v˘stavbû, státní byty byly pfieve-

deny do vlastnictví obcí. Zatímco

v osmdesát˘ch letech byla roãnû

zahajována i dokonãována v˘-

stavba okolo 50 tisíc bytÛ, poãet

nyní zahajovan˘ch staveb no-

v˘ch bytÛ nestaãí ani na pokrytí

úbytku bytového fondu.

Postupnû klesá i poãet dokonão-

van˘ch bytÛ. V oblasti bydlení

vznikla ãasem sdruÏení prosazu-

jící zájmy jednotliv˘ch skupin.

Zájmy nájemníkÛ hájí Svaz na 

ochranu nájemníkÛ, zájmy pro-

najímatelÛ hájí Obãanské sdruÏe-

ní majitelÛ domÛ, o zájmy druÏ-

stevníkÛ se stará Svaz bytov˘ch

druÏstev. Diskutuje se o úrovni

nájemného, regulaci ãi deregula-

ci a o moÏnostech privatizace

druÏstevních bytÛ.

Nebydlící nejsou pfiímo úãastní-

ky nájemních ani jin˘ch vztahÛ

v oblasti bydlení, vytváfií se pfied-

stava, Ïe nemají Ïádn˘ zájem

v oblasti bytové politiky. Tomu

odpovídá jejich situace. Získat

byt je pro prÛmûrnû vydûlávající

rodinu prakticky nemoÏné. Stát

nabízí stavební spofiení, to ale ani

po mnoha letech usilovného ‰et-

fiení nestaãí k získání bytu.

Dlouho slibované hypotéky fie‰í

bytovou situaci jen velmi majet-

n˘ch rodin. PrÛmûrná rodina by

musela vydávat za bydlení

i v nejlevnûj‰ím panelákovém

bytû ãástku srovnatelnou s celko-

v˘m pfiíjmem. Obce tvrdí, Ïe ne-

mají dostatek bytÛ pro potfiebné,

zato utû‰enû kvete ãern˘ trh 

s obecními byty a pfiiná‰í ‰meli-

náfiÛm pohádkové zisky. PfiestoÏe

se jedná o trestnou ãinnost (nedo-

volené nakládání s cizím majet-

kem), není postihována. Lze fiíci,

Ïe se stát snaÏí fie‰it bytovou po-

litiku právû na úkor nebydlících.

KaÏd˘, kdo se snaÏil vyfie‰it svÛj

bytov˘ problém pÛjãkou, úvûrem

nebo vlastní stavbou, je za tuto

aktivitu státem tvrdû „trestán“.

Stát se stal mecená‰em v‰ech,

ktefií nechtûjí nebo nemohou svÛj

bytov˘ problém sami vyfie‰it.

Není rozhodující, kolik bytÛ exi-

stuje, ale kolik je jich dostupn˘ch

rodinám s prÛmûrn˘mi pfiíjmy.

Státní byty, které jsou teoreticky

i byty tûch druh˘ch, samozfiejmû

bez uÏívacího práva, stát rozpro-

dává za smû‰né ãástky.

Napfiíklad byt 3+1 se v Praze ne-

seÏene za ménû neÏ 2 milióny.

Na Vinohradech ho stát prodává

za 130 000 Kã. A kde na tyto lev-

né prodeje bere peníze? No pfieci

od tûch, ktefií si byty postavili sa-

mi nebo si na nûj ony dva milió-

ny pÛjãili, na nov˘ byt je‰tû sa-

mozfiejmû bezmála dvakrát víc.

Mnoho novû koupen˘ch státních

bytÛ pak jejich ãerstv˘ majitel

obratem ruky se ziskem témûfi

dvou miliónÛ prodá. A co na to ti,

ktefií chtûli sobû pomoci a státu

s jejich tíÏivou bytovou otázkou

odpomoci? Nic, jenom se mohou

bít v prsa a fiíkat si, Ïe ‰tûdrost

státu a sociální záchranná síÈ je

v mnoh˘ch pfiípadech postavená

naruby. Mohou teì chodit vedle

státem prodan˘ch bytÛ a s ãist˘m

svûdomím fiíkat nov˘m majite-

lÛm: „I já jsem vám na ten byt

pfiidal. Kdyby se stát zachoval ja-

ko já, mohl by za státní prodané

byty v trÏní nebo mírnû zv˘hod-

nûné cenû vylep‰it ‰kolství, zdra-

votnictví, silnice.“ JiKo

rozhovor
Na to, jaká je situace s bydlením

a nájemními byty v R˘mafiovû,

jsme se zeptali fieditelky organiza-

ce Byterm, spravující fond obec-

ních bytÛ, Ing. Lenky Vavfiiãkové.

Rada mûsta vzala 8. bfiezna na
vûdomí zprávu o hospodafiení
Bytermu R˘mafiov za rok 2003.
MÛÏete v krátkosti fiíci, paní fiedi-
telko, jak hodnotíte uplynul˘ rok
z hlediska hospodafiení?
LoÀsk˘ rok nás nemile pfiekva-

pil v tom, Ïe se pfiedstavitelÛm

státu nepodafiilo dohodnout na

deregulaci nebo alespoÀ nav˘-

‰ení nájemného, protoÏe plán

hospodafiení Bytermu s majet-

kem mûsta poãítal s tím, Ïe

v pÛlce roku k nav˘‰ení dojde,

a to se nestalo. V dÛsledku toho

nám chybûly prostfiedky ve v˘‰i

300 aÏ 400 tis. Kã.

Pojìme si fiíci, co je to vlastnû de-
regulace nájemného.
V̆ ‰e nájemného v bytech obec-

ních, druÏstevních nebo ve vlast-

nictví kterékoliv osoby je podle

zákona urãit˘m zpÛsobem ome-

zována a jeho nav˘‰ení je vázáno

souhlasem vlády a parlamentu.

Deregulace v podstatû zru‰í vliv

státu na moÏnost zvy‰ovat nájem-

né. Do roku 2002 stát urãoval pro-

centuální nav˘‰ení nájemného

a majitelé nájemních bytÛ museli

tento pokyn respektovat. Na stra-

nû druhé nájemné, které je nere-

gulované, se t˘ká jen novû posta-

ven˘ch bytÛ po roce 1993 a jedná

se jen o vymezenou skupinu bytÛ.

Pro nás, majitele, znamená regu-

lace nájemného nemoÏnost pro-

mítnout do nájmu to, jak se chová

trh. V souãasné dobû probíhá na

pÛdû parlamentu diskuse, zda re-

gulovat nájemné napfiíklad nav˘-

‰ením o 10 %, nebo zda pfiijmout

zákon o naprosté deregulaci.

Vládní návrh na desetiprocentní

nav˘‰ení nájemného, ke kterému

by do‰lo postupnû k 1. 7. 2004,

dále k 1. 7. 2005 a k 1. 1. 2006,

v parlamentu zaãátkem bfiezna ne-

pro‰el.

Domníváte se, Ïe majitelé v pfií-
padû deregulace nechají v˘‰i ná-
jemného narÛst do „astronomic-
k˘ch“ ãástek?
Myslím, Ïe mûsta a obce, které

jsou vlastníky vût‰iny bytového

fondu, budou respektovat finanã-

ní moÏnosti sv˘ch nájemníkÛ

a rÛst nájemného budou v pfiípadû

deregulace zvy‰ovat v závislosti

na sociálních pomûrech dané ob-

lasti a pfiedev‰ím v souvislosti

s politikou zamûstnanosti.

Trochu jsme odboãili od hospo-
dafiení Bytermu v loÀském roce.
Jak jsem se jiÏ zmínila v úvodu,

prostfiedky v hospodafiení nám

chybûly a ty, které Byterm získal,

byly pouÏity efektivnû. V̆ daje

Bytermu se skládají z pûti dÛleÏi-

t˘ch poloÏek. Jedná se o jmenovi-
té akce, jsou to akce rozsáhlej‰ího

charakteru - fasády, v˘mûna oken,

oprava stfiech, vybudování kanali-

zaãních pfiípojek. Dal‰í poloÏkou

jsou údrÏba a opravy havarijního
charakteru - ve‰keré opravy v by-

tech, drobnûj‰í opravy stfiech 

apod. Tfietí poloÏku tvofií zafiizo-
vací pfiedmûty - sporáky, vany, u-

myvadla, kotle atd. Dal‰í poloÏ-

kou jsou v˘daje na provoz organi-

zace Byterm v rozsahu 12 % a po-

slední poloÏku pfiedstavují sluÏby,



jako je odklízení snûhu, revize,

provedení vyúãtování tepla fir-

mou Viterra atd. Dal‰í peníze jsou

pouÏity na poji‰tûní nemovitostí,

splátky pÛjãek, platy domovníkÛ,

soudní poplatky atd. Celkov˘ roz-

poãet na‰í organizace tvofií pouze

prostfiedky vybrané z nájmu. Do

jmenovit˘ch akcí bylo investová-

no 5,5 mil. Kã, do oprav a hava-

rijní údrÏby 6,5 mil Kã, do zafiizo-

vacích pfiedmûtÛ 3 mil. Kã a 2,5

mil. korun bylo pouÏito na provoz

organizace.

KdyÏ jste nastupovala do funkce
fieditelky Bytermu v dubnu loÀ-
ského roku, mûla jste konkrétní
pfiedstavy o tom, jak zkvalitnit
sluÏby v oblasti bydlení pro obãa-
ny? Podafiilo se vám z va‰ich
pfiedstav uvést nûco do praxe?
Mé pfiedstavy se v˘raznû neli‰ily

od praxe. Tato práce obná‰í ze se-

dmdesáti procent komunikaci

s obãany. Hovofiím s nimi o jejich

problémech ve vztahu k bydlení

a pfiedev‰ím o fie‰ení tûchto pro-

blémÛ. Domnívám se, Ïe tato

stránka vûci byla v minulosti opo-

míjena.

Dafií se vám s nájemníky komu-
nikovat?
Já doufám, Ïe ano. VÏdycky se

snaÏíme najít spoleãnou fieã

a v rámci moÏností dan˘ problém

vyfie‰it ke spokojenosti nájemní-

ka.

Osmého bfiezna projednávala ra-
da mûsta také odpisy nedobyt-
n˘ch pohledávek za nájemníky.
Znamená to, Ïe pokud se nûkdo
rozhodne pfiestat platit nájem, po
urãité dobû se mu dluh vymaÏe?
To rozhodnû ne! K odpisÛm do‰lo

u pohledávek, které jsou právnû

nezaji‰tûné - promlãené. PoÏádali

jsme o odpis pohledávek, které

vznikly jiÏ v roce 1993 - 1994

a v dne‰ní dobû jiÏ nejsou Ïalova-

telné. Organizace byla tûmito

dluÏn˘mi ãástkami zatíÏena del‰í

dobu. Druhou skupinu pohledá-

vek tvofií zesnulí obãané - nájem-

níci, u kter˘ch bylo dûdické fiízení

neúspû‰né, to znamená, Ïe se ne-

podafiilo dluÏnou ãástku uplatnit

u pozÛstal˘ch. Celková v˘‰e po-

hledávek u nájemních bytÛ ãiní

229 421 Kã a 32 385 Kã u neby-

tov˘ch prostor. Dal‰í podstatnou

ãástku tvofií pohledávky v celkové

v˘‰i 616 850 Kã. Jedná se o pfií-

pady, které sice byly zaÏalovány

uÏ v letech 1996 - 1998 a nabyly

právní moci, ov‰em dluÏníci jsou

nezvûstní. Odstûhovali se napfií-

klad do zahraniãí, jejich pohyb

není znám nebo jsou natolik pfied-

luÏení, Ïe jsou jejich dluhy nevy-

mahatelné. Jedná se ov‰em o do-

ãasn˘ odpis, vzhledem k tomu, Ïe

probíhají dal‰í kroky, které by

mohly dluÏné pohledávky získat

zpût. MÛÏe nastat i taková situace,

která bude pro na‰i organizaci

velmi pfiíznivá a k níÏ do‰lo pfied

nûkolika dny, kdyÏ správce kon-

kurzní podstaty jednoho na‰eho

dluÏníka oznámil, Ïe nám pouká-

Ïe na ná‰ úãet jeho dluÏné finanã-

ní prostfiedky. Je to záleÏitost, kte-

rá potû‰í uÏ vzhledem k tomu, Ïe

se jiÏ nepoãítalo s tím, Ïe se kon-

krétní ãástka mÛÏe jednou vrátit.

Máte pro obãany uÏívající byty
v panelov˘ch domech pfiíznivé
informace o státních dotacích na
opravy panelov˘ch domÛ? Jak˘
je rozdíl mezi dotacemi na rege-
neraci panelov˘ch sídli‰È a opra-
vami a rekonstrukcemi panelo-
v˘ch domÛ?
Dotace jsou vyhlá‰eny opravdu

jen na opravy domÛ postaven˘ch

panelovou technologií. V loÀ-

ském roce jsme získali dotace na

opravu balkónÛ na Dukelské ulici

ã. 1, na opravu stfiechy na

Pivovarské ã. 12 a na opravu stfie-

chy na ulici Pfiíkopy ã. 6. V leto‰-

ním roce máme poÏádáno o dota-

ci na opravu balkónÛ na Dukelské

ulici ã. 2 a na opravu stfiechy na

Vûtrné ulici ã. 2, 4 a 6. Dotace ma-

jí pfiísná pravidla. Jsou urãeny na

stavební konstrukce, opravy bal-

kónÛ apod. Do oprav nesmí b˘t

zahrnuta napfiíklad v˘mûna oken,

dvefií nebo termofasády.

Regenerace panelového sídli‰tû je

v podstatû zvelebení plochy, roz-

‰ífiení parkovi‰tû, v˘sadba zelenû,

vybudování dûtsk˘ch hfii‰È, chod-

níkÛ apod., a rekonstrukcí panelo-

v˘ch domÛ se rozumí oprava do-

mu samotného. Nejvût‰í investiã-

ní akcí leto‰ního roku bude opra-

va domu na Pivovarské ulici ã. 1,

kde je kvûtináfiství. PÛjde o rekon-

strukci fasády a ãásteãnou v˘mû-

nu oken. Mezi dal‰í v˘znamné

akce bude patfiit dokonãení opra-

vy balkonÛ na Dukelské ulici ã. 1,

vybudování kanalizaãních pfiípo-

jek, tam poãítáme s velk˘mi v˘-

daji, dále to bude v˘mûna stfie‰-

ních plá‰ÈÛ na námûstí Míru ã. 8

a na Hornomûstské ulici ã. 10, no-

vá fasáda a v˘mûny domovních

odpadÛ na ulici Julia Sedláka

a dal‰í bûÏné opravy - nátûry o-

ken, malování chodeb apod. Dal‰í

v˘daje pÛjdou na revize hromo-

svodÛ, elektro, plynu a poÏární

bezpeãnost.

MÛÏe si mûsto vzít od bankovní-
ho ústavu dlouhodob˘ úvûr na ty
opravy panelov˘ch domÛ, na nûÏ

se nevztahuje státní dotace (ter-
mofasáda, plastová okna, nové
vstupní dvefie apod.)?
Jak jste sám fiekl, úvûr by si mu-

selo vzít mûsto, nikoliv Byterm.

Na tuto otázku by odpovûdûl asi

nejlépe starosta Ing. Petr Klouda.

Ov‰em pokud je mi známo, sou-

ãasná politika mûsta zní: nezadlu-

Ïovat se. Mûsto si vzalo úvûr na

pfielomu roku 2002 - 2003, kdy se

jednalo o ãástku 1 mil. 600 tis.

Kã, která se pouÏila na opravu by-

tového fondu stfiedního rozsahu,

a od tohoto roku zaãne Byterm

tento úvûr splácet.

Poslední otázka souvisí s rekon-
strukcí bytového domu na
Bartákovû ulici ã. 24. Dfiíve tento
dÛm slouÏil matkám s dûtmi v tís-
ni, v souãasné dobû rada mûsta
na návrh Bytermu vzala na vûdo-
mí navrÏenou koncepci staveb-
ních úprav pro v˘stavbu nov˘ch
bytÛ. MÛÏete k tomu fiíci podrob-
nûj‰í informace?
Podmínky v tomto domû nebyly

pro v‰echny nájemníky vÏdy dÛ-

stojné. Jednalo se napfiíklad o ne-

vyhovující spoleãné sociální zafií-

zení a také se ne vÏdy uhlídalo,

zda tam nûktefií nájemníci nebyd-

lí takfiíkajíc naãerno. ProtoÏe se

také vyskytly komplikace s vyú-

ãtováním vody a spotfiebou elek-

trické energie, k tomu se pfiidaly

i dal‰í problémy, rozhodla rada

mûsta ukonãit zpÛsob uÏívání do-

mu pro matky s dûtmi v tísni

a dÛm byl vrácen k fiádnému ná-

jemnímu bydlení. Na‰e organiza-

ce nechala v souãasné dobû zpra-

covat projektovou dokumentaci

a vzhledem k tomu, Ïe se ve mûs-

tû staví pÛdní vestavby ãili byty

spí‰e malometráÏní, navrhli jsme

radû mûsta vybudovat byty, které

by mûly kolem 70 - 80 m2.

Financování v˘stavby by se zfiej-

mû uskuteãnilo formou kauce po-

skytnuté budoucími nájemníky.

Náklady na celkovou rekonstruk-

ci domu se budou pohybovat fiá-

dovû v nûkolika miliónech korun

a Byterm by ze svého rozpoãtu ta-

kovou investici nemohl financo-

vat. Otázku financování ale je‰tû

bude fie‰it rada mûsta. Je potfieba

fiíci, Ïe se bude jednat o velmi

pûkné byty a v˘stavba by mûla

zaãít v roce 2005.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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Byterm R˘mafiov
organizace zaji‰Èující správu bytového 

a nebytového fondu mûsta R˘mafiova

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici:

vedoucí provozní technik
PoÏadavky:
• S· vzdûlání stavebního smûru

• znalost práce na poãítaãi (Word, Excel)

• praxe ve stavebnictví (min. 3 roky)

• samostatnost, odpovûdnost a preciznost

• organizaãní a komunikaãní schopnosti

• manuální zruãnost

• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• Zpracovávání návrhu oprav a rekonstrukcí bytového a domov-

ního majetku mûsta, vãetnû stavebnû technického fie‰ení a fi-

nanãních poÏadavkÛ.

• Provádûní koordinace dodavatelsk˘ch prací pfii realizaci oprav

a rekonstrukcí, kontroly jejich postupu, prÛbûhu, kvality a ná-

kladovosti.

• Zaji‰Èování provozu a údrÏby strojního zafiízení v obytn˘ch 

domech a ostatních budovách a objektech v majetku mûsta.

• Zaji‰Èování odborn˘ch revizí, poÏárních prohlídek a BOZ 

v obytn˘ch domech a objektech v majetku mûsta, vãetnû opatfie-

ní z nich plynoucích.

V pfiípadû va‰eho zájmu za‰lete svÛj Ïivotopis 

do 16. 4. 2004 na adresu:

Byterm R˘mafiov, p. o.

Palackého 11

795 01 R˘mafiov

BliÏ‰í informace podá:
Ing. Lenka Vavfiiãková, tel. 554 211 319.
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
INFORMACE PRO OBâANY

Vstupem âeské republiky do Evropské unie

k 1. kvûtnu 2004 vznikne automaticky obãanÛm

âeské republiky obãanství Evropské unie a tím i prá-

vo volit své zástupce do zastupitelského orgánu

Evropské unie - Evropského parlamentu. Poslanci

Evropského parlamentu jsou voleni na dobu pûti let.

Mandát poslance vzniká podle evropského volebního

zákona zahájením první schÛze Evropského parla-

mentu v novém pûtiletém funkãním období. Volby do

Evropského parlamentu pro období let 2004 - 2009 se

konají ve v‰ech ãlensk˘ch státech Evropské unie

v rozmezí od 10. do 13. ãervna 2004.

TERMÍNY - PRO VOLIâSKÉ SEZNAMY A VOLIâSKÉ PRÒKAZY
Od 13. 3. do 27. 5. 2004
Zaãátek a konec lhÛty pro poÏádání o vydání voliãského prÛkazu (po-

kud voliã nemÛÏe nebo nechce volit ve svém volebním okrsku), a to

písemn˘m podáním s ovûfien˘m podpisem doruãen˘m obecnímu ú-

fiadu na evidenci obyvatel nebo v zahraniãí zastupitelskému úfiadu.

Bfiezen - 9. 6. 2004
Obecní úfiad, odd. evidence obyvatel - vede seznam poÏadavkÛ o vy-
dání voliãsk˘ch prÛkazÛ a seznam vydan˘ch voliãsk˘ch prÛkazÛ,

vãetnû proveden˘ch úprav a ‰krtání v seznamech voliãÛ.

Duben - ãerven
Vedení a aktualizace seznamÛ voliãÛ, nahlíÏení do seznamÛ, opravy

v seznamech - na obecním úfiadu.

Do 27. 4. 2004
Koneãn˘ termín pro obãany jin˘ch ãlensk˘ch státÛ EU, pokud chtûjí

hlasovat v âR, pro to, aby si provedli na obecním úfiadu zápis o po-
bytu do evidence obyvatel - dostavit se osobnû.

Do 2. 5. 2004
Konec lhÛty pro voliãe, ktefií mají bydli‰tû mimo území âR, pro pfie-

dání písemné Ïádosti o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ vedeného
zastupitelsk˘m úfiadem.

Do 2. 5. 2004
Termín pro obãana jiného ãlenského státu EU pro podání Ïádosti
o zápis do seznamu voliãÛ pro volby do Evropského parlamentu, a to

u obecního úfiadu, kde je na evidenci obyvatel veden v evidenci po-

bytu - obecní úfiad zasílá komunikaãní centrále jiného ãlenského stá-

tu informaci o vÛli obãana volit na území âR - obecní úfiad pak do
27. 5. podá Ïadateli informace o tom, jak byla jeho Ïádost vyfiízena.

Do 22. 5. 2004
Obecní úfiad zanese do seznamu voliãÛ ty voliãe, ktefií nemají v mís-

tû trval˘ pobyt, ale ktefií zde vykonávají vojenskou sluÏbu, jsou v ne-

mocnici, v sociálním ústavu nebo v policejní cele a ktefií byli 

na obecní úfiad nahlá‰eni velitelem nebo správcem pfiíslu‰ného zafiízení.

Od 27. 5. 2004
Obecní nebo zastupitelsk˘ úfiad zahájí v˘dej voliãsk˘ch prÛkazÛ voli-
ãÛm, a to osobnû nebo osobû s plnou mocí s ovûfien˘m podpisem, 

anebo jej voliãi za‰le doporuãenû po‰tou.

BliÏ‰í informace - osobnû nebo telefonicky :
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor vnitfiních vûcí 

vedoucí odboru vnitfiních vûcí

p. Zdenûk Kudlák
kanceláfi dvefie ã. 306, telefon: 554 254 140

úsek evidence obyvatel a ohla‰ovny pobytu pí Iva Vepfieková
kanceláfi dvefie ã. 108, telefon: 554 254 143

UÏiteãná informace

Má jiÏ va‰e dopravní firma eurolicenci?
Po vstupu âeské republiky do Evropské unie bude dopravcÛm provo-

zujícím mezinárodní silniãní dopravu umoÏnûn pfiístup na trh v jednot-

liv˘ch ãlensk˘ch státech EU pouze s platnou eurolicencí. Tento doklad,

kter˘ umoÏní dopravcÛm po 1. kvûtnu 2004 pfiekraãovat hranice âeské

republiky, vydávají krajské úfiady. V Moravskoslezském kraji bylo vy-

dáno jiÏ 204 eurolicencí pro celkem 1358 vozidel.

„Eurolicence nahradí v souãasné dobû pouÏívaná zahraniãní vstupní
povolení a bude opravÀovat k provádûní bilaterálních, tranzitních ãi
tfietizemních pfieprav na území ãlensk˘ch státÛ EU,“ vysvûtlila Gabriela

Jursová z odboru dopravy a silniãního hospodáfiství KÚ MSK.

Eurolicence budou vydávány pro:

- mezinárodní silniãní motorovou dopravu nákladní - vozidla, jejichÏ

celková hmotnost pfiesahuje 6 tun nebo jejich uÏiteãná hmotnost

pfiesahuje 3,5 tuny

- mezinárodní silniãní motorovou dopravu osobní - autobusy a auto-

kary

Îádosti o vydání eurolicencí mohou podnikatelé podávat na odboru

dopravy KÚ MSK na pfiíslu‰ném formuláfii, kter˘ je k dispozici na

odboru i na webov˘ch stránkách kraje.

Kontakt:
Ing. Gabriela Jursová, vedoucí oddûlení dopravy KÚ MSK, 595 622

189, gabriela.jursova@kr-moravskoslezsky.cz

V pfiípadû potfieby dal‰ích informací kontaktujte zamûstnance
odboru dopravy, kter˘ je urãen pro okres Bruntál: Jaroslava
Lengsfeldová - tel. 595 622 680.

Îivnostensk˘ odbor MûÚ R˘mafiov
a Katherini Koláãková, tisková mluvãí Krajského úfiadu
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Upozornûní
Îivnostensk˘ úfiad upozorÀuje dopravce provozující vnitrostátní dopravu vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 tuny,

Ïe nejpozdûji do 31. 7. 2004 musí pfiedloÏit na místním Ïivnostenském úfiadu potvrzení o finanãní zpÛsobilosti pro období r. 2004.

Dne 1. 1. 2004 nabyl úãinnosti zákon 

ã. 438/2003 Sb., kter˘m se mûní zákon 

ã. 586/1992 Sb., o daních z pfiíjmÛ, ve znû-

ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré dal‰í zá-

kony.

Îivnostensk˘ zákon se tímto zákonem mûní

tak, Ïe se k dfiíve vydan˘m Ïivnostem s ná-

zvem Ïivnosti „âinnost úãetních poradcÛ,

vedení úãetnictví“ nebo „Vedení úãetnictví“

doplÀuje „... vedení daÀové evidence“.

Îivnostenská oprávnûní, která byla vydána

podle dosavadní právní úpravy, je Ïivno-

stensk˘ úfiad povinen do 1. 1. 2006 po pro-
jednání s podnikatelem nahradit prÛka-

zem Ïivnostenského oprávnûní v novém

znûní, a to: „âinnost úãetních poradcÛ, ve-

dení úãetnictví, vedení daÀové evidence“

nebo „Vedení úãetnictví, vedení daÀové 

evidence“. Tento úkon nepodléhá správní-

mu poplatku.

Vyz˘váme proto podnikatele, kter˘ch se ta-

to zmûna t˘ká, aby se dostavili na zdej‰í

Ïivnostensk˘ úfiad (ul. 8. kvûtna 48, 2. pat-

ro, kanceláfi ã. 308, tel. 554 254 254) k pro-

jednání jejich podnikatelské ãinnosti a ná-

slednû ke zmûnû Ïivnostensk˘ch listÛ.

Îivnostensk˘ odbor MûÚ R˘mafiov

Mûstské sluÏby dostaly pokutu za provoz recyklaãního dvora
V tomto pfiíspûvku bych chtûl in-

formovat nejen obãany

R˘mafiova o pravomocném roz-

hodnutí Ministerstva Ïivotního

prostfiedí âeské republiky ze dne

24. 2. 2004. Toto rozhodnutí po-

tvrzuje závady zji‰tûné âeskou

inspekcí Ïivotního prostfiedí a po-

tvrzuje oprávnûnost na‰ich stíÏ-

ností proti provozu dnes jiÏ údaj-

ného recyklaãního dvora

v R˘mafiovû na Palackého ulici.

Mûstské sluÏby R˘mafiov dostaly

pravomocnû pokutu ve v˘‰i 

50 000 Kã za poru‰ení zákona ve

vûci provozování údajného re-

cyklaãního dvora v R˘mafiovû na

Palackého ulici. Navíc âeská in-

spekce Ïivotního prostfiedí zaslala

dne 10. 3. 2004 v˘zvu na Krajsk˘

úfiad Moravskoslezského kraje,

odbor Ïivotního prostfiedí a ze-

mûdûlství, ve vûci pfiezkoumání

rozhodnutí, kter˘m byl spoleã-

nosti Mûstské sluÏby R˘-

mafiov, s. r. o., dle § 14 odst. 1 zá-

kona vydán souhlas k provozo-

vání zafiízení ke sbûru nebo v˘-

kupu a vyuÏívání odpadÛ, vãetnû

provozního fiádu. Cituji z v˘zvy

âIÎP: „... dle na‰eho názoru ne-
ní provozovatel oprávnûn provo-
zovat pfiedmûtné zafiízení (recyk-
laãní dvÛr), ponûvadÏ technické
podmínky areálu nevyhovují zá-
konu 254/2001 Sb., o vodách.“

Je jen s podivem, Ïe mûsto

R˘mafiov trvalo na nevyhovují-

cím stavu údajného recyklaãního

dvora a dle slov starosty mûsta

Ing. Petra Kloudy se postará o to,

aby zde zÛstal, a to i v pfiípadû,

kdy vûdûli spoleãnû s RNDr.

Franti‰kem âermákem, Ïe dvÛr

nevyhovuje. Dle mého názoru je

tato kauza natolik váÏná, Ïe by

mûli v˘‰e jmenovaní zástupci

mûsta uvaÏovat o odstoupení, po-

dobnû jako odstoupil zástupce

starosty Ing. Pavel Koláfi.

AlespoÀ je vidût, jaké si volíme

zastupitele a jaké má normální

obãan platící danû v tomto státû

zastání u orgánu na‰eho mûsta ve

vûci kulturního a hygienického

bydlení. Nikoho nic nezajímá,

a jen kdyÏ obãan po‰le stíÏnost

na inspekci, dostane se mu zado-

stiuãinûní a potvrzení jeho slov.

Beru tuto kauzu jako vítûzství

obãana nad úfiednick˘m ‰imlem

R˘mafiova.

Kompletní pfiepis odvolacího do-

pisu Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov,

rozhodnutí Ministerstva Ïivotní-

ho prostfiedí âR ve vûci pokuty

a v˘zvu âIÎP k pfiezkoumání

souhlasu s provozem dnes jiÏ 

údajného recyklaãního dvora na-

jdete na www.smeti.pc.cz.

Vlastní názor si obãan udûlá sám. 

Vrobel Radoslav

zeptali jsme se za vás

Recyklaãní dvÛr skloÀovan˘ ve v‰ech pádech
O r˘mafiovském recyklaãním

dvofie toho bylo napsáno tolik,

Ïe by tento písemn˘ materiál po-

kryl témûfi jedno vydání na‰ich

novin. Av‰ak skuteãnost, která

vypl˘vá z v˘‰e uvedeného dopi-

sovatelského pfiíspûvku, pfiimûla

na‰i redakci znovu oslovit kom-

petentní úfiedníky mûsta, aby se

opûtovnû vyjádfiili k nov˘m sku-

teãnostem a k celé problematice.

O rozhovor jsme poÏádali ve-

doucího odboru Ïivotního pro-

stfiedí a v˘stavby RNDr.

Franti‰ka âermáka.

Jak se mûsto staví k nov˘m sku-
teãnostem, které sdûluje ve svém
pfiíspûvku pisatel?
Chtûl bych v první fiadû zdÛraz-

nit, Ïe recyklaãní dvÛr, kter˘

jsme v první polovinû devadesá-

t˘ch let otevírali jako první 

v okrese, mûl, má a bude mít za

cíl slouÏit obãanÛm a Ïivotnímu

prostfiedí, v Ïádném pfiípadû pak

ohroÏovat a po‰kozovat obãany.

Dobfie si pamatuji situaci, kdy

obãané v podstatû nemûli legální

moÏnost zbavit se fiady zejména

nebezpeãn˘ch odpadÛ a ty po-

tom konãily v lep‰ím pfiípadû

v popelnici a na nebezpeãné

skládce (za geologick˘m prÛ-

zkumem), v hor‰ím pak pfiímo

v Ïivotním prostfiedí (ãerné

skládky, vylévání olejÛ, autoba-

terie v potoce atp.). Pro mûstské

sluÏby a potaÏmo pro mûsto sa-

mé by bylo jistû nejjednodu‰‰í

a finanãnû nejv˘hodnûj‰í Ïádné

zafiízení na sbûr odpadu nepro-

vozovat a tak jako fiada dal‰ích

obcí téÏ pouze splnit zákonem

danou povinnost zajistit sbûr ne-

bezpeãn˘ch odpadÛ tím, Ïe by-

chom dvakrát roãnû provedli

mobilní svoz.

Ze zku‰enosti v‰ak vím, jak by

to dopadlo pro Ïivotní prostfiedí.

Obdobn˘ v˘sledek by mûlo

i pfiemístûní tohoto zafiízení mi-

mo mûsto, protoÏe fiada obãanÛ

nemá moÏnost fie‰it v‰e za po-

moci auta, a pak by dopad na Ïi-

votní prostfiedí byl opût jedno-

znaãnû negativní. Pokud jde

o pokutu uloÏenou mûstsk˘m

sluÏbám âeskou inspekcí Ïivot-

ního prostfiedí, chtûl bych fiíci:

Pokud jde o fiízení vedené

âeskou inspekcí Ïivotního pro-

stfiedí z hlediska zákona o odpa-

dech, bylo toto fiízení zastaveno,

neboÈ nebyly shledány dÛvody

pro udûlení pokuty.

Pokuta uloÏená z hlediska záko-

na o vodách - zde bych chtûl vy-

svûtlit jednu podstatu. Situace na

recyklaãním dvofie je taková, Ïe

napfiíklad s pouÏit˘mi motorov˘-

mi oleji (jejich mnoÏství nepfie-

sáhne 200 litrÛ) je manipulováno

nad záchytnou vanou, coÏ zdej‰í

odbor Ïivotního prostfiedí pova-
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Ïuje za dostateãné opatfiení.

Podobnû zabezpeãené olejové

hospodáfiství má fiada dal‰ích

podnikatelÛ, napfiíklad autome-

chanikÛ. Inspekce v‰ak vyslovila

názor, Ïe dostateãn˘m opatfiením

by mûla b˘t nepropustná, do jím-

ky vyspádovaná podlaha. Jde te-

dy o spor, kdy Ïádn˘ pfiedpis ne-

stanovuje, pro jaké mnoÏství

a za jak˘ch podmínek jiÏ nestaãí

pouze záchytná vana, jde tedy

o hranici v podstatû subjektivní.

Dále bych chtûl konstatovat, Ïe

skladovací hala, jíÏ vyuÏívá re-

cyklaãní dvÛr, je stavba z hledis-

ka vodního zákona zcela legální

(sdûlení odboru stavebního úfia-

du), provozovatel má platn˘ sou-

hlas krajského úfiadu, schválen˘

provoznû-manipulaãní fiád a ny-

ní i souhlas vodoprávního úfiadu,

vydaného na základû kladn˘ch

stanovisek správcÛ tokÛ. Situace

na recyklaãním dvofie je pro nás

dÛleÏitá, proto bude v leto‰ním

roce provedena rekonstrukce 

oplocení (vãetnû Ïivého plotu),

vybudovány sondy umoÏÀující

monitoring. Dovolte mi dále

konstatovat, Ïe recyklaãní dvÛr

slouÏí obãanÛm a Ïivotnímu pro-

stfiedí jiÏ deset let a za tuto dobu

nedo‰lo k Ïádné události, která

by mohla negativnû ovlivnit Ïi-

votní prostfiedí.

Zlé jazyky tvrdí, Ïe ne v‰echen
odpad pfiivezen˘ do recyklaãní-
ho dvora se separuje, ale konãí
na skládce v Malé ·táhli. Kde je
tedy pravda?
Se v‰emi odpady, které se vyse-

parují a opakuji je‰tû jednou -

v y s e p a r u j í (!), se nakládá

zpÛsobem, jak˘m s nimi naloÏe-

no b˘t má. Nebezpeãné odpady

jsou pfiedány ke zpracování 

oprávnûn˘m osobám, které mají

povolení pro nakládání s takov˘-

mi odpady. V Ïádném pfiípadû

neskonãí na skládce! Pokud by

nûkdo nûco takového zjistil, aÈ

mû na to okamÏitû upozorní

a budou z toho vyvozeny ty nej-

pfiísnûj‰í závûry. Pokud se jedná

o druhotné suroviny, které jsou

ve sbûrn˘ch hnízdech, o jednot-

livé vyseparované komodity,

i tyto se uplatÀují na trhu. MÛÏe

nastat mimofiádná situace, kdy

u papíru dojde k tomu, Ïe do

kontejneru nûkdo vyhodí napfií-

klad dûtské pleny. Pochopitelnû

Ïe takov˘ odpad jiÏ nikdo netfiídí

a obsah konãí opravdu na sklád-

ce. Pokud je to ãistá vyseparova-

ná sloÏka, tak ji mûstské sluÏby

uplatní na trhu.

Jiná situace nastane, pokud neu-

káznûn˘ obãan hodí pfies plot re-

cyklaãního dvora pytel s domov-

ním odpadem. Ten samozfiejmû

jiÏ nikdo nepfiebírá a neseparuje

jednotlivé sloÏky. Pokud tam

ov‰em obãan pfiinese plasty, ko-

vy, papír, sklo, tak v‰echny tyto

komodity jsou uplatnûny na trhu.

V Ïádném pfiípadû nekonãí na

skládce. Opût zdÛrazÀuji, pokud

nûkdo zjistí, Ïe je tomu jinak, tak

bych ho prosil, aby mû na to 

upozornil, protoÏe i v tomto pfií-

padû bychom takovou situaci ne-

trpûli.

Jak ãasto se jednotlivé komodi-
ty vãetnû nebezpeãného odpadu
vyváÏejí z mûsta?
Je to podle kapacity a podle situ-

ace na trhu. Slisované balíky

PET lahví, které mohou lidé

spatfiit v recyklaãním dvofie, ãe-

kají na lep‰í odbytové podmín-

ky. Odpad se odváÏí jinak vÏdy,

kdyÏ je naplnûna kapacita.

O ve‰kerém pohybu odpadu na

recyklaãním dvofie se vede pfie-

depsaná pfiísná evidence, coÏ je

v podstatû skladové hospodáfi-

ství. To znamená, Ïe o v‰em, co

se pfiijímá, pfiedev‰ím z fiady ne-

bezpeãného odpadu, je proveden

zápis. Stejn˘ postup se dûje pfii

exportu odpadu z recyklaãního

dvora. Provozovatel recyklaãní-

ho dvora má za povinnost jednou

roãnû odevzdávat tuto evidenci

pfiíslu‰nému státnímu orgánu,

kter˘ dÛslednû na základû této 

evidence kontroluje tyto náleÏi-

tosti.

Které orgány provádûjí kontroly
recyklaãního dvora?
Jednak je to zdej‰í odbor Ïivotní-

ho prostfiedí, úsek odpadového

hospodáfiství, dále v pravideln˘ch

intervalech inspekce Ïivotního

prostfiedí, která dosud neshledala

Ïádné závady, a kontrolu provedl

v nedávné dobû také Krajsk˘ ú-

fiad Moravskoslezského kraje.

V minulém vydání na‰ich novin
se ãtenáfi pozastavuje nad tím,
Ïe obãané nebudou nadále zv˘-
hodÀováni za separaci odpadu.
Proã se mûsto rozhodlo uãinit
tento krok a zru‰ilo zv˘hodÀo-
vání pro obãany, ktefií dÛslednû
separovali odpad?
Tazatele jsme jiÏ písemnû o tom-

to problému informovali.

Motivace k separování odpadu

byl také dÛvod, proã jsme

v R˘mafiovû v roce 1994 jako

jedna z mála a jedna z prvních

obcí tento systém zavádûli. Vedle

jednoznaãn˘ch pozitiv v‰ak vedl

i k nûkter˘m, jinou skupinou 

obyvatel kritizovan˘m problé-

mÛm - k vzniku ãern˘ch skládek

(nûktefií lidé sledovali pouze 

ekonomick˘ efekt, odpady netfií-

dili, a aby nemûli tolik odpadÛ,

zbavovali se jich na ãern˘ch

skládkách). Docházelo téÏ ke

zneuÏívání recyklaãního dvora

k odkládání zbytkového odpadu

(to vedlo aÏ k petici obãanÛ za

jeho zru‰ení), dále se zaãala roz-

máhat tzv. „odpadová turistika“ -

odná‰ení odpadÛ do cizích po-

pelnic. Velice podstatn˘m dÛvo-

dem v‰ak byla skuteãnû otázka

nákladovosti. On totiÏ stát na

stranû jedné separaci podporuje,

na stranû druhé v‰ak nevytváfií

podmínky pro ekonomické vyu-

Ïití vyseparovan˘ch surovin a li-

mituje absolutní v˘‰i poplatku

za odpady.

Otázkami, jak pro mûsto získat

v˘hodné dotace, se mûsto inten-

zivnû zab˘vá ve v‰ech oblastech

a myslím, Ïe se nám to pomûrnû

dobfie dafií. Neexistuje v‰ak Ïád-

ná dotace na provoz a ta, alespoÀ

podle m˘ch znalostí jednotliv˘ch

sektorov˘ch a spoleãného regio-

nálního operaãního programu,

nebude moÏná ani z fondÛ EU.

Podstatné téÏ je, Ïe Ïijeme v de-

mokracii, kde i otázka zpÛsobu

nakládání s odpady je v kompe-

tenci zastupitelstva mûsta. O za-

chování, ãi nezachování k sepa-

raci motivujícího systému se

mezi zastupiteli vedla asi roãní

diskuse, která nakonec skonãila

schválením nové vyhlá‰ky, která

tuto motivaci zru‰ila. Jedná se

v‰ak o otázku k ‰ir‰í diskusi

(a to i o moÏnostech ãerpání

z fondÛ EU).

Máte, pane doktore, pro dne‰ní
rozhovor pfiipravenu nûjakou
ryze pozitivní a uÏiteãnou radu
pro obãany v souvislosti
s ochranou Ïivotního prostfiedí?
Pfii nastávajícím jarním období

budou mnozí lidé uklízet své za-

hrádky. Chtûl bych pfii této pfiíle-

Ïitosti fiíci, Ïe i zahradní odpad je

schopen od nich pfievzít recyk-

laãní dvÛr. Obãané nejsou vázá-

ni zákazem spalování organické-

ho odpadu, musí ov‰em dodrÏet

literu zákona a spalovat jen su-

ch˘ organick˘ odpad a musí se

tak dít zpÛsobem, aby se pfii do-

drÏení poÏárních pfiedpisÛ neob-

tûÏovalo okolí nad obvyklou mí-

ru. Také bych chtûl v‰em pfiipo-

menout, Ïe se blíÏí konec vege-

taãního klidu, a ti, kdo by chtûli

fie‰it pfiípadné kácení dfievin, tak

mají poslední pfiíleÏitost.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Provozní doba recyklaãního dvora je stanovena takto:
Pondûlí, stfieda, pátek od 12.00 hod. do 18.00 hod.

Úter˘, ãtvrtek, sobota od 8.00 hod. do 13.00 hod.

Harmonogram mobilních svozÛ
Svoz objemného odpadu a nebezpeãn˘ch odpadÛ s v˘jimkou kapaln˘ch nebezpeãn˘ch odpadÛ:

jarní svoz pro místní ãásti ........................................................... první sobota v mûsíci dubnu

jarní svoz pro R˘mafiov ............................................................... druhá sobota v mûsíci dubnu

podzimní svoz pro místní ãásti ................................................... první sobota v mûsíci listopadu

podzimní svoz pro R˘mafiov ....................................................... druhá sobota v mûsíci listopadu
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Jak oslaví R˘mafiov vstup do EU?
Mûsto R˘mafiov letos ãekají nejen opravy

komunikací, dostavba nov˘ch bytÛ, úprava

panelov˘ch sídli‰È a parkÛ, ale také nûkolik

v˘znamn˘ch spoleãensk˘ch a kulturních 

událostí, které pfiesahují hranice regionu,

tvofiíce pojítko mezi jeho Ïivotem a dûním

v celé âeské republice, ba Evropû. S pÛl-

nocí na 1. kvûtna vstoupíme do Evropské

unie. Celá zemû, nejen Praha, chystá pro

tuto pfiíleÏitost mohutné oslavy.

Moravskoslezsk˘ kraj napfiíklad pfiipravuje

slavnostní koncert v ostravském Domu

kultury v rámci DnÛ evropské kultury, kte-

ré probíhají od konce bfiezna do zaãátku

kvûtna, Bruntál hodlá v rámci oslav mimo

jiné osvítit Uhlífisk˘ vrch. Jak historick˘

akt vstupu do EU oslaví R˘mafiované? Co

pro nû pfiichystal odbor ‰kolství a kultury

mûstského úfiadu? Na to a dal‰í otázky

jsme se zeptali referentky odboru Irmy

Krejãí.

Jak plánuje odbor ‰kolství a kul-
tury r˘mafiovského mûstského
úfiadu oslavit vstup âeské repub-
liky do Evropské unie?
Hlavní akce, která se bude konat

ve ãtvrtek 29. dubna na námûstí

Míru, se jmenuje R˘mafiovsko
v pfiedveãer vstupu do Evropské
unie. Na pfiípravû se podílí pfiede-

v‰ím SSO· Prima a SVâ.

Program by mûl zaãít ve tfii hodi-

ny odpoledne úvodním projevem

starosty mûsta. Pozváni jsou také

zástupci Krajského úfiadu

Moravskoslezského kraje. Na ná-

mûstí bude postaveno pódium,

stánky a laviãky, na odpoledne je

pfiipraveno nûkolik vystoupení -

dûtí z matefisk˘ch ‰kol, maÏore-

tek, dechov˘ch kapel, vystoupí ta-

ké Keltgrass Band a program 

ukonãí koncert skupiny The Hero.

Studenti Soukromé stfiední odbor-

né ‰koly Prima ve spolupráci

s Evropsk˘m informaãním cent-

rem a SOU a OU zemûdûlsk˘m

mají v úmyslu pfiipravit nûkolik

stánkÛ tematicky zamûfien˘ch na

jednotlivé evropské státy. Budou

v nich prezentovat specifika tûch-

to zemí, nabízet informaãní mate-

riály a ochutnávku typick˘ch jídel.

O jaké zemû konkrétnû pÛjde?
V̆ bûr je dán pfiedev‰ím tím, ve

kter˘ch zemích leÏí na‰e partner-

ská a spfiátelená mûsta.

Snad bychom mohli pfiipome-
nout, se kter˘mi mûsty má
R˘mafiov uzavfieno partnerství
a která jsou spfiátelená.
Oficiální partnerské smlouvy má-

me uzavfieny se ãtyfimi mûsty.

Nejstar‰í byla uzavfiena s nûmec-

k˘m Schottenem v roce 1996, dá-

le s polsk˘m Ozimkem v roce

1997, v roce 1999 s francouz-

sk˘m Crosne, které je v podstatû

pfiedmûstím PafiíÏe, a koneãnû se

slovensk˘mi Krompachy v roce

2002. Tyto smlouvy se uzavírají

vÏdy na území obou partnersk˘ch

mûst. S Krom-

pachy byla

zatím

u z a -

vfiena pou-

ze na Slovensku

a právû letos bychom mûli recip-

roãnû podepsat smlouvu

v R˘mafiovû.

Ostatní mûsta, tedy italské Arco,

skotské Maybole a belgické

Beloeil, jsou spfiátelená. Jsou to

mûsta, která mají uzavfieny part-

nerské smlouvy s „na‰ím“

Schottenem. Vzniká tak jakási síÈ

vazeb mezi evropsk˘mi mûsty.

Jak dnes tyto kontakty fungují?
Zpoãátku ‰lo víceménû o vztahy

na úrovni oficiálních pfiedstavite-

lÛ jednotliv˘ch mûst. V souãas-

nosti se tyto vazby prohloubily

a roz‰ífiily pfiedev‰ím na nejmlad-

‰í generaci, tedy na Ïáky a studen-

ty ‰kol, ktefií se úãastní rÛzn˘ch

sportovních a kulturních setkání.

Vloni jsme se se studenty Primy, u-

ãili‰tû, gymnázia i základních ‰kol 

úãastnili Sportovního t˘dne v ital-

ském Arcu. Letos pojedou studen-

ti gymnázia na setkání stfiedo‰ko-

lákÛ do Holandska, v jehoÏ rámci

mají za úkol zpracovat urãit˘ pro-

jekt. Velmi intenzivnû probíhají

kontakty s polsk˘m Ozimkem.

Hlavní pfiedností rÛzn˘ch meziná-

rodních akcí je

m o Ï n o s t

p o -

z n á -

vat Ïivot

v jin˘ch evrop-

sk˘ch zemích a získávat nové

známosti. V̆ hodou dne‰ních stu-

dentÛ je fakt, Ïe mezi nimi jiÏ ne-

existuje jazyková bariéra, a tato

setkání jim umoÏÀují vyuÏít jejich

jazykové znalosti.

Letos bude v R˘mafiovû probíhat
také oficiální setkání zástupcÛ
partnersk˘ch mûst. Kdy pfiesnû se
bude konat a jak˘ bude jeho pro-
gram?
Setkání obãanÛ partnersk˘ch

a spfiátelen˘ch mûst neboli Tour

du Jumelage se bude konat od 

7. do 11. ãervence. Tuto kaÏdo-

roãní akci pofiádá vÏdy jedno

z mûst, letos poprvé se koná u nás.

Setkání se obvykle úãastní kolem

stovky zástupcÛ ze v‰ech spfiáte-

len˘ch zemí. UÏ nyní máme pfii-

hlá‰eno sto dvacet lidí. Program

je tentokrát zamûfien na turistiku,

aÈ pû‰í nebo cyklistickou. Na kaÏ-

d˘ den je stanovena urãitá trasa,

která pokaÏdé zaãíná v Malé

Morávce, kde budou zahraniãní

úãastníci ubytováni. Napfiíklad na

ãtvrtek 8. ãervence je naplánová-

na cesta do Karlovy Studánky

spojená s prohlídkou mûsteãka

a geologické expozice, na pátek

v˘‰lap na Pradûd. Na sobotu 10.

ãervence je pfiipravena náv‰tûva

Olomouce. Veãer v pátek 9. ãer-

vence by mûla b˘t, jak uÏ bylo fie-

ãeno, ve Stfiedisku volného ãasu

reciproãnû podepsána smlouva

s na‰ím slovensk˘m partnersk˘m

mûstem Krompachy. V rámci to-

hoto oficiálního veãera bude také

pfiipomenut vstup âeské a Slo-

venské republiky do Evropské 

unie.

Oslava vstupu na‰í republiky do
EU a Tour du Jumelage jsou te-
dy dvû nejv˘znamnûj‰í leto‰ní ak-
ce. Co dál pfiipravuje odbor ‰kol-
ství a kultury na tento rok?
Na záfií jsou pfiipraveny tradiãní

Lesnické, dfievafiské a myslivecké

dny, které se konají vÏdy jednou

za dva roky. Tuto akci dfiíve pofiá-

dalo mûsto. Koncepce kultury se

ov‰em zmûnila a hlavním pofiada-

telem jsou nyní Stfiedisko volného

ãasu spoleãnû s Mysliveck˘m

sdruÏením R˘mafiov, aãkoliv

i mûsto se bude na organizaci po-

dílet. Velk˘ podíl mají také místní

zpracovatelé dfieva, pfiedev‰ím fir-

my Katr, Silva servis, oslovují se

také RD R˘mafiov, Rojana a dal‰í

firmy. Stejnû jako v pfiedchozích

letech se akce koná v zahradû

Hedvy, nebude ov‰em probíhat po

celé tfii dny jako dfiíve, ale naopak

bude soustfiedûna do jediného dne.

Na jaké atrakce a soutûÏe se mÛ-
Ïeme letos tû‰it?
Silva servis chystá rÛzné dfievoru-

becké soutûÏe, opût se bude stfiílet

na asfaltové holuby, Stfiedisko

volného ãasu bude pofiádat soutû-

Ïe pro dûti atd. V souvislosti s dfie-

vafisk˘mi dny b˘vá obvykle vy-

hlá‰ena literární a v˘tvarná soutûÏ

urãená zvlá‰tû pro ‰koly. V minu-

l˘ch roãnících b˘valo s touto akcí

spojeno i páteãní sportovní odpo-

ledne, to ov‰em letos patrnû od-

padne. Jarmark eko-produktÛ,

kter˘ se dfiíve konal na námûstí, se

tentokrát pfiesune rovnûÏ do za-

hrady Hedvy, takÏe v‰echny 

atrakce budou soustfiedûny na je-

diné místo. O hudbu se tradiãnû

postarají dechové kapely.

VraÈme se na závûr je‰tû k pre-
zentaãní v˘stavû Regiontour
2004, která se uskuteãnila v led-
nu. S ãím se R˘mafiov na veletr-
hu pfiedstavil?
Mûsto R˘mafiov se na brnûnském

veletrhu Regiontour kaÏdoroãnû

prezentuje v rámci Euroregionu

Pradûd spoleãnû s dal‰ími ãtyfimi
Foto: archiv odbor ·K MûÚ R˘mafiov
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mûsty - Bruntálem, Vrbnem

a Krnovem. Zástupci kaÏdého

z tûchto mûst zároveÀ propagují

celé své okolí, tedy v na‰em pfií-

padû Malou Morávku, Horní

Mûsto, Starou Ves a ostatní obce.

Jaké bylo leto‰ní téma Va‰í pre-
zentace?
V tomto roãníku jsme se zamûfiili

na téma voda. Pfiipravili jsme te-

matickou v˘stavu, jejímiÏ opûr-

n˘mi body byla lázeÀská stfiedis-

ka na‰eho regionu, napfiíklad

Karlova Studánka, dále pfiehrada

Slezská Harta, ale také skuteã-

nost, Ïe v Jeseníkách b˘vá spous-

ta snûhu. Vytvofiili jsme vzdu‰nou

expozici, které dominovala plasti-

ka pfiedstavující vodopád, a v je-

jím rámci jsme prostfiednictvím

propagaãních materiálÛ prezento-

vali jednotlivá místa.

Úãastní se R˘mafiov i nûkter˘ch
dal‰ích veletrhÛ?
Ve dnech 15. aÏ 18. dubna se

chystáme na sedm˘ roãník v˘sta-

vy Dovolená a region, která se ko-

ná na ostravském v˘stavi‰ti âerná

louka pod zá‰titou námûstka hejt-

mana Moravskoslezského kraje

Ing. Josefa JalÛvky. Jde v podsta-

tû o obdobu brnûnského

Regiontouru. Kromû tûchto dvou

veletrhÛ se v únoru konala je‰tû

tfietí v˘znamná pfiehlídka, mezi-

národní veletrh v Praze s názvem

Holiday World. Ná‰ stánek tak

putuje po celé republice, z Brna

pfies Prahu do Ostravy. Kraj se sa-

mozfiejmû úãastní i veletrhÛ v za-

hraniãí, napfiíklad ve Stuttgartu

nebo v Poznani. Na‰e pfiímá úãast

na tûchto v˘stavách by byla pfiíli‰

nákladná, ov‰em prezentujeme se

na nich prostfiednictvím propa-

gaãních materiálÛ.

Myslíte si, Ïe kraj vûnuje dostatek
pozornosti rozvoji cestovního ru-
chu v na‰em regionu?
Myslím, Ïe ano. Situace je lep‰í

neÏ v dobû, kdy jsme patfiili pod

okresní úfiad. Moravskoslezsk˘

kraj se do znaãné míry opírá 

o atraktivitu JeseníkÛ, a dokonce

jiÏ vypracoval marketingovou

studii rozvoje cestovního ruchu.

Byly vytvofieny pracovní skupiny

destinaãního managementu, které

zpracovávají v rámci jednotliv˘ch

ãástí JeseníkÛ urãité balíãky pro-

duktÛ cestovního ruchu, zamûfie-

né na jistá témata a cílové skupi-

ny, tedy na rodiny s dûtmi, senio-

ry, mladé lidi, ‰koly, pro nûÏ tvofií

nabídku u‰itou pfiímo na míru.

Zdá se, Ïe kraj na rozvoj turistic-

kého ruchu u nás dost vsází.

Dûkuji za rozhovor. ZN

Co je to, kdyÏ se fiekne

Vûta „Velikonoce jsou svátky ja-

ra“ je nyní, s blíÏícím se 11. a 12.

dubnem, sly‰et na kaÏdém kroku.

Tato „pohanská“ charakteristika,

jejímÏ projevem je oslava znovu-

zrození pfiírody, kult plodnosti

a poãátek zemûdûlsk˘ch prací,

tvofií pozadí pozdûj‰ího kfiesÈan-

ského v˘kladu, kter˘ spatfiuje ve

velikonoãních svátcích pfiipomín-

ku ukfiiÏování a zmrtv˘chvstání

JeÏí‰e Krista. KfiesÈané stejnû ‰i-

kovnû, jako naroubovali na po-

hanskou tradici oslav zimního

slunovratu vánoãní pfiíbûh o naro-

zení Spasitele, v tomto pfiípadû

vyuÏili rituálního vítání jarní rov-

nodennosti (BoÏí hod velikonoãní

je vÏdy první nedûli po prvním

jarním úplÀku) k evokaci pfiíbûhu

z hlediska víry je‰tû v˘znamnûj‰í-

ho. Smrt a zmrtv˘chvstání Krista

pfiedstavuje základní kámen kfies-

Èanské vûrouky o nesmrtelnosti

lidské du‰e a jejím vstupu do no-

vého Ïivota, coÏ zjevnû souzní

s vnímáním pfiírodního kolobûhu.

Dodnes vedle sebe existují pohan-

ské zvyky a povûry (mrskut, bar-

vená vajíãka, beránek atd.) a cír-

kevní obfiady v symbióze.

KfiesÈanské tradici v‰ak pfiedchází

je‰tû tradice judaistická. Îidovsk˘

svátek pesach (odtud fiec. páscha

a lat. pascha = Velikonoce) neboli

pfiejití upomíná na pfiechod

Rudého mofie a vysvobození ÎidÛ

z egyptského otroctví. KfiesÈané,

ktefií tak dÛvtipnû aplikovali své

pojetí na pohansk˘ kult, se v‰ak

od Ïidovské interpretace od po-

ãátku snaÏili distancovat. I ãesk˘

pojem Velikonoce, tedy vlastnû

velká noc (mnoÏné ãíslo je podle

Vánoce), oãividnû poukazuje

k jedné konkrétní noci (pfiípadnû

dni, viz v ukrajin‰tinû Velyk den),

bûhem níÏ se slaví Kristovo vzkfií-

‰ení, a o nûjakém pfiechodu zde

nemÛÏe b˘t fieã. O tom, jak doko-

nale kfiesÈansk˘ v˘klad vytlaãil

dfiívûj‰í Ïidovsk˘ smysl jarních

svátkÛ a jak masovû se roz‰ífiil na

celou západní kulturu, svûdãí ne-

jen nepfieberné mnoÏství umûlec-

k˘ch dûl inspirovan˘ch pa‰ijo-

v˘m pfiíbûhem, ale i fakt, Ïe se

stal zdrojem inspirace jazykové,

tedy mnoh˘ch pfiísloví a rãení.

Jidá‰sk˘ gro‰
Jidá‰ I‰kariotsk˘ byl jedním

z dvanácti apo‰tolÛ, které si

Kristus vybral, aby ‰ífiili evangeli-

um. JeÏí‰ s nimi putoval po

Palestinû, hlásal pfiíchod boÏího

království, vyprávûl podobenství,

uzdravoval a konal zázraky. Jeho

uãedníci jej ve v‰em následovali

a naslouchali jeho slovÛm. Na

konci své cesty dorazili do

Jeruzaléma, které se stalo dûji‰-

tûm Kristova zatãení, odsouzení,

umuãení a koneãnû vzkfií‰ení.

Úloha apo‰tolÛ, vãetnû Jidá‰e, je

aÏ do pfiíchodu do Jeruzaléma ví-

ceménû pasivní. Teprve pfii po-

slední veãefii Pánû, kterou JeÏí‰

s uãedníky uspofiádal na oslavu

Velikonoc (v tu chvíli je‰tû Ïidov-

sk˘ch), Jidá‰ vystupuje do popfie-

dí. JeÏí‰ totiÏ oznámil apo‰tolÛm,

Ïe jeden z nich jej zradí. Byl to

právû Jidá‰, kdo krátce nato polib-

kem prozradil svého uãitele jeho

odpÛrcÛm. Dostal za to tfiicet

stfiíbrn˘ch ‰ekelÛ, tedy cenu za ot-

roka. Podle Matou‰e ji pozdûji

chtûl vrátit a nakonec se obûsil.

Role Jidá‰e je tedy krajnû zápor-

ná, b˘vá ãasto kladen do opozice

k absolutnû kladnému JeÏí‰i.

Najdou se v‰ak i tací, ktefií jeho

ãin posuzují jako nevyhnutelnost,

která naplÀovala BoÏí zámûr

(Borges) ãi za symbol vzboufience

proti Kristovû pasivitû (Mailer).

Nicménû pfiívlastek Jidá‰Ûv ãi ji-

dá‰sk˘ je uÏ provÏdy synonymní

ke zrádn˘, proradn˘, pokryteck˘,

fale‰n˘ a jidá‰sk˘ gro‰ znamená

totéÏ co odmûna za zradu.

Um˘t si ruce
Judea byla v dobû Kristova Ïivota

v podruãí fiímského císafiství.

V letech 26 - 36 n. l. byl jejím

správcem Publius Pontius Pilatus,

zvan˘ téÏ nesprávnû Pilát

Pontsk˘. Pilatus nebyl Îidy pfiíli‰

oblíben. Byl pfiedstavitelem moci,

které se museli podrobit, a navíc

údajnû vybíral peníze z jejich

chrámu a, fieãeno souãasn˘m ja-

zykem, investoval je do záleÏitos-

tí svûtského charakteru, byÈ vefiej-

nû prospû‰n˘ch (napfi. do stavby

vodovodu). Dnes jej známe jako

JeÏí‰ova soudce, kter˘ jej vydal

k popravû. Jeho role v‰ak nebyla

tak jednoznaãná. Pilatus patrnû

nemûl v úmyslu tvrdû trestat mu-

Ïe, kter˘ mu nepfiipadal nebezpeã-

n˘. Mûl dokonce vÛli jej propus-

tit. O Ïidovsk˘ch svátcích bylo to-

tiÏ zvykem osvobodit jednoho

vûznû. Pilatus dal ÎidÛm na v˘bûr

mezi JeÏí‰em a Barabá‰em, od-

souzen˘m za zabití. Dav rozvá‰-

nûn˘ch HebrejcÛ zvolil Barabá‰e

a tím vlastnû JeÏí‰e sám odsoudil

k smrti. Pilatus poté vyjádfiil svÛj

odstup od tohoto nespravedlivého

ortelu tím, Ïe si umyl ruce a pro-

hlásil: „Já nejsem vinen smrtí to-

hoto ãlovûka; je to va‰e vûc.“

Antipatie vysok˘ch hodnostáfiÛ

Ïidovské náboÏenské obce poté

je‰tû prohloubil, kdyÏ nad hlavu

odsouzeného nechal pfiipevnit ná-

pis „JeÏí‰ Nazaretsk˘, král Ïidov-

sk˘“ coby oznaãení JeÏí‰ova pro-

vinûní, za které byl odsouzen.

Latinskou zkratku INRI mÛÏeme

ãíst na kfiíÏi dodnes.

Projít si svou kalvárii
Poãe‰tûné slovo kalvárie pochází

z latinského calvariae locus nebo-

li místo lebky (lebka je aramejsky

golgota) a oznaãuje pahorek ne-

daleko Jeruzaléma, na nûmÏ byl

JeÏí‰ Kristus ukfiiÏován. Podle 

evangelistÛ byla JeÏí‰ova cesta na

Golgotu, resp. Kalvárii plná utr-

pení. Kristus byl bit holí, na hlavu

mu nasadili místo královské trno-

vou korunu a posmívali se mu.

Jak tvrdí Jan, musel cestou na po-

pravi‰tû nést svÛj kfiíÏ, ostatní 

uvádûjí, Ïe mu jej nesl ·imon

z Kyrény. Dosud se na Velk˘ pá-

tek pfiipomíná JeÏí‰ova trpitelská

cesta se ãtrnácti zastaveními, zva-

ná téÏ kfiíÏová (lat. via crucis). Na

vrcholu kopce JeÏí‰e pfiibili na

kfiíÏ mezi dva lotry, rozebrali si je-

ho obleãení, dali mu pít víno se

Ïluãí a nechali jej proÏívat ne-

zmûrná muka. Smrt ukfiiÏováním

pfiíslu‰ela otrokÛm a vzboufien-

cÛm, a byla tudíÏ velmi poniÏují-

cí. Trvala dlouho, byla provázena

velk˘mi bolestmi, protoÏe odsou-

zen˘ byl pfiibit hfieby skrz zápûstí

a nárty, byl vystaven poãasí a sko-

nával jen velmi pomalu. I proto se

rãení „projít si svou kalvárii“ dnes

uÏívá ve smyslu proÏít velké utr-

pení. Utrpení v‰ak má b˘t podle

bible následováno vykoupením

a osvobozením. Tak jako JeÏí‰

zemfiel a znovu vstal, tak i du‰e

má po smrti vejít do nového Ïivo-

ta. Po chvílích smutku má pfiijít

radost. Právû ta radost, která patfií

k VelikonocÛm, aÈ uÏ je slavíme,

jak a proã chceme. ZN

Na téma Velikonoce
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Zamy‰lení

Událost

Povolání pro ãistou du‰i aneb Pan uãitel byl dfiíve pojem
Jako dítka ‰kolou povinná jsme 28. bfiezen,

tedy den, kdy svátek slaví v‰ichni uãitelé,

vyuÏívali jako pfiíleÏitost trochu se ulít z kaÏ-

dodenních ‰kolních povinností. Na tabuli se

skvûla více ãi ménû vtipná gratulace a v‰ich-

ni do jednoho jsme doufali, Ïe ten, kdo má

svátek, pfiece nebude zkou‰et.

Dnes se na svátek uãitelÛ trochu pozapomnû-

lo. V̆ jimku snad tvofií kaÏdoroãní setkání zá-

stupcÛ nûkter˘ch mûst a obcí s vedením ‰kol

a jubilujícími nebo na zaslouÏen˘ odpoãinek

odcházejícími pedagogy. Je dobfie, Ïe tuto

vskutku pûknou tradici se snaÏí udrÏet i na‰e

mûsto R˘mafiov. MoÏná by proto nebylo na

‰kodu chvíli se v tom nikdy nekonãícím spû-

chu zastavit a tro‰ku popfiem˘‰let nejen o svát-

ku jako takovém, ale vÛbec o ‰kole a uãitel-

ském povolání. NeboÈ je-li vykonáváno s lás-

kou a témûfi s bezbfiehou trpûlivostí, pak je

skuteãnû posláním, a ne jen pouh˘m zamûst-

náním.

A tak si vzpomeÀme tfieba na úplnû první pa-

ní uãitelku ãi pana uãitele, ktefií v na‰ich dût-

sk˘ch hlaviãkách dokázali zmûnit tu nepfie-

hlednou zmûÈ ãárek, háãkÛ a koleãek v první

písmenka a slabiky. Pamatujete si je‰tû ten

hrd˘ pocit, kdyÏ jste dokázali pfieãíst první

slovo, vûtu, a pak dokonce celou kníÏku?

·kola a ‰kolství vÛbec je oblast, o které mluvit

se cítí b˘t oprávnûn témûfi kaÏd˘ z nás. V‰ichni

jsme pfiece nûkolik stupÀÛ ‰kolní docházky ab-

solvovali, ti star‰í mají za sebou tfieba i nûko-

lik navzájem si odporujících, ale ve své dobû

zaruãenû správn˘ch reforem ‰kolství.

Jen málo si uvûdomujeme, jak nesmírnû ná-

roãn˘m a tûÏk˘m obdobím musely ãeské

‰koly v posledních letech projít. Objevila se

spousta nov˘ch vzdûlávacích programÛ, 

uãebnic, pfiedmûtÛ i cel˘ch oborÛ. Do‰lo

k ohromnému rozvoji informaãních techno-

logií, kolem nás je spousta najednou dostup-

n˘ch informací, ve kter˘ch se potfiebujeme 

orientovat a dokázat je správnû utfiídit.

Druhou stranou mince je ale nárÛst rÛzn˘ch

v˘chovn˘ch problémÛ, od drobnûj‰ích pro-

hfie‰kÛ, pfies uÏívání drog aÏ po brutální ãiny,

jak˘ se stal nedávno na Svitavsku. Ve tfiídách

se dnes uãí také mnohem více zdravotnû, v˘-

vojovû ãi sociálnû handicapovan˘ch dûtí.

To v‰e klade velké nároky právû na osobnost

uãitele. Na jeho samostatnost, vzdûlanost.

·kola se za uplynulá léta opravdu v˘raznû

zmûnila. Pfiechod z autoritativní ‰koly ke

‰kole demokratické, svobodné je v‰ak patr-

n˘. I ti nejpasivnûj‰í z nás, aÈ uÏ Ïáci, rodiãe

nebo uãitelé, jsou mûnícím se svûtem kolem

nás nuceni mûnit se také. A mûnit se bude dál

i ‰kola.

Pfiesto si ale myslím, Ïe ten správn˘ kantor,

na kterého se vzpomíná cel˘ Ïivot, musí mít

právû tu ãistou du‰i, s níÏ vykonává své ne-

lehké povolání. A právû hodnû takov˘ch pfie-

ji v‰em ÏákÛm a rodiãÛm.

Zpûtnû pak pfieji v‰em pedagogÛm

k jejich svátku vnímavé, ‰ikovné Ïáky a tole-

rantní, ke spolupráci se ‰kolou vÏdy ochotné

rodiãe po cel˘ rok, a nikoli právû jen 

28. bfiezna.

Díky vám, kantofii! JiKo

Uãitelé slavili svátek, ‰kolství v‰ak nemá na rÛÏích ustláno
Na stfiedu 24. bfiezna pfiipravilo

Stfiedisko volného ãasu ve spolu-

práci s r˘mafiovskou radnicí set-

kání pedagogÛ u pfiíleÏitosti Dne

uãitelÛ. Setkání, které má u nás le-

titou tradici, se letos zúãastnilo

celkem dvaadvacet kantorÛ.

Scházejí se na nûm pfiedev‰ím ju-

bilující pedagogové, kantofii, ktefií

opou‰tûjí svá místa, leckdy po

tfiech, nûkdy i ãtyfiech desítkách

let, a odcházejí na zaslouÏen˘ od-

poãinek, ale i zástupci vedení jed-

notliv˘ch ‰kol, zástupci r˘mafiov-

ské radnice a ãlenové komise pro

v˘chovu a vzdûlávání.

Slavnostního podveãera se zú-

ãastnil také starosta mûsta Petr

Klouda a v‰echny pfiítomné uvíta-

la pfiedsedkynû komise pro spole-

ãenské záleÏitosti Kvûtoslava

Sicová. Starosta pozdravil v‰ech-

ny pedagogy a zdÛraznil, Ïe leto‰-

ní ‰kolní rok je pro r˘mafiovské

‰kolství velmi boufiliv˘. Struãnû

informoval pfiítomné o sledu udá-

lostí t˘kajících se stfiedního ‰kol-

ství ve mûstû.

„V plánu bylo slouãení gymná-
zia a Stfiedního odborného uãi-
li‰tû a odborného uãili‰tû od
1. záfií leto‰ního roku, coÏ také
schválila rada mûsta. Pfied-
cházela tomu fiada jednání, na
kter˘ch se podafiilo slouãení po-
sunout na 1. 9. 2008. Situace se
v‰ak dále vyvíjela, projednávalo
ji zastupitelstvo kraje. Problém
byl natolik váÏn˘, Ïe hrozilo
slouãení ‰kol s jin˘mi ‰kolami
v Bruntále nebo Albrechticích.
V souãasnosti se jedná o záleÏi-
tost stále otevfienou. V pondûlí
29. bfiezna budu mít jednání spo-

leãnû se starostou mûsta
Bruntálu a Krnova na Krajském
úfiadû Moravskoslezského kraje
u námûstkynû hejtmana a vedou-
cí ‰kolského odboru kraje paní
Weningerové, kde bychom chtûli
komplexnû fie‰it celou situaci
stfiedního ‰kolství b˘valého okre-
su Bruntál,“ fiekl starosta mûsta

Petr Klouda a dodal, Ïe jako by

problémÛ nebylo dost, pfiidávají

se dal‰í v podobû ru‰ení základ-

ních ‰kol v Horním Mûstû a ve

Staré Vsi, které nedostaly od

kraje povolenu v˘jimku v poãtu

ÏákÛ a nebudou od nového ‰kol-

ního roku dále existovat. Îáci

tûchto ‰kol, jak sdûlil starosta,

budou dojíÏdût na r˘mafiovské

základní ‰koly. „Snahou kraje je

maximální úspora financí vzhle-
dem ke znaãnému úbytku dûtí.
Na tyto problémy existují pocho-
pitelnû rÛzné názory,“ podotkl

Petr Klouda.

Podpofiil rovnûÏ uãitele v názoru,

Ïe ‰estnáctibodová stupnice sice

mnoh˘m vylep‰ila mzdové odmû-

ny, ov‰em s tím, Ïe se za pár dnÛ

dovûdûli, Ïe ztrácejí polovinu tfii-

náctého a ãtrnáctého platu a v ko-

neãném dÛsledku tak o své peníze

pfiijdou. Starosta dále pfiipomenul,

Ïe na obzoru je nov˘ ‰kolsk˘ zá-

kon a s ním by mûly pfiijít i v˘-

znamné zmûny ve zpÛsobu vyu-

ãování. Vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe

v‰echny problémy a nové pod-

mínky vyuãovacího procesu uãi-

telé ãasem zvládnou s tím, Ïe pri-



Dvû malé zpovûdi

oritu bude tvofiit snaha o zachová-

ní dobrého jména ‰koly a dobrá

pfiipravenost ÏákÛ a studentÛ pro

dal‰í vzdûlávání a pro Ïivot. „Je
to jen va‰e zásluha a pfii této slav-
nostní pfiíleÏitosti bych vám chtûl
popfiát úspû‰né vyfie‰ení v‰ech
úkolÛ, které stojí pfied vámi, abys-
te mûli dostatek síly, energie a vy-
trvalosti, pfiedev‰ím pak pevné
zdraví a rodinnou pohodu,“ fiekl

na závûr starosta Petr Klouda.

Kvûtoslava Sicová pak jednotlivû

pozvala jubilující pedagogy a pe-

dagogy odcházející na zaslouÏen˘

odpoãinek, aby jim starosta Petr

Klouda, pfiedseda komise pro v˘-

chovu a vzdûlávání Vlastimil

Baran a fieditelka Stfiediska volné-

ho ãasu Marcela Pavlová mohli

popfiát. Uãitelé obdrÏeli kytiãku

a mal˘ dárek, kter˘ vze‰el z kera-

mické dílny Matefiské ‰koly 

na ulici 1. máje.

Pfiedsedkynû komise pro spole-

ãenské záleÏitosti Kvûta Sicová

v závûru oficiální ãásti zasadila

tfie‰niãku na dort v podobû pûk-

n˘ch slov: „Pfieji nám v‰em, aby-
chom nebyli nikdy vnitfinû vyho-
fieni, navzdory tvrdé realitû, aby-
chom na‰li vzájemné porozumû-
ní, úsmûv, abychom se dokázali
odrazit ode dna a zase pokraão-
vat dále v práci. K svátku uãitelÛ
patfií neodmyslitelnû jméno Jana
Ámose Komenského, kterému za
nás za v‰echny poloÏil na jeho
hrob v holandském Naardenu ky-

tiãku fieditel Václav Orlík. Pfieji
vám zdraví a sílu do dal‰í prá-
ce.“ Paní Sicová podûkovala na

závûr ÏákÛm Stfiedního odborné-

ho uãili‰tû a odborného uãili‰tû

v R˘mafiovû pod vedením paní

mistrové Knápkové a Egidové za

velmi pestré a chutné obãerstvení

a také v‰em, ktefií se podíleli na

organizaci slavnostního podveãe-

ra a pfiípravû malé v˘stavky prací

z keramické dílny Evy Kud-

lákové.
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Na zaslouÏen˘ odpoãinek odchází dal‰ích sedm kantorÛ. Mezi nimi je jen jedin˘ muÏ a tím je fieditel Základní ‰koly na Jelínkovû ulici Václav

Orlík. Spoleãnû s ním jsme si pozvali k redakãnímu mikrofonu Miladu Suchou, uãitelku Matefiské ‰koly na Revoluãní ulici 30. Oba kantofii

mají jedno spoleãné, spojuje je stejnû dlouhá profesní cesta, na které pfiipravovali dûti do Ïivota. Je to rovn˘ch ãtyfiicet let. Zeptali jsme se na

jejich pocity pfii odchodu na zaslouÏen˘ odpoãinek a na to, zda jim bude ‰kolní prostfiedí chybût.

Odpovídá Milada Suchá Odpovídá Václav Orlík
Do dÛchodu jsem

mûla jít vlastnû uÏ

vloni. Rok jsem pfie-

s l u h o v a l a .

Pracovala jsem v lo-

gopedické tfiídû

s dûtmi se ‰patnou

v˘slovností. To víte,

Ïe se mi bude hroz-

nû st˘skat. Dûti

mám moc ráda, a pokud bude potfieba, tak ráda

vypomÛÏu. âtyfiicet let jsem v jednom mûstû. Od

mládí jsem usilovala dostat se na pedagogickou

‰kolu. To se mi podafiilo. Tenkrát se konãilo

v osmé tfiídû. Kdo se nedostal na stfiední ‰ko-

lu, mohl pokraãovat v deváté tfiídû. ¤íkám to

v‰ude, fieknu to i vám, mé povolání je m˘m

koníãkem a bude se mi tûÏko odcházet.

V R˘mafiovû uãím od roku 1964 s roãní pfiestávkou, kdy jsem byl

na vojnû. Uãil jsem matematiku a tûlesnou v˘chovu. Nûkdy jsem

vypomohl se zemûpisem, obãanskou v˘chovou a také s prací v díl-

nách. Ve ‰kolství za tu dobu probûhla fiada zmûn, které se mû t˘-

kaly jako uãitele a ãlovûka, kter˘ pracoval ve funkci od roku 1973.

Na nûkteré nevzpomínám rád, ale pfievaÏují spí‰ ty dobré vzpo-

mínky, protoÏe jsem vidûl na prvním místû vÏdycky dûti, pro kte-

ré, si myslím, jsem mûl pochopení a vÏdy jsem se snaÏil jim dát co

nejvíc. Mám radost z toho, Ïe se mi podafiilo prosadit sportovní tfií-

dy, které na ‰kole fungují, úspû‰nû se rozvíjejí a sportovci postup-

nû zaznamenávají stále lep‰í v˘sledky. Podafiilo se ledacos vybudovat ve smyslu materiální-

ho zázemí, ve v˘hledu máme napfiíklad vybudování odborné uãebny v˘tvarné v˘chovy,

chceme vylep‰it okolí ‰koly, na dvofie plánujeme vybudovat hfii‰tû pro dûti. Na zaslouÏen˘

odpoãinek se jiÏ tû‰ím, nudit se rozhodnû nebudu a do ‰koly bych ‰el uãit jedinû tehdy, kdyÏ

by ‰kola byla v nouzi. Myslím, Ïe jsem ve ‰kole jiÏ dlouhou dobu, a radûji bych pfienechal

místo mlad˘m lidem. Tím ov‰em nechci fiíct, Ïe se mi nebude st˘skat. Bude. Po dûtech

a ‰kolní práci. Pochopitelnû také po lidech, budou mi chybût mí kolegové, vÏdyÈ ãlovûk s ni-

mi proÏil kus Ïivota. Lidi jsem mûl a budu mít vÏdycky rád.

Dûkuji vám obûma za pûkn˘ rozhovor a pfieji pevné zdraví a mnoho fyzick˘ch a du‰evních sil do dal‰ích let. JiKo

Mûsto R˘mafiov pfiivítalo do Ïivota nové obãánky
Den, na kter˘ se nezapomíná, den, kter˘ch je

v Ïivotû jen velmi málo, den velké radosti

proÏívali rodiãe novorozen˘ch dûtí, které

pfii‰li v sobotu 27. bfiezna odpoledne pfiivítat

zástupci mûsta - pfiedsedkynû komise pro

kulturní záleÏitosti BoÏena Filipová, pfied-

sedkynû komise pro spoleãenské záleÏitosti

Kvûtoslava Sicová a starosta mûsta Petr

Klouda.

Voniãku ver‰Û pfiednesly Ïákynû r˘mafiov-

sk˘ch základních ‰kol. Slavnostní vítání ob-

ãánkÛ tradiãnû doprovodil v klavírní impro-

vizaci Jifií Vystrãil. O odbornou asistenci

a pomoc se svûdomitû postaraly sestfiiãky r˘-

mafiovsk˘ch zdravotnick˘ch zafiízení.

„S dítûtem v náruãí nám pfiicházíte fiíci, Ïe
na‰e mûsto a va‰e rodina je bohat‰í o nov˘
Ïivot,“ fiekla v úvodu paní BoÏenka Filipová

a laskav˘m slovem dodala, Ïe si rodiãe spl-

nili nejkrásnûj‰í lidskou povinnost - darovali

dítûti Ïivot. „VÏdyÈ právû v na‰ich dûtech je
ukryta budoucnost a v nich také budou Ïít
na‰e sny a plány. Vychovávat nového ãlovûka
je úkol nesmírnû tûÏk˘ a zodpovûdn˘ a je k nû-
mu zapotfiebí hodnû lásky a vytrvalosti. Dítû je
symbolem lásky a pokraãovatelem va‰ich Ïi-
votÛ, ve sv˘ch dûtech Ïijeme dál. Není nic
krásnûj‰ího, neÏ kdyÏ se dítû poprvé na vás
usmûje, kdyÏ poprvé vysloví to kouzelné slÛv-
ko máma,“ sdûlila procítûnû novopeãen˘m

rodiãÛm pfiedsedkynû Filipová a popfiála jim

na závûr, aby se jim v‰echna láska, kterou

budou dítûti vûnovat, vracela mnohonásob-

nû, aby dítû, které dnes zahrnou svou láskou

a péãí, jim jednou, aÏ pfiijde ãas, bylo v Ïivo-

tû oporou. Popfiála dûtem hodnû zdraví, ‰tûs-

tí a Ïivot v míru ve tfietím tisíciletí.

„Pamatujte si, Ïe dobfií rodiãe dávají sv˘m
dûtem kofieny a kfiídla. Kofieny proto, aby vû-
dûly, kde jsou doma, a kfiídla proto, aby moh-
ly odletût a vyzkou‰et si to, co jste je nauãili.
Pfieji vám, aÈ jsou va‰í radostí a va‰ím ‰tûs-
tím,“ doplnila na závûr slavnostního aktu

BoÏenka Filipová.

Ke gratulantÛm se pfiipojil také starosta mûs-

ta Petr Klouda, kter˘ vyslovil krátké, leã

upfiímné pfiání rodiãÛm a dûtem a v závûru 

oficiální ãásti se pfiipojil k ostatním zástupcÛm

mûsta a v‰em rodiãÛm osobnû poblahopfiál.

Vítání dûtí má v R˘mafiovû dlouholetou tra-

dici a mnoh˘mi obãany je tato událost velmi

cenûna. Patfií spolu s dal‰ími v˘znamn˘mi

spoleãensk˘mi ãi rodinn˘mi akcemi, jako

napfiíklad se svatebním obfiadem, promocí

nebo v˘znamn˘m Ïivotním jubileem, k neza-

pomenuteln˘m okamÏikÛm na pouti Ïivo-

tem. JiKo
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pofiádá

3. roãník
Velké ceny R˘mafiova

ve stolním tenisu
sobota 10. dubna

velk˘ sál SVâ R˘mafiov, OkruÏní 10

Kategorie: muÏi startovné 50 Kã
Ïeny startovné 50 Kã
dorost startovné 20 Kã

Registrovaní a neregistrovaní
hrají samostatnou soutûÏ

8.00 - prezentace
8.30 - zahájení turnaje

Pfiihlá‰ky do 1. dubna na adresu:

SVâ R˘mafiov
Helena Tesafiová, tel. 554 211 410

Bronislav Rektofiík, tel. 772 121 919

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v dubnu
Pozor zmûna!

Od 1. bfiezna je kryt˘ bazén
v pondûlky pro vefiejnost uzavfien!

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 -17.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 18.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

Pozor zmûna vstupného!
(Vstupné dospûlí - 35 Kã/1 hod., dûti - 18 Kã/1 hod.)

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

Vedení bazénu v Bfiidliãné

V âeské republice je dnes témûfi 90 % obyvatel zásobováno vodou z ve-

fiejn˘ch vodovodÛ. Kdykoliv otoãíme kohoutkem, teãe z nûho prakticky

neomezené mnoÏství vody, která v naprosté vût‰inû pfiípadÛ splÀuje poÏa-

davky pfiíslu‰né normy. Studna se v této souvislosti mÛÏe zdát zastaralou

a neaktuální rekvizitou, ale zdání klame.

Není tu totiÏ jen tûch zb˘vajících 10 % obyvatel, ktefií jsou odkázáni na vo-

du z domovních nebo vefiejn˘ch studní. Stejnû tak jako kaÏdoroãnû stoupá

poãet lidí zásobovan˘ch z vefiejn˘ch vodovodÛ, stoupá zároveÀ i poãet li-

dí, ktefií zaãínají souãasnû znovu pouÏívat i vodu z vlastní studny. DÛvody

tohoto jevu mohou b˘t rÛzné. MÛÏe to b˘t vysoká cena vody, je zde i pûti-

na národa, která pouÏívá vodu ze studní na chatách a chalupách o víken-

dech a dovolené.

Podle posledních znám˘ch publikovan˘ch odhadÛ bylo v roce 1989

v âeské republice pfies 750 tisíc domovních studní a skoro 20 tisíc vefiej-

n˘ch studní. O v‰echny tyto studny je nutné peãovat, jinak nebudou lev-

n˘m zdrojem dobré vody, ale naopak trval˘m zdrojem starostí a zdravot-

ních rizik. Ostatnû je známou skuteãností, Ïe „zdravotní stav“ studní v âR

dobr˘ není. Voda ve více neÏ 75 % neodpovídá nejménû v jednom ukaza-

teli hygienick˘m poÏadavkÛm. Smutnûj‰í neÏ tento údaj je v‰ak zji‰tûní, Ïe

fiada majitelÛ radûji o kvalitû vody ze své studny ani vûdût nechce.

A jaké máme vlastnû studny? Podle technického provedení je mÛÏeme

rozdûlit na ‰achtové kopané a vrtané, podle zpÛsobu vyuÏití na vefiejné

a domovní.

Studna ‰achtová kopaná - vyztuÏená plá‰tûm ze skruÏí nebo zdiva o mi-

nimálním prÛmûru 0,8 m u domovních, 1m u vefiejn˘ch studní.

Studna vrtaná - hloubená pomocí speciálního vrtného zafiízení, zpravidla

vyztuÏená zárubnicemi. Buduje se o minimálním prÛmûru 100 aÏ 130 mm,

nejãastûj‰ím profilem je 169 aÏ 225 mm. Vzácnûj‰í jsou prÛmûry vût‰í.

Vefiejná studna - studna vefiejnû pfiístupná pro zásobování obyvatelstva vo-

dou; je zfiizována a spravována obvykle místním úfiadem. Za vefiejné lze po-

vaÏovat i studny, které sice nejsou volnû pfiístupné, ale slouÏí k zásobování

jednotliv˘ch vefiejn˘ch objektÛ (napfi. ‰kol, úfiadÛ a zdravotnick˘ch zafiízení).

Domovní studna - slouÏící pro zásobování vodou jedné, v˘jimeãnû nûko-

lika domácností; je spravována vlastníkem nebo uÏivatelem studny.

Zvlá‰tním druhem tûchto studní jsou soukromé studny pouÏívané ke ko-

merãním ãinnostem, pro jejichÏ v˘kon musí b˘t pouÏívána pitná voda (na-

pfi. rÛzné restauraãní a ubytovací zafiízení) - poÏadavky na kvalitu vody a je-

jí kontrolu jsou u tûchto komerãnû vyuÏívan˘ch studní stejné jako u vefiej-

n˘ch studní. (Zdroj: SZÚ Praha)
MVDr. Jitka ·kutová, vedoucí odboru hygienick˘ch laboratofií Bruntál

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravû

Návraty ke studnám I.
Studny a jejich v˘znam

Polsk˘ Prudnik zve lidové tvÛrce
na mezinárodní v˘stavu

Obec Prudnik pofiádá letos na jafie, ve dnech 4. aÏ 6. ãervna, sedm˘ roãník

mezinárodní v˘stavy lidov˘ch tvÛrcÛ a umûleck˘ch fiemesel ãesko-polské-

ho pomezí. LoÀsk˘ roãník, jehoÏ se zúãastnilo na 230 vystavovatelÛ

z Polska, âeské republiky i dal‰ích zemí, prokázal, jak je potfiebné pfiiblíÏit

vefiejnosti úspûchy tvÛrcÛ tohoto regionu.

Prezentace mÛÏe zahrnovat v‰echny oblasti umûlecké tvofiivosti - ÏÀové

vûnce, loutky, májky, mafieny, kraslice, vystfiihovánky, lidové fiezbáfiství,

jesliãky, krajky a v˘‰ivky, vitráÏe, pfiedmûty umûleckého kováfiství, kera-

mické a hlinûné v˘robky, hrnãífiskou tvofiivost, dekorace ve dfievû, umûlec-

ké stolafiství, lidové tkalcovství, malífiství atd. V̆ stavu budou tradiãnû do-

provázet ukázky dovednosti tvÛrcÛ, prodej prezentovan˘ch v˘robkÛ, kul-

turní akce, vystoupení lidov˘ch souborÛ a soutûÏ o titul „Nejzajímavûj‰í

v˘stavní stánek“.

V̆ stava se uskuteãní pod zá‰titou mar‰álka opolského vojvodství, generál-

ního konzula Polské republiky v Ostravû a generálního konzula âeské re-

publiky v Katovicích. Mediálními partnery jsou mj. Radio Opole a regio-

nální stfiedisko Polské televize, v˘stavu finanãnû podpofiila i Evropská unie.

Pfiihlá‰ky jsou k dispozici u referentky odboru ‰kolství a kultury

Mûstského úfiadu R˘mafiov Irmy Krejãí. Informace poskytuje a písemné

pfiihlá‰ky pfiijímá Wydzia∏ Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju

Gminy - Urzàd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. KoÊciuszki 3, tel.

(0048-77) 406 62 00, 406 62 56, fax (0048-77) 406 62 28. Termín podá-

vání pfiihlá‰ek je do 30. 4. 2004. Úãast na v˘stavû je bezplatná.

Burmistrz Zenon Kowalczyk
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Poãestné dûvãe nikdy nebûhá za chlapcem. CoÏ uÏ nûkdo

vidûl, aby past nadhánûla my‰? Julian Tuwim
Známá i neznámá v˘roãí

1. 4. Mezinárodní den ptactva, v˘roãní den podepsání
mezinárodní konvence o ochranû uÏiteãného
ptactva v roce 1906

1. 4. 1929 nar. Milan Kundera, básník, dramatik, pfiekladatel 

- 75. v˘r. narození

2. 4. Mezinárodní den dûtské knihy - vyhlásilo IBBY (Me-
zinárodní sdruÏení pro dûtskou knihu) na pamûÈ
narozenin dánského pohádkáfie Hanse Christiana
Andersena, slaví se od roku 1967

3. - 5. 4. 1904 se konal v pravém kfiídle PrÛmyslového paláce na V̆ -

stavi‰ti první ãesk˘ hudební festival, na kterém kro-

mû jin˘ch úãinkoval Franti‰ek Ondfiíãek, âeské kvar-

teto, âeská filharmonie s dirigentem Oskarem Ned-

balem - 100. v˘r.

4. 4. 1944 zemfi. Karel Weis, skladatel a sbûratel lidov˘ch písní

(nar. 1. 2. 1862) - 60. v˘r. úmrtí

6. 4. 1889 nar. národní umûlec Josef Toman, spisovatel a drama-

tik (zemfi. 27. 1. 1977) - 115. v˘r. narození

7. 4. Svûtov˘ den zdraví, slaví se od roku 1950 z rozhod-
nutí Svûtové zdravotnické organizace v den v˘roãí
jejího zaloÏení

7. 4. 1939 zemfi. Karel ·pillar, malífi a grafik (nar. 21. 11. 1871) 

- 65. v˘r. úmrtí

8. 4. Mezinárodní romsk˘ den, ustanoven na prvním
kongresu Mezinárodní romské unie (IRU), celo-
svûtovû se slaví od roku 1971, u nás se pod názvem
Den RomÛ v âR poprvé slavil v roce 2001

8. 4. 1914 zemfi. Jakub Arbes, spisovatel a novináfi 

(nar. 12. 6. 1840) - 90. v˘r. úmrtí

8. 4. 1934 nar. Karolina Slunéãková, hereãka (zemfi. 11. 6. 1983) 

- 70. v˘r. narození

10. 4. 1884 nar. Jaroslav Hnûvkovsk˘, malífi (zemfi. 9. 6. 1956) 

- 120. v˘r. narození

11. 4. Velikonoãní nedûle
11. 4. Mezinárodní den solidarity osvobození politick˘ch

vûzÀÛ, slaví se v den v˘roãí osvobození koncentraã-
ního tábora v Buchenwaldu

11. 4. Svûtov˘ den Parkinsonovy choroby, 11. 4. 1755
se narodil James Parkinson, britsk˘ lékafi a chirurg,
roku 1817 popsal obrnu, svátek byl v âR poprvé
slaven v roce 1997

11. 4. 1769 nar. Franti‰ek Ladislav Hek (Vûk), spisovatel, skla-

datel a buditel (zemfi. 4. 9. 1847) - 235. v˘r. narození

11. 4. 1949 zfiízeno Státní nakladatelství dûtské knihy, nyní

Albatros - 55. v˘r.

12. 4. Velikonoãní pondûlí
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, slaví se

od roku 1969 z rozhodnutí Mezinárodní letecké fede-
race z roku 1968 k v˘roãí prvního letu ãlovûka
do vesmíru v roce 1961

12. 4. Mezinárodní den boje proti hluku, slaví se
od roku 1996 z iniciativy americké Ligy pro slu-
chovû postiÏené

12. 4. 1944 nar. Karel Kryl, básník a písniãkáfi (zemfi. 3. 3. 1994) 

- 60. v˘r. narození

13. 4. 1994 zemfi. Rudolf Hru‰ínsk˘, herec (nar. 17. 10. 1920) 

- 10. v˘r. úmrtí

14. 4. Svûtov˘ den monitoringu diabetu, vyhlásila
Mezinárodní federace diabetu

15. 4. 1899 nar. Eman Fiala, herec (zemfi. 24. 6. 1970) - 105. v˘r. 

narození

• Duben - za kamny budem.

• Panská láska a dubnov˘ sníh za mnoho nestojí.

• I kdyÏ kluci v dubnu bez kabátÛ bûÏí, ãasto hospodáfii na úrodu snûÏí.

• Dubnov˘ sníh rodí trávu.

• Mokr˘ duben - hojnost ovoce.

• Duben chladn˘ a de‰tiv˘ - úroda nás nav‰tíví.

• Na mokr˘ duben - such˘ ãerven.

• Duben vûtrem-li se zmítá, urodí se hojnû sena, Ïita.

• Jasn˘ mûsíc v dubnu ‰kodí kvûtu stromÛ.

• KdyÏ se ozve v dubnu hrom, chyÈ si kámen nebo strom.

• V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.

• Boufiky v dubnu zvûstují dobré léto.

• Duben ãasy mûní a obdafií fialou zemi.

Pranostiky na mûsíc duben

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - DUBEN 2004

3. - 4. 4. SVâ Soustfiedûní TS Freeze Dance

5. 4. SVâ 19.00 Pofiad Pavla Nováka Charles 

Darwin - V̆ voj ãlovûka

6. 4. kino 10.00 a 11.45 Pavel Novák dûtem - vystoupení 

pro 5. - 9. tfiídy

8. 4. SVâ 9.00 Velikonoãní dílna pro dûti - kraslice,

ozdoby (60 Kã)

10. 4. SVâ 8.00 3. roãník Velké ceny R˘mafiova ve 

stolním tenisu

10. 4. SVâ 15.00 Velikonoãní turnaj smí‰en˘ch 

dvougeneraãních ãtyfiher ve stol-

ním tenisu (dítû + dospûl˘, startov-

né 30 Kã)

14. 4. tûl. 1. máje 13.00 Okrskov˘ závod ve ‰plhu 1. - 5. 

tfiíd Z·

14. 4. SVâ 13.00 Vafiení v klubu

15. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

16. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

17. - 18. 4. SVâ Soustfiedûní TS Freeze Dance

19. 4. SVâ 16.15 Aprílov˘ turnaj ve stolním tenisu

ÏákÛ a dorostu

20. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

21. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

24. 4. SVâ 15.00 Pódiové skladby

25. 4. SVâ 10.00 Poãítaãe pro dûti

26. 4. SVâ 18.00 TALIANKA - koncert

30. 4. SVâ 10.00 Keramická dílna pro Z·

Redakce 

Rýmařovského horizontu 

přeje všem našim čtenářům 

příjemné prožití svátků 

velikonočních, 

dívkám, slečnám a ženám 

štiplavou pomlázku 

a chlapcům, jinochům 

a mužům bohatou 

výslužku.
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Knihovna zve na besedu
Mûstská knihovna v R˘mafiovû pfiipravila na 14. dubna od 18.00 ho-

din besedu s cestovatelem Martinem Stillerem s pfiíznaãn˘m názvem:

„Na kole napfiíã Evropou
z Broumova aÏ do Afriky“

Na cestû ze Chamonix, v pozadí Mont Blanc 

Spoleãenská kronika

Podûkování

Narodili se noví obãánci
Zdenûk Konvalinka .................................................... Stfiíbrné Hory

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Barto‰ová - R˘mafiov ................................................... 84 let

Josef Talián - R˘mafiov .......................................................... 84 let

AlÏbûta Valachová - R˘mafiov ................................................ 86 let

Josef Floryk - R˘mafiov .......................................................... 87 let

Josef Burget - R˘mafiov .......................................................... 89 let

Rozlouãili jsme se
Milada Hlaváãová - R˘mafiov ................................................. 1944

Ladislav FojtÛ - Janovice ........................................................ 1955

Jaroslav Dobe‰ - R˘mafiov ...................................................... 1922

Anna Horáková - R˘mafiov ..................................................... 1919

Matrika MûÚ R˘mafiov

Dûkujeme za vzornou péãi o na‰i zesnulou maminku Annu

Horákovou pracovníkÛm Diakonie R˘mafiov a po dobu maminãiny

nemoci za obûtavou sousedskou pomoc pfiedev‰ím paní Heinischové

a Rezákové.

Dále dûkujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m za upfiímné projevy sou-

strasti. Za v‰echny pozÛstalé dcera Anna Paulová

Podûkování paní MUDr. Kristinû Volkové za její lidsky citliv˘ pfií-

stup pfii lékafiské péãi o mého zemfielého manÏela pana Jaroslava

Dobe‰e. I za trpûlivost s námi pozÛstal˘mi pfii dohledávání posled-

ních vûcí ãlovûka. BoÏena Dobe‰ová, manÏelka

Podûkování paní BoÏenû Filipové. Její procítûn˘ a kultivovanû pfied-

nesen˘ proslov pfii posledním rozlouãení s m˘m zesnul˘m manÏelem

panem Jaroslavem Dobe‰em pÛsobil dÛstojn˘m a uklidÀujícím do-

jmem na pozÛstalé i smuteãní hosty.

Upfiímnû dûkuje manÏelka BoÏena Dobe‰ová

Sovinecko, o. p. s.
pofiádá

10. dubna 2004 od 10 hodin
v místní hospÛdce ve Stránském

VVeelliikkoonnooããnníí vveesseelliiccii
Program:
10.00 - 15.00
• pletení pomlázky, ko‰íkáfiské práce, vrbové pí‰Èalky:

Vladimíra Kfienková

• zdobení kraslic: Lucie Paceltová, Miroslava Dvofiáãková,

Markéta Palánová, Karla Beránková

• pfiedení na kolovratu: Petra Kaãmáfiová, Petra

Leskovjanová

• kuliãkiáda, stfielba z luku: Ivan Sajkala

• projíÏìky na koních: Beránkovi

• kfiest jehÀátek: Beránkovi, Petr Schäfer

• prodej fiemesln˘ch v˘robkÛ a obãerstvení: Kfienkovi,

Kolom˘, âern˘, Koláfi

15.00-16.00
• vyhodnocení soutûÏe o nejkrásnûj‰í kraslici a nejchutnûj-

‰ího velikonoãního beránka

19.00-24.00
• hudební produkce skupiny Keltgrass Band a jejich hostÛ

Velikonoãní v˘zdobu hospÛdky zaji‰Èují: Vrbeníkovi,

Kfienkovi a Beránkovi

Srdeãnû zveme místní obyvatele,
chalupáfie i kolemjdoucí

Foto: web Martin Stiller
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a galerie Octopus

Anketa - Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu
V Mûstské knihovnû v R˘mafiovû se mohou ãtenáfii od 1. bfiezna

vyjádfiit v celostátní anketû Hledáme nejoblíbenûj‰í knihu k to-

mu, která kníÏka je pro nû nejzajímavûj‰í, nejãtenûj‰í, zkrátka

nej.

Jak si vybrat svou nejoblíbenûj‰í knihu?
Nejoblíbenûj‰í knihu lze vybírat podle nerÛznûj‰ích hledisek

a kaÏd˘ musí rozhodnout, které je pro nûj nejdÛleÏitûj‰í. MÛÏe to

b˘t napfiíklad:

- kniha, která mû nejvíce ovlivnila

- kniha, ke které se ãasto vracím

- kniha, kterou bych doporuãil/a dobr˘m pfiátelÛm

- kniha, která zmûnila mÛj Ïivot

- kniha, na kterou nemohu zapomenout

- kniha, která mne uvedla do jiného svûta

- kniha, kterou bych si s sebou vzal/a jako jedinou na pust˘ 

ostrov apod.

Kdy budou v˘sledky?
V˘sledky ankety o nejoblíbenûj‰í knihu obyvatel âeské republi-

ky budou zvefiejÀovány postupnû: 7. dubna 2004 seznam 200 nej-

oblíbenûj‰ích knih, v ãervnu 2004 seznam 100 nejoblíbenûj‰ích

knih, v záfií 2004 seznam 50 nejoblíbenûj‰ích knih.

Nejoblíbenûj‰í kniha obyvatel âeské republiky bude vyhlá‰ena

v T˘dnu knihoven ve dnech 4. aÏ 10. fiíjna 2004.

Seznamy nejoblíbenûj‰ích knih budou doplnûny encyklopedick˘-

mi hesly o autorech a soupisy jejich dûl.

Kde je moÏno odevzdat hlas pro svou nejoblíbenûj‰í knihu?
Anketa je v prvé fiadû zpfiístupnûna na samostatné webové stran-

ce www.mojekniha.cz. Provoz webové stránky a databáze údajÛ

zaji‰Èuje Národní knihovna âR a Státní technická knihovna

v Praze. Odkaz na webov˘ formuláfi bude umístûn na webov˘ch

stránkách spolupracujících knihoven, institucí i elektronick˘ch

médií.

Dal‰í alternativní formou ‰ífiení ankety mohou b˘t anketní lístky,

které budou k dispozici v knihovnách a dal‰ích spolupracujících

institucích.

Pomozte nám hledat nejoblíbenûj‰í knihu!
Pfiesvûdãete ãleny své rodiny, své známé a spolupracovníky, aby

pfiem˘‰leli o nejoblíbenûj‰í knize svého Ïivota a odevzdali pro ni

svÛj hlas na www.mojekniha.cz.

V úter˘ 6. dubna v 17 hodin
se uskuteãní v mûstské knihovnû dal‰í pfiedná‰ka

Mgr. Jifiího Karla o historii R˘mafiovska.

Otevírací doba knihovny
Po, Út, ât, Pá - 9.00 - 17.00, So - 8.00 - 11.00 hodin

Ve stfiedu je knihovna zavfiená.

Mûstské muzeum zaãalo „toãit“ knihy
Mûstské muzeum v R˘mafiovû se v bfieznu zapojilo do celostátní hry,

kterou pod heslem „Aby nám knihy neseÏral ãervotoã, iliteratura po-

fiádá Knihotoã“ organizuje Obãanské sdruÏení pro iliteraturu ve spolu-

práci s praÏsk˘m Francouzsk˘m institutem, Britskou radou a mnoh˘-

mi partnery z fiad ãesk˘ch nakladatelství a jin˘ch organizací. Knihotoã

vznikl pÛvodnû ve Spojen˘ch státech a poté se pfiidaly i jiné zemû.

Jaká jsou pravidla hry? Na pfiedem domluven˘ch místech nebo ve vla-

ku, v autobuse, ve ‰kole, v hospodû ãi jinde mÛÏete najít knihy, které

jsou oznaãeny nálepkou Knihotoãe. Knihu si mÛÏete vzít a její nález

oznámíte na internetov˘ch stránkách www.iliteratura.cz. Knihu si pfie-

ãtete, na internetu mÛÏete sdûlit ostatním, jak se vám líbila, a pak ji opût

nûkde necháte. Není samozfiejmû podmínkou ani smyslem hry, abyste ji

vraceli na stejné místo. Pokud se vám kniha tak zalíbí, Ïe si ji budete

chtít nechat, není to problém - jen musíte dát do obûhu jinou knihu, kte-

rou oznaãíte nálepkou Knihotoãe a zapí‰ete na internetov˘ch stránkách.

Mûstské muzeum jako partnersk˘ podnik této hry má k dispozici jiÏ

dnes nûkolik knih, které budou pravidelnû doplÀovány pfiímo organi-

zátory hry. Pokud chcete obohatit Knihotoã z vlastních zdrojÛ, rádi

vám pomÛÏeme, poradíme a poskytneme pfiíslu‰né nálepky.

Seznam v‰ech partnersk˘ch podnikÛ najdete na v˘‰e uveden˘ch strán-

kách internetového ãasopisu, kde si mÛÏete také pfieãíst seznam v‰ech

obíhajících knih a stáhnout nálepku. Pro zajímavost mÛÏete nahléd-

nout na internetové stránky amerického (www.bookcrossing.com) ne-

bo francouzského a italského knihotoãe (www.passe-livre.com).

Dá se samozfiejmû pochybovat o tom, zda bude Knihotoã fungovat

i v na‰í zemi, kde se vût‰inou ztrácí v‰e, co není pevnû ukotveno v ze-

mi ãi pfiikováno fietûzem. Pfies v‰echny tyto pochybnosti v‰ak pevnû

vûfiíme, Ïe se obûh knih dá do pohybu i v na‰em mûstû a pfiesnû v sou-

ladu s pfiedstavou organizátorÛ hry umoÏníme knihám chytit druh˘

dech a dopfiejeme jim nov˘ Ïivot. Mûstské muzeum R˘mafiov

Pozvánka na v˘stavu
Od 3. do 25. dubna

Zuzana RÛÏiãková - grafika

Zuzana PoÏárová
Krabice pod Mont Puget - kresba, grafika

VernisáÏ v˘stavy se uskuteãní 3. 4. 2004 v 16.00 hodin

Zuzana RÛÏiãková
Narodila se: 1982 v Bfiidliãné

Studia: Stfiední umûleckoprÛmyslová ‰kola v Uherském

Hradi‰ti, obor grafika

Nyní: Jazyková ‰kola v Brnû

Plány: dal‰í umûlecká studia

Technika: volná barevná grafika, linoryt, originální tisk

Poslední v˘stava: Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze

Zuzana PoÏárová
(roz. Hronová)

Narodila: 1976 v Praze

Studia: V̆ tvarná ‰kola Václava Hollara v Praze (1994)

Vysoká ‰kola umûleckoprÛmyslová Praha 

(2002)

StáÏe: Beelende kuntswerk (Maastricht), ateliér prof. 

J. Zieglera, ateliér prof. J. Stolpery, Litografické

symposium, Großpösna - Lipsko, L’école 

Supérieure de Beaux Arts, Marseille

Technika: grafika, kresba

Otevírací doba Mûstského muzea R˘mafiov
Po: zavfieno,  Út - So: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, Ne: 13.00 - 16.00
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Jan Kobylka z Kobylí, drÏitel

Podolíãka (1578) a vlastník do-

mu v Lo‰ticích (1583), podle do-

bov˘ch zvyklostí podûdil otcov-

sk˘ majetek a nastoupil cestu

k vy‰‰ímu dÛstojenství sÀatkem,

kdyÏ se stal manÏelem Mag-

dalény, dcery Mladoty ze staro-

bylého rodu Podstatsk˘ch

z Prusinovic. Svatba se konala

roku 1585. BohuÏel BÛh nepo-

pfiál mladému manÏelskému pá-

ru dlouhé ‰tûstí a Jan velmi brzo

tragicky ovdovûl. Po smrti první

Ïeny, vdovství zvlá‰tû u ‰lechty,

jeÏ byla povinována sv˘m pfied-

kÛm zachováním rodu, obvykle

netrvalo dlouho, se nûkdy v le-

tech 1592-94 oÏenil podruhé.

Chotí se stala Anna Ederovna ze

·tiavnice s bohat˘m vûnem,

jímÏ známé sovinecké panství

nespornû bylo.

Ujal se konsolidovaného a v˘-

nosného panství, jeÏ v nûm zís-

kalo kvalitního hospodáfie a pod-

daní sice laskavého a dobrého,

ale pfiece jen nûkdy o nûco tvrd-

‰ího pána, neÏ byli jeho pfiedchÛ-

dci. Na druhé stranû nelze nevi-

dût, Ïe ledaco dokázal pro dobro

poddan˘ch. Velk˘ majetek v‰ak

pfiiná‰el s mocí samozfiejmû i no-

vé pfiátele, ne vÏdy sice pfiíli‰

vûrné, zato potfiebné. Jan star‰í,

jak mu fiíkali, Kobylka z Kobylí

sedûním na Sovinci se tak záro-

veÀ vy‰vihl mezi ãelné morav-

ské pfiedáky, ktefií ovlivÀovali

politiku tehdy neuvûfiitelnû suve-

rénní a bohaté vedlej‰í zemû

Koruny ãeské. Nikdy se v‰ak ne-

stal typick˘m pov˘‰encem

a hrubiánsk˘m zbohatlíkem, ale

zÛstal ãlovûkem s pfiirozen˘m

nadáním dobfie hospodafiit a se

v‰emi potfiebn˘mi pfiedpoklady

k diplomacii. Jeho vzestup do

v˘znamného postavení se nestal

rázem a bylo na nûm tfieba trpû-

livû pracovat. Nová tváfi nezíská-

vala dÛvûru okamÏitû, tfieba byl

její nositel sebevíce sympatick˘.

Dlouho zÛstával v oãích moc-

n˘ch v markrabství jen manÏe-

lem bohaté Ïeny, navíc je‰tû na

Moravû stále novo‰títné.

Nejprve Jana nalézáme v zem-

sk˘ch deskách jako poruãníka

sirotkÛ zemfielého Jana ·terna ze

·tamburku a na DomaÏelicích,

‰lechtice obdobného postavení,

a pozdûji se ujímá dûtí po

Mikulá‰i mlad‰ím Kobylkovi

z Kobylí a na Stfiílkách.

NeÏ ani podruhé netrva-

lo jeho manÏelství

s chotí Annou pfiíli‰

dlouho. Nemocná

a ne‰Èastná Ïena 

ode‰la na vûãnost

v kruté jesenické

zimû 18. ledna 1607

zfiejmû oslabena ne-

ustále se opakujícími

porody, jeÏ bohuÏel ne-

pfiinesly vytouÏeného dû-

dice, ale pût pfiedãasnû zemfie-

l˘ch neboÏátek. Smutn˘ a zoufa-

l˘ Jan ji doprovodil 5. února

v prÛvodu nûkolika set truchlí-

cích aÏ do paseckého kostelíka,

kde spí spolu s dûtmi svÛj vûãn˘

sen jeho Ïena dodnes. Stárnoucí

Jan Kobylka, jeden z nejvûrnûj-

‰ích vífie Martina Luthera na

Moravû, jiÏ nepom˘‰lel na dal‰í

sÀatek, snad poãítal s dûdicem

z fiad mnoÏství pfiíbuzn˘ch, a aby

pfiehlu‰il bolest a zklamání, vrhl

se do víru práce a politiky.

JiÏ dva roky pfied smrtí Ïeny mÛ-

Ïeme sledovat jeho první oprav-

du v˘znamnou diplomatickou

misi, jíÏ se úãastnil. Spolu s pfií-

slu‰níkem vysoké zemské ‰lech-

ty Jifiíkem z Vrbna jednal popr-

vé, ale nikoli naposled se slez-

sk˘mi stavy o pomoc a vzájem-

nou spolupráci moravské zem-

ské hotovosti se slezsk˘mi oddí-

ly proti uhersk˘m vzboufiencÛm

magnáta Boãkaje, spojence

OsmanÛ, ktefií s nesmírnou kru-

tostí, jeÏ si nezadala s tureckou,

drancovali a vyvraÏìovali cel˘

v˘chod Moravy a dalo se oãeká-

vat, Ïe roz‰ífií válku i do na‰ich

konãin, vãetnû Slezska. Pozdûji

se stal nûkolikrát ãlenem posel-

ství, jeÏ jednala pfiímo s císafiem

Rudolfem II. a jeho moravsk˘m

nástupcem Matyá‰em Habsbur-

sk˘m. Tím v‰ak jeho diplomatic-

ká dráha nekonãila. Roku 1608

pronikl do zemského soudu, ne-

smírnû dÛleÏité instituce, jako

pfiísedící za rytífisk˘ stav. Ve stej-

né dobû se stal téÏ komorníkem

men‰ího práva Kraje olomouc-

kého, a tak i drÏitelem klí-

ãÛ od sklepení olo-

moucké radnice, jeÏ

ukr˘valo nesmírnû

dÛleÏitá a rozsáhlá

zemská privilegia

Moravy proti v‰em,

kdo by chtûli práva

zemû umen‰it nebo

oktrojovat.

V roce 1609 mu svûfiil

pretendent hodnosti

moravského markrabûte,

nevûrn˘ mlad‰í bratr RudolfÛv

Matyá‰, jako nejdÛvûryhodnûj‰í-

mu ãlenu snûmu svá peãlivû 

opatrovaná peãetidla. Tehdy se

Jan postavil na stranu císafiského

rivala spolu s ostatními Mo-

ravany, a jak ãas pozdûji ukázal,

nebyla to volba, ovlivnûná dale-

kosáhl˘mi sliby Habsburka, nej-

rozumnûj‰í. Rok nato se stal 

úfiedníkem zastupujícím zájmy

rytífiského stavu u zemsk˘ch de-

sek, nejhlídanûj‰ích a nejobjek-

tivnûj‰ích pozemkov˘ch knih,

sledujících detailnû vlastnictví

svárlivé moravské aristokracie

jiÏ od 14. století, tedy právních

dokumentÛ nesmírné ceny. Roku

1615 se domáhala Morava, snad

odmûnou za oddanost Maty-

á‰ovi, roz‰ífiení dosavadních

práv a dal‰ího upevnûní stavov-

ského státu. Ani zde nemohl

Kobylka chybût, neboÈ jej zvoli-

li za rytífisk˘ stav s dal‰ími tfiemi

kolegy do komise, jeÏ mûla

v Olomouci vûc dofie‰it.

Kupodivu tím nijak nepozname-

nal pfiízeÀ, jiÏ mu nov˘ císafi

Matyá‰ prokazoval, a ten jmeno-

val 1616 oblíbeného Jana za

„Jeho Milosti císafie fiímského,

uherského a ãeského krále radu.“

To v‰ak uÏ na dvefie klepalo sta-

vovské povstání.

V kvûtnu 1618 se se‰li v Praze

protestant‰tí ‰lechtici, rozãilení

na nejvy‰‰í míru masivním ná-

stupem katolick˘ch arivistÛ na

císafiském dvofie i v ãele správy

zemû na jejich úkor, navíc vzdor

vynucenému rudolfínskému ma-

jestátu na svobody náboÏenské

z roku 1609. Asi stovka âechÛ

a NûmcÛ, tajnû snûmujících ‰le-

chticÛ v paláci Smifiick˘ch na

Malé Stranû, vytáhla 23. kvûtna

v ãele s vojákem Matyá‰em

Thurnem a s tasen˘mi meãi

a kordy na koních i v koãárech

vzhÛru do ãeské kanceláfie na

PraÏském hradû. Následky jistû

ãtenáfi dobfie zná. Do‰lo k ostré

hádce a dva císafi‰tí místodrÏící

z deseti, Jaroslav Bofiita z Mar-

tinic a Vilém Slavata z Chlumu,

spolu s nejménû zainteresova-

n˘m písafiem Filipem Fabriciem,

ale kdo chodí s pány na led..., se

ocitli ve svalnat˘ch paÏích ne-

smlouvav˘ch evangelick˘ch 

aristokratÛ a vyhozeni z okna

do dûsivé hlubiny ... pfiistáli

v‰ak na mûkké smeti‰tû z papí-

rÛ a chuchvalcÛ prachu vyhazo-

van˘ch nepofiádn˘mi úfiedníky

âeské kanceláfie. Pár odfienin,

jedna zlomenina a rychlá reakce

postiÏen˘ch umoÏnily, Ïe defe-

nestrovaní dorazili do Vídnû Ïa-

lovat první. Zaãalo stavovské

povstání, sesazen nedobr˘

Matyá‰ a dosazen nevhodn˘

zimní král Fridrich Falck˘.

Morava se pfiidala k ãesk˘m sta-

vÛm, aã to v té dobû vÛbec ne-

bylo samozfiejmé. Nikoli v‰ich-

ni, plukovník zemské hotovosti

Albrecht z Vald‰tejna mûl lep‰í

odhad - sebral dobfie naplnûnou

pokladnu svûfiené armády a vy-

nofiil se u císafie s nabídkou

vstupu do jeho sluÏeb - kdo by

odolal? Také moudr˘ ãesk˘ bra-

tr Karel star‰í ze Îerotína svou

úãast v povstání odmítl, ale

z odli‰n˘ch dÛvodÛ, tu‰il totiÏ

slabost stavÛ a kruté následky

pfiedãasné rebelie, za nûÏ nako-

nec zaplatil také on a celá zemû. 

Mgr. Jifií Karel

Diplomat Jan Kobylka z Kobylí

Z historie

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov zve na vystoupení Pavla Nováka v pofiadu

Charles Darwin - V˘voj ãlovûka
5. dubna 2004 v 19.00 v malém sále SVâ

Vstupné: 100 Kã, pfiedprodej: Knihkupectví p. La‰tuvky
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pátek 2. dubna 19.30
Wilbur se chce zabít

Tragikomedie (Dánsko/VB/·védsko/Francie 2003)
Îivot, kter˘ se chystá ukonãit, právû zaãíná. Wilbur je mlad˘ po-

hledn˘ muÏ, kter˘ má ponûkud zvlá‰tní Ïivotní cíl: spáchat sebevraÏ-

du. Kdykoliv se v‰ak pokusí zprovodit ze svûta, náhoda mu v tom za-

brání. WilburÛv star‰í bratr o tom ví své. Kolobûh pokusÛ o sebe-

vraÏdu se zdá b˘t nekoneãn˘, aÏ jednou ... Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 3. dubna 19.30
Pán prstenÛ: Návrat krále
DobrodruÏné fantasy (USA 2003)

Nade‰el ãas rozhodující bitvy. Putování ãlenÛ Spoleãenstva prstenu se

dostává do poslední fáze. Podafií se hobitÛm Frodovi a Samovi zniãit

magick˘ Prsten moci a zachránit Stfiedozem? Bude síla mocného pá-

na temnot Saurona zlomena? A za jakou cenu?  Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 9. dubna 19.30
Náhradní díly

Drama (Slovinsko 2003)

Pfiíbûh dvou Ïivotních ztroskotancÛ, Ludvíka a Rudiho, ktefií se Ïi-

ví pa‰ováním uteãencÛ pfies hranici. Mlad˘ Rudi si snad aÏ pfiíli‰

rychle zvyká na brutalitu tohoto obchodu, a tak je o jeho budouc-

nosti pfiedem rozhodnuto ... ãeká ho Ludvíkovo místo.

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 10. dubna 19.30
S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení

Akãní (USA 2003)

Patfií k nejlep‰ím z nejlep‰ích. Jsou elitou mezi stráÏci zákona. Nyní

je ãeká nejtûÏ‰í mise. Pfiepravit drogového bosse Alexe Montela, kte-

r˘ vyhlásil, Ïe zaplatí odmûnu 100 milionÛ dolarÛ ãlovûku, kterému

se podafií jej osvobodit z policejní vazby.  MládeÏi pfiístupn˘

pátek 16. dubna 19.30
Padlé Ïeny

Drama (UK/Irsko 2002)
Pfiíbûh z Irska ‰edesát˘ch let minulého století. „Provinilé“ Ïeny a dív-

ky jsou posílány do klá‰tera, kde si musí odpykat svÛj „hfiích“ - tvr-

dou prací za neustálého poniÏování a despotického zacházení ve jmé-

nu BoÏím. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 17. dubna 19.30
KameÀák 2

Komedie (âR 2003)
Pfiesnû po roce vás znovu zveme na pût dní do KameÀákova, kde se

uÏ zase dûjí vûci. Dobfie známé postavy i postaviãky z nich mají, kaÏ-

d˘ trochu po svém, pûknû zamotané hlavy. Vyfie‰í policejní náãelník

Pepa Novák sérii znásilnûní mlad˘ch muÏÛ? Pfiístupn˘ od 12 let

!!! UpozorÀujeme na zmûnu promítání v r˘mafiovském kinû !!!
!! Od zaãátku bfiezna je promítání v nedûli zru‰eno • V pátek promítáme od 19.30 !!

a FILMOVÉHO
KLUBU

Vyfikneme-li název slovinského filmu

Náhradní díly (2003) a dodáme-li, Ïe

dvojice jeho hlavních hrdinÛ se setkává

na motocyklov˘ch závodech, kaÏd˘ si

nejspí‰ pomyslí, Ïe snímek je jak˘msi bi-

zarním pfiíbûhem dvou automechanikÛ,

kter˘ zaujme pfiinejlep‰ím místní motor-

káfie. Skuteãnost je ov‰em úplnû jiná.

Správn˘m smûrem nás navede krátk˘ dia-

log z filmu:

Ludvík: Polovina z nich stejnû pÛjde na
náhradní díly.
Rudi: Jak˘ náhradní díly?
Ludvík: Na náhradní díly. Na italsk˘
stranû je zfetujou, a co se dá, to jim sebe-
rou: srdce, ledviny, játra. V‰echno, co se
dá transplantovat. Jedna ledvina je za
15 tisíc euro.

A pro dokreslení základní situace staãí

dodat, Ïe Ludvík a Rudi jsou pfievadûãi 

ilegálních uprchlíkÛ, naivnû doufajících,

Ïe za hranicemi najdou lep‰í Ïivot.

ReÏisér Damjan Kozole zasadil dûj filmu do

slovinského mûsteãka Kr‰ko, které je pro

svou polohu v blízkosti italsk˘ch hranic

i pro vysokou nezamûstnanost pfiímo pfie-

durãeno k rozvoji pfievadûãského byznysu.

Zlo v nejv‰ednûj‰í podobû

Projekt 100 a tfiikrát pardon
Jak jiÏ mnozí z pfiíznivcÛ velkého plátna za-

znamenali, r˘mafiovské kino zahájilo letos

v lednu novû ãinnost Filmového klubu.

Jedním z jeho prvních poãinÛ mûlo b˘t i za-

fiazení prestiÏního putovního festivalu

Projekt 100 do programu páteãních klubo-

v˘ch veãerÛ.

Projektu 100 se v leto‰ním roce zúãastnilo na

150 kin v celé âR, a jelikoÏ cel˘ festival byl

vymezen krátk˘m ãasov˘m úsekem, vznikly

obrovské problémy s pfiepravou jednotliv˘ch

filmÛ (i zásluhou „kvalitních“ sluÏeb âesk˘ch

drah) na místo urãení. BohuÏel r˘mafiovsk˘

divák na tento organizaãní nedostatek doplatil

hned tfiikrát a nejvíce nás v‰echny asi mrzí ab-

sence Lynchova Sloního muÏe v samém závû-

ru pfiehlídky. A pfiestoÏe, jak jsem jiÏ v˘‰e 

uvedl, chyba nebyla na stranû pracovníkÛ ki-

na, ale v organizaci celého projektu, omlouvá-

me se tímto v‰em, ktefií marnili svÛj ãas zby-

teãnou cestou do kina, a slibujeme, Ïe se bu-

deme snaÏit, aby takov˘ch zklamání bylo co

nejménû. Samozfiejmû je v jednání uvedení

nedoraziv‰ích filmÛ v náhradním termínu.

V nejbliÏ‰í dobû Filmov˘ klub uvede ãernou

komedii o neúspû‰ném sebevrahovi Wilbur se

chce zabít a slovinsk˘ film Náhradní díly, za-

b˘vající se Ïivotními osudy pa‰erákÛ lidí.

V polovinû dubna pak pfiijdou na fiadu první

tfii filmy z putovní pfiehlídky Filmostráda,

a to Padlé Ïeny (Irsko), DÛm bláznÛ (Rusko)

a Ruská archa (Rusko) ... takÏe je urãitû na co

se tû‰it. Narozdíl od Projektu 100 není

Filmostráda ãasovû omezená, a proto by ne-

mûly nastat potíÏe s vãasnou dodávkou sním-

kÛ do r˘mafiovského kina.

Je‰tû jednou dûkujeme za projevenou pfiízeÀ

a nashledanou v kinû se tû‰í Jan Pfiikryl,
programov˘ vedoucí Kina R˘mafiov
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Místo rajãat marihuana
Tfii Ïáci 9. tfiídy z R˘mafiovska

jsou podezfielí z pfiestupku na 

úseku ochrany pfied alkoholem

a jin˘mi toxikomaniemi za pû-

stování marihuany. Skutku se

mûli dopustit zaãátkem bfiezna,

kdyÏ ve vyuãování pûstitelsk˘ch

prací potají zasadili mezi semena

rajãat konopí. Rostliny chtûli po

vypûstování pouÏít pro vlastní

potfiebu. Ze zasazen˘ch semen

konopí vzrostlo pût stonkÛ v délce

8 cm, které odhalil fieditel ‰koly

a celou vûc oznámil na policii.

V Malé ·táhli
a Jamarticích

fiádil bytov˘ zlodûj
Dopoledne 22. bfiezna se nezná-

m˘ pachatel vloupal do bytu

v Malé ·táhli. Zlodûj byt prohle-

dal a ze ‰atníku v loÏnici odcizil

finanãní hotovost 2 000 Kã.

Vãetnû po‰kození vstupních

dvefií tak majiteli zpÛsobil ‰kodu

za 2 500 Kã.

K dal‰í loupeÏi do‰lo v dobû me-

zi 10. a 25. bfieznem v Jamar-

ticích. Neznám˘ pachatel vyuÏil

nepfiítomnosti majitelÛ a vnikl

do jejich bytu. Odcizil digitální

fotoaparát a rÛzné ‰perky v cel-

kové hodnotû pfies 50 000 Kã. Po

strÛjcích obou ãinÛ nyní pátrají

pfiíslu‰níci r˘mafiovského oddû-

lení policie. 

MuÏ nahlásil napadení,
aãkoliv si zranûní

zpÛsobil sám
V úter˘ 23. bfiezna r˘mafiov‰tí

policisté odloÏili na základû v˘-

sledkÛ ‰etfiení pÛvodní podezfie-

ní z ublíÏení na zdraví, ke které-

mu mûlo dojít u restaurace 

na ulici Úvoz v R˘mafiovû.

âtyfiicetilet˘ muÏ z Olomoucka

policistÛm oznámil, Ïe byl 

13. ledna kolem pÛlnoci napa-

den neznám˘m pachatelem.

Po‰kozen˘ utrpûl zranûní obli-

ãeje, pohmoÏdûní krajiny bfii‰ní

a otfies mozku, coÏ si vyÏádalo

hospitalizaci. MuÏ podepsal re-

vers a brzy ráno téhoÏ dne ne-

mocnici opustil. Pfiitom uvedl,

Ïe ho pachatel uhodil do obliãe-

je a poté, co upadl na zem, ho 

opakovanû kopal do bfiicha.

·etfiením v‰ak bylo zji‰tûno, Ïe

muÏ ve skuteãnosti vy‰el v pod-

napilém stavu z restaurace, vy-

lezl na odpadkov˘ ko‰, snaÏil se

pfielézt plot kluzi‰tû a pfiitom

spadl na vlnit˘ plech. Nedo‰lo

tedy ke spáchání Ïádného trest-

ného ãinu.

Îena byla nalezena
na chodníku mrtvá

Dne 24. bfiezna v ‰est hodin ráno

byla na chodníku v Bartákovû 

ulici nalezena osmdesátiletá Ïe-

na nejevící známky Ïivota. 

Na místo byla pfiivolána rychlá

záchranná sluÏba a následnû

praktická lékafika, která provedla 

ohledání tûla. Nezjistila stopy ci-

zího zavinûní a nafiídila zdravot-

ní pitvu ke zji‰tûní pfiíãiny úmrtí.

Vûc ‰etfií r˘mafiov‰tí policisté.

Lupiãe vylekal alarm
Neznám˘ pachatel rozbil v noci

z 23. na 24. bfiezna páãidlem

okno budovy jedné r˘mafiovské

firmy, vnikl do ‰atny pro za-

mûstnance a vypáãil dvefie na

chodbu. Pak se zfiejmû zalekl

blikající skfiíÀky alarmu a budo-

vu opustil, aniÏ by nûco odcizil.

Páãidlo zanechal venku pod ok-

nem, kter˘m se do budovy do-

stal. Na zafiízení zpÛsobil ‰kodu

za 3 500 Kã.

Podnapil˘ fiidiã
nezvládl smyk

V pátek 26. bfiezna se stala

v Bfiidliãné dopravní nehoda,

kterou zavinil podnapil˘ fiidiã.

Pfied sedmou hodinou ráno tudy

projíÏdûl ve ·kodû 105, pfii od-

boãování na kfiiÏovatce pfiibrzdil

a na namrzlé vozovce dostal

smyk. Vjel do protismûru, kde

narazil do zadního kola pfiijíÏdû-

jící Avie. Po stfietu byla Avie od-

hozena k okraji vozovky a po-

‰kodila dopravní znaãku.

ZpÛsobená ‰koda ãiní celkem 

40 000 Kã. Pfii nehodû utrpûla

spolujezdkynû ze ‰kodovky

otfies mozku a fiidiã trÏnou ránu

a zhmoÏdûniny. U mladého mu-

Ïe, kter˘ sedûl za volantem

·kody 105, byla provedena de-

chová zkou‰ka s pozitivním v˘-

sledkem. ¤idiã byl poté pfieve-

zen k lékafiskému vy‰etfiení a od-

bûru krve.

Dva mladiství
ãichali toluen
na staveni‰ti

Policisté nyní ‰etfií pfiípad, ke

kterému do‰lo dne 27. bfiezna

v R˘mafiovû v objektu rozesta-

vûné b˘valé banky. Dle dosa-

vadních v˘sledkÛ ‰etfiení si zde

dva mladiství uspofiádali drogo-

v˘ d˘chánek s lahví toluenu.

Jeden z nich ráno zakoupil

v prodejnû barev-lakÛ láhev

chemikálie a pak spoleãnû se

stejnû star˘m kamarádem ode-

‰el na staveni‰tû, aby zde toluen

ãichali. První z chlapcÛ ode‰el

pfied desátou na autobusové

nádraÏí a druh˘ zÛstal v budo-

vû, kde byl krátce nato zadrÏen

hlídkou policistÛ. Poté, co byl

zaji‰tûn a pfievezen na sluÏebnu,

aby podal vysvûtlení, byl pfie-

dán matce.

Z podkladÛ
Mgr. npor. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Uteãenci jím procházejí dennû jako na bûÏí-

cím pásu, pfieváÏeni v nelidsk˘ch podmín-

kách a s nepatrnou jistotou na úspûch v kuf-

rech aut a nákladních prostorech dodávek.

Nesledujeme ov‰em jejich hofiké osudy 

v emigraci, jak je obvyklé u filmÛ s tímto

námûtem, ale naopak kaÏdodenní rutinu

dvou místních pa‰erákÛ, nûkdej‰ího moto-

cyklového ‰ampióna Ludvíka a jeho mladé-

ho parÈáka Rudiho, ktefií k‰eftují s vystûho-

valci jako se zboÏím. Mohou v nás postavy

dvou cynick˘ch pfievadûãÛ, pfiiÏivujících se

na lidském ne‰tûstí, budit nûjaké sympatie?

Na první pohled asi sotva. âím dál tím zfie-

telnûji v‰ak zji‰Èujeme, Ïe pfiedev‰ím oni sa-

mi jsou Ïivotními ztroskotanci, uvûznûn˘mi

kdesi v provinãním zapadákovû (zábûry na

atomovou elektrárnu u Kr‰ka jsou v˘mluv-

né) a jejich Ïivoty jsou snad je‰tû zoufalej‰í

neÏ osudy bûÏencÛ, protoÏe postrádají i tu

nejmen‰í nadûji na zmûnu k lep‰ímu.

ReÏisér bez náznaku patosu ãi didaxe uka-

zuje, jak ãlovûk pod tlakem neutû‰en˘ch 

okolností postupnû otupuje a lhostejní

i k tomu nejbezcitnûj‰ímu zacházení s jin˘-

mi lidsk˘mi bytostmi, jak se ãasem stává

bez v˘ãitek strÛjcem v‰edního zla.

Padlé Ïeny Petera Mullana (2002) jsou

zaloÏeny na skuteãn˘ch pfiíbûzích nûkoli-

ka tisícÛ Ïen, které byly oznaãeny za

mravnû zvrhlé, zavrhnuty sv˘mi rodinami

a odsouzeny k pfiev˘chovû v klá‰terech.

Îeny, které do tûchto ústavÛ putovaly, ob-

vykle na dobu znaãnû neurãitou, se v‰ak

ãasto provinily jen tím, Ïe se staly svo-

bodn˘mi matkami nebo flirtovaly s chlap-

ci. K deportaci do nápravného zafiízení

dokonce staãilo, aby byla dívka znásilnû-

na. KaÏdá z tûchto „padl˘ch“ Ïen pak mu-

sela v klá‰terech, ovládan˘ch tvrdou ru-

kou fiádov˘ch sester, svÛj hfiích odpraco-

vat. Snad bychom toto dûjové schéma

snadno zasadili do dob hlubokého stfiedo-

vûku. Oã pfiekvapivûj‰í je pak zji‰tûní, Ïe

se odehrává v ‰edesát˘ch letech v Irsku.

Pfieklad pÛvodního názvu The
Magdalene Sisters zní Sestry od Máfií
Magdaleny a odkazuje k biblické nevûst-

ce, kterou od smrti ukamenováním za-

chránil Kristus. Praxe v irsk˘ch klá‰te-

rech je v‰ak na hony vzdálena jeho mi-

losrdenství a lásce k bliÏnímu. Bigotní

náboÏenská víra a v‰udypfiítomná hrÛza

ze sexuality vede naopak k bezcitnosti,

naru‰uje rodinná pouta a vede rodiãe

k tomu, Ïe s klidn˘m svûdomím odvrh-

nou své dûti a nechají je, mnohdy na do-

Ïivotí, uvûznit v nápravn˘ch ústavech,

v nichÏ vládne surovost, krutost a pokry-

tectví pfiedstaven˘ch církve. Vûãné poni-

Ïování dívek a Ïen, ztráta dÛstojnosti

a nejistota o délce trvání trestu vede cho-

vanky ke vzpourám, útûkÛm, ale zpravi-

dla také k emocionálnímu otupení, které

jim v pfiípadû návratu na svobodu zne-

moÏÀuje zaãlenûní do bûÏného Ïivota.

Film, jehoÏ námût vzdálenû upomíná na

ãeské Rekviem pro panenku, je v˘povûdí

‰okující právû pro svou je‰tû nedávnou

aktuálnost. Poslední z tûchto nápravn˘ch

ústavÛ byl totiÏ uzavfien teprve roku

1996. ZN
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·kolství

Otevfien˘ dopis pedagogÛ Gymnázia R˘mafiov
V poslední dobû se na stránkách

R˘mafiovského horizontu témûfi pravidelnû ob-

jevují pfiíspûvky, které se zab˘vají stavem

stfiedního ‰kolství, resp. gymnázia v R˘mafiovû.

Vût‰inou jde o ãlánky, které ve velké mífie pre-

zentují osobní zaujetí pisatele, málokdy se v‰ak

opírají o reálnû ovûfiitelná fakta. Vût‰ina z nich

navíc pfiímo ãi nepfiímo zpochybÀuje kvalitu

studentÛ, kvalitu uãitelÛ nebo jejich spoleãné

práce. PovaÏujeme proto za nezbytné, aby

v rámci snahy po objektivitû zaznûl i ná‰ hlas,

navíc podpofien˘ ovûfiiteln˘mi údaji.

Jisté je, Ïe na‰e gymnázium nemÛÏe plnû kon-

kurovat ‰kolám, jako je napfi. Gymnázium

Olomouc-Hejãín (které stahuje nejlep‰í stu-

denty z mûst v okruhu 50 km od Olomouce)

nebo Slovanské gymnázium tamtéÏ (mj. také

proto, Ïe R˘mafiov rozhodnû není atraktivní

lokalitou, o niÏ by mûli stfiedo‰kol‰tí uãitelé

zájem - moÏnost kvalitního ubytování a kul-

turního vyÏití jsou vûci, jeÏ v na‰em mûstû ci-

telnû postrádáme my i kolegové, ktefií na‰í

‰kolou pro‰li a pokraãovali dále). Pfiesto dosa-

huje v mnoha smûrech v˘sledkÛ srovnatel-

n˘ch, nûkde je dokonce pfiedãí.

Z celostátních statistik úfiadÛ práce je zfiejmé,

Ïe nejvíce nezamûstnan˘ch absolventÛ nachá-

zíme mezi lidmi se základním vzdûláním, v ob-

lasti stfiedního ‰kolství u uãebních oborÛ bez

maturity, nejménû poãetnû zastoupenou skupi-

nou jsou absolventi gymnázií. Vzhledem k vy-

soké mífie nezamûstnanosti na R˘mafiovsku na-

lezneme v evidenci úfiadu práce i absolventy

na‰eho gymnázia, konkrétnû v r. 2001 - 9 lidí,

v r. 2002 - 8 lidí, v r. 2003 - 7 lidí, nikdy v‰ak

ne‰lo o dlouhodobû nezamûstnané, neboÈ zna-

losti cizích jazykÛ a informatiky spolu se v‰eo-

becn˘m rozhledem umoÏÀují jejich rychlou

a bezproblémovou rekvalifikaci. V zemích 

OECD, kam patfií i na‰e republika, se navíc do-

poruãuje zv˘‰it v populaci podíl lidí se stfied-

ním v‰eobecn˘m vzdûláním, tedy vzdûláním

gymnaziálního typu. Obdobnû jsou formulová-

ny i cíle Dlouhodobého zámûru rozvoje vzdû-

lávání a vzdûlávací soustavy Moravsko-

slezského kraje (maturitu má mít v r. 2010 cca

65 % populace v roãníku).

Podíváme-li se na úspû‰nost absolventÛ na‰eho

gymnázia pfii pfiijímání na V· a VO·, zjistíme,

Ïe r. 2000 ãinila 85 %, r. 2001 - 76 %, r. 2002 -

72 %, r. 2003 - 78 %. Na‰e studenty najdete na

lékafisk˘ch, právnick˘ch, pfiírodovûdn˘ch, filo-

zofick˘ch a pedagogick˘ch fakultách, na VUT,

akademiích muzick˘ch umûní i jinde. Tyto v˘-

sledky mÛÏeme rozhodnû pokládat za uspokoji-

vé vzhledem k tomu, jak podstatnû pfievy‰uje

poptávka po dal‰ím studiu napfi. na vysok˘ch

‰kolách nabídku.

Velmi sloÏitá je problematika pfiijímacího fiíze-

ní. Ve vût‰inû západních zemí institut pfiijíma-

cích zkou‰ek neexistuje, dokonce ani na vyso-

ké ‰koly ne. Také v na‰í republice sílí hlasy od-

borné i laické vefiejnosti volající po jeho zru-

‰ení, protoÏe je tûÏko na základû jednorázové-

ho v˘konu zjistit, zda dítû má, ãi nemá pfied-

poklady pro absolvování jím zvoleného oboru.

Gymnázium R˘mafiov pfiijímá studenty do

ãtyfiletého a osmiletého studia. PrÛmûrn˘ pro-

spûch ÏákÛ 9. tfiíd pfiijíman˘ch ke studiu byl

v r. 2001 - 1,33 (30 ÏákÛ), v r. 2002 - 1,33 (31

ÏákÛ), v r. 2003 - 1,27 (29 ÏákÛ). PrÛmûrn˘

prospûch ÏákÛ 5. tfiíd pfiijíman˘ch ke studiu byl

v r. 2001 - 1,17 (30 ÏákÛ), v r. 2002 - 1,07 (29

ÏákÛ), v r. 2003 - 1,14 (31 ÏákÛ).

ZpochybÀuje-li nûkdo úroveÀ pfiijíman˘ch stu-

dentÛ (opravdu by pro absolventy základních

‰kol s tímto prÛmûrem bylo v˘hodou vlastnit

v˘uãní list, a patfiit tak k rizikové skupinû vhle-

dem ke stavu a v˘voji nezamûstnanosti?), be-

zesporu tak zpochybÀuje i pedagogicko-v˘-

chovnou práci kolegÛ ze základních ‰kol. Lze

namítnout, Ïe na elitních v˘bûrov˘ch gymná-

ziích (viz v˘‰e) jsou pfiijímáni ke studiu Ïáci

s lep‰ím studijním prÛmûrem. Tuto námitku

pfiijímáme, ale je nutno vidût i její líc - ‰ance

na získání kvalitního v‰eobecného stfiedního

vzdûlání, a tím i ‰ance na proÏití kvalitativnû

lep‰ího Ïivota mají Ïáci r˘mafiovského regionu

vy‰‰í neÏ tfieba Ïáci olomouãtí.

Rádi bychom také obyvatele R˘mafiovska se-

známili s v˘sledky, jichÏ docílili na‰i studenti

v leto‰ním roce v naukov˘ch soutûÏích (pro-

zatím probûhla takfika v˘hradnû okresní kola),

protoÏe i ty jsou sv˘m zpÛsobem mûfiítkem

kvality v˘uky. V okresním kole zemûpisné 

olympiády získali Jakub Vintrlík (kvinta) 

2. místo v kategorii D, Viktor Komárek (pri-

ma) 2. místo v kategorii A; v okresním kole

Olympiády z ãeského jazyka získala Markéta

Nekováfiová (sexta) 1. místo v kategorii 2.;

v okresním kole Olympiády z anglického ja-

zyka získali Marek âermák (sekunda) 2. mís-

to v kategorii1., Jifií Tyl‰ar (kvinta) 1. místo

v kategorii 2., Darja KfiíÏová (3. roãník)

1. místo v kategorii 3., Jifií Jahn (3. roãník) 

2. místo v kategorii 3; v okresním kole mate-

matické olympiády získal Marian Hlavica

(kvinta) 2. místo, Alexandr Jaro‰evsk˘ (kvin-

ta) je úspû‰n˘m fie‰itelem a v‰ichni tito stu-

denti postupují do krajsk˘ch kol. V literární

soutûÏi „List z na‰í rodinné kroniky“ vyhlá‰e-

né UNESCO a M·MT âR získala Marta

Merková (kvinta) 1. místo v kraji a Magda

Pechová (kvinta) 2. místo v kraji, obû postu-

pují do celostátního finále této soutûÏe.

Z v˘razn˘ch úspûchÛ na‰í ‰koly v nedávné do-

bû musíme pfiipomenout v˘sledky debatního

t˘mu Gymnázia R˘mafiov, kter˘ získal prven-

ství v celostátním kole debatní ligy v roce 1998

a 2001 (nûkolikrát porazil i t˘my olomouc-

k˘ch, praÏsk˘ch, brnûnsk˘ch a jin˘ch gymná-

zií). Vynikajícím v˘sledkem je také 3. místo

Radka Oceláka v celostátním kole Olympiády

z ãeského jazyka kategorie 1. v r. 2003, 3. mís-

to Jany Pelí‰kové v celostátním kole stejné sou-

tûÏe kategorie 2. v r. 1999. Zdenûk Strnadel 

v r. 2001 obdrÏel cenu Uãené spoleãnosti

Akademie vûd âeské republiky „Za v˘jimeãné

studijní a vûdecké v˘sledky v humanitních 

oborech“. JiÏ zmínûn˘ Radek Ocelák také 

v r. 2003 získal jako jedin˘ z b˘valého okresu

Bruntál ocenûní hejtmana kraje pro nejlep‰í

studenty stfiedních ‰kol Moravskoslezského

kraje. Vedoucí Delegace Evropské komise

v âR Ramiro Cibrian udûlil v roce 2001

Gymnáziu R˘mafiov diplom za aktivní pfiístup

k soutûÏi o EU, devût studentÛ získalo pamûtní

listy a knihy od ministrynû ‰kolství za úãast

v celostátní esejistické soutûÏi Daniel 2003.

Na‰i studenti se zúãastnili debat v âeské tele-

vizi, Senátu Parlamentu âeské republiky,

v Divadle Komedie v Praze. KaÏd˘ ze ãtenáfiÛ

aÈ tedy na základû pfiedloÏen˘ch v˘sledkÛ svo-

bodnû posoudí, mÛÏe-li je docílit tak ‰patná

‰kola, za jakou je Gymnázium R˘mafiov v sou-

ãasnosti oznaãováno.

Jen na okraj pfiipomínáme, Ïe pro studenty or-

ganizujeme plavecké, lyÏafiské a vodácké kur-

zy, poznávací exkurze, v˘chovné koncerty, zá-

jezdy do divadel, na veletrhy, v leto‰ním roce

plánujeme kromû jiÏ tradiãní náv‰tûvy pfiedvá-

noãní Vídnû i poznávací zájezd do Velké

Británie, pfii ‰kole pÛsobí rÛzné krouÏky. Na‰e

gymnázium jako jedna z mála ‰kol v republice

pfiipravuje studenty k získání certifikátu z nû-

meckého jazyka na Goethe institutu, letos po-

prvé mají studenti angliãtiny ‰anci získat First

Certificate in English. Obû tyto zkou‰ky oprav-

Àují ke studiu na kterékoliv univerzitû s vyuão-

vacím jazykem anglick˘m nebo nûmeck˘m.

Studenti se pravidelnû úãastní letních akcí

v rámci projektu Svût pfiátelství (v jeho rámci

nav‰tívili i Evropsk˘ parlament ve ·trasburku),

vyzdobili také dûtsk˘ pavilon Fakultní nemoc-

nice s poliklinikou v Olomouci, pro celé mûsto

organizujeme jiÏ popáté Iuvenales.

Z hlediska v˘voje osobnosti proÏívají studenti

na na‰í ‰kole pro nû i pro nás velmi obtíÏné 

údobí - pubertu a adolescenci. Mlad˘ ãlovûk

v tomto období hledá vzory stejnû jako touÏí po

emancipaci a nezávislosti. Bûhem tohoto osob-

ního rÛstu a zrání zaujímá kritick˘ postoj k au-

toritám, v první fiadû k rodinû a ‰kole, neboÈ ty

na nûj vyvíjejí soustavn˘ socializaãní tlak a nu-

tí jej ãasto k ãinnostem, které se mu nezamlou-

vají. Vzpomene-li si kaÏd˘ z nás dospûl˘ch na

své názory na rodiãe a ‰kolní instituce, jeÏ jsme

v tomto vûku zastávali, asi si s odstupem let 

uvûdomíme, jak naivnû radikální a nespravedli-

ví jsme tehdy byli. Nechceme kritické v˘roky

studentÛ na adresu na‰í ‰koly sniÏovat, ale brát

je za bernou minci pfii v‰em respektu také nelze.

Závûrem upozorÀujeme na to, Ïe v˘sledky na-

‰í v˘chovnû-vzdûlávací práce jsou podrobová-

ny pravidelnému ovûfiování pomocí testÛ

SCIO, Kalibro a CERMAT, na webov˘ch

stránkách i ve ‰kole samotné je moÏno kdyko-

li nahlédnout do V̆ roãní zprávy ‰koly, v nej-

bliÏ‰í dobû bude zvefiejnûna zpráva â·I o v˘-

sledcích inspekce, která probûhla ve dnech 

2. - 5. bfiezna 2004 - gymnázium získalo hod-

nocení „velmi dobré“, tedy druhé nejlep‰í

v hodnotící stupnici.

Pfies v‰echna uvedená pozitiva v‰ak víme, Ïe

se mÛÏeme dopustit i chyb, a nevyh˘báme se

tedy ani kritick˘m hlasÛm. Tento ãlánek proto

nepojímáme konfrontaãnû, vybízíme jím ke

spolupráci v‰echny, kdo mají na zachování 

existence a bezproblémovém chodu Gymná-

zia R˘mafiov nefal‰ovan˘ zájem.

Uãitelé Gymnázia R˘mafiov
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Optimalizace oãima studentÛ
Po pfieãtení dvou ãlánkÛ oti‰tûn˘ch

v minulém ãísle R˘mafiovského

horizontu t˘kajících se stfiedo‰kol-

ské problematiky v na‰em mûstû

jsme zÛstali stát v nûmém úÏasu

nad mnoÏstvím nepravdiv˘ch in-

formací, které jednoznaãnû po‰ko-

dily povûst na‰eho gymnázia.

Zvlá‰tû nyní, v období blíÏícího se

pfiijímacího fiízení do prvních roã-

níkÛ, nám tyto dva ãlánky doslova

zasadily ránu pod pás.

Nejdfiíve bychom se rádi vyjádfiili

k ãlánku p. starosty Ing. Petra

Kloudy. Ten uvefiejnil zprávu o slu-

ãování Gymnázia R˘mafiov a SOU

a OU R˘mafiov je‰tû pfied závûreã-

n˘m rozhodnutím krajského zastu-

pitelstva, ãímÏ uvedl obãany 

v omyl. Ze strany p. starosty i celé-

ho zbytku mûstské rady bychom

spí‰e oãekávali snahu zachovat r -̆

mafiovské gymnázium (tedy ‰kolu,

která v na‰em mûstû pfiipravuje pro

studium na V· nejkvalitnûji) samo-

statné, jako je tomu napfi. na jiÏní

Moravû (Velké Pavlovice,

Klobouky u Brna), kde se zastupi-

telstvo snaÏí ze v‰ech sil samostat-

nost jednotliv˘ch stfiedních ‰kol za-

chovat i za cenu dotací z mûstské

pokladny.

RovnûÏ nás zarazilo, Ïe v souvis-

losti s prohlá‰ením o sluãování ne-

byl uvefiejnûn Ïádn˘ koncept, jak

by mûla budoucí integrovaná ‰kola

vypadat a fungovat.

Doslova nás ‰okoval ãlánek PhDr.

Jitky Vaculové, CSc., z nûhoÏ vy-

pl˘vá, Ïe vût‰ina studentÛ gymná-

zia nemá na této ‰kole co dûlat,

a tudíÏ i kvalita v˘uky rok od roku

klesá. Tím v oãích r˘mafiovské ve-

fiejnosti chtû nechtû sníÏila i nás.

Paní Vaculové si váÏíme, v Ïádném

pfiípadû na ni nechceme útoãit,

vÏdyÈ to není ani rok, co jsme jako

studentská rada zastupující ve‰keré

studentstvo Gymnázia R˘mafiov 

usilovnû bojovali o to, aby na na‰í

‰kole dále pÛsobila navzdory 

úmyslÛm vedení. O to víc nás její

slova rozãarovala a vedla nás k za-

my‰lení, zdali jsou „odmûnou“ za

na‰i snahu.

Je-li na‰e gymnázium opravdu

v tak ‰patném stavu, pak nechápe-

me, jak mohla âeská ‰kolní in-

spekce v tomto kalendáfiním roce

ohodnotit kvalitu práce jeho uãite-

lÛ známkou „velmi dobrá“.

Dal‰ím faktem hovofiícím o kvalitû

na‰eho gymnázia je leto‰ní srovná-

vací test SCIO, kter˘ psala vût‰ina

devát˘ch tfiíd (v na‰em pfiípadû tfií-

da kvarta) v republice.

Gymnázium R˘mafiov se z na‰eho

okresu v tomto testu umístilo nej-

lépe. Nepfiehlédnuteln˘m faktem

je také rok od roku vzrÛstající po-

ãet ÏákÛ umísÈujících se na pfied-

ních místech nejen v okresních ko-

lech naukov˘ch soutûÏí a také vy-

soká úspû‰nost pfii pfiijímacím fiíze-

ní na V· (aÏ 85%).

Za zcela nepfiijatelnou pak povaÏu-

jeme snahu hodnotit prestiÏ

Gymnázia R˘mafiov na základû v˘-

rokÛ (nûkolika málo jedincÛ) typu:

„BohuÏel jsem Ïákem této institu-

ce.“ Souhlasíme s tím, Ïe povûst na-

‰eho gymnázia není nejlep‰í, a je

proto zapotfiebí s tímto stavem nûco

udûlat, ale zaãínat zvefiejÀováním

v˘‰e zmínûného v˘roku, kter˘ víc

neÏ ‰kolu charakterizuje jeho auto-

ra, se nám zdá ponûkud kontrapro-

duktivní.

ZároveÀ se domníváme, Ïe slouãe-

ní s SOU a OU R˘mafiov by pres-

tiÏi na‰eho gymnázia rozhodnû ne-

prospûlo a chtûli bychom jasnû de-

klarovat, Ïe jakékoliv sluãování

Gymnázia R˘mafiov a SOU a OU

R˘mafiov u studentÛ podporu ne-

najde. V‰ichni jsme se hlásili na

gymnázium a na maturitním vy-

svûdãení chceme mít napsáno -

GYMNÁZIUM R¯MA¤OV!

Pfiedseda a místopfiedsedkynû stu-
dentské rady J. Vojtek

a R. Zobalová a z fiad studentÛ K.
Bradová, M. Nekováfiová,

M. Wetterová

Na SOU a OU se soutûÏilo
Vût‰ina na‰ich ÏákÛ má se soutûÏemi v dovednostech a zna-

lostech kuchafisk˘ch, ãí‰nick˘ch a barmansk˘ch své zku‰e-

nosti. Zúãastnili se dokonce krajského kola s mezinárodní

úãastí. SoutûÏ, která se uskuteãnila v úterním odpoledni 

16. bfiezna na SOU a OU Julia Sedláka, nebyla tak nároãná.

Jednalo se úplnû o jinou oblast. Tentokrát pfiedvádûli Ïáci

své literární a v˘tvarné práce na téma Patologické jevy na

‰kolách a ve spoleãnosti. Obsahovû se jednalo o dosti ‰iro-

ké téma. Nejen drogová závislost, alkoholismus a ‰ikana,

ale také rasová nesná‰enlivost, to byla témata v soutûÏi.

Slohové práce pfieãetli autofii komisi sloÏené z pedagogic-

k˘ch pracovníkÛ ‰koly a v˘tvarné práce museli obhájit.

Po krat‰í pfiestávce, kdy porota hodnotila v˘sledky, si moh-

li soutûÏící vyslechnout závûreãn˘ verdikt: První místo v li-

terární soutûÏi získaly dvû práce - báseÀ v podání Michala

Peka a píseÀ, kterou zazpívala Radmila Gregovská. Nejlep‰í

v˘tvarnou práci prezentovala Adéla Sovová.

V‰ichni postupují do regionálního kola, které se uskuteãní

opût na SOU a OU Julia Sedláka v dubnu. 

Anna Kratochvílová

Porota mûla tûÏké rozhodování pfii volbû
MISS Prima 2004

Stejnû jako jaro pfii‰lo do na‰ich ulic,

do‰lo i u nás na SSO· Prima k volbû

miss, která probûhla ve ãtvrtek 

18. bfiezna 2004 v budovû ‰koly.

SoutûÏ byla opravdu napínavá, zúãast-

nilo se jí devatenáct dívek, které o na-

‰i pfiízeÀ a hlasy poroty soutûÏily hned

ve tfiech disciplínách. První z nich,

v níÏ nám v‰echny sleãny pfiedstavil

Lubor Bezloja, prÛvodce cel˘m veãe-

rem, byla promenáda ve spoleãen-

sk˘ch ‰atech. A Ïe bylo na co koukat.

Poté dûvãata pfiedvedla, jak se umí h˘-

bat ve stylu aerobiku pod vedením

L˘die ·védíkové.

Disciplína opravdu velmi zajímavá

a nároãná, pfii níÏ ze sebe dûvãata vy-

dala v‰e moÏné i nemoÏné. Poté v‰ak

pfii‰la i ta ménû pfiíjemná ãást tohoto

urputného klání, porota musela vybrat

deset dívek, které postoupí do dal‰ího

kola, a s tûmi ostatními se rozlouãit.

Volba to byla tûÏká

a porota ve sloÏení Mgr.

Pavel Nehera coby

pfiedseda, Mgr. Vlasti-

mila Vykrutíková, sleã-

ny L˘die ·védíková

a Zuzana Hladíková

a student 4. A tfiídy

Tomá‰ Riffler si dala

záleÏet, ne ménû neÏ

porotci na Miss World.

V pfiestávkách mezi

soutûÏními disciplínami

vystoupili i na‰i hosté

z ciziny. V pfiipravené

parodii pfiijaly pozvání

Zuzana Norisová, Verona, z hrobu

vstal Fredie Mercury a celé vystoupe-

ní zakonãila Katefiina BroÏová. Bylo

dobojováno. Po tûÏkém rozhodování

byly vybrány vítûzky.

Miss Prima 2004 se stala Veronika

Macková z 2. B, první vicemiss

Zuzana Hamalová z 1. B a druhou vi-

cemiss Alena ·krabanová z 1. B.

V‰echny dívky dostaly dárkové balíã-

ky a zájezdy do Prahy a Hanu‰ovic.

Miss sympatie se stala Zuzana

Slovaãiková z 2. C, kterou si zvolili

jako nejlep‰í sami diváci. Dûkujeme

v‰em zúãastnûn˘m dívkám za sna-

hu, která zajisté nepfii‰la nazmar,

i divákÛm - studentÛm Primy, ktefií

pfii‰li dívky podpofiit a zvolit si svou

miss sympatie. Dûkujeme vychova-

telkám Domova mládeÏe na‰í ‰koly,

které celou soutûÏ pfiipravovaly. 

Tomá‰ Riffler

Foto: archiv Prima R˘mafiovFoto: archiv SOU a OÚ R˘mafiov
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Studentsk˘ klub

Radek Ocelák
Horrory starého R˘mafiova - 1. ãást

Podivná babiãka
Procházel jsem se jednoho pfiíjemného dne

po námûstí, kdyÏ tu jsem spatfiil zajímavou

osÛbku, babiãku sedící na laviãce a ‰trikují-

cí z ‰edivé pfiíze jakousi kamizolku. BylaÈ ta

stafienka úsmûvu vûdoucího a oãí jasn˘ch,

i pfiitoãil jsem se k ní a nic nedbaje pohrda-

jících zrakÛ v˘rostkÛ potmû‰il˘ch, okolo

zevlujících, otázal jsem se té dobré babiãky,

smûl-li bych si pfiisednout. „Jen se posaìte,

mladíku,“ vyzvala mû s tváfií natolik pfiívû-

tivou, Ïe kdybych nemûl jiÏ ãtyfii právoplat-

né babiãky - jest dnes pfiehnanû toho rozvá-

dûní - rád bych ji zafiadil do svého programu

pravideln˘ch rodinn˘ch náv‰tûv.

Odsunul jsem stranou její ‰ed˘, snad králiãí

koÏí‰ek, kter˘ ve svitu slunce odloÏila, use-

dl vedle ní a poãal rozhovor: „Îe se tak

ptám, babiãko, Ïijete tady uÏ dlouho?“

„Samozfiejmû, synku,“ usmála se laskavû,

„já tu byla, uÏ kdyÏ se to tu osidlovalo a je‰-

tû dlouho pfiedtím.“

„Tak to se vám tady asi líbí.“

„Líbí, synku, líbí, jen ten ãas v‰echno tolik

mûní. Za starosty Schuberta byli lidé jinaãí

krve neÏ dnes. Mûli, jak se fiíká, ‰mrnc. Byli

ohnivûj‰í, byla s nimi vût‰í zábava. Ale my

uÏ taky nejsme, co jsme b˘vali.“

„Za starosty Schuberta, tak to bylo urãitû

je‰tû za první republiky, za NûmcÛ,“ po-

myslel jsem si. „Víte, babiãko, musím zpra-

covat nûjakou zdej‰í starou povûst. Vybral

jsem si tu známou o mûstském znaku, ale

vy byste mi spí‰ mohla povûdût nûjakou

novûj‰í.“

„Ale ãehoÏ bebce‰,“ prohlásila stará Ïena

a tro‰ku chrãivû se zasmála. „Právû o té sta-

ré já nûco vím. To by se v muzeu podivili,

co já vím! A ty jsi takov˘ ãervenolící stu-

dentík, tobû to povím.“ Stafiena se rozvy-

právûla. Oãi jí vzplanuly jakoby vnitfiním

svûtlem a mû aÏ lehce zamrazilo z jejího

hlubokého hlasu, kter˘m zaãala.

„V tûch dobách byly, chlapãe, v‰ude kolem

mûsta hluboké lesy, Ïe jsi nevidûl na pár

krokÛ. V tûch lesích Ïila zvûfi, ale nebylo to

jen pár zajícÛ, pobíhali tam jeleni dvanácte-

ráci, kanci ‰tûtináãi a také ‰elmy, hodnû ‰e-

lem! Jednoho léta zaãal mûsto suÏovat ob-

rovsk˘ vlk. Dnes uÏ to nikdo neví, ale nebyl

to obyãejn˘ vlk, byl to vlkodlak! Jak uÏ to

vlkodlaci dûlají, zabíjel lidi, jedl jejich ma-

so a pil jejich krev. Tak tomu bylo dlouhé

roky, protoÏe vlkodlaci se doÏívají mnohem

vy‰‰ího vûku neÏli ãlovûk. Pak do mûsta

pfii‰el jak˘si lukostfielec, a kdyÏ se doslechl

o stra‰livém vlkodlaku, rozhodl se, Ïe jej

zahubí. KaÏd˘ veãer ãíhal v oknû na námûs-

tí, aÏ se vlk objeví. Dlouho vlk nepfiicházel,

ale kdyÏ lidé strachy uÏ ani nevycházeli

z bran mûsta, vbûhl tvor dovnitfi a snaÏil se

najít obûÈ pfiímo na námûstí. No a kdyÏ ho

lukostfielec spatfiil, natáhl tûtivu a milého

bratrance zastfielil. Mûli jsme to tenkrát

smutku,“ uchechtla se bába. „Tak to bylo,“

za‰klebila se na mû.

„Ale co tam dûlá ten bratranec? âí bratra-

nec? Lukostfielec se snad nestrefil?“

„To by ses divil,“ vycenila babice Ïluté zu-

by a vrtíc ocasem odbûhla.

-  -  -   Pozor! Znovu pfiipomínáme . . .   -  -  -

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu
vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské
V tûchto kategoriích: ✑ poezie

✑ próza

✑ ilustrace
SoutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í

slavné krajanky, naivní malífiky a básnífiky

Marie Kodovské, se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘

psavec ãi kreslífi bez ohledu na vûk, spole-

ãenské postavení, náboÏenské vyznání

a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ potrvá aÏ

do konce srpna, kdy budou v‰echny pfiís-

pûvky bez rozdílu vyhodnoceny odborníky

na slovo vzat˘mi. V záfií bude pro autory

tûch nejlep‰ích uspofiádán literární veãer

spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰ením a ocenû-

ním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete a malujte, va‰í fan-

tazii se meze nekladou. SoutûÏ není tema-

ticky, Ïánrovû ani teritoriálnû vymezena

(hranice r˘mafiovského regionu nejsou za-

vazující). Zasílejte nám své básnû, povídky,

fejetony i v˘tvarné poãiny, ty nejzajímavûj-

‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Na‰e v˘zva platí aÏ do konce srpna, ale uÏ

nyní mÛÏeme ãtenáfiÛm pfiedstavit první

soutûÏní pfiíspûvky. V kategorii próza uvá-

díme hororovou grotesku Radka Oceláka

z cyklu Horrory starého R˘mafiova s ná-

zvem Podivná babiãka a v kategorii poezie
nûkolik básní na‰eho ‰umperského dopiso-

vatele Miroslava Václavka. Co fiíct víc?

Snad jen to, Ïe se s obûma autory setkáme

i v pfií‰tím ãísle.

Studentsk˘ klub SVâ
zve v pátek 2. dubna v 17 hodin do knihovny na besedu se ZdeÀkem Vilhelmem

Írán - Expedice Namak 2004
Dozvíte se mnoho zajímav˘ch informací o cestû mlad˘ch geologÛ

do nitra soln˘ch jeskyní, o Ïivotû dne‰ních ÍráncÛ i o islámské „revoluci“.
Besedu doprovodí fotografie a pr˘ i originální hudba.

Autor: Michal Fidler
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Miroslav Václavek

R˘mafiov: Starcraft: Broodwar Series
R˘mafiov: Starcraft: Broodwar series je ná-

zev seriálu turnajÛ, které se konají dvakrát

do roka v R˘mafiovû, kde si vybudovaly vel-

kou prestiÏ a uznání. Starcraft: Broodwar je

real-time strategie, a pfiestoÏe je jiÏ ‰est let

stará, má díky své vyváÏenosti pofiád své

kouzlo a oddané nad‰ence.

První turnaj, kter˘ zahájil tuto tradici, byl

BWspring2003 R˘mafiov. Parta klukÛ z R˘-

mafiova a okolí se rozhodla uspofiádat turnaj

pro své známé a dát moÏnost zahrát si s ka-

marády, které znali pfiedev‰ím z internetu.

Nikdo netu‰il, Ïe se nakonec dostaví ãtyfiia-

padesát hráãÛ z celé âeské republiky a také

ze Slovenska. Akce byla nadmíru vyvedená,

kaÏd˘ si ji pochvaloval. Dojmy a záÏitky

hráãÛ, ktefií se úãastnili BWspringu2003,

byly tak silné, Ïe se doÏadovali dal‰ího po-

kraãování skvûlého herního setkání. Navíc

ti hráãi, ktefií se BWspringu2k3 nezúãastni-

li, chtûli atmosféru off-line turnaje

v R˘mafiovû také poznat.

Pofiadatelé se nenechali dvakrát pfiemlouvat

a na letní prázdniny pfiipravili turnaj s ná-

zvem BWsummer2003 R˘mafiov. Vzhledem

k tomu, Ïe se oãekávala vût‰í úãast, soutûÏ se

stûhovala do vût‰ích prostor - do místností

malého sálu Stfiediska volného ãasu

v R˘mafiovû. Zv˘‰ená úãast se potvrdila

a pfiedãila ve‰kerá oãekávání, 120 hráãÛ

z âech, Slovenska a Polska udûlalo

z BWsummer2003 nejvût‰í setkání hráãÛ

v na‰í republice.

Na turnaji se se‰la absolutní ãeská a sloven-

ská herní ‰piãka. PfiedloÀsk˘ úãastník mist-

rovství svûta v poãítaãov˘ch hrách v Koreji,

kter˘ vystupuje pod jménem

CDS)Dark_Caleb, a loÀsk˘ úãastník mistrov-

ství svûta a stfiíbrn˘ z evropského mistrovství

ve Francii znám˘ jako neph.destroyer.

Po dobu tfií dnÛ bylo k dispozici 36 zesíÈova-

n˘ch poãítaãÛ, probíhala LanPárty, turnaj,

nejzajímavûj‰í hry se dataprojektorem pro-

mítaly na plátno, docházelo k pfiátelsk˘m

setkáním, o zábavu bylo postaráno po cel˘

ãas konání turnaje.

O víkendu 26. - 28. bfiezna 2004 se konalo

druhé pokraãování - BWspring2004. Akce se

opût stûhovala do vût‰ích prostor - tentokrát

uÏ do velkého sálu Stfiediska volného ãasu

v R˘mafiovû. Se‰lo se 98 hráãÛ, ktefií hráli na

padesáti poãítaãích, na akci se pfii‰lo podívat

velké mnoÏství divákÛ. Zajímavé hry se pou-

‰tûly na dataprojektoru.

Zá‰titu poskytl âeskomoravsk˘ svaz

ProGamingu (âMSP), kter˘ dodal síÈové pro-

stfiedky a ceny. Navíc pfiidûloval body nejlep-

‰ím osmi ãesk˘m hráãÛm do kvalifikace na

Mistrovství âeské republiky v poãítaãov˘ch

hrách, které se koná na Invexu. Ze svazu pfii-

jel i natáãecí ‰táb, kter˘ celou akci dokumen-

toval. Na konci dubna vyjde celé natáãení na

DVD v ãasopise Level a bude také k dispozi-

ci ke staÏení na www.progamers.cz.

Tentokrát chybûli hráãi z Polska, ale nejvût-

‰ím pfiekvapením byla úãast hráãe s pfiezdív-

kou [pG]FisHeY z Nûmecka, kter˘ se hra-

ním Ïiví a úãastní se svûtov˘ch turnajÛ (je

napfiíklad mistrem Evropy a vicemistrem

z olympiády v Koreji). Ná‰ turnaj celkovû

vyhrál a odvezl si 4 500 Kã, pohár, diplom,

originální hru a mobilní telefon Nokia 3330.

Druh˘ byl Tomá‰ Pánik (CDS-Gantrior)

z Hradce Králové. ObdrÏel 2 500 Kã, pohár,

diplom a záloÏní zdroj APC. A tfietí skonãil

David Raszka (Energy[MG]) z Brna, dostal 

1 000 Kã, pohár, diplom, my‰ MOUSEMAN

DUAL-OPTICAL. Ceny se rozdávaly aÏ do

dvacátého místa.

Na‰ím nejvût‰ím sponzorem byl

âeskomoravsk˘ svaz ProGamingu. Nûkolik

cen vûnovaly také firmy z R˘mafiova -

Elektro Kotrla, Sabra, Zigi-elektro, RM ser-

vis a PC servis. Dík patfií rovnûÏ Stfiedisku

volného ãasu R˘mafiov za vstfiícnost

a Gymnáziu R˘mafiov za zapÛjãení datapro-

jektoru. Martin Jansk˘Hráã [pG]FisHeY z Nûmecka

Vpravo dole hráã CDS)Dark_Caleb

Vlci v du‰i

Jestli chce‰ tanãit se mnou

Pamatuj

Jsem vlk

A ‰ednu

Umím kousnout

Jestli chtûla by jsi

Se mnou plout

ZváÏním

¤eka bezstarostnosti

Neunese loì Ïádnou

Jestli tvoje ráno bolí

Jedním ‰álkem kávy

Zamiluji se

Ve tvÛj smutek

Ve tvé osamûní

V mé srdce draãí

Ztemnûlé

Noãním koupáním

V krvi

Vlastní

MÛj první let

MÛj první pohled

Dnes patfiil nebi

Je‰tû dfiíve

NeÏ ptáci vstali

Aby posnídali

Zbytky hvûzd

A kdyÏ hejno sniv˘ch holubÛ

Vrzajících kfiídly

Na snûÏném nebi

Opsalo poslední moji my‰lenku

Odletûl jsem

S nimi

Nevzbuzená

Kdybych zapomnûl se

Vzbudit

Toho

Jednoho

Dne krásného

Jen nechej

Mû spát

Mezi kvûty

Do nichÏ tûlo opadalo

Jeden z nich

Vetkni si do vlasÛ

A roztanãi se

Jako vítr bez hlesu

Jako slunce po hladinû

Jako voda na vtefiinû

Jako smrt na orloji

Jako chvíle která stojí

Jen tanãi

Dál

V lodiãkách

Z trávy

Já a mé

Mé oãi

Jen dvû díry v nebi

Víãka

Na milost a nemilost

Sny

Ty spí tak ti‰e

Moje ústa

Mlãí

Jako brány pekel

Ruce

Ty si kreslí do vzduchu

Ohnivé písnû



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 6/2004

25

Úsmûvnû

Nejen gumáky ...
Nejmilej‰í jsou historky s na‰imi dûtmi.

Pfiipadají mi ti tvoreãkové jako studánky

ãisté vody. Mnohdy bezelstnû a upfiímnû

z nich vycházejí skuteãná „moudra“. No a ãi-

ny tomu odpovídají.

Pfied sv˘mi narozeninami mal˘ PéÈa prohlá-

sil: „Hlavnû mi nekupujte ty boty.

Neutrácejte, urãitû mi je pfiinese JeÏí‰ek.“

Pfiinesl. Potom zase mûl dotaz k paní uãitel-

ce: „Vy jste uãila i tatínka i maminku?“

Následovala kladná odpovûì. A mal˘ mudrc

váÏnû prohlásil: „To uÏ máte b˘t dávno 

umfietá!“

Mlsnému jaz˘ãku PeÈky se zachtûlo sladké

pochoutky - nanuka. Dostal ho, pochutnal si,

ale to asi je‰tû nestaãilo, tak na to ‰el chytfie:

„Maminko, ale takov˘ho jsem já nechtûl.

Chtûl jsem toho druh˘ho.“ I stalo se.

Podûkoval a byl klídek.

Nedávno spokojenû bûhal po louce, vlastnû

po baÏinû, teì na jafie pûknû blátivé, proto

byl do terénu dobfie vyzbrojen, obleãení „lí-

taãkové“ a hlavnû pevné vût‰í gumáky.

Najednou stál ve dvefiích - ale bez gumákÛ,

jenom v ponoÏkách, u kter˘ch byste nepo-

znali pÛvodní barvu. Co je, co se stalo?

„Bûhal jsem a tam mnû to bahno vcuclo gu-

máky! NemÛÏu je vytáhnout!“

No fieknûte, dokázali byste se zlobit? Já tedy

ne. Tak jsme se vydali za vysvobozením gu-

máãkÛ. Byly tam. Málem jsem v objetí bah-

na zÛstala já. Kdo by mû vytáhl? Asi autoje-

fiáb. Si

Skauti pfiivítali jaro
Po dlouhé zimû, leã kalendáfinû

zcela v pofiádku pfiichází jaro. Na

poslední chvíli stál sníh, kter˘ se

tvrdo‰íjnû drÏel celé zimní období.

Celoroãní události v pfiírodû skau-

ti vnímají. Tradiãnû vítají i pfiíchod

jara - jarní v˘pravou, kterou naplá-

novali na první jarní den, tedy

na nedûli 21. bfiezna. Pro leto‰ní

rok byl na programu v˘stup na

Hol˘ vrch (661 m) a harrachovsk˘

kopec (707 m).

Poãasí bylo navzdory zl˘m pfied-

povûdím pfiívûtivé, uÏili jsme si

sluníãka i krátkého de‰tíku. Tfiicet

ãlenÛ r˘mafiovsk˘ch junáck˘ch

oddílÛ postupnû zdolalo oba kop-

ce - cestou zaznamenali jen nûko-

lik málo signálÛ jara - v povûtfií

skfiivani a ‰paãci, také mot˘li (Ïlu-

Èásek a baboãka), v jehliãí pak slu-

néãka sedmiteãná. V trávû drobné

sedmikrásky, u lesa rozkvetl˘ kefi

l˘kovce, u vody ãerstvû rozvinuté

lístky orsejí.

V̆ prava, nenároãná na kilometry,

byla smûfiována pfiedev‰ím k har-

rachovskému kopci. Ten je po ni-

ãivé vichfiici v r. 2002 témûfi beze

stromÛ a jeho vrchol tak nabízí

nádherné kruhové v˘hledy do 

okolí. A tak postupnû sledujeme

Velk˘ Roudn˘, nejvût‰í vyhaslou

sopku na Moravû, vrch Sluneãné,

nejvy‰‰í horu Nízkého Jeseníku,

obce Jamartice, Albrechtice,

Ondfiejov, R˘mafiov, Horní Mûsto,

Harrachov, Novou Ves a celou fia-

du vûÏí - vysílaãÛ.

Smûrem ke Skfiítku pak kopec

Návr‰í, Vûtrn˘ vrch, Ostr˘,

OstruÏnou a na závûr dominantu

ãásti hlavního hfiebene JeseníkÛ

od Ztracen˘ch kamenÛ pfies Pec,

Pecn˘ po Velk˘ Máj, Kamziãník

a Vysokou holi s pfiilehl˘mi

Mal˘m a Velk˘m kotlem i Jelením

Ïlebem k nejvy‰‰í hofie Moravy -

Pradûdu.

Shodujeme se v názoru, Ïe tady by

mohlo b˘t to pravé místo na vy-

hlídkovou vûÏ.

Po nezbytném fotografování schá-

zíme k úpatí hory, abychom si na

ohni upekli bufita, kter˘ po dlou-

hém zimním pÛstu náramnû chut-

nal. A pak uÏ oãekávaná terénní

hra na veverky, urãená pro tfii

druÏstva. Vítûzem se stala skupina

vedená Bledulkou a Yettim. Po

rozdání odmûn a úklidu tábofii‰tû

odcházíme. Je‰tû pfieskoãit potok

Luãinu a budeme doma se sv˘mi

ãerstv˘mi záÏitky a uji‰tûním, Ïe

„.údolím jarní kur˘r jede k nám.“

(text písnû W. Ryvoly). Loy
Fota: archiv Junák R˘mafiov
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Kam na v˘let
Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov

pofiádá dne 24. dubna 2004 1. roãník v˘-

letÛ do jarní pfiírody, nazvan˘

Vychodilova stezka na jafie. Oficiálnû tak

bude otevfien turistick˘ okruh kolem

R˘mafiova, znaãen˘ modrobíl˘m „psa-

níãkem“.

Start bude za kaÏdého poãasí od 8.00 do

9.00 u Stfiediska volného ãasu, u startu

budou pfiedány pamûtní listy. Akce se ko-

ná ve spolupráci s Mûstsk˘m úfiadem

R˘mafiov a jako v˘znamná akce morav-

skoslezského Klubu ãesk˘ch turistÛ.

Dûti se mohou úãastnit pouze v doprovo-

du dospûl˘ch.

Jarní pfiírodou mÛÏete absolvovat trasy:

pû‰í 6, 10, 12 a 17 km a cyklisté na hor-

sk˘ch kolech 20 km.

O Vychodilovû stezce
Stezka Franti‰ka Vychodila je 

12 km dlouh˘ pfiímûstsk˘ turistic-

k˘ okruh kolem R˘mafiova, vede-

n˘ z vût‰í ãásti pfiírodním parkem

Sovinecko, v území mezi

Ondfiejovem a Hornomûstskou

zatáãkou. V zimû je pfiístupn˘ pfie-

váÏnû na lyÏích.

Vytyãením této stezky chce Klub

ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov uctít 

osobnost jednoho ze zakladatelÛ

ãesk˘ch turistick˘ch aktivit

R˘mafiovska, znalce a milovníka

pfiírody a uãitele v tom nejlep‰ím

slova smyslu pana Franti‰ka

Vychodila.

Okruh zaãíná i konãí na námûstí

Míru v R˘mafiovû. PÛjdeme-li

smûrem k Ondfiejovu kolem vo-

dárny, z polní silniãky budeme

mít zajímavé v˘hledy jak na mûs-

to s okolím, tak na hfieben

Hrubého Jeseníku i horské vrcho-

ly kolem Vrbna a na opaãné stra-

nû i na ãást Hornomûstska

a k Olomoucku.

Na okraji Ondfiejova odboãíme

vpravo a nedaleko mineme údolí

ondfiejovské kotliny. Polní silniã-

kou pfiijdeme k pramenÛm

Ondfiejovského potoka a odtud

vlevo budeme sledovat lesním

komplexem potok s drobn˘mi

kaskádami dolÛ k údolí Oslavy.

Na kraji lesa vpravo za potokem

lze vidût star˘ vytûÏen˘ dÛl na

bfiidlici, o nûco níÏe vlevo u cesty

jsou zbytky sklípku, patfiícího

k b˘valé Anenské studánce -

Annabrünnel - Annaquelle.

Nûkdy zaãátkem 20. století zde

byla postavena chata Waldheim

zur Annaquelle, pozdûji pfiestavû-

ná a roz‰ífiená a naz˘vaná

Peschelsbaude - místo, kde se

o nedûlních odpoledních schází-

vali obãané R˘mafiova

a Ondfiejova k posezení. Chata po

zmûnû majitele v polovinû tfiicá-

t˘ch let vyhofiela, pramen se ztra-

til a místo je dnes opu‰tûné.

Minulost pfiipomíná jen star˘ sklí-

pek, pár dobov˘ch pohlednic

a pfiedev‰ím jiÏ v roce 1869 pro-

jekt neuskuteãnûné Ïeleznice

z Dlouhé Louãky do R˘mafiova.

Od b˘valého rekreaãního místa

sejdeme lesní cestou k údolí fiíãky

Oslavy, kde na lesní louãce u vãe-

lína postavily Lesy âeské republi-

ky odpoãívadlo. Na jafie jsou od-

tud vidût zelenající se stránû zdej-

‰ích kvûtnat˘ch buãin se zajíma-

vou kvûtenou, na podzim se bar-

vící zlatav˘mi odstíny.

Ke vãelínu byla pfievedena i dálko-

vá evropská ãervenû znaãená trasa

E 3 a obû znaãení jdou odtud krát-

ce spolu. Lesní cestou obcházejí ú-

zemí Strálku s b˘val˘m v˘hledo-

v˘m místem Soví skály (místní ná-

zev) a vyhnou se Strálecké mysliv-

nû. Dále pokraãují Stráleck˘m ú-

dolím proti proudu Stráleckého

potoka b˘valou „Královskou stez-

kou“. Pod ostrohem se zbytky hra-

du Strálek ãervená znaãka odboãí

vpravo do kopce a mífií pak

k R˘mafiovu, ale na‰e stezka vede

Stráleck˘m údolím dále. Vlevo

nad cestou je dal‰í star˘ lom, vpra-

vo ve svazích za potokem jsou ve-

deny lyÏafiské bûÏecké tratû.

O nûco v˘‰e v údolí pfiijdeme

k louãce s kfiiÏovatkou lesních

cest, kde od Stráleckého potoka

vytéká dÛlní voda ze staré ‰toly,

která dala místu jméno - ·tola Jan

Nepomuck˘. Odtud aÏ po

Hornomûstskou zatáãku je území

s pozÛstatky b˘valé hornické ãin-

nosti, ale i území vyhrazené spor-

tovním úãelÛm, dfiíve i v souãas-

nosti. DÛkazem je LyÏafiská chata,

u níÏ je start i cíl zdej‰ích bûÏec-

k˘ch okruhÛ.

Od chaty je jiÏ blízko do zatáãky,

kde na‰e stezka naváÏe na zelenû

oznaãenou turistickou trasu, vrací

se zpût do R˘mafiova a tam na ná-

mûstí konãí. Je ‰koda, Ïe z dÛvo-

du dosud nevyfie‰en˘ch majetko-

právních vztahÛ nelze vést turis-

tické trasy mimo silnice, protoÏe

vût‰ina polních cest byla v minu-

losti zru‰ena.

Zájemci o poznání dal‰ích míst

zdej‰í krajiny mohou

v Hornomûstské zatáãce odboãit

po zelené znaãce vlevo a dojít

pfies b˘valou hornickou obec

Skály do blízkého Horního Mûsta

nebo k Re‰ovsk˘m vodopádÛm

v kaÀonu fiíãky Huntavy. Také je

moÏné odboãit pfied Skalami

vpravo na neznaãenou starou sil-

nici a po ní pfies osadu Nové Pole

zamífiit k zámku v Janovicích. Po

Ïluté znaãce odtud dál k lezeck˘m

skalám na Rab‰tejnû nebo po ãer-

vené znaãce kolem Alfrédky na

hfieben Hrubého Jeseníku.

Na závûr v‰echny prosíme:

Uvûdomte si, Ïe procházíte lokali-

tami, kde se musí dodrÏovat pfied-

pisy o ochranû lesa a pfiírody.

Proto se podle toho jako kulturnû

vychovaní lidé chovejte!

Dûkujeme vám.

Podle lesního zákona ã. 289/95

Sb. a zákona o ochranû pfiírody 

ã. 114/92 Sb. je zakázáno:

1) Zneãi‰Èovat les i okolní pfiírodu

odpadky.

2) Trhat chránûné rostliny.

3) V lese ru‰it klid a ticho.

4) Koufiit, rozdûlávat nebo udrÏo-

vat otevfien˘ oheÀ jak v lese,

tak je‰tû i 50 m od nûj. Nesmûjí

se také odhazovat hofiící nebo

doutnající pfiedmûty.

5) Mimo lesní cesty jezdit na ko-

lech, koních, lyÏích a saních.

6) VjíÏdût do lesa a stát tam s mo-

torov˘mi vozidly.

7) Po‰kozovat kefie a stro-

my a vstupovat do porostÛ,

kde se provádí tûÏba a doprava

dfieva.

Hana Ka‰parová

Foto: Vladimír Lehk˘

B˘valá turistická chata Annaquelle v ondfiejovském údolí
archiv Jaroslav Hruban
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Franti‰ek Vychodil
Uãitel a fieditel r˘mafiovsk˘ch

‰kol se narodil 22. února 1911

v Postfielmovû u Zábfieha.

PÛsobil v pohraniãí jiÏ od roku

1935, kdy se stal fiídícím uãite-

lem první ãeské men‰inové ‰ko-

ly ve Val‰ovû. V roce 1945 se

stal prvním fieditelem tehdej‰í 

obecné ‰koly v R˘mafiovû.

Zaãátkem ‰edesát˘ch let se stal

fieditelem 2. základní devítileté

‰koly.

Od poãátku pÛsobení ve mûstû

byl hybnou silou r˘mafiovské

kultury. Byl pfiedsedou

Osvûtové besedy a pozdûji

Jednotného kulturního stfiediska,

které peãovalo o ve‰ker˘ kultur-

ní Ïivot ve mûstû.

Více neÏ ãtyfiicet let byl ãlenem

divadelního souboru Mahen,

kde vynikajícím zpÛsobem

ztvárnil témûfi ‰edesát postav

rÛzného Ïánru ve 157 pfiedstave-

ních.

Stal se i prvním kronikáfiem

mûsta a byl jím aÏ do konce ro-

ku 1969. Pro své pfiesvûdãení

byl v zamûstnání perzekvován

a poãátkem roku 1970, necel˘

rok pfied odchodem do dÛchodu,

byl zbaven v‰ech funkcí ve mûs-

tû a odvolán z funkce fieditele 

2. ZD·.

Hned po válce se podílel na ob-

novení Klubu ãesk˘ch turistÛ

v R˘mafiovû. Byl i jedním z prv-

ních pováleãn˘ch znaãkáfiÛ. Po

zru‰ení klubu i turistického od-

dílu v TJ Sokol v roce 1953 ne-

sloÏil ruce v klín, ale spolu

s dal‰ími uãiteli Jaroslavem

Nûmcem a Vojtou PiÀosem a ji-

n˘mi nad‰en˘mi turisty dále or-

ganizoval jednodenní v˘lety do

hor. Na tyto nedûlní vycházky

pfiicházelo 40 aÏ 50 dûtí, nûkdy

i kolem stovky i s dospûl˘mi.

Jeho zásluhou se tak v‰ichni uãi-

li poznávat pfiírodu a krásy nejen

R˘mafiovska a JeseníkÛ.

V roce 1969 se podílel na zalo-

Ïení oddílu turistiky pfii odboru

základní tûlesné v˘chovy Sokol

spolu s V. Smetanou, A.

Strako‰em a L. ·ínem. Dlouhá

léta zaji‰Èoval program vychá-

zek a v˘letÛ a také je zasvûce-

n˘m slovem doprovázel. Byl

i dlouholet˘m kronikáfiem

R˘mafiovské padesátky a jedním

z jejích zakladatelÛ.

V roce 1990 navrhl opûtnou ob-

novu Klubu ãesk˘ch turistÛ

a v roce 1994 obdrÏel za svoji

celoÏivotní práci pro propagaci

turistiky a Klubu ãesk˘ch turistÛ

vefiejné uznání s medailí z ústfie-

dí KâT. V roce 1991 obdrÏel ti-

tul ZaslouÏil˘ obãan mûsta

R˘mafiova.

Pfies ústrky, kter˘ch se mu

v R˘mafiovû dostalo, miloval

a obdivoval Jeseníky

i R˘mafiovsko. ChÛze a turistika

byly, kromû aktivit v kulturnû

spoleãenském dûní, jeho Ïivotní

potfiebou do vysokého vûku

a pomáhaly mu pfiekonávat tûÏ-

ká Ïivotní období. Snad lze 

obecnû shrnout, Ïe jeho Ïivotní

postoj se fiídil tûmito pûti P:

Poznání, Pfiíroda, Pravda,

Právo, Pohyb.

Na nejdel‰í cestu svého Ïivota 

ode‰el 14. ledna 1996.

Franti‰ek Vychodil: Ohlédnutí zpût (z besedy 10. 12. 1994 v muzeu)
Je mi tfiiaosmdesát let a mûl jsem

tuto vzpomínku nazvat

„Bejvávalo“. V roce 1934 se lesy

hrabûte Harracha na R˘mafiovsku

zestátnily a 16. srpna 1934 se

slavnostnû otevfiela Alfredova

chata, která pfie‰la do nájmu

Jesenické Ïupy KâST. Tak se

Jeseníky doãkaly ve své jiÏní ãás-

ti první ãeské turistické chaty.

Nadûjn˘ rozvoj turistiky byl

v R˘mafiovû pfieru‰en okupací.

Vrátili jsme se v‰ak do sv˘ch

JeseníkÛ v pûtaãtyfiicátém roce

a hned na jafie 1946 zapoãala ra-

dostná a cílevûdomá práce.

Zpoãátku nás byla hrstka, ale fiady

se rozrÛstaly a ochotn˘ch rukou

pfiib˘valo. Bylo tfieba pfieznaãko-

vat turistické cesty, upravit orien-

taãní tabulky, opravit mÛstky, 

uvolnit nûkteré zavalené stezky

a hlavnû organizovat turistické

vycházky a zájezdy. Rozhodnû se

neãekalo na pokyny shora! Dûlali

jsme to, co jsme pokládali za

správné a nutné! VÏdyÈ na‰i noví

obyvatelé JeseníkÛ potfiebovali

nejen zdraví, ale pfiedev‰ím po-

znání kraje i historie nového spo-

leãného domova. Kolik to bylo

krásn˘ch posezení a vyprávûní

nûkde na okruÏní vysokohorské

stezce s kouzeln˘m v˘hledem do

kraje. Kolik to bylo dotazÛ, písni-

ãek i obdivn˘ch slov o kráse na-

‰ich hor!

Nezapomínali jsme na dûti.

Chodívalo se v nedûli a opravdu

se vyplácela spolupráce se ‰kola-

mi. Je‰tû dnes na‰i b˘valí Ïáci

vzpomínají na veselé putování

kolem Alfrédky, na drobné ta‰ka-

fiice, ale i na poznávání kytiãek

a moudré chápání ochrany pfiíro-

dy. Vûfiím, Ïe jako pozdûj‰í tátové

a mámy vedli své ratolesti nejen

k lásce k pfiírodû, ale zejména 

k opravdovému hrdému vlastene-

ctví! âasto dnes sly‰ím náfiky, Ïe

ub˘vá v turistice ochoty a zájmu,

Ïe se nám ztrácí nûjak nad‰ení

tehdej‰í doby. Souhlasím, ale do-

mnívám se, Ïe nejde o stav trval˘,

ale vyloÏenû pfiechodn˘, i kdyÏ se

nedá tvrdit, jak dlouho apatie po-

trvá. Celá na‰e spoleãnost se v‰e-

mi sloÏkami prochází v souãasné

dobû obrovsk˘m pfierodem, ale

lámat hÛl nad v˘vojem nebo sva-

lovat chyby na nûkoho „shora“, to

by bylo krátkozraké a velmi nero-

zumné.

Mûli bychom si uvûdomit základ-

ní my‰lenky poslání KâT a z nich

odvozovat ony drobné dílãí úkoly,

které ãekají na kaÏdého z nás.

A Ïe jsou mezi námi stále nad‰en-

ci, to snad mÛÏete potvrdit v kaÏ-

dém turistickém odboru. Tedy ne-

nafiíkat, nefÀukat, ale krok za kro-

kem hledat cestu k nápravû! Onen

chvat, shon, tempo a snaha co nej-

více urvat ze Ïivota urãitû pomi-

nou a vût‰ina lidí ãasem pochopí,

Ïe touha rychle zbohatnout pomi-

ne. Snad najdeme vhodnûj‰í for-

mu poznání krás zemû a budeme

hledat poklid a ticho domova jin-

de neÏ na pfietíÏen˘ch vozovkách.

Pfieji vám, abyste taková místa

vyhledávali co nejãastûji. Pro své

zdraví i v touze po poznání!

Vá‰ Franti‰ek Vychodil

Starosta mûsta zavítal mezi zahrádkáfie
V lednu a únoru probíhaly v osa-

dách ãlenské schÛze. Na nich

hodnotili jejich ãlenové svou prá-

ci za uplynulé období a zvolili de-

legáty na celomûstské shromáÏdû-

ní delegátÛ, které se konalo ve

stfiedu 24. bfiezna 2004. Obsáhl˘

referát pfiednesl p. Josef Krã, kte-

r˘ nevynechal ani jedinou oblast

rozmanité ãinnosti celé na‰í za-

hrádkáfiské organizace, která ãítá

312 ãlenÛ ve 12 osadách. Svou

pozornost vûnoval zejména plnûní

usnesení minulého shromáÏdûní,

plnûní osadního fiádu v osadách,

k tomu, jak pracoval v˘bor zá-

kladní organizace i osadní v˘bory,

a zejména tomu, ãemu je podfiíze-

na ve‰kerá na‰e práce, a to, jak se

jeví nejen nám zahrádkáfiÛm, ale

i celé na‰í vefiejnosti jednotlivé 

osady jako celek a v nich kaÏdá

jednotlivá zahrádka. V soutûÏi 

osad byly totiÏ posouzeny a ohod-

Franti‰ek Vychodil ve hfie Nejkrás-
nûj‰í válka (1987)

z kroniky Mahena

Na vrcholu Rab‰tejna (uprostfied F. Vychodil) z kroniky KâT
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noceny v‰echny zahrádky od jed-

noho do deseti bodÛ. Vût‰ina na-

‰ich zahrádek je lep‰í neÏ prÛmûr

a jen ojedinûlé byly podrobeny

potfiebné kritice. Toto podrobné

vyhodnocení osad a zahrádek by-

lo pfiedmûtem jednání ãlensk˘ch

schÛzí osad a z referátu pana Krãe

se delegáti dovûdûli jen o tûch

nejkfiiklavûj‰ích pfiípadech, kte-

r˘m v prÛbûhu roku byly zaslány

dopisy v˘boru ZO s tím, Ïe nena-

stane-li zlep‰ení, bude proti tûmto

uÏivatelÛm postupováno podle o-

sadního fiádu aÏ po odejmutí za-

hrádky. Tento nekompromisní po-

stup pfiiná‰í své ovoce, o ãemÏ

svûdãí zlep‰en˘ stav kritizova-

n˘ch zahrádek. Pfii hodnocení o-

sad mohlo b˘t konstatováno, Ïe

nemáme v na‰í organizaci ‰patné

a trvale zanedbávané osady, ale jen

nûkteré prÛmûrnû dobré, ale vût‰i-

nou lep‰í neÏ prÛmûr s pfieváÏnou

vût‰inou v˘bornû obdûlávan˘ch 

a udrÏovan˘ch zahrádek, na kte-

r˘ch mnoho peãliv˘ch a snaÏi-

v˘ch zahrádkáfiÛ dosahuje vyni-

kajících v˘sledkÛ.

Proto v prÛbûhu schÛze mohly b˘t

osady Nemocnice I a Hfibitov

I vyhodnoceny na prvním místû

s odmûnou po 2.000 Kã, na dru-

hém místû pak osady âD I a âD

II, Lom I, StráÀ II a StráÀ III s od-

mûnou po 1.500 Kã a na tfietím

místû osada Hfibitov II s odmûnou

1.000 Kã. Jen osady Lom II,

Edrovice, StráÀ I a Nemocnice II

vy‰ly tentokrát naprázdno.

Diplomem v˘boru ZO âZS pak

byli vyznamenáni ãlenové Lad.

Mácka a Ant. Semela z osady

Hfibitov I, Jifií La‰ák a Vlasta

·korÀová z osady Nemocnice I,

Zd. Havlík z osady Nemocnice II,

Petr Jano‰Èák, Ant. ·ebík ml.

a Ivana Pytlíãková z osady âD I,

manÏelé Králikovi z osady StráÀ

II, Lubomír Hlavienka z osady

StráÀ III a Olga Doãkálková, Jifií

Mathon a Julius Tranãík z osady

Lom I.

Na pfií‰tí volební období byl posta-

ven do ãela organizace znovu 

p. Josef Krã a místopfiedseda 

p. Josef Rozsíval. âleny v˘boru se

pak stali: Marie Boxanová, Frant.

Bielská, Anna âapková, Olga

Doãkálková, Zd. Havlík, Jan Janáã

st., Petr Mayer, Jaroslav Nejedl˘,

Jarmila Stopplová, Jan Tu‰inovsk˘

a Josef Zifãák. Pfiedsedou revizní

skupiny se stal p. Ing. Josef Jelínek

a ãlenkou skupiny ZdeÀka

Pátiková. Organizace vysílá do

Územní rady v Krnovû Ing. Josefa

Jelínka, Josefa Krãe a Jaroslava

Nejedlého.

Ve svém rozpoãtu pamatuje orga-

nizace i na sponzorské dary mûst-

ské knihovnû (knihy se zahrád-

káfiskou tematikou) a Dûtskému

domovu v Janovicích. Kromû to-

ho v usnesení pamatuje i na to, Ïe

má b˘t dále kladnû jednáno

s mûstem R˘mafiov o prodeji po-

tfiebného pozemku na v˘stavbu

Domu s peãovatelskou sluÏbou

v místû osady Nemocnice I.

V diskusi se vystfiídalo s dotazy

i dobr˘mi pfiipomínkami 13 dele-

gátÛ. Velmi podstatn˘ byl i disk.

pfiíspûvek pfiedsedkynû osady âD

I, která se obrátila s prosbou o po-

moc na pfiítomného starostu mûs-

ta Ing. Petra Kloudu ve vûci opra-

vy místní komunikace, která pro-

bíhá osadou.

Pan starosta Ing. Petr Klouda téÏ

vystoupil v diskusi, pochválil na‰i

práci a pfiislíbil na‰e potfieby pro-

jednat.

ShromáÏdûní delegátÛ âeského

zahrádkáfiského svazu v R˘mafio-

vû se tak stalo dal‰ím mezníkem

v práci celé organizace a bezpo-

chyby pfiinese oãekávané celkové

zlep‰ení, coÏ bylo jeho cílem.  

Jaroslav Nejedl˘
(Redakce uvefiejÀuje pfiíspûvek

v doslovném znûní.)
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Sport

Termínová listina mistrovsk˘ch fotbalov˘ch utkání TJ JISKRA R˘mafiov

Pfiipravil Z. Kudlák

V tûlocviãnû cviãilo celé mûsto
V sobotu 27. bfiezna se konala zvlá‰tní

akce - TJ Jiskra Sport pro v‰echny po-

zval na‰e obãany na maraton cviãení.

Od 14.00 do 17.00 se v tûlocviãnû na

Hornomûstské ulici cviãilo non stop.

Tûlocviãna se naplnila Ïenami a zaãa-

lo se.

Aerobik, kter˘ zvedl adrenalin v tûle,

zahájila Alena Tome‰ková a mûli jste to

vidût - hned byly líce ãervené. Irena

Ondra‰íková navázala pomalej‰í kalane-

tikou, pfii které pûknû zabolely svaly.

Poté pfii‰la na fiadu Marika Pechová se

streãinkem, ale ani potom to nikdo ne-

vzdal. Pak nastalo zklidnûní tûla i mysli

pfii józe s AneÏkou Veleckou a Marií

Boxanovou. Krev opût rozproudil aero-

bik a cel˘ maraton ukonãila kalanetika.

Prostû bylo se na co dívat a mÛÏeme fií-

ci, Ïe nikdo neode‰el pfied koncem.

·koda Ïe na‰e tûlocviãna není vût‰í.

Zájem byl opravdu velk˘ a bylo vyslo-

veno pfiání, aby se podobné cviãení opa-

kovalo i pfií‰tí sobotu. Dûkujeme v‰em

cviãitelkám a v‰em Ïenám, které se pfii-

‰ly protáhnout, mezi muÏi se nena‰el

Ïádn˘, aãkoliv ti by to potfiebovali stej-

nû tak. Dûkujeme také panu Josefu

·opíkovi, kter˘ zakoupil minerální vo-

dy, a vzkazujeme: velice se hodily.

Jindra Biãíková,
pfiedsedkynû odboru Sport pro v‰echny

·achisté postoupili
do krajského pfieboru

V sobotu 20. bfiezna se

hrálo pfiedposlední kolo

Krajské soutûÏe druÏstev,

ve kterém si druÏstvo ‰a-

chistÛ Tûlov˘chovné jed-

noty Jiskra R˘mafiov re-

mízou s druÏstvem MSA

Dolní Bene‰ov C zajistilo

pfied posledním kolem

celkové vítûzství ve sku-

pinû a postupuje do kraj-

ského pfieboru. 

Rostislav Mezihorák,
pfiedseda oddílu
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Prodej
• Prodám automatickou praãku Philco se su‰iãkou (tepl˘ i studen˘

vzduch) - jako nová, plnû funkãní. PÛvodní cena 16 000, nyní 

3 900 Kã. Dále automatickou praãku Tatramat 801 v dobrém stavu 

za 1 900 Kã. Obû praãky - boãní plnûní a návod k obsluze.

Info na tel.: 737 802 259 nebo 554 212 737.

• Prodám novinov˘ stánek na autobusovém nádraÏí v R˘mafiovû. 

Tel.: 554 211 102, po 18. hodinû 554 212 352.

Soukromá fiádková inzerce

Basketbalisté se zlep‰ují, uspûli
i proti celkÛm ze ‰pice tabulky

Mladí r˘mafiov‰tí basketbalisté

v prÛbûhu posledních ãtyfi kol

olomouckého oblastního pfiebo-

ru muÏÛ postoupili v tabulce

o dvû pozice na sedmé místo,

a to i pfiesto, Ïe byl odloÏen zá-

pas s BK Rozsíval Olomouc (na

16. 4.) a na pofiadu byla dvû ut-

kání s lídry soutûÏe. Je‰tû pfied

nimi doma R˘mafiov zdolal ne-

pfiíjemn˘ t˘m BK Zlaté Hory,

hlavnû díky dobfie zvládnuté

koncovce. Následoval v˘born˘

v˘kon a pfiekvapivé vítûzství na

hfii‰ti BC SULKO Zábfieh, v té

dobû druhého celku soutûÏe.

Kluci zaslouÏí ocenûní nejen za

pfiedvedenou hru a jasné vítûz-

ství, ale i za to, Ïe se nenechali

nijak ovlivnit nesportovními

provokacemi nûkter˘ch hráãÛ

soupefie. Stfielecká forma

R˘mafiovsk˘m vydrÏela i do

dal‰ího domácího zápasu a pro-

ti letos zatím suverénnímu TJ

·umperk A, kter˘ sestoupil ze

III. ligy, podali svÛj nejlep‰í v˘-

kon sezóny. Po první pÛli pro-

hrávali domácí o dva body,

kdyÏ ve druhé jim soupefi zaãal

bodovû unikat. R˘mafiov‰tí se

ale vÏdy dokázali zvednout, ná-

skok pokaÏdé stáhnout na mini-

mum a zle tak favorita utkání

potrápit. I koneãná prohra o tfii

body je pro R˘mafiov velmi cen-

ná, zvlá‰tû pak poãet nastfiíle-

n˘ch bodÛ a v˘kon, kter˘ by ná‰

t˘m zafiadil k tûm nejlep‰ím

v oblastním pfieboru. DruÏstvu

BFAA Oldies zb˘vají je‰tû ãtyfii

zápasy do konce soutûÏe, a po-

kud mu souãasná forma vydrÏí,

mohlo by se v tabulce je‰tû po-

sunout smûrem nahoru. 

Pavel Vraspír

V̆ sledky 16. - 19. kola:

5.3.2004 BFAA Oldies R˘mafiov - BK Zlaté Hory 91:75

12.3.2004 BC SULKO Zábfieh - BFAA Oldies R˘mafiov 77:92

19.3.2004 BFAA Oldies R˘mafiov - TJ ·umperk A 95:98

Tabulka oblastního pfieboru po 19. kole:

1. TJ ·umperk „A“ 19 19 0 1781:1273 38

2. TJ Campanula Jeseník 19 14 5 1483:1170 33

3. BC SULKO Zábfieh 19 13 6 1465:1177 32

4. BK ZORA Olomouc 19 11 8 1421:1195 30

5. BK Rozsíval Olomouc 18 11 7 1332:1297 29

6. TJ MEZ Mohelnice „B“ 19 10 9 1436:1339 28

7. BFAA Oldies R˘mafiov 18 7 11 1315:1375 25
8. TJ ·umperk - juniofii 19 6 13 1258:1504 25

9. TJ MEZ Postfielmov 18 7 11 1083:1522 25

10. BK Zlaté Hory 17 5 12 1166:1270 22

11. SKP BK Olomouc 18 4 14 1124:1250 22

12. TBC Hranice 19 4 15 935:1427 22

Pingpong pfiilákal mnoho úãastníkÛ
r˘mafiovského desetiboje

V sobotu 20. bfiezna probûhla v tûlocviãnû na Národní ulici sedmá

disciplína leto‰ního desetiboje. Ke zdaru celé akce pfiispûl hojn˘ po-

ãet hráãÛ i hráãek. Samotná soutûÏ byla jako vÏdy velmi zajímavá

a pro dobré umístûní bylo nutné svádût urputné boje. Podûkování za

vzornou organizaci náleÏí Ale‰i Polákovi. 

Jak se dafiilo sportovcÛm v pingpongu v jednotliv˘ch kategoriích, na-

poví v˘sledná tabulka.

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Míãková Markéta 1. Polák Ale‰

2. Koneãná Bohumila 2. Rektofiík Bronislav

3. Pitorová Marie 3. La‰ák Roman

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:
1. Chladn˘ Ladislav 1. Koneãn˘ Antonín

2. Lachnit Jaroslav 2. Dfievo Josef

3. Volek Ivo 3. Volek Josef

Celkové pofiadí po sedmi disciplínách
(Turistika, skok do dálky, stfielba ze vzduchovky, kuÏelky,

plavání, bûh na lyÏích a pingpong.)

Kategorie Ïeny: Kategorie muÏi A:
1. Míãková Markéta 1. Sovi‰ Ivo

2. Jurá‰ová Alena 2. Kobolka Bofiivoj

3. Hájková Hana 3. Rektofiík Bronislav

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C:
1. Sovi‰ Ivan 1. Orlík Václav

2. Volek Ivo 2. Látal Franti‰ek

3. Hofman Jaroslav 3. Dfievo Josef

Sportovci se budou jiÏ pfiipravovat na atletiku. Jako první je na fiadû

nepfiíli‰ oblíbená disciplína - bûh na 1000 m. Bûhat se bude v pátek

30. dubna od 17.00 hodin na hfii‰ti u kotelny na OkruÏní ulici. 

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje
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R˘mafiov - Bruntál a okolí
- máte prÛmûrn˘ pfiíjem vy‰‰í jak 9000 Kã/m
- jste ve stálém zamûstnání déle jak 1 rok
- máte potfiebu fie‰it svÛj finanãní problém
- chcete také nakupovat bezhotovostnû
- nemáte ãas jít do banky

Zavolejte na 608 482 554 nebo 554 213 881

Autorizovan˘ prodejce CITIBANK 
Vám nabízí:

- hotovostní úvûr do v˘‰e 1 mil. Kã
- kreditní kartu vã. karet doplÀov˘ch

a to bez podmínky  zaloÏení klientského úãtu

••  zzaakkáázzkkoovvéé  ‰‰iittíí  zz  vvllaassttnnííhhoo  
ii  ddoonneesseennééhhoo  mmaatteerriiáálluu

••  zzaakkaazzkkoovvéé  pplleetteenníí  zz  ttuuzzeemmsskk˘̆cchh  
aa  ddoovvoozzoovv˘̆cchh  ppfifiíízzíí

••  zzaakkáázzkkoovvéé  vvyy‰‰íívváánníí  zz  kkoolleekkccee  nnáávvrrhhÛÛ
nneebboo  ddllee  vvllaassttnnííhhoo  nnáávvrrhhuu

••  pprrooddeejj  ddáámmsskkééhhoo  oobblleeããeenníí

PPrrooddeejjnníí  ddoobbaa::  PPoo  --  PPáá    99..0000  --  1166..3300  hhoodd..

Družstvo SAFAAD
Opavská 48, Rýmařov
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Chcete

auto?
AUTOPRODEJNA BRUNTÁL

Pavel Ry‰av˘
Krnovská 16, Bruntál

Jediné kryté a vyhfiívané prodejní místo ojet˘ch vozÛ v regionuBenzín za 2.000,- ke kaÏdé smlouvû

Nabídnûte své auto na protiúãetDal‰í vozy v nabídce... a zbytek doplatíte ve splátkách

stačí v
ám pouze 

2.900,-stačí v
ám pouze 

2.900,-
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ám pouze 

1.100,-stačí v
ám pouze 

1.100,-

stačí v
ám pouze 
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2.600,-

stačí v
ám pouze 
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ám pouze 
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ám pouze 

2.900,-stačí v
ám pouze 
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LEASING ZDARMA - NÍZKÉ SPLÁTKY

AUTA NA SPLÁTKY

www.autoprodejna.cz

r. v. 1998r. v. 1996

r. v. 1998r. v. 1993

r. v. 1999

Volejte zdarma zelenou telefonní linku i z mobilu 800 130 800

Deštn
íky 

a gumáky?

U nás 

nepotřebujete
!!!

Deštn
íky 

a gumáky?

U nás 

nepotřebujete
!!!

TELEPOINT PARTNER

RÝMAŘOV

náměstí Míru 2
(vedle pošty)

1. patro

tel.: 554 230 485

• chcete ušetřit za hovory?

rádi Vám poradíme

s výběrem  nových 

cenových plánů 

a slev na volání.

• přijďte si vybrat 

z nové nabídky 

nových 

bezšňůrových 

telefonů 

za atraktivní 

ceny.

• Zfiízení telefonní stanice jen za 1501,- Kã vã. DPH
• Máj s ISDN - pfiemûna z HTS na ISDN jen za 570,- (bez DPH)

VE¤EJN¯ INTERNET



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).

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26 ,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

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

· Felicia kombi 1.6 Laurin
a Klement, r. v. 1995, 90 tis. km,
kÛÏe, taÏné, 2x airbag, ABS, cent-
rál, vyhfi. sedáky. Cena: 129 000 Kã

Fiat Punto 1.2 - 5 dv., r. v. 2001,
29 tis. km, 1. majitel, super stav,
pÛvodní cena: 265 tis., airbag,
rádio. Cena: 179 000 Kã. 

Fiat Brava 1.4, 12 V, r. v.
1998, centrál na D.O., med-
vûd blok, el. okna, rádio, 149
tis. km. Cena: 119 000 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX, r. v.
1997, 130 tis. km, rádio,
centrál a dal‰í. 
Cena: 117 000 Kã.

Kia Sportage 2.0 DOHC, 4X4, r.
v. 1997, 223 tis. km, airbag, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 189 500 Kã. 

·koda Felicia 1.6 GLX, r. v.
1997, 129 tis. km, ABS, rá-
dio, centrál a dal‰í. 
Cena: 115 000 Kã.

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

SLEVNĚNO

VW Transporter 1.9 TD, r. v.
1995, 128 tis. km, 6 míst,
taÏné, centrál, rmg., stfi. okno.
Cena: 219 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Mpi, r. v.
1999, 36 tis. km, 1. majitel, rá-
dio, alarm, stfie‰ní okno, taÏné,
centrál. Cena: 129 000 Kã.

Ke každé
smlouvě

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Ford Escort 1.6-16v-klima-aut.,
r. v.1997, 35 t. km, 2 x air., ABS,
rádio, centrál, el. okna a zrcát-
ka, pos. fiíz. Cena: 109 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXI, 50 KW,
1999, 49 t. km, 1. maj., rádio,
imob., alrm, el. okna, stfi. okno,
pal. poã., Al kola, taÏné, centrál
a dal‰í. Cena: 149 900 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX, r. v.
1997, 98 tis. km, ABS, rádio,
centrál, stfi. okno.
Cena: 99 000 Kã.

· - Felicie GLXi, r. v. 1997, 
70 tis. km, rádio, centrál, me-
talíza, mlhovky, 1. majitel, 
super stav. Cena: 119 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.6
GLX, r. v. 1997, 65 tis. km, ‰í-
br, nosiã. 
Cena: 129 000 Kã.

VW Golf Variant, 1.9 TDi 4x4
Klima, 1997, 103 tis. km, ABS,
rádio, centrál, posil. fiíz., nosiã,
Al kola. Cena: 199 000 Kã.

Fiat Punto 1.2, r. v. 1995, 
85 tis. km, tónovaná skla,
zadní stûraã. 
Cena: 110 000 Kã.

Peugeot Partner 1.4, r. v.
1999, super stav, 2 x airbag,
ABS, autorádio, nosiã.
Cena: 209 000 Kã.

Opel Astra Caravan 1,4i, klima,
r. v. 1997, 148 tis. km, 2 x air-
bag, ABS, imob., alarm, el. ok-
na, stfi. okno, nosiã, centrál.
Cena: 145 000 Kã.

Citroen Évasion 2.0 HDi Klima,
2000, 91,5 tis. km, 2 x airbag,
ABS, centrál, posil. fiíz., taÏné,
tempomat. Cena: 358 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi Combi,
r. v. 1999, 109 tis. km, rádio,
centrál. 
Cena: 139 900 Kã.

Fiat Punto 1.2, r. v. 1995, 101
tis. km, rádio, stavitelná se-
dadla, taÏné. 
Cena: 115 000 Kã.

Lancia Y 1.2 ie, r. v. 1996, 
53 tis. km, airbag fiidiãe, kÛ-
Ïe, rádio, posilovaã fiízení,
centrál. Cena: 119 000 Kã.

· Octavia ELEGANCE 1.9 TDI,
2002, 12 tis. km, super stav, 
4 x airbag, ASR, ABS, CD, pa-
lub. poã., Al kola, centrál, zasle-
pení zámkÛ. Cena: 399 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 Mpi, r. v.
1998, 43 tis. km, rádio, centrál,
2 x airbag, ABS, Akontace jiÏ
od 13.000. Cena: 138 000 Kã

V˘kup vozidel 
za hotové Platba 

ihned

AKâNÍ NABÍDKA
Prodej nov˘ch 
letních pneu
165/70/13

999 Kã za
 1
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