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Horizont oslavil pût let své existence
Zdá se, jako by to bylo vãera, co

vy‰lo první ãíslo mûstského

zpravodaje pod názvem R˘ma-

fiovsk˘ horizont. Svûtlo svûta

spatfiil 21. záfií 1999 jako mûsíã-

ník. Obálka mûla tenkrát jinou

podobu neÏ dnes, na titulní foto-

grafii, kterou pofiídila Lucie

Marková, byly tfii vysoké útlé

smrky na Zelen˘ch kamenech na

hlavním hfiebeni

JeseníkÛ (viz fo-
to). O grafickou

stránku novin se

staral zku‰en˘

pracovník mûst-

ského úfiadu Jifií

Franti‰ák a vy-

davatelem ne-

bylo Stfiedisko

volného ãasu, ale

Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov. Rozsah no-

vin byl zpoãátku ‰estnáct stran,

postupnû s pfiib˘vajícími dopiso-

vateli a externími spolupracov-

níky se zaãal roz‰ifiovat.

Zpravodaj se nejprve tiskl v tis-

kárnû APRO Bruntál, pozdûji pfii

personálním pfierozdûlení maji-

telÛ pfie‰la redakce pod K-tisk

Bruntál, aby se v roce 2002 s de-

finitivní platností opût vrátila

k APRO Bruntál. V redakci se za

pût let vystfiídalo sedm stáÏistÛ.

Za tu dobu bylo vydáno celkem

(vãetnû toho, které drÏíte v ruce)

113 vydání. V roce 1999 - pût,

v roce 2000 - tfiiadvacet, v roce

2001 - jedenadvacet a v roce

2002 a 2003 shodnû po tfiiadva-

ceti vydáních, v leto‰ním roce je

to jiÏ ãíslo osmnácté. Odbyt se

v poãátcích pohyboval v rozme-

zí kolem 500 -

600 prodan˘ch

kusÛ. Dnes jen

m i m o fi á d n û

klesne pod

1000 proda-

n˘ch v˘tiskÛ.

R˘ m a fi o v s k ˘

horizont mûl

své pfiedchÛd-

ce: mûsíãník

Ring (1990 -

1991), jehoÏ redakto-

rem byl Vladimír Mûrák, dále

R˘mafiovské noviny (1991 -

1996) s ‰éfredaktorkou Ivanou

Koãandrlovou a zpravodaj

Radnice informuje (bfiezen 1996

- kvûten 1999), jejÏ pfiipravoval

tajemník mûstského úfiadu

Miloslav Marek. Od záfií roku

1999 jiÏ zaãal vycházet

R˘mafiovsk˘ horizont, kter˘ si

na‰el cestu do mnoha domácnos- tí nejen v R˘mafiovû, ale

i v Tvrdkovû, Horním Mûstû,

Staré Vsi, Janovicích a Bfiidli-

ãné. Dfiíve se noviny vozily také

do RyÏovi‰tû, Vajglova, Velké

·táhle a Malé Morávky, ale níz-

ká prodejnost a velké náklady na

dopravu pfiinutily vydavatele

v tûchto obcích prodej zru‰it.

Horizont má ov‰em i své pfied-

platitele, ktefií si nechají noviny

posílat - do Lomnice, Jifiíkova,

Karlova, ·umperka, ba dokonce

do A‰e.

Doba jde velmi rychle kupfiedu.

Vefiejnost si Ïádá vãasné, pfiesné

a ucelené informace. K tomu

dnes slouÏí pfiedev‰ím média nej-

roz‰ífienûj‰í - rozhlas a televize.

K nim se postupnû pfiidal feno-

mén zvan˘ internet. Zprávy se

dnes odesílají pfies druÏice a ães-

k˘ divák mÛÏe doma sledovat

v pfiímém pfienosu napfiíklad fot-

balov˘ zápas v Argentinû nebo

váleãné zpravodajství z Blízkého

v˘chodu. Takové technice samo-

zfiejmû na‰e noviny konkurovat

nemohou. Ov‰em právû proto, Ïe

zpráv z regionu, jak˘m je

R˘mafiovsko, najde prÛmûrn˘

posluchaã, divák nebo ãtenáfi ve

sdûlovacích prostfiedcích poskro-

vnu, jsou tady na‰e noviny.

Také redakce R˘mafiovského ho-

rizontu musela jít s dobou. Bylo

potfieba zamûnit klasick˘ fotoa-

parát za digitální, aby byl obra-

zov˘ materiál okamÏitû a v co

nejlep‰í kvalitû k dispozici tis-

kárnû, byly zdokonaleny inzertní

sluÏby pro vefiejnost, s pfiib˘vají-

cími spolupracovníky rostl i po-

ãet stránek, rozmanitost a úroveÀ

informací. Dnes mají noviny

v prÛmûru 28 stran.

Chtûl bych pfiedev‰ím vyjádfiit

velké podûkování v‰em jednot-

livcÛm, a je jich celá fiada, ktefií

se na tvorbû R˘mafiovského ho-

rizontu podíleli a v souãasné

dobû podílejí. Chtûl bych rov-

nûÏ vyslovit upfiímné díky v‰em

firmám a organizacím, které se

v minulosti i souãasnosti podí-

lely na jakémkoliv sponzorová-

ní novin, aÈ uÏ se jednalo o for-

mu inzerce ãi finanãního daru.

Chtûl bych dále popfiát na‰im

mûstsk˘m novinám do dal‰ích

let mnoho vûrn˘ch ãtenáfiÛ, za-

chování pfiíznû na‰ich stál˘ch,

ale i nahodil˘ch dopisovatelÛ ãi

informátorÛ a redakci nepfieber-

nou studnici nápadÛ a podnût-

n˘ch témat. Díky vám v‰em,

pfiátelé. Jifií Koneãn˘,
odpovûdn˘ redaktorObálka historického vydání R˘mafiovského horizontu z 28. 12. 2000

Obálka prvního fiádného vydání R˘mafiovského horizontu z 21. 9. 1999
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Aktuálnû z mûsta

Starosta: V˘stavbû nového supermarketu bránit nemÛÏeme
Hedva: Za prÛtahy se stavebním fiízením stojí obchodní lobby

Podle zástupcÛ akciové spoleã-

nosti Hedva Moravská Tfiebová

se sídlem v R˘mafiovû odbor sta-

vebního úfiadu MûÚ v R˘mafio-

vû zcela zbyteãnû protahuje vy-

dání rozhodnutí o umístûní stav-

by supermarketu Plus Discount.

V této záleÏitosti se uskuteãnila

jiÏ fiada jednání, kter˘ch se zú-

ãastnily v‰echny zainteresované

strany - mûsto R˘mafiov, potaÏ-

mo stavební úfiad, akciová spo-

leãnost Hedva, vedení firmy

Plus Discount Praha a zlínsk˘

dodavatel stavby PS - MSI.

Budoucí podoba nového super-

marketu Plus Discount, jehoÏ

hlavní fieditelství sídlí v Nûme-

cku, zÛstává prozatím v rovinû

jednání.

„Pfied mûsícem nabylo právní
moci demoliãní rozhodnutí na
stávající objekty, které leÏí na
pozemku akciové spoleãnosti
Hedva a které bude potfieba od-
stranit, aby mohly b˘t zahájeny
pfiípravné stavební práce. Îádn˘
investor ale nezaãne bourat stá-
vající objekty a tím investovat
nemalé finanãní prostfiedky, po-
kud stavební úfiad na novou stav-
bu nevydá územní rozhodnutí 
o povolení jejího umístûní.
V souãasné dobû se dolaìuje do-
kumentace rozhodnutí o umístûní
stavby, zejména napojení na in-
Ïen˘rské sítû, fie‰ení zpevnûn˘ch
ploch, opûrn˘ch stûn a podobnû.
Vyfie‰en byl i poÏadavek mûsta
R˘mafiova, aby bylo vybudováno
samostatné odvedení de‰Èov˘ch
a spla‰kov˘ch vod,“ uvedl k pro-

blematice projektové pfiípravy

vedoucí projektant Projektin-

vestu Zlín Pavel Zlámal.

V souãasné dobû je podle vedou-

cího projektanta mimo jiné fie‰e-

na také v˘‰ka pfiípadné opûrné

zdi a svahování terénu ze strany

státní silnice ã. 11. Vzhledem

k tomu, Ïe stavební pozemek má

znaãné pfiev˘‰ení, bude nutno ve

spodní ãásti pozemku nav˘‰it te-

rén, naopak na horní stranû areá-

lu se musí zemina odebrat. Dal‰í

jednání o vzhledu areálu se 

uskuteãnilo v pondûlí 11. fiíjna

(po redakãní uzávûrce) na pÛdû

vedení firmy Plus Discount

v Praze, kde byly pfiedloÏeny ná-

vrhy jednotliv˘ch fie‰ení. (V nû-
kterém z pfií‰tích vydání pfiinese-
me v˘sledky jednání.)
Starosta mûsta Petr Klouda se

k problému v˘stavby marketu

vyjádfiil zcela jasnû a otevfienû:

„Mûsto nemÛÏe v Ïádném pfiípa-
dû diktovat vlastníku pozemku,
zda mÛÏe ãi nemÛÏe na svém po-
zemku stavût. MÛÏe pouze pro-
stfiednictvím stavebního úfiadu
korigovat napfiíklad vzhled stav-
by, dodrÏení podmínek pfii napo-
jení na kanalizaci nebo na ostat-
ní inÏen˘rské sítû, pfiípadnû do-
drÏení v‰ech pravidel t˘kajících
se Ïivotního prostfiedí.“
Zbrusu nov˘ supermarket Plus

Discount by mûl vyrÛst na po-

zemku spoleãnosti Hedva,

v místech, kde v souãasné dobû

chátrají v˘robní haly barvírny

a také budova dfiívûj‰í závodní

jídelny, v nichÏ se provoz zasta-

vil v roce 2000. Intenzivní jed-

nání se vedou jiÏ od loÀského ro-

ku. Touto záleÏitostí se zastupi-

telstvo mûsta na svém posledním

jednáním 23. záfií nezab˘valo,

vzhledem k tomu, Ïe se nejedná

o pozemky mûsta. Ov‰em dotaz

t˘kající se v˘stavby marketu na

jednání zastupitelÛ z pléna za-

znûl.

„Zfiejmû to vypadá, Ïe praÏská
firma od vybudování marketu
odstoupí. Zbyteãné prÛtahy s vy-
dáním stavebního rozhodnutí
celou záleÏitost jenom kompli-
kují, i kdyÏ vedení praÏské firmy
Plus Discount pfiistoupilo témûfi
na v‰echny poÏadavky mûsta, t˘-
kající se vzhledu stavby, pfiipoje-
ní k inÏen˘rsk˘m sítím, dokonce
i na samostatné odvedení de‰Èo-
v˘ch vod. Ov‰em komise Ïivotní-
ho prostfiedí si pfii kaÏdém dal-
‰ím jednání klade nové a nové
podmínky,“ sdûlil k problémÛm

stavby nového marketu zástupce

akciové spoleãnosti Hedva, jejíÏ

vedení pfiitom upozorÀuje na fi-

nanãní nároãnost demolice ne-

funkãních továrních Ïelezobeto-

nov˘ch hal. Investice na jejich

odstranûní pfiedstavuje podle

odhadÛ 7 - 10 mil. korun.

PraÏská firma Plus Discount je

pfiipravena se o demolici finanã-

nû postarat. Okolnosti v‰ak na-

svûdãují tomu, Ïe velké prÛtahy,

a podle vyjádfiení zástupcÛ

Hedvy i tlaky obchodníkÛ, pfii-

vedou praÏskou firmu k rozhod-

nutí upustit od zámûru vybudo-

vat nov˘ market na pozemku

Hedvy. V budoucnu by tak mûs-

tu hrozilo, Ïe zde zÛstanou dal‰í

nevzhledná betonová „mauzo-

lea“ podobná nedostavûné bance

na Husovû ulici. „Troufám si
fiíct, Ïe ani mûsto, ani spoleãnost
Hedva nenajdou tak znaãné fi-
nanãní prostfiedky na odstranûní
nevzhledn˘ch a kfiovisky pomalu
zarÛstajících hal, které jiÏ nikdy
nebudou slouÏit podobn˘m úãe-
lÛm jako dfiív. Na nûkter˘ch mís-
tech se propadla stfiecha a zdivo
je natolik zvlhlé, Ïe se pomalu

zaãíná rozpadat. âasem budou
do nebe trãet jen monstrózní Ïe-
lezobetonové pilífie, které se bu-
dou muset rozdrtit speciální
technikou, a ta stojí nemalé pro-
stfiedky,“ doplnil k problému

chátrajících hal vedoucí technic-

k˘ch oddûlení spoleãnosti

Hedva.

Plus Discount se rozlohou pfii-

bliÏnû vyrovná opodál postave-

nému Penny marketu. Zpusto-

‰ené a nevzhledné okolí Hedvy

by díky nûmu dostalo novou

„tváfi“. „V ·umperku se staví asi

sedm˘ supermarket, teì tam do-
konãili hrubou stavbu jednoho
z dal‰ích Plus Discount, kter˘
mimo nespoãet jin˘ch stojí také
na ulici Generála Svobody
v Uniãovû. V Litovli jsou dal‰í
ãtyfii supermarkety, proã by si
v R˘mafiovû nemohly konkurovat
dva?“ namítli náhodní kolem-

jdoucí na dotaz, zda by pfiivítali

dal‰í market v R˘mafiovû.

Podle dostupn˘ch informací

poskytuje supermarket Plus

Discount vefiejnosti kromû pro-

deje potravináfiského a okrajo-

vû i prÛmyslového zboÏí ze-

jména kvalitní sluÏby na úseku

masa a uzenin a cenami se v‰e-

obecnû vyrovná supermarketu

Lidl. Jeho v˘stavbu odhadují

zainteresované strany, po zahá-

jení pfiípravn˘ch stavebních

prací, na pût mûsícÛ. „Pfií‰tí
rok snad bude mít R˘mafiov
dal‰í konkurenceschopn˘ su-
permarket, kter˘ sv˘mi cenami
vytvofií zdravé prostfiedí v boji
o zákazníka,“ nechal se sly‰et

také vedoucí projektant

Projektinvestu Zlín Pavel

Zlámal. JiKo
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Od kopfiiv k supermarketu
Stojíme pfied otázkou, zda bude-

me muset poprvé od pfievratu ro-

ku 1989 pfiihlíÏet likvidaci dal‰í

památky na dobu boufilivé indu-

strializace R˘mafiova na konci

19. století. Jedná se, jak jistû tu-

‰íte, o velmi hezk˘ a dÛstojn˘

objekt b˘valé jídelny Hedvy na

Opavské ulici, ale téÏ o nejstar‰í

tkalcovnu závodu z let, kdy vûci

úãelové musely b˘t i hezké.

Nejsme tady pfiíli‰ bohatí, a tak

nepfiedpokládám, Ïe by se zved-

la boufie odporu proti dal‰ímu

supermarketu, konec koncÛ by

to bylo kontraproduktivní, pfiesto

zaráÏí urputnost,

umanutost, ba

moÏná téÏ arogan-

ce, s jakou jeho

stavbu na zajíma-

vém místû prosa-

zuje jednak fiedi-

telství Hedvy v Mo-

ravské Tfiebové,

jednak sám drav˘

s u p e r m a r k e t .

Snad jsem nikoho

nevynechal, neboÈ

zatím nevím o úãasti na‰eho spo-

luobãana. Ale proã právû tady,

místa je u nás pfiece dost, viz

Penny. Pravda - nejspí‰ jde o pe-

níze, konkurenci a objekt b˘valé

jídelny stojí na místû soukro-

mém, av‰ak natolik zaÏitém, Ïe

je nemoÏné pro citlivûj‰ího

R˘mafiovana nepostfiehnout, Ïe

se v pfiípadû ohroÏeného objektu

jedná o stavbu hodnotnou a este-

ticky dokonalou, jeÏ si vydobyla

své trvalé místo v dobovém zá-

koutí. Rozhodnû na v˘znamném

silniãním tahu nedûlá ostudu zá-

vodu ani mûstu.

Patfiím k tûm, kter˘m se podobné

jednání zajídá, a kdyÏ jsem zjis-

til, Ïe se vûc nelíbí ani mnoh˘m

dal‰ím, aãkoli nûktefií z nich da-

leko reálnûji vidí marnost kaÏdé-

ho poãínání na záchranu objektu,

nabyl jsem pfiesvûdãení, Ïe by

nebylo dobré mlãet. Toho uÏ by-

lo dost. Tfieba bude srozumitelné

argumenty nûkdo respektovat

i u nás. Abych vûc struãnû objas-

nil, uvedu níÏe podstatnou ãást

z textu, kter˘ jsem zpracoval pro

Památkov˘ ústav v Ostravû (viz

kurzíva). Ten se o objekty jedno-

ho z dfiíve nejv˘znamnûj‰ích

hedvábnick˘ch podnikÛ stfiední

Evropy jiÏ del‰í dobu zajímá,

bohuÏel je nad jeho síly pfiekoná-

vat fiadu pfiekáÏek. Situace je slo-

Ïitá. Hedva údajnû odmítá ko-

munikaci, takÏe fotografickou

dokumentaci si pofiizuje ústav

pfies plot, o proslulé továrnû

a Flemmichovû vile na

Sokolovské ulici radûji ani ne-

mluvit. Jindy zas lze jen chválit

péãi Hedvy o krásné, ale mno-

hem mlad‰í prÛãelí kotelny (20.

léta 20. stol.), pÛvodní a rovnûÏ

mlad‰í vrátnici ãi za pomoc mu-

zeu pfii vytváfiení ãásti textilní

expozice. O to nepochopitelnûj‰í

je její nynûj‰í postoj, neboÈ:

1) budova je nejstar‰í (pÛvodní)

ãástí b˘valého závodu bratfií
SchielÛ (Hedva). Byla postavena
roku 1890 (viz obr. z r. 1892),

a její hodnota je nespornû histo-
rická. Je bûÏné, Ïe obdobné stav-
by jsou v zemích, jeÏ mÛÏeme po-
ãítat k euroatlantické civilizaci,
chránûny jako technické památ-
ky (viz r˘mafiovské nádraÏí, res-
taurování objektÛ zanikl˘ch dolÛ
v Ostravû aj.). Dosud není pa-
mátkovû chránûna (není v‰ak je-

dinou dosud nechránûnou histo-

ricky cennou budovou v na‰em

státû a v pohraniãí zvlá‰tû);

2) v dobû, kdy patfiil závod pÛ-
vodnímu majiteli, mûla v areálu
podniku vÏdy dÛstojné místo
(obr. z r. 1914 a letecká fotogra-
fie z 20. - 30. let 20. stol.);
3) jedná se o stavbu
vykazující stopy his-
torizujícího stylu
(pozdní romantis-

mus, u nás oblíbená

neorenesance?) ãi je-
ho derivátu, moÏná
i dobového akade-
mismu. V R˘mafiovû
podobn˘ch staveb
mnoho nezb˘vá. Ne-
bylo by dobré, aby-

chom nevratnou památku zane-
dlouho poznávali jiÏ jen ze za-
‰l˘ch dobov˘ch vyobrazení;
4) objekt navíc vytváfií spolu
s dal‰ími velmi stylov˘mi a sta-
vebnû zajímav˘mi objekty - hos-
podou Na RÛÏku (1912)
a Fritscherovou vilou - nezamû-
niteln˘ komplex staveb, jenÏ do-
kumentuje Ïivotní styl R˘mafiova
v rozmezí zhruba dvaceti let pfied
1. svûtovou válkou, ale téÏ obdi-

vuhodn˘ rozvoj závodu v letech

1890-1938 (viz v˘fiez z letecké

fotografie).
5) Objekt je zasazen do dal‰ích

vztahÛ uvnitfi závodu - zajímav˘
‰tít kotelny i pÛvodní budova
vrátnice podnikem chránûna jiÏ
pfied rokem 1989;
6) upozorÀujeme téÏ na zajímav˘
klasicistnû vyhlíÏející ‰tít budovy
(jídelny) se ‰tukovou v˘zdobou;
7) pfiední linie budovy je vcelku
nezmûnûna vãetnû dekoru (za-
stavûn jen pÛvodní vchod), pou-
ze vlevo dostavûna ãást budovy
místo pÛvodní dfievûné verandy,
pfiesto je poãáteãní dispozice ob-
divuhodnû uchována vãetnû tva-
ru stfiechy. Neznáme stav interié-
ru, víme jen, Ïe se zfiejmû ucho-
valo pÛvodní litinové zábradlí

do prvního patra. Kamenná te-
rasa pfied budovou byla asi do-
stavûna v letech 1900-1914;
8) domníváme se, Ïe pfii tro‰e
snahy a citlivosti by supermar-
ket mohl budovu (rozumn˘m

a nadále viditeln˘m zpÛsobem)

zahrnout do sv˘ch plánÛ jako
celek bez jejího zniãení. Jistû by
si tím v dobû neustál˘ch
a oprávnûn˘ch stíÏností na ne-
kulturní postupy supermarketÛ
pfii v˘stavbû obdobn˘ch zafiízení
prokázal dobrou sluÏbu a udûlal
si reklamu jako solidní firma cit-
livá k stávajícímu prostfiedí (dtto

Hedva). Zde se
v‰ak právû naráÏí
na siln˘ odpor
obou podnikÛ, kte-
ré chtûjí bourat
(za kaÏdou cenu).
Lze jen dodat, Ïe

krajsk˘ památko-

v˘ ústav shledal

uvedené dÛvody

relevantními a ob-

rátil se ãi obrací

na fieditelství He-

dvy, jeÏ podnik fiídí ze vzdálené

Moravské Tfiebové. Víme nyní

téÏ z doslechu, Ïe zadní trakt

budovy je vlhk˘, patrnû od zru-

‰eného mokrého provozu barev-

ny. Je nám v‰ak téÏ známo, Ïe

se v budovû tkalcovalo je‰tû ro-

ku 1945 a moÏná je‰tû pozdûji.

Závûrem nutno upozornit, Ïe jiÏ

prvé zastupitelstvo (1991/4)

zvolené po pfievratu bylo zne-

chuceno padesátiletou likvidací

mnohdy velmi kvalitních, slo-

hovû ãist˘ch budov v R˘mafiovû

i stra‰ideln˘mi prolukami s ve-

getací kopfiiv, a proto zabránilo

v posledním okamÏiku zbourání

cenné budovy nynûj‰í lékárny.

Dnes je to jedna z nejhezãích

budov mûsta. Skvûle se zrestau-

rovala radnice, skonãilo otlou-

kání zb˘vající ‰tukové v˘zdoby

domÛ a zaãala obnova námûstí.

BohuÏel zastupitelstvo tehdy

v dobré vífie nedokázalo zabrá-

nit nedodûlkÛm na Husovû uli-

ci, pfiesto mi bylo ctí b˘t jeho

ãlenem.

Komu poslouÏí bourání?

Myslím, Ïe nikomu, ani nám, ji-

stû ani Hedvû, ba ani supermar-

ketu, Ïádná ãástka by totiÏ ne-

vyváÏila ztrátu morální, histo-

rickou ani estetickou. Nebo se

díky neschopnosti komunikovat

uÏ zas vracíme ke ‰kodlivé

a bezohledné pfiedlistopadové

plan˘rce? Jifií KarelHistorické pohlednice: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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Odbory MûÚ informují

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství
nad dotazy obãanÛ
Jak jiÏ bylo uvedeno v R˘mafiovském hori-

zontu ã. 8/2004, v ãlánku t˘kajícím se nového

dopravního znaãení na území mûsta, povin-

nost v˘mûny dopravního znaãení vypl˘vá

z vyhlá‰ky ã. 30/2001 Sb., k zákonu 

ã. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-

munikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

pfiiãemÏ tyto zmûny musí b˘t provedeny do

konce roku 2006.

KvÛli ãast˘m dotazÛm obãanÛ pfiedev‰ím

v souvislosti s umístûním zpomalovacích pra-

hÛ pfii vjezdu do obytn˘ch zón chci v‰echny,

kter˘m se toto opatfiení zdá nevhodné ãi zby-

teãné, ujistit, Ïe pfii ve‰keré instalaci doprav-

ního znaãení se musí postupovat dle závaz-

n˘ch technick˘ch podmínek. Dle TP 103

(technická podmínka) ã. 5.4.6. cituji: „Vjezdy
do obytné zóny musí b˘t stavebnû upraveny
tak, aby byla pfii vjezdu patrná zmûna doprav-

ního reÏimu a zdÛraznûny základní principy
obytné zóny (sníÏená rychlost, smí‰en˘ pro-
voz).“ V obytné zónû platí zvlá‰tní ustanove-

ní o provozu, tj. fiidiã smí jet rychlostí nejv˘‰e

20 km/hod. Nejvhodnûj‰ím typem vjezdu do

obytné zóny je chodníkov˘ pfiejezd s minima-

lizací ‰ífiky vjezdu, ãemuÏ odpovídá zpomalo-

vací práh. Ostatní opatfiení splÀující tuto pod-

mínku jsou mnohem nákladnûj‰í, a to nejen fi-

nanãnû, ale i technicky.

Mû osobnû velmi udivuje, Ïe se najdou obãa-

né, kter˘m vadí opatfiení vedoucí ke zv˘‰ení

bezpeãnosti nejen na‰ich dûtí, ale v‰ech chod-

cÛ a cyklistÛ pohybujících se v obytné zónû.

Za odbor dopravy a silniãního hospodáfiství
Renata Vysly‰elová

·kolství

V galerii gymnázia je dokoufieno
V úter˘ 5. fiíjna se v novû upravené
minigalerii v budovû Gymnázia
R˘mafiov konala v pofiadí jiÏ tfietí
vernisáÏ fotografií Jindfiicha
·treita. Jeho nov˘ cyklus, kter˘ se
zde prostfiednictvím ãtrnácti vybra-
n˘ch dûl poprvé pfiedstavil vefiej-
nosti, nese název Dokoufieno!? Cel˘
cyklus, jenÏ vznikal v prÛbûhu tfiice-
ti let na rÛzn˘ch místech svûta
(v Tfiinci, v okolí R˘mafiova
a Olomouce, ve Francii, Maìarsku,
na Sibifii i v âínû), bude vystaven 
15. listopadu v Praze.
Dokoufieno!? - je v tom v˘zva,

údiv, v˘hruÏka nebo ironie?

TûÏko fiíct, jakou intonaci nazna-

ãenou vykfiiãníkem a vzápûtí 

otazníkem si máme pfiedstavit,

nejspí‰ takovou, jaká nejlépe vy-

jadfiuje ná‰ vlastní postoj k jedné

z nejvût‰ích metel lidstva, ke

zkázonosné náruÏivosti a spole-

ãenskému fenoménu zároveÀ, ke

kufiáctví.

Jak˘ vztah k nûmu má autor

sám, prozradil náv‰tûvníkÛm

vernisáÏe i ãtenáfiÛm své nové

knihy fotografií Dokoufieno!?:

„V prvním roãníku mého studia
na vysoké ‰kole jsem se seznámil
s prof. Janem Bukovjanem, kter˘
mi nabídl k prodeji fotoaparát
znaãky Welta. PoÏádal jsem své-
ho otce o ãtyfii sta korun na jeho
zakoupení. Otec souhlasil, ale
kladl si jednu podmínku.
Nesmím po dobu deseti let zaãít
koufiit. Slíbil jsem to a dodnes
dodrÏel. Pfiesto velice rád foto-
grafuji lidi s cigaretou, která
jim, jak jsem poznal, ãasto dodá-
vá sebevûdomí.“ MuÏ-nekufiák

s fotoaparátem, kter˘ na citliv˘

film zachycuje

postavy lidí-ku-

fiákÛ nikoliv

s odporem nebo

hrozivû vztyãe-

n˘m prstem, ale

se zájmem o to,

jakou dÛleÏitost

pro nû má ten

ãpav˘ hofiící

smotek su‰ené-

ho tabáku. Ka-

Ïd˘, kdo nûkdy

ochutnal oma-

mnost právû za-

pálené cigarety,

jejíÏ pouhá pfií-

tomnost mezi 

ukazováãkem

a prostfiedníã-

kem ruky dodá-

vá chvíli neklidu 

uvolnûní a okamÏiku

prázdnoty naplnûní,

dobfie chápe - posta-

vy na ãernobíl˘ch

fotografiích i zájem

fotografÛv.

TfiebaÏe Jindfiich

·treit vybral téma

své nové v˘stavy ur-

ãené pfiedev‰ím pro

oãi studentÛ s jist˘m

zámûrem ovlivnit je-

jich vlastní postoj ke

koufiení a tfiebaÏe

i kniha Dokoufieno!?
vy‰la s podporou Mi-

nisterstva zdravot-

nictví, nûjakou di-

daktiãnost ãi ilustra-

ci k upozornûním na

krabiãkách cigaret,

Ïe „koufiení ‰kodí zdraví“, by-

chom na fotografiích hledali

marnû. Naopak zde nalézáme ten

typick˘ pÛvab o‰klivosti a me-

lancholickou zádumãivost smí-

‰enou s lehkou ironií, jeÏ dokáÏe

v‰típit hlavním protagonistÛm

sv˘ch fotografick˘ch cyklÛ jen

·treit. A tak zobrazí-li matku, jak

s cigaretou v ústech krmí z lahve

kojence, jinde dva malé chlapce,

jak si vzájemnû odpalují v doty-

ku k˘Ïené dospûlosti, nebo Ïenu,

která si zapaluje u ãerstvû zasy-

paného hrobu, není v tom Ïádn˘

odsudek, natoÏ v˘raz pohor‰ení.

Naopak se zde uji‰Èujeme o tom,

Ïe koufiení pfiedstavuje nejen 

o‰kliv˘ a nezdrav˘ návyk, ale ta-

ké rituál, akt souznûní s jin˘mi

kufiáky, Ïe zapálená cigareta ãi

d˘mka poskytuje momenty od-

poãinku a rozjímání („Kdo ne-
koufií, nedûlá nic. Kdo koufií,
pfiem˘‰lí o Ïivotû,“ fiíká Filip

Topol ve filmu Îiletky ZdeÀka

Tyce), Ïe vyplÀuje jakási prázd-

ná místa, s nimiÏ si neumíme ji-

nak poradit, Ïe má zkrátka spou-

stu dal‰ích v˘znamÛ a funkcí neÏ

jen b˘t povûstn˘m hfiebíãkem do

rakve. Na druhou stranu bychom

mohli jen tûÏko obvinit nekufiáka

·treita, Ïe snad nûkoho k vde-

chování tabákového d˘mu nabá-

dá. Tak jako kaÏdé dobré umû-

lecké dílo pfiiná‰ejí i jeho foto-

grafie vedle estetického záÏitku

pfiedev‰ím podnût k zamy‰lení

a poukazují na to hlavní, Ïe má-

me vÏdy moÏnost v˘bûru - kou-

fiit? nekoufiit? dokoufiit!?  ZN
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Studentky z PRIMY na atletick˘ch závodech
Ve ãtvrtek 24. záfií se v Krnovû konal stfiedo-

‰kolsk˘ pohár CORNY 2004. Úãastnily se jej

‰koly bruntálského regionu. V leto‰ním roce

jsme jeli na tento závod poprvé - na zku‰e-

nou. Pfiesvûdãili jsme se, Ïe soupefii jsou tré-

novaní a zdatní. SoutûÏilo se v bûhu, skoku,

vrhu koulí a ‰tafetû. Nejlep‰ím v˘sledkem

na‰eho t˘mu bylo 6. místo ve skoku vysokém

a 8. místo v bûhu na 200 m Z. Slovaãíkové.

Mimo ní si pochvalu zaslouÏí také B. Poty-

ková, L. Knejpová a D. Pustelníková. 

Ludmila Weinerová, uãitelka TEV

Psychopatologické jevy je nutno fie‰it vãas
Ve stfiedu 6. fiíjna se ve Student-

ském klubu Stfiediska volného ãa-

su v R˘mafiovû uskuteãnilo setká-

ní ‰kolních metodikÛ prevence,

které pravidelnû organizuje

Pedagogicko-psychologická po-

radna v Bruntále. V̆ chovní po-

radci diskutovali s odborníky

o dílãích problémech, které trápí

jednotlivá ‰kolská zafiízení, aÈ uÏ

se jedná o problematiku alkoho-

lismu, drogové závislosti, ‰ikany,

koufiení ãi kriminality mladist-

v˘ch. Setkání se zúãastnili psy-

choloÏka Nina Drápalová, Milan

Kroãil z K-centra Krnov, za

Mûstsk˘ úfiad v R˘mafiovû jako

zfiizovatele základních ‰kol

Iveta Podzemná, dále tisková

mluvãí Lucie Kra‰teniãová za

Okresní fieditelství Policie

âeské republiky a oblastní me-

todik Stanislav Toman.

Pfiítomní diskutovali zejména

o konkrétních pfiípadech, které

se vyskytly ve ‰kolsk˘ch zafiíze-

ních, a za pomoci pfiítomn˘ch

odborníkÛ hledali fie‰ení nebo

pomoc, jak pfiedev‰ím vãas a dÛ-

slednû tyto negativní jevy od-

stranit, pfiípadnû v zárodku úplnû

vym˘tit. JiKo

Zdravotnictví

Lékárna získala certifikát Správné lékárenské praxe
Lékárna 110 RNDr. Dimitriose
Karajannise na Radniãní ulici 8 v R˘-
mafiovû získala jako první v âeské
republice certifikát Správné lékáren-
ské praxe.
Certifikát potvrzuje, Ïe zamûst-

nanci lékárny dodrÏují pfiísné

normy pfii nákupu, pfiípravû a di-

stribuci léãiv a zaruãují tak bez-

peãné zdravotní sluÏby.

Certifikát udûluje Státní ústav

pro kontrolu léãiv Praha po dÛ-

kladné inspekci, která klade dÛ-

raz na osmnáct hledisek provozu

lékárny, pfiiãemÏ je moÏné získat

osmnáct trestn˘ch bodÛ. R˘ma-

fiovské lékárnû 110 neudûlil Stá-

tní ústav pro kontrolu léãiv ani

jedin˘ trestn˘ bod. „Platnost
certifikátu je podmínûna dodrÏo-

váním zásad správné lékárenské
praxe a pfiísn˘ch podmínek pfii
pfiípravû a úpravû léãiv˘ch pfií-
pravkÛ, v˘deji a zacházení s léãi-
vy. Kontroly budou u nás prová-
dûny od nynûj‰ka v pravideln˘ch
intervalech, takÏe nejen na‰e do-
savadní zku‰enosti, ale i certifi-
kát nás zavazují k zodpovûdn˘m
a stále dokonalej‰ím sluÏbám ve

vztahu k na‰im zákazníkÛm
a partnerÛm,“ doplnil vedoucí

lékárník dr. Karajannis.

Republikov˘ úspûch r˘mafiovské

lékárny bude uvefiejnûn v rÛz-

n˘ch médiích. Pfiipravuje se mi-

mo jiné rozhovor s fotografiemi

v prestiÏním âasopise ãesk˘ch

lékárníkÛ - mûsíãníku stavovské

lékárnické komory. JiKo

Fota: archiv lékárny
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Nehodu zavinil
mikrospánek

âesk˘ patron svat˘ Václav nebyl

letos pfiíli‰ naklonûn fiidiãÛm,

takÏe ani úter˘ 28. záfií se v na-

‰em regionu neobe‰lo bez do-

pravních nehod. První z nich se

stala uÏ o pÛl ‰esté ráno.

Tfiiatfiicetiletého fiidiãe Fordu

Mondeo z RyÏovi‰tû pfiepadla

pfii jízdû Ondfiejovem únava,

muÏ za volantem patrnû na chví-

li usnul a vyjel v mírné zatáãce

do pfiíkopu. Na Fordu vznikla

hmotná ‰koda za 30 000 Kã, ni-

kdo v‰ak na‰tûstí nebyl zranûn.

Spolupachatel loupeÏí
je trestnû stíhán

Bruntálsk˘ policejní inspektor

zahájil pfiedminul˘ t˘den trestní

stíhání ‰estadvacetiletého muÏe

z Horního Mûsta pro trestn˘ ãin

podílnictví. MuÏ je obvinûn, Ïe

ukryl a uÏíval vûci, které byly

získány trestnou ãinností. ·lo

o pfiedmûty pocházející z nûkoli-

ka loupeÏí. âást pocházela

z vloupání do restaurace v obci

Horní Mûsto, ze kterého je pode-

zfiel˘ teprve ‰estnáctilet˘ mladík.

Jednalo se o peníze, alkohol, ci-

garety a cukrovinky za více neÏ

9 tisíc Kã. Dále ‰lo o pfiechová-

vání vûcí pocházejících z vlou-

pání do rekreaãní chaty ve

Stfiíbrn˘ch Horách, kde mûl uve-

den˘ nezletilec odcizit hotovost

a pfiedmûty za více neÏ 37 tisíc

Kã. Oba spolupachatelé se 

o ukradené vûci pokaÏdé rozdûlili.

Okradena
v prodejnû potravin

Na chvilku nepozornosti doplati-

la osmapadesátiletá Ïena, která

1. fiíjna pfied polednem nakupo-

vala v obchodu s potravinami

v R˘mafiovû. Neznám˘ pachatel

jí bûhem nákupu z kapsy odcizil

koÏenou penûÏenku, ve které by-

la uloÏena hotovost ve v˘‰i 

6 000 Kã. Pfiípad ‰etfií policisté

r˘mafiovského oddûlení.

Opilec vyhroÏoval
manÏelce smrtí

V pondûlí 4. fiíjna do‰lo k tûÏké

manÏelské roztrÏce v jednom by-

tû v Bfiidliãné. Silnû podnapil˘

sedmaãtyfiicetilet˘ muÏ v hádce

zaãal své manÏelce vyhroÏovat

zabitím. OhroÏoval ji pfiitom ku-

chyÀsk˘m noÏem o délce ãepele

20 cm. Po salvû v˘hruÏek nÛÏ

odhodil na zem a ode‰el z domu.

Pfii ‰etfiení na místû podezfiel˘

hlídce policistÛ fiekl, Ïe svou Ïe-

nu stejnû znovu napadne. Z toho

dÛvodu byl zaji‰tûn. Policisté

provedli dechovou zkou‰ku, pfii

níÏ mu namûfiili 3,11 promile al-

koholu v krvi. Po lékafiském do-

poruãení byl eskortován na zá-

chytnou stanici v Opavû.

¤idiãka skonãila
ve sloupu

Dal‰í havárie se stala v úter˘ 

28. záfií kolem poledne v Malé

·táhli. Tfiicetiletá fiidiãka Toyoty

chtûla v zatáãce pfiibrzdit a dosta-

la na mokrém povrchu vozovky

smyk. Vyjela ze silnice a narazila

do betonového sloupu elektrické-

ho vedení. Na autû vznikla ‰koda

za 150 000 Kã a fiidiãka navíc utr-

pûla lehké zranûní.

KrádeÏ na ubytovnû
Bez zjevn˘ch stop násilí odcizil

dosud neznám˘ pachatel v dobû

mezi 18. záfiím a 4. fiíjnem oby-

vatelce bytu v bfiidliãenské uby-

tovnû hotovost 5 000 Kã, zlat˘

prsten za 3 500 Kã a náhradní

klíã od bytu. Pfiípadem se zab˘-

vají policisté z Bfiidliãné.

Milionová loupeÏ
za bílého dne

Neznám˘ pachatel vnikl 5. fiíjna

za denního svûtla do rekreaãní

chaty v Malé Morávce. Násilím

se dostal do kanceláfie a odcizil

odtud plechovou pokladnu, ve

které mûla b˘t uloÏena finanãní

hotovost asi 450 000 Kã a také

dluhopisy na jména nûkolika fy-

zick˘ch osob v hodnotû pfiibliÏ-

nû 500 000 Kã. Vûc nyní vzhle-

dem k rozsahu ‰kody ‰etfií

Skupina kriminální policie a vy-

‰etfiování v Bruntále.

Opil˘ fiidiã ujel
z místa nehody

Na Národní ulici v R˘mafiovû

nezvládl 7. fiíjna své vozidlo fii-

diã Octavie a pfii projíÏdûní kfii-

Ïovatky narazil do zaparkované

Fabie. Podezfiel˘ po stfietu z mís-

ta nehody ujel. ZadrÏeli ho aÏ r˘-

mafiov‰tí policisté. Nikdo nebyl

pfii sráÏce na‰tûstí zranûn, na vo-

zidlech vznikla ‰koda za 150 000

Kã. Viník byl podroben dechové

zkou‰ce s pozitivním v˘sledkem

a podrobil se odbûru krve.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Mûfiilo se i ve svátek
Tfiicítka policistÛ na‰eho okresu se v úter˘ 

28. záfií v rámci dopravnû bezpeãnostní akce

soustfiedila pfiedev‰ím na kontrolu dodrÏování

rychlosti a poÏívání alkoholu u fiidiãÛ. Bylo

zkontrolováno témûfi 500 vozidel a zji‰tûno

150 dopravních pfiestupkÛ. Témûfi kaÏdé páté

auto pfiekroãilo nejvy‰‰í povolenou rychlost

v obci a ne‰lo jen o nûkolik málo km/hod.

Rekordman v jeepu jel na ulici Olomoucké

v Bruntále 120kilometrovou rychlostí a poté,

co zaznamenal radar, si je‰tû s manÏelkou sti-

hl vymûnit místo. Hlídce se ale po zastavení

doznali. ¤idiãi bylo navíc namûfieno 0,8 pro-

mile alkoholu v krvi, a to v autû vezl malé dí-

tû. Jin˘ motorista, ‰edesátilet˘ fiidiã na Jawû

350, zase policistÛm nezastavil, chtûl ujet

a havaroval. Hlídka posléze zjistila, Ïe muÏ

vÛbec nevlastní fiidiãské oprávnûní. V rámci

akce byl zadrÏen i jeden podezfiel˘ ze spáchá-

ní trestného ãinu. Policisté uloÏili pokuty za

více neÏ 80 tisíc Kã.

Fota: archiv PâR Bruntál
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Koncert v kostele v Bfiidliãné
Dne 26. záfií se uskuteãnil ve

farním kostele v Bfiidliãné zají-

mav˘ koncert. Vystoupení úãin-

kujících nezklamalo oãekávání

zcela naplnûného kostela.

Koncert zahájil dûtsk˘ sbor

z Bfiidliãné ‰esti pûkn˘mi písniã-

kami. Po nich nastoupil ÏesÈov˘

kvintet „Cantores“ ze

·ternberka, jejÏ vystfiídala stále

se lep‰ící sólistka Lenka

Mereìová. Její Ave Maria nad-

chlo v‰echny pfiítomné. Jako

pfiedposlední se ve v˘borném

svûtle pfiedstavil místní smí‰en˘

chrámov˘ sbor pod vedením

Lenky Mereìové. Závûr obstaral

jiÏ zmínûn˘ ÏesÈov˘ kvintet. Na

koncertû zaznûly skladby od

mnoha znám˘ch skladatelÛ, na-

pfi. A. Vivaldiho, G. F. Händela,

W. A. Mozarta, J. S. Bacha, 

L. Janáãka, A. Michny, F. Schu-

berta a dal‰ích. Cel˘ koncert za-

nechal u v‰ech posluchaãÛ hlu-

bok˘ záÏitek a lze si jen pfiát ví-

ce podobn˘ch akcí v na‰em mûs-

teãku.

Na dobrovolném vstupném se vy-

brala znaãná ãástka, která bude vû-

nována na opravu venkovní omít-

ky farního kostela. Daniel Mach

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Îivot dûtem aneb Srdíãkov˘ den Náv‰tûva Dûtského domova v Janovicích
âlenové obãanského sdruÏení Mé mûsto, mÛj Ïivot v nedûli 26. záfií

odpoledne nav‰tívili dûti v Dûtském domovû v Janovicích. Pro star‰í

dûti od 2 let pfiipravili zábavné odpoledne v podobû závodÛ na kolo-

bûÏkách a kolech, pfii kter˘ch dûti musely plnit roztodivné úkoly, sha-

zovat kuÏelky, lovit rybiãky, krmit princeznu nebo trhat bonbóny.

Odmûnou pofiádajícím byl dûtsk˘ smích a dûtem nejen legrace, ale

i fiidiãské cyklistické prÛkazy, které si v‰echny py‰nû zavûsily na krk.

Obãanské sdruÏení Îivot dûtem

vyhlásilo ve dnech 13. - 15. zá-

fií celorepublikov˘ Srdíãkov˘

den. Základní ‰kola v Bfiidliãné

se do této akce zapojila jiÏ po-

druhé. Starostové tfiíd prodávali

srdíãka dûtem na 1. i 2. stupni

‰koly, nav‰tívili také Mûstsk˘

úfiad v Bfiidliãné, jednotlivé ob-

chody a firmy, oslovili i lidi

procházející pû‰í zónou. Za 239

prodan˘ch srdíãek utrÏili 5 983

Kã. Tato ãástka byla prostfied-

nictvím âeské spofiitelny ode-

slána na konto sdruÏení. Peníze

poputují na Pediatrickou klini-

ku FN Motol a Kliniku dûtské-

ho a dorostového lékafiství

VFN, 1. LF Univerzity Karlovy

v Praze, a do spousty dûtsk˘ch

oddûlení v nemocnicích po celé

âeské republice.

Prostfiednictvím tohoto ãlánku

bych chtûla podûkovat Petru

Kr‰kovi (7. A), Lence Kunové

(7. B), Petru Brixelovi (8. A),

Evû Janáãové (8. B), Barbofie

Nûmcové (8. C), Janu âe‰kovi

(9. A), Janu Chudému (9. B)

a Libu‰i Koãí (9. C), ktefií mi

s organizací sbírky v na‰em

mûstû velmi pomohli. Vûfiíme,

Ïe magnetická srdíãka udûlala

radost v‰em, kdo si je zakoupi-

li a pomohli tak nemocn˘m dû-

tem. Libu‰e Kovafiíková

Klub biatlonu Bfiidliãná
- mistfii âeské republiky

V doplÀkovém závodu ‰tafet na‰i borci potvrdili svoji formu tû-
mito v˘sledky:

Kategorie Umístûní SloÏení ‰tafety
Dívky A1. Kozub, Volek, 

Pivovarãík - (chlapec z jiného klubu)

Ho‰i A1. âecháková, Proke‰ová, Outratová

Dívky B3. Györgyová, Lysíková, Koãvarová

Ho‰i B3. Machát, Václavík, Kupka

Ho‰i C1. Hlobil, Thomas, 

Halfar - (chlapec z jiného klubu)

Ve dnech 25. a 26. záfií probûhlo

v Tfiebíãi Mistrovství âR v let-

ním biatlonu. Na‰i závodníci po-

dali skvûlé v˘kony a pfiivezli si

hned ãtyfii mistrovské tituly. Ve

vytrvalostním závodû zvítûzila

Andrea Proke‰ová v kategorii

dívky A a Michaela Györgyová
v kategorii dívky B. Rychlostní

závod vyhrála opût Andrea
Proke‰ová a v ho‰ích B zvítûzil

Petr Machát.

Îákovské druÏstvo
v soutûÏi âeského poháru

SoutûÏe âeského poháru se zúãastnilo celkem 26 druÏstev.

Celkové pofiadí na prvních tfiech místech vypadá následovnû:

1. Bfiidliãná 2 569,36 bodÛ

2. RoÏnov pod Radho‰tûm 2 486,84 body

3. Jilemnice 2 443,16 bodÛ

V soutûÏi jednotlivcÛ se mÛÏeme chlubit ãtyfimi prvními místy:
Andrea Proke‰ová v kategorii dívky A, Filip Kozub v kategorii ho‰i

A, Michaela Györgyová v kategorii dívky B a Petr Machát v katego-

rii ho‰i B.

Vyvrcholením letní sezóny by mûla b˘t úãast na‰ich nejlep‰ích zá-

vodníkÛ na mezinárodním závodû Ïactva na Brnûnském v˘stavi‰ti ve

dnech 12. - 14. listopadu 2004. Pfiejeme jim na prvním reprezentaã-

ním závodû za âR hodnû úspûchÛ. Daniel Mach

Oznámení:

Smí‰en˘ chrámov˘ sbor rád pfiijme nové ãleny na zpívání koled.
Pfiihlásit se mohou u p. B. Mereìové na tel. 554 286 222 - domÛ nebo 554 286 391 - do práce

Foto: B. Mereìová

Foto: J. Hnilo
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Z okolních obcí

Závody pejskafiÛ ve Staré Vsi
V sobotu 18. záfií se za slunného, i kdyÏ tro-

chu chladného dne se‰li pejskafii z celé re-

publiky, aby si u nás ve Staré Vsi zasoutûÏi-

li. Se‰lo se celkem 28 závodníkÛ, coÏ je 

opravdu hodnû, a závodilo se ve tfiech kate-

goriích IPO (mezinárodního zku‰ebního fiá-

du). V kategorii IPO 1 bylo devût soutûÏících,

v IPO 2 také devût a v IPO 3 bylo deset zá-

vodníkÛ. To je vlastnû maximum, které se dá

za jeden den organizaãnû zvládnout. Závody

museli posuzovat tfii rozhodãí, kaÏd˘ z nich

jin˘ oddíl (stopu, poslu‰nost a obranu).

Pfiípravy probíhaly jiÏ pár mûsícÛ pfiedem.

Sestavovaly se propozice, pfiipravoval se ka-

talog závodníkÛ, kaÏd˘ z ãlenÛ na‰eho klubu

ve Staré Vsi mûl své úkoly a nebylo jich má-

lo. NejdÛleÏitûj‰í ze v‰eho

bylo sestavit ãasov˘ harmo-

nogram jednotliv˘ch oddílÛ,

kter˘ navíc hlavní rozhodãí

je‰tû tûsnû pfied zaãátkem

schvaluje, a nakonec to mÛÏe

dopadnout tak, Ïe se cel˘ pfie-

dûlává, a ne jednou, tak jak

se to stalo nám. Zaãalo se

s mírn˘m skluzem 15 minut,

ale pak ‰lo v‰e jako po másle.

Kategorie IPO 1 zaãala na

cviãi‰ti poslu‰ností a obranou

a IPO 2 a IPO 3 po skupin-

kách odjíÏdûly do Nového

Pole k vypracování pachov˘ch prací. Po do-

konãení se tyto kategorie vy-

stfiídaly. Pak se jen hlídaly

hodinky, aby v‰e probíhalo,

jak má. Obãerstvení bylo vy-

nikající, uzené ocásky a ka-

banos chutnal v‰em. Zapíjelo

se pivem a nálada byla, jak se

na sobotu slu‰í a patfií, víken-

dová. Závody skonãily jednu

minutu pfied setmûním.

Nûktefií u nás zÛstali a spoleã-

nû jsme oslavovali zdárn˘ ko-

nec, jiní se vydali ke sv˘m

nûkdy i mnoho set kilometrÛ

vzdálen˘m domovÛm.

Nesmím zapomenout na

sponzory, ktefií nám svou ‰tûdrostí napomohli

k tomu, aby vítûzové mohli b˘t po zásluze

‰tûdfie odmûnûni. Kromû pohárÛ, které nám

darovala obec Stará Ves, dostali nejlep‰í zá-

vodníci i medaile, diplomy a dal‰í hodnotné

ceny jak pro samotné psovody, tak pro ãtyfi-

nohé spolubojovníky.

Chtûla bych touto cestou podûkovat kaÏdé-

mu ze ãlenÛ kynologického klubu za pfiípra-

vu a hladk˘ prÛbûh tohoto velkého závodu.

Velké podûkování patfií i panu Jifiímu

Slováãkovi, bez jehoÏ pomoci bychom to tak

skvûle nezvládli.

JiÏ v této dobû se pfiipravujeme na dal‰í velko-

lepou akci. Bude v jiném datu, v trochu jiném

duchu, ale kaÏdopádnû se bude na co tû‰it! 

Lucie Matulová, jednatelka ZO Stará Ves

Lomnice u R˘mafiova: Kronikáfii, dûjepisci, mecená‰i
Jen nemnoho obcí se mÛÏe chlu-

bit takov˘m mnoÏstvím pramenÛ

ke studiu své minulosti jako

Lomnice a do jisté míry dnes

s Lomnicí slouãen˘ Tylov. Je

pravdou, Ïe studium tûchto pra-

menÛ a jejich vyhledávání chce

urãitou zarputilost, vytrvalost -

a Ïel i penízky.

Na snímku (na dal‰í stranû) vidíte

desky a titulní list jedné z v˘prav-

n˘ch lomnick˘ch kronik, vede-

n˘ch na poãátku minulého století.

Druhá kronika je ménû v˘pravná

a Ïel i nedokonãená. Poslední 

údaje v ní jsou ze 40. let minulého

století, pfiesnûji z roku 1942; brzy

poté lomnick˘ kronikáfi Riedl 

umírá v nemocnici. Dál uÏ kroni-

ku nikdo nevedl. Existovaly

a snad je‰tû kdesi existují dal‰í

kroniky z Lomnice a Tylova.

Pfiednû se jednalo o Pamûtní kni-
hu Spolku váleãn˘ch vyslouÏilcÛ,

Hasiãskou pamûtní knihu,

Kroniku nûmecké ‰koly a je‰tû

jednu obtíÏnû identifikovatelnou

kroniku psanou z pohledu nûmec-

kého nacionálního hnutí. Ta byla

nalezena zazdûná ve fale‰ném ko-

mínovém tûlese v budovû dne‰ní

základní ‰koly. Spolu s ní byly na-

lezeny koberce, loÏní prádlo, pfií-

bory, nacistická literatura atd.

Îel jak tomu b˘valo a zfiejmû

i dnes b˘vá, neÏli se rozk˘valy

pfiíslu‰né orgány, byli na místû 

amatér‰tí „sbûratelé“, kaÏd˘ po-

padl, co se dalo, a s plnou náruãí

bûÏel domÛ. Na místû zbyly jen

velké „tepichy“ zabavené ve pro-

spûch MNV a ‰koly. Tam se sku-

teãnû fiadu let nacházely, leã po-

stupnû jich ub˘valo. S odÛvodnû-

ním, Ïe „byly jako Ïidovsky

a dost tmavy“, do‰lo postupnû

k jejich vyfiazení ve prospûch mo-

derních celopodlahov˘ch krytin.

Ale tfieba by se nûkde u nûkoho

na‰ly, moÏná chrání králíkárnu

proti promrzání.

O nalezenou kroniku, psanou na-

víc „‰vabachem ‰patnû ãiteln˘m“,

nebyl zájem a byla „zatím“ odlo-

Ïena ve skfiíni na MNV. V roce

1968 si ji „kdosi“ vypÛjãil a nevrá-

til. To, co se pak del‰í dobu trado-

valo, totiÏ Ïe byla za urãitou ãástku

„zapÛjãena ke studiu“ mimo na‰e

státní území, podobnû jako tomu

bylo s Obecní pamûtní knihou
z Tylova a dal‰ími zaprá‰en˘mi

svazky v˘‰e uveden˘mi, jsou Ïel

jen truchlivé spekulace. I kdyÏ se

The Pant - kapela z Bfiidliãné
Fanou‰kÛm dobfie známá hard-

rocková kapela The Pant

z Bfiidliãné oslavila v sobotu 

25. záfií v domovském S clubu

spoleãnû se spfiíznûn˘mi Foxy

Lady z Jeseníku osmé narozeniny.

The Pant mají za sebou jiÏ osm let

ãinnosti v nezmûnûné sestavû:

Lubo‰ Tesafi - kytara, Roman

Koãifiík - zpûv a basa, Josef ·ustr

- bicí. Na kontû mají kromû dvou

singlÛ u Best I. A. a Fajn Rock

Music také dvû dlouhohrající alba

vydaná u RK Music Records,

z nichÏ poslední „On The Road

Again“ natoãili ve vlastním studiu

Relax v Bfiidliãné. V polovinû fiíj-

na ukonãí svou leto‰ní koncertní

sezónu a odstartují práce na no-

vém albu, které by pod názvem

„Great Trip“ mûlo spatfiit svûtlo

svûta v létû pfií‰tího roku. Více in-

formací o kapele najdete na

www.thepant.net. Daniel Mach

DNE: 22. 10. 2004 V 15.30 HOD.
MÍSTO: LOUKA NAD ST¤ELNICÍ

DRAKIÁDA 2004
Program:

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ !

- soutûÏ o nejoriginálnûj‰ího draka ruãní v˘roby
- soutûÏ o nejmen‰ího draka
- soutûÏ o nejdéle létajícího draka
- soutûÏ o nejv˘‰e letícího draka
- soutûÏ o nejdel‰í fietûz z listí
- moÏnost tvorby zvífiátek z ka‰tanÛ

Fota: autorka
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najdou tací, ktefií tvrdí, Ïe by moh-

li ukázat prstem na viníka.

Opustíme radûji nejistou pÛdu do-

hadÛ a vrátíme se k realitû. Mimo

obou dosaÏiteln˘ch kronik je ve

Státním archivu v Opavû, ve fon-

du zvaném Velkostatek Sovinec,

uloÏeno témûfi nepfieberné mnoÏ-

ství spisového materiálu t˘kající-

ho se Lomnice a Tylova. PrÛmûr-

nû erudovanému a navíc za své

peníze bádajícímu jedinci by to

vystaãilo na nûkolik ÏivotÛ.

Ale ani to není zdaleka v‰ecko.

Lomnice mûla ‰tûstí na nûkolik

v obci pÛsobících vzdûlancÛ - ve

funkcích po‰tmistrÛ nebo vy‰‰ích

lesních úfiedníkÛ, ba i rolníkÛ.

Tito pánové pilnû dopisovali do

tehdej‰ích novin a ãasopisÛ.

Lomnické kroniky se o tûchto ti-

tulech zmiÀují a pak uÏ staãí pra-

staré svazky nûkde najít, vzít si

svaãinu, láhev pití a listovat, listo-

vat. Pravda, u tûch, co jsou k se-

hnání jen ve Vídni, je to obtíÏnûj-

‰í, leã nikoliv nemoÏné. KdyÏ o to

moc jde!

VraÈme se zpût do Lomnice okolo

roku 1848. Po‰tmistrem a zároveÀ

majitelem po‰tovní pfiepfiahací

stanice je jist˘ Johann Lansberg.

âlovûk zámoÏn˘, vzdûlan˘ a svo-

bodomysln˘. Pr˘ mûl dokonce

blízko ke Svobodn˘m zednáfiÛm.

Lansberg byl také neposlu‰n˘

a nebál se ani v‰emocného ¤ádu

nûmeck˘ch rytífiÛ. A to uÏ bylo co

fiíct! Nejmarkantnûji se to projevi-

lo po roce 1835, kdyÏ se

v Olomouci rozhodovalo o trase

silnice ã. 54 pfies Horní Lodûnici,

Dûtfiichov, Lomnici a Val‰ov do

Bruntálu. PÛvodní projekt tehdy

fií‰ské silnice poãítal s trasou pfies

Sovinec a Janovice u R˘mafiova

do Bruntálu. Zfiejmû za tím smû-

fiováním stály zájmy fiádu ze

Sovince. No a právû lomnick˘

po‰tmistr Lansberg zorganizoval

rychtáfie od Lodûnice a Dûtfiicho-

va aÏ po Val‰ov k cestû do Olo-

mouce a k podání protestu proti

plánu a k Ïádosti o dne‰ní smûr.

Nebudu asi daleko od pravdy,

kdyÏ fieknu, Ïe s tichou podporou

LichtensteinÛ, majitelÛ lesních

komplexÛ poblíÏ dne‰ní silnice.

O vztahu fiádu a LichtensteinÛ by

téÏ bylo zajímavé povídání - my

jsme zatím v krajském mûstû

Olomouci.

Po skonãeném jednání o trase bu-

doucí fií‰ské silnice odjíÏdûl koãár

rozzlobeného, pfii jednání neús-

pû‰ného Erzherzoga Viktora (jak

je psáno), kdyÏ tu se noblesnímu

povozu do cesty pfiipletla skupin-

ka odbojn˘ch rychtáfiÛ, vycházejí-

cích právû z laciného hostince,

kde pfiespávali. Na pokyn pána

‰vihl koãí nûkolikrát biãem tu na

cestû se motající a snad i pfiiopilou

chátru. TûÏko fiíci, jak jiní, ale

lomnick˘ po‰tmistr spolu s rych-

táfiem na to nikdy nezapomnûli.

Pfii oslavách zru‰ení roboty v roce

1848, jak je zaznamenáno, sym-

bolicky zlomili biã. Ono to údaj-

né, v literatufie idylicky líãené

souÏití lidu dole a vrchnosti naho-

fie mûlo i vady na kráse.

Po‰tmistrovi se jeho aktivity v ro-

ce 1848 vrátily i s úroky hned rok

nato. Na nijak neskr˘van˘ nátlak

prodává za 6500 zl. lomnickou

po‰tovní pfiepfiahací stanici do té

doby blíÏe neznámému Franti‰ku

Jechovi a odchází do Moravského

Berouna, kde doÏívá v ústraní.

Ov‰em s Franti‰kem Jechem si re-

akãní kruhy té doby zadfiely tfiís-

ku, a to hluboko. Byl to je‰tû vût-

‰í (i kdyÏ zpoãátku své pfiesvûdãe-

ní tajil) liberál neÏ Lansberg. Ono

uÏ po stránce národnostní je

u Jecha nûkolik záhad. Nûkdy se

podepisoval jako Franta Jech. To

se po roce 1849 tak dûlávalo,

ov‰em v kruzích pov˘tce ães-

k˘ch. V‰echny skrovnû dochova-

né písemné doklady Jechovy jsou

samozfiejmû jen nûmecké. Právû

Jech kolem sebe shromáÏdil krou-

Ïek podobnû politicky orientova-

n˘ch pfiátel, se kter˘mi se scházel

v dodnes zachovaném domû ã. 63.

Stavení je z hlediska lidové archi-

tektury samo o sobû velmi zají-

mavé, ale o tom nûkdy jindy.

Snad jen poznámeãka: Je‰tû za

dob luteránsk˘ch se mu fiíkalo

„DÛm poblíÏe Nebeské cesty sto-

jící“ a jsou záznamy o tom, Ïe

v roce 1566 byl jeho majitelem

pÛlláník Phillip pfii‰ed‰í z dne‰ní-

ho Paczkowa.

Nov˘m kulturním a politick˘m

vlivÛm pfiíznivé klima, vytvofiené

tûmito lidmi v Lomnici, vedlo

jednak k dopisování do novin

a ãasopisÛ, na druhé stranû pak ke

shromaÏìování údajÛ pro pfií‰tí

kroniky. Pravda, ani tehdy neopo-

míjeli dbáti hesla, Ïe je tfieba dá-

vati, co jejich jest, jak Bohu, tak

téÏ císafii. Dopisovali tedy jak do

liberálního olomouckého listu Die

Zeit, tak do vídeÀského znaãnû

konzervativního Der Pilger, coÏ

byl mûsíãník vycházející z pozic

rigoróznû katolick˘ch.

Tato skupinka se pokou‰ela ovliv-

Àovat téÏ Lomnici a Tylov po

stránce hospodáfiského rozvoje.

I o tom by se daly napsat zajíma-

vosti, ba snad i kuriozity. Trnem

v oku v‰em bylo obecní hospoda-

fiení s neurãitû specifikovan˘mi

v˘daji - na konkrétní v˘daje (‰ko-

la, kostel atd.) byla urãena slabá

poloviãka rozpoãtu. Zbytek zahr-

novala kapitola „rÛzné v˘daje

a potfieby naléhavé“, tedy „potfie-

by kanceláfiské a obãerstvovací

pp. starosty a radních“. Popravdû

fieãeno moc s tím nepohnuli! Proti

kofialeãníkÛm organizovala svíã-

kové prÛvody i místní fara, leã

bez k˘Ïeného v˘sledku.

Po roce 1890 umírá Franti‰ek

Jech a pokrokáfie vede kupec

a rolník, pfiedev‰ím v‰ak mecená‰

Josef Bilek (podepisoval se ale

Jozef Bílek), údajnû z rodu kra-

máfiÛ na Svatém Kopeãku. Pfii‰el

tragicky o celou rodinu, a tak se

vûnoval místní vlastivûdû, finanã-

nû podporoval studenty a byl ini-

ciátorem nadace vedoucí v roce

1898 k ustanovení Spolku pro po-

fiízení Gedenkbuchu des in der

Gemeinde Lobnig (tedy kroniky),

a to u pfiíleÏitosti 50 let panování

Franti‰ka Josefa I. Byl pofiízen se-

znam moÏn˘ch pfiispûvatelÛ dle

ãísel domÛ a dnes, po více jak 105

letech, si mÛÏeme pfieãíst, jak ko-

mu leÏely - mnohdy také neleÏely

- na srdci dûjiny obce. S tímto ofi-

ciálním poÏehnáním se mohli dát

do díla páni kronikáfii Karl Riedl

a Alois Dittrich, pfiípadnû uãitel

Zöller.

Ono je to s kronikami, pokud ma-

jí za nûco stát, jako se stavbou do-

mu. Pfii stavbû domu je tfieba po-

zemek, cihly a spousta rÛzného

materiálu, zejména v‰ak penûz.

S kronikou a kronikáfiem je to po-

dobné - ten materiál je sice jin˘,

leã penûz je tfieba v kaÏdém pfiípa-

dû. A zaslouÏen˘ch! ·koda Ïe to

pofiád nûkde nedochází sluchu. To

je jedna z pfiíãin bídného stavu na-

‰ich obecních kronik. Ale to uÏ by

bylo o nûãem trochu jiném. 

Jaroslav Chytil

Lomnická Riedlova (malá) kro-
nika

Budova b˘valé po‰tovní pfiepfiahací stanice z r. 1760

DÛm ã. 63, Kulturní dÛm krouÏku vzdûlancÛ a pokrokáfiÛ v Lomnici
„DÛm na louce poblíÏ Nebeské cesty stojící“ z r. 1560



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 18/2004

11

Za Jaroslavem Nûmcem
Je tomu jen pár dnÛ, co jsme se

s hlubok˘m smutkem, lítostí

a pocitem tûÏké ztráty rozlouãili

s ãlovûkem, kter˘ byl na‰í stálicí

témûfi ‰edesát let. Patfiil k neopa-

kovateln˘m lidem a pro ohrom-

nou ‰ífii zájmÛ a fundovan˘ch

ãinností jej mÛÏeme bez nadsáz-

ky nazvat renesanãní osobností.

Podobn˘ch je pofiídku a nelze je

nikdy a nik˘m nahradit. Pfies vy-

sok˘ vûk byl stále pln˘ optimis-

mu, plánÛ a zájmu o kaÏdé kul-

turní dûní. Vysoce inteligentní,

bystr˘, pohotov˘ muÏ pevného

charakteru si velmi zakládal na

své samostatnosti a nezávislosti.

Není tomu dlouho, kdy na verni-

sáÏi strhl star˘ pán v‰echny

sv˘m vyprávûním a fenomenální

pamûtí, nabízenou Ïidli tehdy

pokládal témûfi za uráÏku, vÏdyÈ

je‰tû po osmdesátce vyráÏel s fo-

toaparátem na toulky pÛvabn˘mi

Jeseníky za jedineãn˘mi zábûry.

âekával celé hodiny a t˘dny na

správné svûtlo, atmosféru

a správn˘ okamÏik, nûkteré, jak

fiíkával, zaÏil jen jedinkrát za Ïi-

vot. Nikdy se nenudil, neboÈ ne-

znal neãinnost, nikdy si nestûÏo-

val a nelitoval se, do posledních

okamÏikÛ pofiádal desetitisíce

sv˘ch kouzeln˘ch snímkÛ. Îivot

pln˘ emocí dokonale skr˘val su-

verénním a dÛstojn˘m vystupo-

váním i vyrovnan˘m zevnûj-

‰kem. Jen bystr˘ pozorovatel do-

kázal vytu‰it pohyb pod hladi-

nou vnûj‰ího klidu. Poslední do-

bou se hodnû st˘kal se sv˘m

mnohem mlad‰ím kolegou

Jindfiichem ·treitem, s nímÏ jej

pojilo pouto vzájemné úcty. Je

veliká ‰koda, Ïe mu osud jiÏ ne-

dopfiál dokonãit pamûti, na nichÏ

intenzivnû pracoval. Patfiil k li-

dem, ktefií nemûli nikdy snadn˘

Mûstská knihovna

Co t˘den (knihoven) dal
V pondûlí 4. fiíjna úderem deváté hodi-
ny vypuklo V¤S-â. Ne, nejde o Ïádn˘
pfievrat, ale o akci ãesk˘ch knihoven
s názvem Velké fiíjnové spoleãné ãtení,
která je pofiádána v rámci kaÏdoroã-
ního T̆ dne knihoven. Stejnû jako vloni
i letos nonstop ãtení uspofiádaly také
knihovnice r˘mafiovské.
âtení mûla v pondûlí ráno zahá-

jit Martina Drijverová, známá

autorka próz pro mládeÏ, její

ãestnou úlohu v‰ak musel kvÛli

spisovatelãinu náhlému zranûní

nakonec pfievzít r˘mafiovsk˘ mí-

stostarosta Jaroslav Kala. Pro tu-

to pfiíleÏitost si vybral úryvek ze

své oblíbené kníÏky âest a sláva
Karla Michala. ·tafetu od nûj

krátce po deváté pfievzali Ïáci se-

dmé tfiídy ze Základní ‰koly

Jelínkova, ktefií se stfiídali v ãet-

bû z Exupéryho Malého prince.

Jak je zfiejmé, v tomto roce se

striktní pravidlo urãující, Ïe ãíst

lze jen z ãeské literatury, uvolnilo

a v˘bûr knih se otevfiel do dálav

literatury svûtové. Pfiesto se bû-

hem dne ãetlo hlavnû z dûl ães-

k˘ch autorÛ. Volba vÏdy záleÏela

na tom kterém pfiedãitateli. Po

Malém princi se ãetlo z Trnkovy

Zahrady, do‰lo i na avizovan˘

Domov pro MarÈany Martiny

Drijverové, zaznûly úryvky

z Bofiíka a spol. Vojtûcha Steklaãe

ãi z Werichov˘ch Italsk˘ch prázd-
nin a stejnû jako vloni i z je-

ho Fimfára. Gymnazisté

ãetli z Kunderova Îertu,

·kvoreckého Prima sezóny,

novel Petra ·abacha Hovno
hofií, a dokonce i z poezie -

pfiíznaãnû si vybrali básnû

Jifiího H. Krchovského.

Pfii ãetbû se vystfiídaly dûti

z obou základních ‰kol,

gymnazisté i studenti SSO·

Prima, scénickou ãetbu

pfiednesli Ïáci dramatického

oboru základní umûlecké

‰koly pod vedením Sylvie

Jablonãíkové, ktefií si pfiipra-

vili ukázky ze Snûhurky,

Vodníka, m˘tu o Narcisovi
a víle Echó a také z Gogo-

lovy Îenitby. Na rozdíl od ÏákÛ

a studentÛ ‰kol se do nonstop ãtení

zapojilo jen nûkolik málo jednot-

livcÛ ãi náhodn˘ch náv‰tûvníkÛ

knihovny. Mezi tûmito v˘jimkami

byla napfi. Kvûtoslava Sicová, kte-

rá si k pfiednesu vybrala román

Bylo nás pût Karla Poláãka.

Doufejme jen, Ïe toto „skóre“ není

potvrzením faktu, Ïe mezi dospû-

l˘mi, které k literatufie uÏ nikdo zá-

mûrnû nevede, je aktivních ãtenáfiÛ

pomálu, ale spí‰e dÛsledkem oby-

ãejného ostychu ãíst nahlas.

Pfied ãtvrtou hodinou odpolední

bylo Vefiejné fiíjnové spoleãné ãte-

ní ukonãeno vyhlá‰ením v˘sledkÛ

celostátní ankety Moje kniha, kte-

rá na vzorku více neÏ 93 tisíc dob-

rovoln˘ch respondentÛ zji‰Èovala,

které knihy ãtou âe‰i nejradûji.

Tím ov‰em program T˘dne kniho-

ven zdaleka nekonãil. Pravidelní

i nepravidelní náv‰tûvníci knihov-

ny se mohli bûhem celého pracov-

ního t˘dne zapojit rovnûÏ do v˘-

mûnného bazaru knih, vyuÏít

amnestie a beztrestnû napravit své

nepofiádky s vracením v˘pÛjãek

a vyuÏívat v‰ech dal‰ích vymoÏe-

ností, které jim tato moderní infor-

maãní instituce nabízí. ZN

Anketa o nejoblíbenûj‰í knihu v âR pfiekvapení nepfiinesla
Svou oblíbenou kníÏku má asi kaÏd˘, kdo se v první
tfiídû nauãil ãíst. Svaz knihovníkÛ a informaãních
pracovníkÛ (SKIP) se letos rozhodl zjistit, která kni-
ha je tou nej- mezi obyvateli âeské republiky,
a v bfieznu vyhlásil celostátní anketu Moje kniha.
Její v˘sledky byly zvefiejnûny v pondûlí 4. fiíjna,
v rámci oslav T̆ dne knihoven.
Nikoho nejspí‰ nepfiekvapí, Ïe na prvním mís-

tû skonãila sága o ãarodûjnickém uãni Harry
Potter skotské spisovatelky Joanne Kathleen

Rowlingové, pro kterou hlasovalo bezmála

sedm tisíc ãtenáfiÛ. Ani druhé místo není Ïád-

n˘m pfiekvapením: témûfi 2700 lidí dalo svÛj

hlas Tolkienovu Pánu prstenÛ. Bronzovou

pfiíãku si nakonec vybojovala kniha knih -

bible. Volilo ji necel˘ch dva tisíce ãtenáfiÛ.

První dva tituly si svou oblibu vyslouÏily

teprve v posledních letech. Velkou mûrou k ní

dozajista pfiispûly masovû propagované a nav-

‰tûvované filmové adaptace. Naopak velká

vût‰ina ostatních kníÏek, které se objevily

v první padesátce nejãtenûj‰ích titulÛ, patfií

mezi stálice, k nimÏ si ãlovûk vytváfií vztah od

dûtství. Urãitû potû‰í, Ïe skoro polovinu z nich

tvofií díla ãesk˘ch autorÛ. Hned na ãtvrté a pá-

té pozici najdeme Jirotkova Saturnina
a Babiãku BoÏeny Nûmcové.

Mezi nejúspû‰nûj‰ími tituly se vedle klasic-

k˘ch dûl, jako jsou Waltariho EgypÈan
Sinuhet, Ha‰kovy Osudy dobrého vojáka
·vejka nebo Erbenova Kytice, a nûkolika ne-

zbytn˘ch bestsellerÛ objevila také fiada dût-

sk˘ch kníÏek: Mal˘ princ, Dûti z Bullerbynu,

Krteãkova dobrodruÏství, Ferda mravenec,
Dá‰eÀka, Brouãci ãi Mike‰. Na hrdiny dûtské

ãetby se zkrátka nezapomíná. ZN
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Ïivot, ba ani si jej nedokázal 

ulehãit, kladl si naopak neustále

dal‰í a vy‰‰í mety, jichÏ dosaho-

val se závidûníhodn˘m nasaze-

ním a vynikajícími úspûchy. Kdo

jej poznal, musel si jej váÏit. Mûl

velké ‰tûstí b˘t oceÀován jiÏ za

Ïivota. Ani R˘mafiov nezÛstal

pozadu a pln˘m právem jej poc-

til v devadesát˘ch letech ãest-

n˘m obãanstvím.

Staãilo, aby promluvil, aã jeho

slovník byl velmi barvit˘ a dikce

dokonalá, nemohli jste nepo-

stfiehnout neopakovateln˘ ha-

náck˘ pfiízvuk. VÏdyÈ se narodil

12. dubna 1906 v Myslecho-

vicích jako deváté z jedenácti

dûtí Ludmily a Franti‰ka Nûmce,

fiemeslníka, ale zároveÀ i drob-

ného zemûdûlce, zku‰eného 

ovocnáfie a dlouholetého starosty

obce. První ‰kolní krÛãky absol-

voval v Cholinû, pak následova-

la litovelská reálka a 1927 ukon-

ãil své odborné vzdûlání v Olo-

mouci. Na‰e pfiedváleãné ‰kol-

ství patfiilo k nejúspû‰nûj‰ím

systémÛm svûta, dávalo ‰iroké

vzdûlání a on byl úÏasnû vníma-

v˘. V̆ sledek? Vynikající poly-

histor, jak b˘valo u kantorÛ

ãasté. Îivot uãitelského eléva,

navíc ãlovûka, pro nûhoÏ byla

autoritou v˘hradnû kvalita nadfií-

zeného, nebyl nikdy lehk˘m

chlebíãkem. Praxi zaãal v Îele-

ticích na Znojemsku, pak krátce

v nedalekém âíÏovû a opût puto-

val do prostfiedí zcela neznámé-

ho, aÏ do tû‰ínského N˘dku.

Také zde ‰la ‰tace za ‰tací:

Bystfiice nad Olzou, 1934 mû‰-

Èanka v âeském Tû‰ínû a pak

Tfiinec, kde roku 1937 koneãnû

získal definitivu. Tragick˘

Mnichov, kter˘ nesl velmi tûÏce,

jej vrhl zpût domÛ. Vrátil se na

rodnou Hanou jako uãitel mû‰-

Èanské ‰koly v Konici, kde sou-

ãasnû vykonával funkci správce

i uãitele zimní zemûdûlské ‰koly.

Zde na‰el svou milovanou celo-

Ïivotní partnerku Zdenu.

Pfii‰lo osvobození a devûtatfiice-

tilet˘ pan uãitel, kter˘ patfiil

k nenapraviteln˘m idealistÛm,

odváÏnû zamûnil pohodlí boha-

tého vnitrozemí za pohraniãní

bídu s nouzí a na rozdíl od vût‰i-

ny lehkovûrn˘ch téÏ vytrval.

âekala jej zdevastovaná a nevy-

hovující ‰kola na Sokolovské 

ulici i problémy, o nichÏ se nám

dnes ani nezdá, pfiiãemÏ ka-

tastrofálnû podvyÏivené dûti ze

v‰ech koncÛ republiky patfiily

k nejmen‰ím z nich. Jediná 

událost jej tehdy zcela jistû napl-

nila ‰tûstím. Narodil se syn

Milo‰, kter˘ byl vÏdy jeho vel-

kou chloubou, v dûtství jako ne-

obyãejnû nadan˘ houslista a v Ïi-

votû úspû‰n˘ vûdec v oboru bio-

logie.

Jaroslav Nûmec patfií k zaklada-

telÛm ãeského pováleãného

‰kolství v R˘mafiovû. Celá léta

pak ovlivÀoval jeho v˘voj pfie-

dev‰ím jako skvûl˘ a vysoce ce-

nûn˘ pedagog, ale téÏ jako fiedi-

tel, jindy zástupce fieditele rych-

le se stfiídajících typÛ základních

‰kol, neboÈ ‰kolství ztratilo svou

tradiãní stabilitu. Roku 1968 na-

‰tûstí ode‰el do dÛchodu a tak se

vyhnul ‰ikanování za otevfiené

postoje v dobû PraÏského jara

a snahy o rehabilitaci dfiíve pro-

následovan˘ch kolegÛ.

Nikdy jej zcela neuspokojilo

pouze nároãné uãitelství, aãkoli

v nûm vynikal. Své stopy zane-

chal v ‰iroké paletû oborÛ, jeÏ se

vÏdy nûjak vázaly k pfiírodû nebo

‰kole. Od zaãátku uãitelské drá-

hy se vûnoval loutkáfiství a na

‰kole vybudoval vynikající scénu

s nezvykle hodnotn˘m inventá-

fiem. Je tragédií, jíÏ tûÏce nesl, Ïe

poslední uÏivatel divadla dopus-

til jeho rozpad a zniãení. Stal se

téÏ ãinovníkem Sokola i Junáka,

ãlenem turistického klubu a od

osmdesát˘ch let téÏ Klubu ama-

térsk˘ch v˘tvarníkÛ. Dodnes je

nadále váÏen˘m ãlenem volného

umûleckého sdruÏení Octopus.

Rozhodnû nepatfiil k neznám˘m

autorÛm ani ve sféfie badatelské.

Za války se stal ãlenem âs. bota-

nické spoleãnosti v její floristic-

ké sekci. S obdivuhodnou odbor-

nou erudicí tvofiil herbáfie, jeÏ

dnes zaujímají v˘znamné místo

ve sbírkách Karlovy university

a olomouckého muzea, v bruntál-

ském bychom na‰li herbáfi se 400

poloÏkami kvûteny R˘mafiovska.

V Konici i R˘mafiovû se vûnoval

téÏ mykologii ve spolupráci

s proslul˘m dr. Smotlachou. Jako

vedoucí fenologické stanice se

zab˘val v˘zkumem reakcí Ïi-

v˘ch organismÛ na zmûny pro-

stfiedí. V˘sledky alarmujících

mûfiení vedly k dal‰ím oborÛm.

Od roku 1945 pracoval jako kon-

zervátor ochrany pfiírody na

R˘mafiovsku, pozdûji jako ãlen

TISu se v˘znamnû podílel na vy-

hlá‰ení Chránûné krajinné oblas-

ti Jeseníky. Léta se snaÏil pfiispût

k zachování ãisté a neposkvrnûné

pfiírody na pfiedná‰kách, v publi-

cistice i vzdûlávací ãinnosti.

Pozornost vûnoval i pûstování lé-

ãiv˘ch bylin, vãelafiství, ovoc-

náfiství i kartografii, ale odskoãil

si i k etnografii, hudbû a knihov-

nictví. V odborn˘ch kruzích jej

dobfie znají z úspû‰ného pátrání

po osudech v˘znamného ãeského

botanika Kole-natiho. Svûtu vrá-

til pozapomenuté dílo Karla

Schin-zela, ãlovûka duchovnû

spfiíznûného ‰ífií konání i láskou

k fotografii, autora vynálezu prv-

ní bûÏnû pouÏitelné barevné foto-

grafie a stovek dal‰ích objevÛ.

SpoluzaloÏil známou celostátní

soutûÏ O cenu Karla Schinzela.

UÏ v pfiedváleãn˘ch letech se za-

fiadil do elity ãeské krajináfiské

fotografie a zÛstal jejím fenomé-

nem dodnes. Roku 1932 pfiijal

ãlenství ve Svazu ãesk˘ch foto-

grafÛ a doãkal se zde nejvy‰‰ích

poct, není divu. Od poãátku zau-

jal ohromnou citlivostí pro pr-

chav˘ okamÏik, jedineãn˘m v˘-

bûrem témat, mistrovsk˘m

zvládnutím kontrastu a v nepo-

slední fiadû téÏ dokonalostí tech-

niky. KaÏdou fotografii snímal

pevnou rukou, s pfiesn˘m odha-

dem, smyslem pro tvar, ale pfie-

dev‰ím srdcem. Od roku 1930

sbíral ceny ve v˘znamn˘ch sou-

tûÏích a na reprezentativních v˘-

stavách u nás i v zahraniãí v po-

ãtu, z nûhoÏ se zatoãí hlava.

Nûmcovo fotografické dílo má

ohromnou hodnotu umûleckou

i dokumentární. Je to dílo ne-

smírné, originální a neopakova-

telné, a není tedy divu, Ïe jsou

celé soubory souãástmi zlat˘ch

fondÛ fiady galerií a muzeí

(Brno, Opava, Olomouc, R˘ma-

fiov, Bruntál, Praha aj.). Od roku

1930 je také najdeme v desítkách

ãasopisÛ, odborném tisku, foto-

grafick˘ch publikacích i doku-

mentaci památkov˘ch institucí.

Zanechává nám nûkdy jiÏ zmize-

lou nádheru pfiírody, krut˘ch

zim, oblaãn˘ch lét, stromÛ, skal,

hfiíãky kulturní krajiny a lidské

techniky. Jen sporadicky a ãistû

soukromû se vyskytnou téÏ tváfie

lidí, ale ve velké mífie i doku-

menty vefiejného dûní, vãetnû

pochmurn˘ch událostí pováleã-

n˘ch, jeÏ mohl prezentovat tepr-

ve nyní. Fotografie byla jeho

nejoblíbenûj‰í ãinností, prame-

nem uspokojení i útoãi‰tûm

v nejtûÏ‰ích Ïivotních peripeti-

ích, v dobû ztráty milované Ïeny,

v okamÏicích zloby, nepochope-

ní a zvÛle tupé moci. ZÛstává

mezi námi tisíci zvûãnûl˘ch

chvilek, zanechává nesmazatel-

né otisky svého úsilí, Ïivota i te-

plou a milou vzpomínku.

Prostá slova nemohou nikdy ob-

sáhnout ‰ífii a bohatství Ïivota

pana fieditele Jaroslava Nûmce

ani hloubku úcty, jeÏ k nûmu cítí

a vÏdy bude cítit kaÏd˘, kdo se

s ním léta setkával a s radostí mu

naslouchal. Quid multus opus
est verbis, ubi facta loquuntur
- naã tfieba slov, kde lépe mluví

ãiny. Jifií Karel
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Starci rádi udílejí dobrá ponauãení, aby se utû‰ili nad tím,

Ïe uÏ nemohou dávat ‰patné pfiíklady. 

Francois de la Rochefoucauld

Známá i neznámá v˘roãí
15. 10. Svûtov˘ den venkovsk˘ch Ïen
15. 10. 1914 nar. EvÏen Ro‰ick˘, novináfi a sportovec (zemfi. 25. 6. 1942) 

- 90. v˘r. narození

16. 10. Svûtov˘ den potravin (Svûtov˘ den v˘Ïivy), slaví se od
roku 1981 na základû rozhodnutí konference OSN pro
v˘Ïivu a zemûdûlství (FAO), je to v˘roãní den zaloÏení
FAO v roce 1945

16. 10. Svûtov˘ den pátefie
17. 10. Svûtov˘ den úrazÛ
17. 10. Mezinárodní den za odstranûní chudoby, vyhlásilo

VS OSN v roce 1992
17. 10. 1849 zemfi. Fryderyk Chopin, polsk˘ skladatel a klavírista (nar. 

22. 2. 1810) - 155. v˘r. úmrtí

17. 10. 1969 zemfi. zasl. umûlec Otakar Kubín, malífi (nar. 22. 10. 1883) 

- 35. v˘r. úmrtí

20. 10. Svûtov˘ den osteoporózy
20. 10. Den stromÛ, slaví se od roku 2000 v celé âR
21. 10. 1984 zemfi. zasl. umûlec Dalibor C. Vaãkáfi, skladatel (nar. 

19. 9. 1906) - 20. v˘r. úmrtí

24. 10. Den Organizace spojen˘ch národÛ (OSN), vstoupila
v platnost Charta OSN v roce 1945, slaví se od roku 1947

25. 10. 1959 udûlena Nobelova cena tvÛrci polarografické analytické 

metody akademiku Jaroslavu Heyrovskému - 45. v˘roãí

26. 10. 1954 zemfi. nár. umûlec Václav Rabas, malífi (nar. 13. 11. 1885) 

- 50. v˘r. úmrtí

27. 10. 1949 zemfi. Franti‰ek Halas, básník (nar. 3. 10. 1901) 

- 55. v˘r. úmrtí

27. 10. 1999 zemfi. ·tûpánka Haniãincová, hereãka, moderátorka 

a autorka pofiadÛ pro dûti (nar. 30. 9. 1931) - 5. v˘r. úmrtí

28. 10. Den vzniku samostatného ãeskoslovenského státu
28. 10. 1939 první masová protinûmecká demonstrace v Praze, pfii stfie-

tu s nûmeckou policií byl v Îitné ulici zastfielen mlad˘ dûl-

ník Václav Sedláãek a smrtelnû zranûn student medicíny 

Jan Opletal - 65. v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ¤ÍJEN 2004

15. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

16. 10. 9.00 SVâ Podzimní turistická v˘prava 

pro dûti a rodiãe

16. 10. 16.00 SVâ Literární veãer

20. 10. 11.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

21. 10. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Z· Bfiidliãná

22. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

25. 10. 18.00 SVâ Talianka - koncert

úter˘ 16.00 SVâ Kurz paliãkování

stfieda 10.00 SVâ Kurz paliãkování

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Ondfiej Baslar .......................................................... R˘mafiov

Miroslava Jaro‰ová ................................................. Dolní Moravice

Adéla Kovafiíková ................................................... Janovice

Adriana Michaela ·patinová .................................. R˘mafiov

Ivan Kotlárik ........................................................... R˘mafiov

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

Vûra Pfiecechtûlová - R˘mafiov ............................................... 80 let

Anna Matu‰ková - R˘mafiov ................................................... 80 let

Vladimír Tomek - R˘mafiov .................................................... 80 let

Anna Sedláková - R˘mafiov .................................................... 81 let

Anna ¤eháková - R˘mafiov ..................................................... 82 let

Marie Pinìáková - Janovice ................................................... 87 let

Franti‰ka ·ulková - Janovice ................................................. 90 let

Rozlouãili jsme se
Ing. Jifií Vrobel - Îìársk˘ Potok ............................................ 1957

Josef Chroust - R˘mafiov ........................................................ 1933

Jaroslav Nûmec - R˘mafiov .................................................... 1906

Miloslav PoÏár - Horní Mûsto ............................................... 1921

Josefa Tichá - R˘mafiov .......................................................... 1921

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - fiíjen
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

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

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

V sobotu od 13.00 do 14.00
mají poji‰tûnci VZP vstup na bazén zdarma.

Vstup pouze s koupacími ãepicemi!

Zmûna provozní doby vyhrazena

(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

MOS, s. r. o., Bfiidliãná
Kryt˘ bazén

VODNÍ AEROBIK
vhodn˘ pro v‰echny vûkové kategorie

Kdy? kaÏdé úter˘ a ãtvrtek 17.00 - 18.00

PomÛcky: agua rukavice

agua pásy

(v cenû cviãení)

Cena: 50 Kã/hod.

350 Kã pfiedplatné na 8 cviãení

Jak funguje cviãení ve vodû?
Se zapnut˘m nadlehãovacím pásem se vzná‰íte ve svislé poloze po

krk ve vodû. Nohy se nedot˘kají dna a tím jsou eliminovány ve‰-

keré nárazy. Voda klade odpor ve v‰ech smûrech, ve kter˘ch se pfii

cviãení pohybujete. JelikoÏ je tûlo zanofieno, dochází automaticky

díky hydrostatickému tlaku vody ke sníÏení hladiny krevního tla-

ku a ke zlep‰ení srdeãní funkce pfii cviãení. Pfii pohybu ve vodním

prostfiedí dochází ke zrychlení hojiv˘ch procesÛ svalÛ, ‰lach, kos-

tí a kloubÛ.

Do cviãení se mÛÏete kdykoliv pfiipojit, neboÈ nejsou stanoveny

v˘konnostní, vûkové ani váhové kategorie. Cviãení je vhodné i pro

seniory.

Informace na tel. 737 241 299
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rozhovor

Co s voln˘m ãasem?
Nov˘ ‰kolní rok zaãal pfied více neÏ mûsícem, dûti se ve ‰kole tro-

chu rozkoukaly a nyní pfiem˘‰lejí o tom, jak vyuÏít svÛj voln˘ ãas.

Sportovní kluby, základní umûlecké ‰koly a centra pro dûti a mlá-

deÏ je zahrnuly svou nabídkou, jen si vybrat. Pro v‰echny, které uÏ

dávno nenasmûroval vyhranûn˘ zájem a nadání, ale pfiitom nechtû-

jí svá odpoledne a veãery jen tak proflákat, je stále otevfiena moÏ-

nost pfiihlásit se do nûjakého krouÏku ãi kurzu. PfiíleÏitostí je ne-

pfiebernû. Nejvût‰ím zafiízením, které v R˘mafiovû nabízí zájmové

aktivity, je Stfiedisko volného ãasu, které se ke svému poslání hlásí

uÏ názvem. Podoba i jméno této instituce se bûhem let nûkolikrát

zmûnily, vÏdy tu v‰ak v urãité formû existovala a zpfiístupÀovala

nejen dûtem a teenagerÛm poznání, zábavu i aktivní odpoãinek.

O minulosti, souãasnosti i budoucnosti Stfiediska volného ãasu jsme

si povídali s jeho fieditelkou Marcelou Pavlovou.

Paní fieditelko, jak, kdy a z ãeho Stfiedisko
volného ãasu vzniklo a jak se bûhem let pro-
mûÀovalo?
Do ledna roku 1996 fungoval zvlá‰È DÛm kul-

tury a zvlá‰È DÛm dûtí a mládeÏe. V lednu

1996 se z dÛvodu u‰etfiení provozních nákladÛ

a mzdov˘ch prostfiedkÛ DÛm kultury a DÛm

dûtí spojily a vzniklo Stfiedisko volného ãasu.

Bylo to plánováno jen na dobu urãitou, do fiíj-

na, aby se zjistilo, zda se spojení osvûdãí, ne-

bo ne. Osvûd-

ãilo se a od 

1. fiíjna existuje

Stfiedisko vol-

ného ãasu trva-

le aÏ do dne‰-

ního dne.

V Domû dûtí

byly pÛvodnû

z á j m o v é

krouÏky pro

dûti, mládeÏ

a v men‰í mífie

i pro dospûlé. Zájmová ãinnost pro dospûlé

fungovala hlavnû v Domû kultury, kter˘ pofiá-

dal plesy, dovozové pofiady, zábavy, diskotéky

a koncerty pro vefiejnost. Pfied slouãením jsme

mûli ãtyfii budovy - na Bartákovû ulici, na ná-

mûstí Míru, DÛm kultury na OkruÏní ulici a tu-

ristickou základnu v Ondfiejovû. Poté nám zÛ-

stala jen budova na námûstí Míru a nûkdej‰í

DÛm kultury a v záfií 2000 se v‰e soustfiedilo

sem, do dne‰ního Stfiediska volného ãasu na

OkruÏní.

Která dal‰í zafiízení máte na starosti?
Ke Stfiedisku volného ãasu patfií je‰tû kino. To

bylo dfiíve v soukrom˘ch rukou, patfiilo firmû

Kompstav, která se ho ale vzdala. Îádn˘ zá-

jemce se dlouho nehlásil, a tak pfie‰la budova

kina v roce 1998 pod Stfiedisko volného ãasu.

Od té doby zaji‰Èujeme pro R˘mafiov i filmová

pfiedstavení.

Pokud to teì mÛÏeme shrnout, co je hlavním
posláním Stfiediska volného ãasu?
Já bych fiekla, Ïe v‰echny volnoãasové aktivi-

ty v tomto mûstû, to znamená mimo‰kolní v˘-

chova, organizování volného ãasu pro vefiej-

nost, koncerty, ples, filmová pfiedstavení, novû

i filmov˘ klub, kter˘ se ku povdûku mnoha li-

dí po letech vrátil, dále krouÏky pro dûti i do-

spûlé a mládeÏ. Zaji‰Èujeme i kulturní program

pro ve‰keré akce mûsta.

Nekryjí se nûkteré va‰e zájmové krouÏky s na-
bídkou jin˘ch zafiízení ve mûstû, napfi. se zá-
kladní umûleckou ‰kolou nebo sportovními
kluby?
Volnoãasové aktivity samozfiejmû dûlají i ‰ko-

ly, takÏe je moÏné, Ïe pfiijde ãas, kdy se o dûti

budeme „boxovat“. Bylo by nejspí‰ dobré,

kdyby se fieditelé institucí, jako je na‰e nebo

základní umûlecká ‰kola, se‰li uÏ na konci

‰kolního roku, kdy sestavujeme nabídku

krouÏkÛ pro pfií‰tí ‰kolní rok, a domluvili se

navzájem tak, aby se dûti nedrobily mezi nû-

kolik zafiízení. UvaÏovali jsme napfiíklad nad

tím, zda zaloÏit dûtskou dechovku, která tu

kdysi byla a oz˘vají se hlasy, aby se obnovila.

Pokud by základní umûlecká ‰kola mûla o to

zájem, má k tomu blíÏ neÏ my, takÏe jistû není

dÛvod, proã by ji nemûli mít oni. Na druhou

stranu dechovky pro dospûlé spadají pod

Stfiedisko volného ãasu právû proto, Ïe je tvo-

fií dospûlí.

V pfiípadû va‰ich sportovních krouÏkÛ pak
jde spí‰ o amatéry a o rekreaãní sporty, které
lidé dûlají ve svém volném ãase, zatímco spor-
tovní kluby provozují sporty intenzivnûji a na
profesionálnûj‰í úrovni.
Ano. Jistû nemá smysl zakládat krouÏek kopa-

né, kdyÏ fotbal na profesionální úrovni provo-

zuje Jiskra. Na‰e krouÏky fungují na ãistû 

amatérské bázi. S v˘jimkou hip-hopové skupi-

ny Petry âechové, která dnes uÏ patfií do

âeskomoravské taneãní asociace, a stolních

tenistÛ a ‰achistÛ, ktefií se úãastní krajsk˘ch

pfieborÛ, jsou v‰echny ostatní krouÏky skuteã-

nû amatérské a rekreaãní, urãené ‰iroké vefiej-

nosti. S tím souvisí i v˘‰e zápisného. Urãitû je

rozdíl mezi zápisn˘m ve Stfiedisku volného ãa-

su, kam lidé pfiijdou, kdyÏ chtûjí prostû jen vy-

plnit svÛj voln˘ ãas, a na základní umûlecké

‰kole, kde uÏ jde o dûti, které se chtûjí pozdûji

pfiihlásit na konzervatofi nebo na akademii mú-

zick˘ch umûní.

Na v˘‰i zápisného má ale vliv i zfiizovatel. My

jsme jediné zafiízení v Moravskoslezském kra-

ji, jehoÏ zfiizovatelem je mûsto, resp. mûsto

hradí na‰e provozní náklady. V‰echny ostatní

organizace na‰eho typu jsou zfiizovány kraj-

sk˘m úfiadem, kter˘ jim hradí mzdové i pro-

vozní náklady. Nám krajsk˘ úfiad pfiispívá jen

na platy pedagogick˘ch pracovníkÛ. Domy

dûtí v Krnovû nebo Bruntále, pokud vím, zá-

pisné zvy‰ují, protoÏe z nûj musejí ãásteãnû

pokr˘t i svÛj provoz. My se snaÏíme poplatky

udrÏet na úrovni loÀského, pfiedloÀského roku.

Rozdíly jsou samozfiejmû i mezi jednotliv˘mi

krouÏky, men‰í náklady jsou potfieba pro krou-

Ïek informatiky neÏ pro hip-hop ãi krouÏek

keramiky.

Je pro vás v˘hodnûj‰í patfiit ãásteãnû pod
mûsto, nebo byste mûli více finanãních pro-
stfiedkÛ, pokud byste plnû spadali pod krajsk˘
úfiad?
Urãitû je pro nás v˘hodnûj‰í patfiit pod mûsto.

Domy dûtí v jin˘ch mûstech mají v‰eobecnû

velké finanãní problémy a musí si na provoz

vydûlat, pokud chtûjí fungovat, tak jak fungu-

jí. I my si vydûláváme hospodáfiskou ãinností,

protoÏe napfiíklad na provoz kina musíme do-

plácet. Byly uÏ tendence kino zru‰it, ale my ho

chceme rozhodnû udrÏet.

Kolik pracovníkÛ Stfiedisko volného ãasu za-
mûstnává?
Celkem tfiináct, vãetnû provozních a technic-

k˘ch pracovníkÛ. Nesmíme ov‰em zapome-

nout na dal‰í, bez kter˘ch bychom nemohli vÛ-

bec fungovat, a to jsou externisté, ktefií pracují

za symbolickou odmûnu, od promítaãÛ v kinû

po vedoucí zájmov˘ch krouÏkÛ. Tûch je cel-

kem kolem tfiiceti.

Jaké moÏnosti vyuÏití volného ãasu letos na-
bízíte?
Stfiedisko má nûkolik oddûlení. Oddûlení tech-

niky a pfiírodovûdy má na starosti Petra

âechová, která zároveÀ vede taneãní skupinu

Freeze Dance, oddûlení estetiky a spoleãen-

sk˘ch vûd vede Eva Kudláková, oddûlení tûlo-

v˘chovy a turistiky Helena Tesafiová, student-

sk˘ klub a kino má na starosti Honza Pfiikryl

a klub pro dojíÏdûjící dûti a programové oddû-

lení paní Lída Matûjová, která zaji‰Èuje dovo-

zové programy pro ‰koly i vefiejnost, to zname-

ná divadelní pfiedstavení, koncerty a podobnû.

Na oddûlení techniky a pfiírodovûdy fungují

krouÏky informatiky, rybáfisk˘, chovatelsk˘,

modeláfisk˘, na oddûlení estetiky a spoleãen-

sk˘ch vûd krouÏek keramiky, v˘tvarn˘ krou-

Ïek, novû by mûl vzniknout kouzelnick˘ krou-

Ïek pro dûti i dospûlé, budou tu opût otevfieny

dopolední kurzy pro seniory - paliãkování, vy-

‰ívání, pletení ze slámy, drátování nebo malo-

vání kraslic. Na oddûlení tûlov˘chovy je k dis-

pozici posilovna, je tu stfieleck˘ krouÏek, krou-

Ïek stolního tenisu, o kter˘ je velk˘ zájem, ‰a-

chisté, kick-box, jóga, kurz bfii‰ního tance, kte-

r˘ letos bude otevfien uÏ pro dûvãata od osmé

tfiídy. Dále k nám patfií krouÏky maÏoretek

a kurzy taneãních pro stfiedo‰koláky, pro do-

spûlé i pfiedtaneãní pro deváté tfiídy.

Co byste chtûli do své nabídky je‰tû pfiidat?
Urãitû by toho bylo dost. Helena Tesafiová

znovu otevírá cviãení s míãi, pofiádali jsme tai-

ãi s Marcelem Adamcem, ale v‰echno závisí

na finanãních prostfiedcích a na zájmu.

Problém máme také s prostory.

Je budova Stfiediska volného ãasu, která
slouÏí nejen krouÏkÛm, ale i plesÛm, koncer-
tÛm, besedám, schÛzím atd., podle va‰eho ná-
zoru vyhovující?
Pot˘káme se s nedostatkem prostoru. Mal˘ sál

je vyuÏíván velmi intenzivnû, odpoledne, do-

poledne, o víkendech - pro tréninky taneãní

skupiny, cviãení s míãi, stolní tenis. Velk˘ sál
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vyuÏíváme hlavnû pro hospodáfiskou ãinnost,

tj. pro pronájmy, které nám pomáhají zaplatit

provoz.

Nedala by se lépe vyuÏít budova kina?
V kinû jsou jen malé kanceláfie v patfie a chod-

by. Naopak tam chybí zázemí, jako jsou ‰atny.

Kino by potfiebovalo celkovû opravit. Je v nûm

nejen zastaralá technika, ale i sedaãky. Jen in-

vestice do v˘mûny sedaãek by byla milion dvû

stû tisíc.

Zapojujete se do vyhla‰ovan˘ch projektÛ
a grantÛ?
VyuÏíváme hlavnû grantÛ spojen˘ch s rÛzn˘mi

soutûÏemi, napfi. jednou za dva roky se pofiádá

celostátní soutûÏ O cenu Karla Schinzela, na

kterou jsme dostali od Moravskoslezského

kraje padesát tisíc. Dostáváme pfiíspûvky i na

místní soutûÏe pro dûti, jako jsou Entent˘ny

nebo závod minikár.

Kolik dûtí a dospûl˘ch vyuÏívá sluÏeb
Stfiediska volného ãasu?
V loÀském ‰kolním roce jsme mûli v 62 zá-

jmov˘ch útvarech pfiihlá‰eno 957 dûtí, mláde-

Ïe a dospûl˘ch. Kolik to bude v leto‰ním ‰kol-

ním roce 2004/2005, ukáÏe teprve v˘kaz, kte-

r˘ pfiipravujeme k 31. fiíjnu.

Dá se fiíci, Ïe se zájem o va‰e krouÏky udrÏu-
je, roste nebo klesá?
UdrÏuje se. Jeden rok se nepatrnû sníÏí, dal‰í

rok zv˘‰í, ale vût‰inou se poãet zájemcÛ o na-

‰e krouÏky pohybuje kolem osmi aÏ devíti set.

Co v souãasnosti Stfiedisku volného ãasu nej-
víc chybí?
Co mu nejvíc chybí? Peníze budou chybût

vÏdycky, nejvíce na vybavení a obnovu zasta-

ralé techniky, poãítaãÛ, promítacích pfiístrojÛ

v kinû, na opravu budovy na OkruÏní ulici,

která byla postavena v akci Z v roce 1978 a ne-

ní uÏ v dobrém stavu. Letos jsme vymûnili

dvefie a rádi bychom v pfií‰tím roce investova-

li do v˘mûny oken, kter˘mi v zimû uniká tep-

lo ven. Tím by se u‰etfiilo na provozních ná-

kladech. U‰etfiené peníze se pak dají investo-

vat jinam.

Dûkuji za rozhovor. ZN

Jifií Stivín multimediální
Jifiího Stivína jistû netfieba pfied-

stavovat. Drobn˘ muÏík v oble-

ku, s ãapkou naraÏenou do ãela,

potmû‰il˘m ú‰klebkem ve tváfii

a s neodmyslitelnou flétnou u úst

patfií mezi ty hudební interprety,

ktefií díky své svérázné image ne-

upadají snadno v zapomnûní.

Hrou na zobcovou a pfiíãnou flét-

nu se Stivín zab˘vá uÏ od roku

1975. Jeho kariéra se zpoãátku

zdála smûfiovat jin˘m smûrem;

nejprve absolvoval studia oboru

kameramanství na praÏské FA-

MU, posléze se v‰ak zaãal plnû

vûnovat muzice, a tak nikoliv

film, ale hudba se stala jeho osu-

dem. Studoval na Royal

Academy of Music

v Lond˘nû a na AMU

v Praze, hru na flétnu

u Milana Munclin-

gera (Ars Rediviva)

a Jifiího Válka (âeská

filharmonie). Jako

skuteãn˘ multiinstru-

mentalista se od se-

dmdesát˘ch let zab˘-

vá interpretací váÏné

hudby, pfiedev‰ím ba-

rokních skladatelÛ

Antonia Vivaldiho

a Georga Philippa

Telemana, ale také

jazzem a volnou im-

provizací. Vystupuje

spoleãnû s renomova-

n˘mi hudebními tûle-

sy i vlastními soubory

Collegium Quodlibet a Jifií Stivín

and Co Jazz Quartet.

Ve stfiedu 29. záfií se Jifií Stivín

pfiedstavil r˘mafiovskému publi-

ku jako sólista s multimediálním

doprovodem, a to v ponûkud ne-

typické roli prÛvodce v˘chovn˘m

pofiadem pro studenty gymnázia

a Ïáky základní ‰koly. Bûhem ho-

dinového programu vzal své mla-

dé obecenstvo na exkurzi hudeb-

ními dûjinami a pfiedvedl hru na

rozliãné druhy dechov˘ch nástro-

jÛ, od klasické pfiíãné a zobcové

flétny, pfies stfiedovûké pí‰Èaly, re-

nesanãní a barokní instrumenty

podivn˘ch tvarÛ, klasick˘ klari-

net a modernûj‰í saxofon, m˘tic-

k˘ syrinx aÏ k lidov˘m nástrojÛm

vytvofien˘m z ãehokoliv, na co si

jen vzpomenete. SvÛj v˘klad pro-

loÏen˘ Ïiv˘mi hudebními vstupy

doplnil obrazovou koláÏí promí-

tanou na velké plátno a reprodu-

kovan˘m hudebním doprovo-

dem, v nûmÏ nejednou vyuÏil

i záznam svého vlastního vystou-

pení, takÏe pfied oãima divákÛ nû-

kolikrát stanul Stivín doprováze-

n˘ Stivínem.

A právû audiovizuální pozadí

Stivínova pofiadu pfiedstavovalo

jeho hlavní úskalí, které ponûkud

naru‰ilo dojem z jinak poutavého

vystoupení. Sled dokumentárních

fotografií zachycujících ve v˘vo-

jové lince nástroje i samotné in-

terprety se stfiídal se záznamy

Stivínov˘ch koncertÛ a obrazo-

v˘mi reprodukcemi, znázorÀují-

cími portréty skladatelÛ, o nichÏ

byla fieã, nebo díla slavn˘ch v˘-

tvarníkÛ té které epochy, jeÏ mûla

podmalovávat atmosféru hudby.

Vzniklá koláÏ v‰ak mûla pfiíli‰

rychl˘ spád, kter˘ vyÏadoval

pfiesnû naãasované Ïivé vstupy

hlavního protagonisty i jeho po-

hotov˘ komentáfi. A toho se obãas

nedostávalo. TfiebaÏe Stivínova

hudební ãísla byla pfiesná a inter-

pretaãnû dokonalá, slovní dopro-

vod chvílemi pokulhával a ztrácel

se v nedofieãen˘ch vûtách. Nic-

ménû tvÛrce pofiadu si mohl i pfie-

sto gratulovat k tomu, Ïe publi-

kum zaujal, ba dokonce snad zís-

kal pro poslech váÏné ãi jazzové

hudby, a o to tady nakonec pfiece

jen ‰lo. ZN

Popel byl vsypán do náruãe matky Zemû
I kdyÏ se du‰iãkov˘ ãas teprve pozvolna vkrá-

dá do na‰ich myslí a nutí nás vzpomínat na

blízké, ktefií jiÏ nejsou mezi námi a Ïijí pouze

v na‰ich vzpomínkách, uÏ v tûchto chvílích

pfiem˘‰líme nad vhodn˘m v˘bûrem smuteãní

kytice, myslíme na to, zda koupit svíci ãi pofií-

dit malou petrolejovou

lampiãku. Pfiijde chví-

le, kdy nav‰tívíme

hroby, pietní místa,

hfibitovy a urnové há-

je. Zapálíme svíãku,

pfiineseme kvûtinu.

V sobotu 2. fiíjna uctili

památku dvanácti

blízk˘ch zesnul˘ch,

jejichÏ popel byl vsy-

pán z uren do zemû,

pozÛstalí z R˘mafiova,

Jifiíkova, Bfiidliãné

a Horního Mûsta, ktefií

s pohnutím poloÏili

kvûtiny na místo posledního odpoãinku sv˘ch

drah˘ch. Tento smuteãní obfiad, pofiádan˘

Pohfiební sluÏbou v R˘mafiovû, se koná obvy-

kle jednou roãnû na r˘mafiovské rozptylové

louãce. Jedná se o vskutku dÛstojn˘ pietní akt.

I letos zahrála hudba, smuteãní projev procítû-

nû pfiednesla paní BoÏena Filipová, ãlenka za-

stupitelstva mûsta, a ãlovûka najednou napada-

jí my‰lenky o pomíjivosti Ïivota, o ãasu, kter˘

ubíhá nám v‰em. V‰ichni jsme souãástí pfiíro-

dy a jejího vûãného kolobûhu vzniku a zániku.

Máme v‰ak v˘jimeãné postavení. Jediní ze Ïi-

v˘ch tvorÛ pátráme po smyslu na‰eho Ïivota

a jediní dovedeme dát svému Ïivotu smysl.

Smûlou ãinností rozumu, tvofiivou prací rukou

a s vûdomím sounáleÏitosti k celé lidské spo-

leãnosti dociluje ãlovûk toho, Ïe i po smrti

nám zanechá to lidsky nejcennûj‰í - duchovní

památku vykonaného díla. JiKoIlustraãní foto
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NeÏ se vydáme za osudy

Ondfiejova dûdice v dobû zmatkÛ

a krutosti nekoneãné války, za-

stavme se u jeho tety a otcovy

sestry Anny. Je vÛbec zvlá‰tní, ja-

ké ‰tûstí mûl rod HoffmannÛ ve

sv˘ch skvûl˘ch neohroÏen˘ch Ïe-

nách, k nimÏ Anna Hoffmannová

z Grünbüchlu bezesporu patfií.

ZároveÀ je velmi patrné, jak dale-

ce napomohla renesance Ïenám

zmûnit svou dfiíve podfiízenou, ba

opomíjenou roli.

V mládí se Anna provdala za v˘-

znamného vojáka, oddaného 

úãastníka stavovského povstání

a pfiesvûdãeného luterána Viléma

Bedfiicha ze slavného moravské-

ho rodu ÎerotínÛ. VilémÛv otec

Karel star‰í ze Îerotína byl vzdû-

lancem evropského formátu

a moudr˘m pfiedstavitelem mark-

rabství, kromû jiného jej asi zná-

me jako neohroÏeného ochránce

Jana Amose Komenského. Anina

rodina se dostala díky nezdafiené

stavovské rebelii do nesmírnû ob-

tíÏného postavení, a navíc muÏ,

kter˘ ji dokázal b˘t vÏdy v˘znam-

nou oporou, zemfiel jiÏ roku 1622,

tedy v dobû, kdy se na Moravû

schylovalo k nejhor‰ímu. Anna,

která zÛstala v nejtûÏ‰ích chvílích

svého Ïivota sama, se dokázala

s nastalou situací obdivuhodnû

vyrovnat, aniÏ ztratila svou víru ãi

tváfi. NejenÏe se dokázala postarat

o svého nedospûlého synovce na

Janovicích spolu s jeho matkou

a svou dobrou pfiítelkyní Janou

Apolenou z Kolovratu, ale doká-

zala po dlouhá desetiletí hájit

i mizející rodov˘ majetek

ÎerotínÛ. Pravda, císafi Ferdinand

II., jehoÏ otec Matyá‰ nedoÏil Bílé

hory (+1619), mohl stûÏí osobnû

trestat zemfielého ‰lechtice, ale

zbavil alespoÀ jeho odváÏnû od-

porující Ïenu znaãné ãásti majet-

ku konfiskacemi. Anna se tím

a také neustál˘mi soudy ocitla

v zoufalé finanãní tísni a nakonec

byla nucena obhájené statky roz-

prodávat. Roku 1636 prodala tfie-

ba Tlumaãov Janu z Rotalu za 

20 000 tolarÛ. Do konce svého Ïi-

vota v‰ak nikdy nevzdala tûÏk˘

zápas o panství Nov˘ Jiãín a vy-

hrála jej. OhroÏen˘ majetek prate-

ty nakonec podûdil v nezmûnû-

ném rozsahu syn janovického

Volfganga roku 1651.

Za pfiedãasnû osifielého a teprve 

osmiletého Volfganga se janovic-

kého panství ujala po smrti otce

roku 1616 matka. Oba jistû doká-

zali ocenit, jak Ondfiej s dûdeã-

kem panství zkonsolidovali a ob-

sadili v˘znamná dvorská místa

spolehliv˘mi lidmi, neboÈ tak tûÏ-

ká ztráta, jeÏ pfiedãasnou smrtí

Ondfieje R˘mafiovsko po-

stihla, byla rychle pfie-

konána a jeho rozvoj

plynule pokraão-

val ... neb˘t války

..., ale to bychom

zas jen spekulo-

vali. Mlad˘ ari-

stokrat z v˘-

znamného rodu,

navíc s tradicí

vysoké vzdûla-

nosti, se musel uÏ

desetilet˘ záhy vy-

dat na v˘znamné ‰ko-

ly do ciziny dfiíve, neÏ

povstaly ãeské stavy. K nûãe-

mu to bylo dobré, proÏil mimo

zkou‰enou zemi celé krátké

a tristní stavovské povstání.

Stejnû by se nemohl vzboufiení

zúãastnit, vÏdyÈ mu bylo v dobû

jeho pádu teprve 12 let, zato se

pozdûji po návratu z ciziny zaãal

po vzoru otce pilnû vûnovat hos-

podáfiství. Císafi jej tudíÏ nemûl za

co trestat. Jistû k tomu pfiispûla

i skuteãnost, Ïe hoffmannské huti

dodávaly dobré Ïelezo r˘mafiov-

sk˘m pu‰kafiÛm a v˘robcÛm nád-

hernû zdoben˘ch dÛstojnick˘ch

bambitek i chladn˘ch zbraní (ra-

pírÛ, meãÛ, halaparten ad.), kte-

r˘ch se císafisk˘m, byÈ to bylo

z luteránsk˘ch dílen, stále nedo-

stávalo. Jinak to bylo s ãesk˘mi

Hoffmanny, ti se protihabsburské-

ho odporu osobnû úãastnili a byli

tûÏce postiÏeni.

Relativní klid, kter˘ nastal na

panství, jeÏ se jinak spolu s r˘ma-

fiovsk˘mi mû‰Èany vûrnû k vzbou-

fien˘m stavÛm pfiihlásilo, na rozdíl

tfieba od jihlavsk˘ch, a vytrvalo

je‰tû dlouho po bûlohorské poráÏ-

ce, vyuÏil dospívající Volf (ãesky

Vlk, Vok ãi jihoslovansky Vuk)

s matkou k dal‰ímu rozvoji pan-

ství. Roku 1623 se poprvé za vál-

ky ohlásil nevítan˘ host, mor za-

hubil na panství v r˘mafiovské

farnosti 843 lidí. Snad právû pro-

to, aby sv˘m poddan˘m ulevila,

se roku 1625 doãkali R˘mafiov‰tí

od vrchnosti dal‰ího znaãného

roz‰ífiení star˘ch privilegií ães-

k˘ch králÛ a moravsk˘ch markra-

bat. Nûkdy ve stejné dobû se na

Volfa usmálo tehdy uÏ velmi opa-

trné ‰tûstí, kdyÏ pojal za Ïenu vel-

mi moudrou, oddanou a odváÏnou

Katefiinu Barboru z Gillisu, která

se pozdûji stala neoblomnou bo-

jovnicí v tûch nejtûÏ‰ích ãasech.

Sám pán zÛstával nadále hluboce

vûfiícím protestantem, aã-

koli jiÏ nemohl zabrá-

nit vypuzení pasto-

rÛ ze svého pan-

ství z nafiízení

panovníka, stej-

nû jako tomu

bylo i jinde

v zemi. R˘ma-

fiovská fara byla

pfiedána katolic-

kému knûzi, ale

obyvatelé opírají-

cí se o vrchnost zÛ-

stávali nadále v ne-

zmûnûném poãtu luterá-

ny a jejich bohosluÏeb 

se ujali diákoni mimo kostely.

Roku 1626 zaãala válka dánská

a mûsto se automaticky pfiidalo

k oddílÛm Arno‰ta Mansfelda,

jednoho z nejlep‰ích a nejstateã-

nûj‰ích generálÛ b˘valé stavov-

ské armády, kter˘ vytrval ve

svém odporu na ãeském území

je‰tû déle neÏ rok po Bílé hofie.

Dán‰tí evangelíci vzbudili velmi

záhy sympatie, vÏdyÈ jejich dÛ-

stojnick˘ sbor tvofiili ve velké

mífie ãe‰tí a morav‰tí ‰lechtici

z exilu. Mûsto se k nim bez vá-

hání pfiidalo stejnû jako celé

Vala‰sko a r˘mafiovská hotovost

pfiispûla k obléhání ·ternberka

i dobytí pevného Sovince.

Volfgangova úãast není dosud

jasná, na druhé stranû je jisté, Ïe

by mu nijak neposlouÏilo, kdyby

se o ní ob‰írnû zmiÀoval. Lze

v‰ak o ní jistû jen stûÏí pochybo-

vat. Dánové rozhodnû pomoc 

ocenili s vût‰ím pochopením neÏ

pozdûj‰í ·védové a obyvatelé ni-

jak v˘znamnûji nestrádali.

Volfgang Hoffmann dokonce je‰-

tû následujícího roku zakoupil od

vdovy po Jáchymu Pivcovi

z Hradãan statek Dlouhá Louãka

na sovineckém panství a udrÏel

jej i pozdûji.

NeÏ celé taÏení bylo pfiíli‰ velk˘m

soustem pro tak mal˘ stát, jak˘m

bylo Dánsko, a pomoc nûmecké

protestantské Unie byla tradiãnû

nevelká a nespolehlivá. Plán

MansfeldÛv a na‰eho starého zná-

mého Betlehena Gábora obleh-

nout s Turky VídeÀ a donutit tak

Ferdinanda ke kapitulaci se ne-

zdafiil. Mohutná Vald‰tejnova

a Marradasova ofenzíva v‰ak vy-

tlaãila Dány v létû 1627 aÏ

k Baltu. Na podzim roku 1628 za-

ãala jednání a 22. 5. 1629 ukonãil

válku lübeck˘ mír. Je‰tû dfiíve, ro-

ku 1627 v âechách a o rok pozdû-

ji na Moravû, zaãalo platit

Obnovené zfiízení zemské, jeÏ

ãeské království prohlásilo za dû-

diãn˘ habsbursk˘ stát, zlikvidova-

lo jak˘koli podíl stavÛ na vládû,

duchovenstvo pov˘‰ilo na nejdÛ-

leÏitûj‰í z nich a zakázalo v ães-

k˘ch zemích kaÏdé náboÏenství

s v˘jimkou katolického. Slezané

vlivem sask˘ch luteránÛ, ktefií ob-

ãas spolupracovali vojensky s cí-

safiem, náboÏenskou svobodu 

uchovali. Poddaní evangelíci byli

povinni pfiestoupit na katolictví

bez v˘jimek, jen ‰lechta s mû‰Èa-

ny a dal‰ími svobodníky dostala

na vybranou, buì dobrovolnû

konvertovat, nebo emigrovat.

Mandát Ferdinanda II. tak postihl

i ãeského bratra Karla star‰ího ze

Îerotína, pfiestoÏe proklínán 

a ubliÏován moravsk˘mi stavy

povstání vytrvale odpíral a zÛstal

HabsburkÛm vûrn˘.

Trestající ruka z Vídnû dopadla

i na Volfganga v dobû, kdy se do-

mníval, Ïe je nadûje na uklidnûní

situace. Zoufal˘ Volfgang se del‰í

dobu snaÏil pfieklenout neopod-

statnûnou císafiskou zlobu, ale na-

konec nezbylo neÏ v podstatû bez

viny opustit svou drahou Ïenu

a milované dûti, ale své víry se ne-

vzdal. Jako oddan˘ luterán musel

opustit na poãátku tfiicát˘ch let

svou zemi a s ním uprchlo pro ví-

ru téÏ mnoho poddan˘ch

z Hornomûstska, ktefií se podobnû

jako ãe‰tí exulanti na RÛÏovém

palouãku trpce a se slzami rozlou-

ãili s vlastí pod Lämmersteinem

(Jehnûãím ãi Beránãím kame-

nem), viklanem na Kamenné hofie

nad Ferdinandovem, a po posled-

ním kázání na kameni se roze‰li

po celé Evropû. Ne‰Èastn˘, ale

doufající Volf ode‰el do vzdálené

polské Lysy, kde zemfiel mlad˘,

citliv˘ a utrápen˘ ãlovûk obklo-

pen neznám˘m prostfiedím a od-

louãen˘ od nejbliÏ‰ích v necel˘ch

ãtyfiiatfiiceti letech v tûÏkém roce

1641, kdyÏ uÏ se vzdal v‰ech na-

dûjí. Na tûÏce zkou‰ené Moravû

pomáhala s dojemnou péãí o dûti

jeho ovdovûlé paní s pratetou

Annou i její dcera Jana AlÏbûta ze

Îerotína. Mgr. Jifií Karel

Ne‰Èastn˘ Volfgang
Z historie
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Mystika a mystifikace
Jak jsme uÏ zmiÀovali v pfiedchozím ãísle, dal‰ím v pofiadí klubov˘ch filmÛ,

jeÏ si mÛÏe divák vychutnávat kaÏd˘ páteãní veãer v místním kinû, je Lekce
Faust (1994) Jana ·vankmajera. Po Otesánkovi to bude druh˘ ze ãtyfi celo-

veãerních snímkÛ surrealistického v˘tvarníka a reÏiséra, kter˘ proslul spí‰e

tvorbou krátk˘ch, obvykle animovan˘ch filmÛ.

Vyslovíme-li jméno doktora Fausta, kaÏdému se vybaví pfiedev‰ím

Goethovo dvoudílné kniÏní drama. Od romantického hrdiny tohoto proslu-

lého ver‰ovaného opusu se v‰ak ·vankmajerÛv Faust podstatnû li‰í, tfiebaÏe

Goethova hra mu poslouÏila jako jeden z pramenÛ inspirace, vedle

Tragického pfiíbûhu doktora Fausta od Christophera Marlowa (1601) a sta-

ré lidové loutkohry. Pro ·vankmajera znamená postava Fausta zosobnûní

m˘tu, archetypu, jejÏ uÏ Mircea Eliade kdysi oznaãil za typick˘ pro západ-

ní evropskou kulturu. Surrealista ·vankmajer tento archetyp, aby zdÛraznil

jeho stálou platnost, vyjímá z ustálen˘ch ãasov˘ch a prostorov˘ch soufiad-

nic a transponuje do souãasnosti.

V hlavní roli obyãejného muÏe z ulice, jejÏ podivná náhoda vytrhne z v‰ed-

nosti bûÏného Ïivota a vnutí mu faustovskou úlohu, se pfiedstavil skvûl˘ Petr

âepek. Pro charismatického herce s uhranãiv˘m pohledem to byla role do-

slova Ïivotní a bohuÏel zároveÀ poslední. Jeho Faust se stejnû jako ten stfie-

dovûk˘ i romantick˘ GoethÛv, hnán svou vlastní zvûdavostí, stává obûtí sáz-

ky Boha a ëábla o lidskou du‰i. Na cestû za poznáním je mu v‰ak odpírána

svobodná vÛle, namísto toho je neustále manipulován, tfiebaÏe na povrchu

se jeví b˘t vzboufiencem, hrdinou, ve skuteãnosti je pouhou loutkou v nû-

ãích rukou, a navíc nejspí‰ ne první ani poslední.

·vankmajer vyuÏil pfii tvorbû filmu Lekce Faust kombinace rÛzn˘ch ani-

maãních technik, které si ovûfioval pfii natáãení pfiedchozích snímkÛ. OÏivlé

loutky a modely z plastelíny (slavné zrození homunkula) tvofií spoleãnû s Ïi-

v˘mi herci jedineãn˘ celek, prostoupen˘ bizarní pfiedstavivostí a sarkastic-

k˘m humorem a otevfien˘, jak uÏ je v surrealismu nezbytné, rÛzn˘m inter-

pretacím.

Od mystiky se následující páteãní veãer pfiehoupneme k mystifikaci. Na

programu Filmového klubu je âesk˘ sen dvojice dokumentaristÛ z FAMU

Víta Klusáka a Filipa Remundy. Pojítkem mezi Lekcí Faust a âesk˘m snem
je téma manipulace, která získává v „první ãeské filmové reality show“ kon-

krétní rysy manipulace reklamou.

Tak pfiijì se / radovat jak dítû / spousta vûcí omámí tû / cel˘ svût mÛÏe‰
mít / chce to jenom trochu chtít / chce to jenom neleno‰it / zaparkovat, vzít
si ko‰ík / neprome‰kat velk˘ den: / „Pfii‰el k nám vá‰ âESK¯ SEN.“
Takto znûl závûr hy-

perhymny, která lá-

kala ãeské zákazníky

do ryze ãeského hy-

permarketu âesk˘

sen. KampaÀ, jíÏ by-

la píseÀ (údajnû od

Tomá‰e Hanáka)

souãástí, se rozbûhla

v Praze vloni na jafie.

Na chodce v ulicích

útoãila hesla „neutrácejte“ a „netlaãte se“, jejichÏ smysl se odkr˘val vel-

mi pozvolna, takÏe o to více poutala pozornost. „Nejezdûte!“ vyz˘valy re-

klamní slogany upozorÀující na to, Ïe 31. kvûtna bude v LetÀanech otev-

fien úplnû nov˘ hypermarket se sympatick˘m ãesk˘m názvem. A obãané,

namísto aby uposlechli „dobfie mínûné“ rady, zaãali se se zvûdavostí a ná-

kupuchtivostí sobû vlastní hromadnû chystat na bombastick˘ den D.

Reklama je zkrátka lapila do sv˘ch spárÛ.

JenÏe ouha! KdyÏ se v onen den setkalo nûkolik tisíc potenciálních zákaz-

níkÛ pfied obchodním domem úctyhodn˘ch rozmûrÛ a kdyÏ uÏ koneãnû by-

la i pfiestfiiÏena páska a oni se mohli rozbûhnout vstfiíc nákupnímu dobro-

druÏství, nastalo neãekané zklamání: místo hypermarketu stálo na louce le-

‰ení s nataÏenou plachtou o rozmûrech 10 x 100 metrÛ. Celá kampaÀ se 

ukázala jako podfuk, respektive projekt mlad˘ch dokumentaristÛ, ktefií vy-

konali husarsk˘ kousek - coby manaÏefii fiktivní firmy si objednali mon-

strózní reklamní kampaÀ na neexistující hypermarket. Proã? MoÏná proto,

Ïe v âechách za posledních pût let vyrostlo 125 hypermarketÛ a âe‰i si na-

kupování v obfiích hangárech pln˘ch zboÏí natolik oblíbili, Ïe 40 % ãeské

populace uÏ nav‰tûvuje v˘hradnû je a tráví v nich stále více ãasu. A tak se

mladí filmafii rozhodli na tento zdrcující fakt upozornit. Vznikla tak kontro-

verzní, av‰ak pozoruhodná sonda do ãeské konzumní mentality a také do

svûta reklamních agentur a jejich manipulativních praktik. Je plná grotesk-

ních momentÛ, pfii nichÏ skrze smích sem tam zaznívá skfiípûní zubÛ. ZN

pátek 15. fiíjna 19.30

Otesánek
âerná komedie (âR 2000)

ManÏelÛm Horákov˘m pfiíroda odepfiela mít vlastní dítû. O to víc po nûm touÏí.
Jednoho dne vykope pan Horák na zahrádce pafiez, kter˘ vypadá jako miminko.
Staãí ho jen dlátem v dílnû dotvofiit. Paní Horáková pak svojí touhou a láskou pa-
fiez oÏiví. Její ‰tûstí v‰ak netrvá dlouho. ManÏel se ji snaÏí pfiesvûdãit, Ïe cítit ma-
tefisk˘ pud ke kusu dfieva není tak úplnû normální, a Otík (tak dûÈátko pojmeno-
vala) je navíc stále hladov˘. Slavná hororová adaptace lidové pohádky od Jana
·vankmajera. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 16. fiíjna 19.30

Hfií‰n˘ tanec 2
Romantick˘ (USA 2004)

Havana, listopad roku 1958. Osmnáctiletá Katey pfiijíÏdí s bohat˘mi rodiãi na
Kubu. Zaujme ji hrd˘ a cílevûdom˘ ãí‰ník Javier, kter˘ je také vynikajícím ta-
neãníkem. Dívka touÏí nauãit se jeho styl tance. Po Javierovû boku poznává
odli‰nou, temperamentnûj‰í tváfi Kuby. Spoleãnû nav‰tûvují taneãní klub La
Rosa Negra, kde se provozuje „hfií‰n˘ tanec“. Av‰ak v osudn˘ veãer, kdy ma-
jí spoleãnû vystoupit na taneãní soutûÏi, celou Kubu zachvátí vlna revoluãní-
ho násilí. Pfiístupn˘ od 12 let

pátek 22. fiíjna 19.30

Lekce Faust
Provokativní etuda (âR 1994)

Faustovsk˘ m˘tus povaÏuje Jan ·vankmajer za klíãov˘ pro na‰i civilizaci.
Hrdina jeho proslulé etudy se v‰ak li‰í od goethovského romantického titána, je
to naopak obyãejn˘ ãlovûk z ulice, kter˘ je vytrÏen ze svého v‰edního Ïivota
a vmanipulován do faustovské vzpoury. MuÏ je paradoxnû nucen promûnit se
v poslu‰nou loutku rebela; hraje a proti své vÛli si postupnû osvojuje hrdinskou
roli, jejíÏ jedineãnost je ov‰em od základu zpochybnûna. V hlavní roli Petr
âepek. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 23. fiíjna 19.30

Vaterland - loveck˘ deník

DobrodruÏn˘ thriller (âR 2004)
Potomci starého rodu pfiijíÏdûjí do zapadlého pohraniãí (film se zãásti natáãel
v Jeseníkách) obhlédnout to, co zbylo z jejich rodinného majetku. Po ãase, kter˘
zru‰il zabûhnuté pofiádky, pfii‰la koneãnû moÏnost návratu. V‰e by mohlo opût
zapadnout do star˘ch kolejí, ale dost moÏná, Ïe je po‰etilé pokou‰et se podruhé
vstoupit do téÏe fieky. A dost moÏná, Ïe je to i nebezpeãné. Snímek o nûkolika
kulturních stfietech a jednom lovu na kostrouny, pfii nûmÏ nakonec v pasti uvíz-
nou tak trochu v‰ichni: lovci, domorodci i tajemná kofiist. Hrají: K. Roden, F.
¤ehák, P. Forman ad. MládeÏi pfiístupn˘

pátek 29. fiíjna 19.30

âesk˘ sen
Reality show (âR 2004)

Je 31. kvûtna 2003 a na parkovi‰ti v praÏsk˘ch LetÀanech se tlaãí více jak 3000
nedoãkav˘ch lidí. Mnozí z nich svírají igelitky, nûktefií jsou vyzbrojeni ta‰kou na
koleãkách. Na pódium vybíhají manaÏefii hypermarketu âesk˘ sen a pfiestfiihnou
pásku. Ochranka odstraÀuje zábrany, dav se dává do pohybu. K hypermarketu
zb˘vá je‰tû 300 metrÛ. Lidé se rozbûhnou... Chvíli na to nejrychlej‰í z nich onû-
mí: místo vysnûného hypermarketu pfied nimi stojí jen velká filmová kulisa...
První ãeská filmová reality show o hypermarketu, kter˘ nebyl. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 30. fiíjna 19.30

Idioti
Podobenství (Dán/Fr/It/Niz/Nûm/·védsko 1998)

Film Larse von Triera natoãen˘ podle pravidel hnutí Dogma 95 zachycuje partu
tfiicátníkÛ, ktefií se realizují ãi odreagovávají pfiedstíráním mentálního postiÏení
a konfrontací s „normálním“ svûtem. Naturalistick˘ snímek, oznaãovan˘ za
skandální, pfiedkládá zásadní otázku, zda ‰ílenství, aÈ skuteãné nebo pfiedstírané,
není v souãasné spoleãnosti nakonec normálnûj‰ím projevem existence neÏ kon-
formní pfiistoupení na obecné zásady. Pfiístupn˘ od 15 let

a Filmového klubu
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Po stopách dávn˘ch pfiedkÛ do kaple V Lipkách
Muzeum ve spolupráci s knihovnou 
uskuteãnilo dal‰í z pravideln˘ch pfied-
ná‰ek Jifiího Karla, tentokrát formou
nauãné vycházky k jedné z nejv˘znam-
nûj‰ích kulturních a historick˘ch pa-
mátek na‰eho mûsta.
Jen díky zasvûcenému odbornému

v˘kladu bezpochyby nejvût‰ího

odborníka na historii regionu

R˘mafiovska a také dlouholetého

pracovníka muzea v R˘mafiovû

Jifiího Karla se mohli zájemci do-

zvûdût na nauãné vycházce ke ka-

pli V Lipkách i nûco více, neÏ co

dosud znali z publikací ãi pro-

stfiednictvím útrÏkovit˘ch infor-

mací získan˘ch z nejrÛznûj‰ích

zdrojÛ.

Témûfi tfii desítky milovníkÛ r˘ma-

fiovské historie vyrazily v úter˘ 

5. fiíjna od mûstské knihovny, aby

nejkrat‰í cestou zavítaly do perly

moravskoslezského baroka, archi-

tektonicky úÏasné a ohromnû pÛ-

sobivé kaple V Lipkách. Cestou

informoval Mgr. Karel o nejstar‰í

dochované komunikaci v R˘ma-

fiovû na Bezruãovû ulici a ukázal

území, na kterém stály ve 13. sto-

letí, je‰tû pfied vznikem mûsta,

první domy fiemeslníkÛ. Po v˘stu-

pu strmûj‰í uliãkou tvofiící kolmici

k ulici Opavské se objevil pfied 

úãastníky „historické vycházky“

r˘mafiovsk˘ skvost - kaple V Lip-

kách.

„Stavba byla zahájena v roce
1710 nadan˘m r˘mafiovsk˘m sta-
vitelem - spí‰e zednick˘m mistrem
- Friedrichem Hösslerem a jeho
synem. Hrubá stavba byla ukonãe-
na v letech 1711 - 1713,“ infor-

moval zúãastnûné historik Jifií

Karel. Mnozí sly‰eli prvnû napfií-

klad o tom, Ïe stfiechu kaple zasá-

hl v roce 1883 blesk, ale byla vel-

mi rychle opravena, ov‰em zvo-

niãka jiÏ dostala dne‰ní jednodu-

ch˘, ale velmi pÛsobiv˘ tvar.

Nepochopitelné bylo také ostfielo-

vání kaple sovûtsk˘mi dûlostfielci

z vrcholkÛ mezi Stránsk˘m

a R˘mafiovem 7. kvûtna 1945,

zfiejmû se domnívali, Ïe zde mohla

b˘t nûmecká pozorovatelna. Stopy

po ‰rapnelech byly patrné je‰tû

v sedmdesát˘ch letech. „Do roku
1772 stávala pfied kaplí poustev-
na, kde zemfiel poslední z r˘ma-
fiovsk˘ch poustevníkÛ Antonín
Skolaut ve sv˘ch dvaadevadesáti
letech,“ pokraãoval v poutav˘ch

historick˘ch faktech Jifií Karel.

Pro mnohé bylo pfiekvapením i to,

Ïe fresky v interiéru kaple neztvár-

nil jen Johann

Christian Handke,

ale pfiedev‰ím olo-

mouck˘ mistr Ferdi-

nand Naboth. Jano-

vick˘ rodák Handke

byl jeho tovary‰em.

Fantastické fresky

vznikaly v letech

1713 - 1714 a byly

vlastnû vrcholnou

prací Nabotha. ÚÏa-

sná díla vypovídají

téÏ o hluboké zboÏ-

nosti obou umûlcÛ.

Pfiítomn˘m byl po-

dán odborn˘ v˘klad

o jednotliv˘ch fres-

kách, jeÏ jsou vlastnû

alegorií známé mod-

litby Zdrávas, krá-

lovno, a latinské texty modlitby

byly pfieloÏeny do ãe‰tiny. Padla

také informace o instalaci var-

han. Ty byly v kapli nainstalová-

ny v roce 1718 za 225 zlat˘ch.

Asi vÛbec nejcennûj‰ím dílem

v kapli je monumentální obraz

Johanna Christiana Handkeho

Nav‰tívení Panny Marie, jak zní

skuteãné zasvûcení kaple, na

hlavním oltáfii. Patfií k nejlep‰ím

obrazÛm, které namaloval. Velké

mnoÏství Handkeho dûl je v fiadû

kostelÛ a kaplí od v˘chodních

âech, pfies severní Moravu aÏ po

Dolní Slezsko, podle Mgr. Karla

téÏ v soukrom˘ch sbírkách

v Evropû, hlavnû v Nûmecku.

„Po stranách hlavního oltáfie
jsou instalovány dfievûné sochy
ãesk˘ch zemsk˘ch patronÛ - sv.
Prokopa, zakladatele a opata
Sázavského klá‰tera, nositele
slovanské liturgie, sv. Václava,
patrona a dûdice ãesk˘ch zemí,
sv. Zikmunda, burgundského
krále, a druhého praÏského bis-

kupa sv. Vojtûcha, Slavníkovce
a prvního muÏe s my‰lením
Evropana u nás, téÏ v˘znamného
svûtce celého západního kfiesÈan-
stva, tam jej v‰ak ãastûji znají ja-
ko sv. Adalberta,“ doplnil vyprá-

vûní o hlavním oltáfii Jifií Karel,

kter˘ dále vzpomenul v˘raznou

osobnost ThDr. Franti‰ka

VaÀáka, jenÏ se nesmírnû zaslou-

Ïil o dokonalé zrestaurování ka-

ple V Lipkách a byl velmi oblí-

ben u v‰ech R˘mafiovanÛ bez

rozdílu. Od roku 1964 byl navr-

hován na olomouckého biskupa,

ov‰em stát jeho jmenování vÏdy

zamítl, obával se právû jeho ob-

liby a autority. Olomouck˘m

biskupem se stal teprve v roce

1989, o rok pozdûji byl jmeno-

ván arcibiskupem - metropolitou

moravsk˘m, a pokud by se toho

doÏil, jistû by byl ãasem obdrÏel

i kardinálsk˘ purpur.

Kaple proÏívala s obyvateli

R˘mafiovska po staletí v‰echny

tragédie a vidûla mnoho lítosti

a slz. Právû sem pfiicházela pro-

sebná procesí z mûsta i regionu

v dobû morÛ, váleãn˘ch ãi pfiírod-

ních katastrof (povodní, snûhu, vi-

chfiic, poÏárÛ, sucha apod.).

Ten, kdo nezaváhal a pfiijal pozvá-

ní na sluneãnou podzimní a z his-

torického pohledu velmi zajíma-

vou vycházku do kaple

V Lipkách, urãitû nelitoval. Pfií‰tí

setkání se uskuteãní opût první 

úter˘ v listopadu (2. 11.), tentokrát

v‰ak jiÏ v útuln˘ch prostorách

mûstské knihovny, a tématem

pfiedná‰ky bude tfiicetiletá válka na

R˘mafiovsku nebo geologie

Jesenicka.  JiKo

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Jesenická pfiíroda ve v˘stavách Galerie Octopus
25. 9. - 24. 10.

Franti‰ek âermák, Miloslav Marek: Krása nerostÛ - v˘stava minerálÛ a dekoraãních kamenÛ

Vladislav LaÏa: Skvosty jesenick˘ch hor - v˘stava barevn˘ch fotografií
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Studentsk˘ klub

Redakce R˘mafiovského horizontu a Studentsk˘ klub SVâ
zvou

v‰echny milovníky literatury a v˘tvarného umûní

v sobotu 16. fiíjna v 16 hodin
do Studentského klubu

na podveãer autorského ãtení spojen˘ s v˘stavou

V rámci veãera budou vyhlá‰eny v˘sledky Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie Kodovské

TaÈána Kuxová

Dokonãení
Psala jsem

mnoha slovy

pfiíbûh

o budoucím námofiníkovi,

v kadetce dûtství

nezískal ‰arÏi,

ãepici viditelnou,

triãko, nic,

mapu v kapse,

kompas v oãích,

v tornû kapitánsk˘ glejt,

koordináty oÏily

aÏ s omlazenou posádkou

k v˘pravû na ‰iré vody,

ZATÍMCO

kotvící nekoukali

a náhoda prokázala

jako vÏdy,

Ïe pluje v závûsu,

dovezla dodateãné

oãité svûdky

ztroskotání,

námofiník tak moc chtûl,

Ïe vyplul,

jako vÏdy nadoraz,

pfiespfiíli‰,

jinak to neumûl,

takÏe a pr˘

uÏ nic,

ZATÍMCO

s mapou a kompasem

plynule skáãeme

nov˘mi vlnami,

plavãíci v˘skají,

Ïe aÏ k úsmûvu

je i kapitánovi.

Procházka
NepÛjdu já tam,

protoÏe tam nic není,

dÛm je men‰í,

okna nehledí,

v‰ichni ode‰li

nebo vyrostli,

cesta se zúÏila,

nikoho nepotkám,

vede nadosah,

nepfiekroãí práh,

vede skrznaskrz,

od hlavy k patám.

První film
Aparát za sto tfiicet - v˘mûna za koãárek!

Film vybit do posledního muÏe,

hlásila jsem hrdû po návratu.

Rodiãe mohli vyletût z kÛÏe,

tatínek mûl v hnûdém pouzdfie Flexaretu,

prázdniny, Vánoce - tak se to dûlá!

Já jsem mûla:

na‰eho PéÈu s Irenkou u topolu,

Janiãku taky, i kdyÏ ji tehdy nevyvolil,

Mirka i se psem ·arikem,

AneÏku u bfiízy nad hfii‰tûm,

na vûtvi Tondu, Martina pod ním,

na konci filmu dva srostlé stromy,

sníh nekoneãn˘ jako Jeseníky.

Zjara se zaprá‰ilo za stûhovákem

a uÏ jsem nic z toho nevidûla.

Corino, díky.

Dva srostlé stromy
Stály na horizontu

prvního v˘hledu,

na kopci jinak prázdném.

Vydávala jsem se k nim

první stopou,

hlubok˘m snûhem.

Nedoléhalo tam volání.

Maminka jen z okna vidûla,

Ïe tam jsem.

Obraz
Je‰tû jsi nenamaloval nic,

co by se mi podobalo,

nevadí, nevadí,

Ïiju pro to málo,

nesly‰n˘ v˘dech rákosí

pod ‰tûtcem vzdu‰n˘ch proudÛ,

pro obraz tváfie kohosi,

kolem kterého moÏná projdu.

Pfiíjem úrazu v dûtské
nemocnici
SluÏba vychází z domu

(jsou to hned tfii lékafii,

podle zjevu,

moÏná i pomocníci,

dva dalecí do stáfií,

tfietí je nemlad˘),

oãi si zacloní.

Vrtulník pfiistává

pfiesnû na kruÏnici,

dokmitá ze vfiavy,

pfienechá celé ticho

velkému pláãi.

SluÏba se dostává

nadosah pfiípadu

tak malé postavy,

Ïe k nûmu fiekli bychom

- lehátko na kolech

i dvakrát staãí.

ZATÍMCO

dva bílé plá‰tû

jdou zleva

s rukama podél tûla,

za vozem tfietí jde,

ten ruce za zády.

Jen k tomu

velkému pláãi

se nikdo neskloní.

Vedlej‰í produkt
Zmínka je o stromku v tvém t˘le.

Nic o nûm neví‰ doposud.

Vyrostl vãera nahodile,

ZATÍMCOs Ïehral na osud.

Nezvedej se, aÈ není kfiiv˘.

Neodcházej, aÈ nepfiivfie‰.

Zatím je víc neÏ ty sám Ïiv˘.

Neotáãej se. Prostû mi vûfi.
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recenze
OÏivené baroko podruhé, tentokrát na antick˘ námût

Ubûhly teprve tfii mûsíce od chví-

le, co olomouck˘ soubor Ensem-

ble Damien doslova uchvátil ná-

v‰tûvníky kaple V Lipkách pfied-

stavením neobarokní opery

Tomá‰e Hanzlíka Yta innocens.
Ve stfiedu 29. záfií se brána kaple

otevfiela pfiíznivcÛm operního u-

mûní podruhé, tentokrát u pfiíleÏi-

tosti uvedení o nûco star‰ího

Hanzlíkova díla s názvem Endy-
mio, které stejnû jako Yta navazu-

je na barokní libreto piaristického

skladatele Jana Kopeckého (1696

- 1758). Fakt genetické spfiíznû-

nosti oper, stejnû jako krátk˘ ãa-

sov˘ interval mezi obûma r˘ma-

fiovsk˘mi produkcemi pfiímo vy-

bízejí ke srovnání, jeÏ se v‰ak mÛ-

Ïe sotva pohybovat hloubûji neÏ

v rovinû laick˘ch dojmÛ a postfie-

hÛ. Odborná anal˘za budiÏ pfiene-

chána povolanûj‰ím.

Kopeckého Endymio, vycházející

z italské pfiedlohy, mûl premiéru

roku 1727 v kromûfiíÏském zám-

ku, Yta tamtéÏ o rok pozdûji, kon-

krétnû v den narozenin kardinála

Schrattenbacha, kter˘ se jako jed-

na z dobov˘ch reminiscencí obje-

vil zhmotnûn nejen pfii novodo-

bém pfiedstavení Yty, ale také pfii

Endymiovi. HanzlíkÛv Endymio
byl poprvé uveden v roce 2001,

Yta innocens mûla premiéru letos

v únoru. V R˘mafiovû se ov‰em 

opery hrály v opaãném pofiadí,

coÏ star‰í a ménû vyzrálé dílo

u divákÛ ponûkud znev˘hodnilo.

Dûj opery Endymio vychází ze

srovnání s Ytou innocens jako jed-

nodu‰‰í, ménû komplikovan˘

a pfiedev‰ím ménû dramatick˘,

aãkoliv i v antickém pfiíbûhu

o sliãném mladíkovi tvofií hlavní

zápletku intriky kolem ne‰Èastné

lásky a palãivé Ïárlivosti. Ov‰em

tak hlubok˘ konflikt viny a nevi-

ny, pomsty a odpu‰tûní, jak˘ pfied-

stavuje stfiedobod Yty, bychom

v Endymiovi hledali marnû.

Spou‰tûãem pfiíbûhu je spor mezi

láskou, zosobnûnou pfielétav˘m

a rozpustil˘m Amorem (Matûj

Klapetek), a povinností, kterou

zavazuje své vûrné Apollónova

sestra Diana (Markéta Veãefiová).

Bohynû lovu hned v úvodní scénû

vyhlásí zákon, jímÏ pod hrozbou

nejvy‰‰ího trestu zakazuje sv˘m

poddan˘m podlehnout onomu ne-

spolehlivému a sobeckému citu.

Amor to chápe jako v˘zvu k boji.

Jeho ‰ípy zpoza úkrytu zasahují

jednoho Dianina sluÏebníka za

druh˘m. Nevyhnou se ani Dianû

samotné, které je souzeno zamilo-

vat se do krásného Endymia (Jan

Miku‰ek). Amorova lest v‰ak

spoãívá v tom, Ïe Ïádn˘ cit není

opûtován, takÏe Dianina druÏina

se rozpadá nikoliv do dvojic slad-

ce vrkajících milencÛ, ale do jed-

noho fietûzce zoufal˘ch blouzniv-

cÛ, hledajících útûchu v samotû

a zatracení. Dva Dianini sluÏební-

ci zemfiou její vlastní rukou,

Endymio si zvolí vûãn˘ spánek

sám. Teprve pak se Diana

s Amorem usmífií.

Tomá‰ Hanzlík stejnû jako v pfií-

padû Yty pÛvodní Kopeckého lib-

reto v˘znamnû zkrátil a dle vlast-

ních slov pozmûnil i jeho dûjové

vyústûní. Zatímco pfiíbûh pfiedlohy

konãí idylickou scénou naprosté-

ho smífiení, v níÏ je v‰e napraveno,

mrtví oÏiveni a vztahy zharmoni-

zovány, u Hanzlíka zÛstává konec

sice relativnû smírn˘, ale pfiesto 

otevfien˘. K tomuto kroku mladé-

ho autora pfiivedl fakt, Ïe poslední

scéna Kopeckého libreta byla nû-

k˘m vytrÏena a pÛvodní konec by-

lo moÏno dohledat jedinû v italské

pfiedloze. Otevfienost v závûru

Hanzlíkovy verze posílila jakési

fatální vyznûní pfiíbûhu, pÛsobící

na dne‰ního diváka mnohem sil-

nûj‰ím dojmem neÏli barokní hap-

pyend. Stejnû tak pfii komponová-

ní hudby, jejíÏ originál

z Kopeckého doby se nedochoval,

postupoval Tomá‰ Hanzlík jako

autor souãasnosti. JakoÏto znalec

barokní hudby a obzvlá‰tû tvorby

piaristick˘ch skladatelÛ 17. a 18.

století vyuÏil své vzdûlání v ãet-

n˘ch citacích dobov˘ch motivÛ

a skladebn˘ch postupÛ, jimiÏ na-

vodil autentickou atmosféru.

Podobn˘ úãel má rovnûÏ obsazení

titulní role kontratenorem, typic-

k˘m právû pro barokní operu.

Nûkteré jiné typické prvky

Hanzlík naopak potlaãil a pfiizpÛ-

sobil dne‰nímu úzu.

Podobnû jako v Ytû mûl reÏisér

a autor hudby v Endymiovi ‰Èast-

nou ruku pfii obsazování hlavních

rolí. Nûkteré pÛsobí jako doslova

‰ité na míru hercÛm, zvlá‰tû

Endymio Jana Miku‰ka ãi Diana

Markéty Veãefiové, která se ná-

padnû podobá její dominantní

a pomstychtivé Virgildis z Yty,

a rovnûÏ Sylvánus Petra Ma‰ka,

kter˘ se zase v˘razem, ale i cynic-

k˘m charakterem své postavy v˘-

raznû blíÏí Ferildovi (snad k to-

muto dojmu nepfiispûla jen ta sku-

teãnost, Ïe herci vystupovali v té-

mûfi totoÏn˘ch kost˘mech jako pfii

pfiedstavení Yty). Naopak altistka

Jana Synková se tentokrát pfiedsta-

vila nikoliv v muÏské roli, ale coby

kfiehká a pÛvabná Aurilla, její pro-

tûj‰ek ztvárnil Marcel Havránek

jako Thyrsus. Sestavu doplÀuje nû-

má postava boha spánku Morfea

(Kamil Harvánek), sbor - Chorus

Mauritiensis pod vedením Tomá‰e

Kláska a samozfiejmû hudební do-

provod, v˘raznû oÏiven˘ zvukem

saxofonu a dirigovan˘ tentokrát

autorem sam˘m.

Operní soubor Ensemble Damien,

kter˘ do R˘mafiova pfiijel letos jiÏ

podruhé na pozvání svého spon-

zora firmy RD R˘mafiov, si záhy

vybudoval okruh pfiíznivcÛ, takÏe

jeho dal‰í pfiedstavení bude v na-

‰em mûstû zajisté netrpûlivû oãe-

káváno. Reakce publika, které si

na závûr vynutilo pfiídavek, tomu

nasvûdãuje. ZN

Kam na v˘let

Jdûte hledat stromy
Stromy jsou symboly Ïivota, proto bychom

o nû mûli peãovat a chránit je. V kaÏdém roã-

ním období jsou jiné, jaro nám zpfiíjemÀují

jemnou zelení, v létû dávají stín, podzim zpest-

fiují mnohobarevností listÛ. Pomáhají nám ãis-

tit ovzdu‰í a i po „odchodu“ z tohoto svûta dá-

vají uÏitek. Proto také na podzim mÛÏeme sla-

vit Den stromÛ. V na‰í republice je stanoven na

20. fiíjen. Tento termín si kaÏdá zemû navrhuje

sama podle doby v˘sadby nov˘ch stromÛ.

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí âR spolu s na-

dací Partnerství vyhlásilo letos jiÏ potfietí anke-

tu Strom roku, do které mohl kaÏd˘, kdo se za-

jímá o pfiírodu, poslat svÛj návrh.

Jeseníky a R˘mafiovsko mají bohudík zatím

stromÛ dost a mnohé z nich by jistû do této an-

kety mohly b˘t pfiihlá‰eny. Udûlejte si proto ãas

na podzimní vycházku a bûÏte se podívat do le-

sÛ, k potokÛm i pastvinám a dívejte se na stro-

my, aÈ uÏ jsou to tfieba jen tzv. náletové dfieviny

na mezích nebo v lesích ãi stromy vysazené

lidskou rukou poblíÏ obydlí.

MoÏná nevíte, Ïe k obcím R˘mafiovska, které

se nejvíce starají o obecní zeleÀ, patfií i Dolní

Moravice a Malá Morávka. Obecní úfiady obou

obcí ve spolupráci se Správou chránûné krajin-

né oblasti Jeseníky vydaly útlou kníÏeãku

o sv˘ch památn˘ch stromech. Dnes vám proto

chceme navrhnout procházku za stromy Dolní

Moravice, kterou mÛÏete zaãít ve spodní ãásti

obce.

PfiijíÏdíte-li do Moravice od Malé ·táhle, vpra-

vo na okraji obce u silnice stojí socha Jana

Nepomuckého, které dûlají stafáÏ dvû lípy srd-

ãité. PoblíÏ autobusové zastávky u sochy

Imaculaty z r. 1764 kdysi dávno vysadili lípu

velkolistou, která má dnes obvod kmene 625

cm a její stáfií se odhaduje na 250 - 300 let.

âtvrtou lípu - lípu evropskou mÛÏete vidût pfii
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cestû ke hfii‰ti, pfiejdete-li fieku Moravici buì po

mostû starém ãi historickém.

Dolní Moravicí protéká Moravick˘ potok.

PÛjdete-li proti proudu, nedaleko ‰koly u hasi-

ãárny, vlevo od silnice, je moÏné spatfiit kfiíÏen-

ce dubu letního a zimního, kter˘ patfií k nej-

star‰ím dubÛm v tûchto podmínkách. Dal‰í

stromy, které jsou oznaãeny tabulkou se státní

znakem a popisem stromu, mÛÏete najít za kfii-

Ïovatkou silnic vedoucích obcí, za fiadov˘mi

domky Okal. Nedaleko nich, vpravo pod silni-

cí u ã. p. 47, je jasan, a sejdete-li se silnice vpra-

vo za potok k trafostanici z ãerven˘ch cihel, 

uvidíte pûkn˘ exempláfi javoru klenu, kter˘ pat-

fií v obci k nejstatnûj‰ím. KdyÏ od nûj budete

pokraãovat stejnou cestou mírnû do kopce, pfii-

jdete k Hadí královnû - lípû velkolisté, která na

svém obvodu kmene mûfií 900 cm

a v Chránûné krajinné oblasti Jeseníky patfií

k nejvût‰ím lípám s takov˘m obvodem kmene.

Dal‰í lípa evropská je u b˘valého Rómerova

statku, za Hamfiíkovou stájí u ã. p. 6, vlevo od

silnice, vzdálena asi 15 m.

Nad Horní Moravicí, za vsí v malém hájku vle-

vo nad silnicí a u sousedního lesa, roste mod-

fiín, pfiibliÏnû kilometr od modfiínu vzdálená je

dal‰í lípa. Nachází se na pravém okraji pfiírod-

ní rezervace Franz - Franz, místa se zbytky sta-

r˘ch horních dûl, poblíÏ nichÏ je‰tû pfied válkou

stával stejnojmenn˘ hostinec. Dnes zde na‰ly

domov rÛzné druhy ÏivoãichÛ. Chcete-li v‰ak

poslednû jmenované stromy nav‰tívit, musíte

dávat pozor na pasoucí se dobytek.

Dal‰í památné stromy jsou v Nové Vsi. V je-

jí dolní ãásti je vlevo za silnicí star˘ ka‰tan -

jírovec maìal, star˘ pfiibliÏnû 300 - 350 let,

za ním následuje v zatáãce pod kostelem ja-

san, za dal‰í zatáãkou vlevo u ovãína je lípa

evropská pod Panorámkou, poblíÏ zkratky

mezi posledními zatáãkami silnice, která

u nejv˘‰e poloÏen˘ch domÛ Nové Vsi konãí.

MoÏná si pfii hledání stromÛ v‰imnete, jak je 

obec upravená, kolik nov˘ch domkÛ pfiibylo za

poslední roky, a kdyÏ vám bude pfiát poãasí, od-

mûní vás Nová Ves jak dalek˘mi v˘hledy, tak

i úrodou hub v okolních lesích. Do R˘mafiova

se v‰ak radûji vraÈte po lesních cestách pfies

Starou Ves, odkud mÛÏete dojít pû‰ky nebo jet

autobusem. Cesty od tamního lyÏafiského bû-

Ïeckého areálu jsou ‰patnû prÛchodné a navíc

kfiíÏí pozemky s pasoucími se stády.

Vzdálenosti:
Dolní Moravice, autobusová zastávka - Nová

Ves (5,5 km)

Nová Ves - Stará Ves - po Ïluté znaãce (4,5 km)

Stará Ves, pila - R˘mafiov (6 km).

Hana Ka‰parová, KâT R˘mafiov

¤ízení Nemocnice Bruntál se ujal nov˘ fieditel
Akcionáfii vítkovické nemocnice blahoslave-

né Marie Antoníny, a. s., v Ostravû, ktefií 

21. ãervna koupili 100 procent akcií

Nemocnice Bruntál, oficiálnû uvedli koncem

záfií do funkce nového fieditele bruntálské ne-

mocnice Ing. Jifiího Veverku, kter˘ dosud pÛ-

sobil ve vedoucích funkcích v nûkolika sou-

krom˘ch spoleãnostech, je zastupitelem a ãle-

nem rady Moravskoslezského kraje. Po zhru-

ba tfiímûsíãním krizovém fiízení, kdy nemocni-

ci v Bruntále vedli pfiímo ãlenové jejího nové-

ho pfiedstavenstva, se tak zdravotnické zafiíze-

ní vrátilo ke standardnímu modelu fiízení.

Krizov˘ management v ãele s pfiedsedkyní

pfiedstavenstva Dagmar Dykastovou za nece-

l˘ch 100 dní odstranil nejváÏnûj‰í ekonomic-

ké problémy, které nemocnice mûla. Mimo ji-

né byly zru‰eny v‰echny nápadnû nev˘hodné

smlouvy s dodavatelsk˘mi firmami, které ma-

jí nebo mûly vazby na nûkdej‰í majitele brun-

tálské nemocnice. ·lo o smlouvy na dodávky

zboÏí a na sluÏby v deklarované hodnotû desí-

tek milionÛ korun. OkamÏitû byla napravena

nezákonná situace, kdy nemocnice neplatila

sociální a zdravotní poji‰tûní za zamûstnance.

KvÛli dluhu za zdravotní poji‰tûní uÏ nemoc-

nici dokonce hrozila exekuce majetku. Nové

pfiedstavenstvo také pfiestalo vyplácet nestan-

dardnû vysoké odmûny, které pobírali ãlenové

minulého vedení.

V‰echna zmínûná závaÏná pochybení v pfied-

chozí ãinnosti nemocnice se postupnû vyãís-

lují. Dosavadní odhady v‰ak uÏ nyní ukazují

na fiádovû desítky milionÛ korun, o které byla

nemocnice ochuzena. Ve zvlá‰tû závaÏn˘ch

pfiípadech podalo nové pfiedstavenstvo

Nemocnice Bruntál do rukou orgánÛ ãinn˘ch

v trestním fiízení podnût k zahájení trestního

stíhání neznámého pachatele, resp. pachatelÛ.

V této chvíli nemá Nemocnice Bruntál díky

dÛslednému postupu nov˘ch majitelÛ dluhy

ke státu na sociálních a zdravotních odvo-

dech. Pfiedstavenstvo také zru‰ilo zásobování

léky pfies spoleãnost Lemak a zajistilo smluv-

nû nové, stabilní dodávky lékÛ a zdravotnic-

kého materiálu, ãímÏ odvrátilo hrozbu zasta-

vení nebo pfieru‰ení toku základních léãiv

a materiálu pro pomoc pacientÛm. Nemocnice

je tedy co do zásobování stabilizovaná.

Novému fiediteli bruntálského zdravotnického

zafiízení nyní pfiipadne úloha nastartovat dal‰í

ozdravné procesy v ekonomice i v úrovni pé-

ãe o pacienty. „Pfiedev‰ím se postarám o to,
aby byl v nemocnici kvalitní personál. Chci
udrÏet lékafie a sestry, ktefií nûco umí. Na mís-
ta primáfiÛ a vrchních sester budou vypsána
v˘bûrová fiízení, do nichÏ se mohou pfiihlásit
jak ti, ktefií tyto funkce dosud zastávají, tak ta-
ké noví, schopní lidé,“ fiekl nov˘ fieditel Jifií

Veverka.

Majitelé bruntálské nemocnice jsou pfiipraveni

v krátké dobû investovat do roz‰ífiení ãinnosti

a vybavení zdravotnického zafiízení. V prÛbû-

hu nûkolika t˘dnÛ nemocnice získá napfiíklad

sonograf pro interní vy‰etfiení a tzv. kostní

densitometr, kter˘ slouÏí k mûfiení odvápnûní

kostí, v celkové hodnotû okolo pûti milionÛ

korun. „Pfiipravují se také cévní ambulance,
angiologická ambulance, dûtsk˘ stacionáfi,
plicní ambulance, pracovi‰tû pro kostní densi-
tometrii, rozvoj hematologie a transfúzní ãin-
nosti,“ doplnil za majitele Jifií Moãkofi.

Novinkou by mûla b˘t rovnûÏ speciální ‰kole-

ní a následná úãast bruntálsk˘ch lékafiÛ na v˘-

konech, které se odehrávají na specializova-

n˘ch oddûleních ve Vítkovické nemocnici.

Mimo to vlastníci bruntálské nemocnice od-

koupili od mûsta Bruntálu budovy koÏního od-

dûlení, kde ve spolupráci se specializovanou

firmou nyní vznikne nová, na evropské úrovni

fungující dialyzaãní jednotka pro pacienty

s nemocemi ledvin. Vedení nemocnice se také

dohodlo s bruntálskou radnicí o investicích do

budovy chirurgického oddûlení, kterou má

v nájmu nemocnice, ale která je mûsta a byla

pro ni vyãlenûna státní dotace. První etapa re-

konstrukce v hodnotû 20 milionÛ korun byla

jiÏ zahájena. Celkovû mûsto do obnovy chirur-

gie investuje s pomocí státu okolo 60 milionÛ

korun. Eva Kijonková, mediální zástupce

10. lípa pod Panorámkou 17. lípa „Hadí královna“

11. lípa nad ovãínem 18. klen u zdûné trafostanice

12. jasan v zatáãce pod kostelem v Nové Vsi 19. jasan u ã. p. 47 v Horní Moravici

13. ka‰tan v Nové Vsi 20. dub u hasiãárny

14. lípa u Franz - Franze 21. dvû lípy u sochy Jana Nepomuckého

15. modfiín nad Horní Moravicí 22. lípa u sochy Imaculaty

16. lípa u b˘valého Rómerova statku 23. lípa u hfii‰tû v Dolní Moravici

Repro: Památné stromy D. Moravice a M. Morávky
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Vy neznáte Kielarovy?
Dost podivná otázka. Obzvlá‰È

v souvislosti s rodinou, na kterou

se ptáme a která není z na‰eho

mûsta, ale Ïije doslova a do pís-

mene za kopcem. Pfiesnûji fieãeno

v Malé Morávce, obci, která

ov‰em nemá s na‰ím mûstem spo-

leãn˘ jen v˘kon státní správy, ale

mnohem víc. Zajeìme se tedy za

Kielarov˘mi podívat osobnû a po-

vûzme si, co je na nich vlastnû tak

zajímavého.

Rodokmen paní Ljuby Kielarové

sahá aÏ do 14. století. Pochází

z rodiny slovensk˘ch národních

buditelÛ ªudovíta a Karola ·túrÛ.

„Informace o na‰ich pfiedcích sbí-
rala je‰tû na‰e babiãka a potom
dr. Horvát. O rodinû ·túrÛ byla
vydána kniha, kterou samozfiejmû
vlastníme,“ doplÀuje informaci

o sv˘ch pfiedcích paní Ljuba.

Druhá vûtev Kielarov˘ch pochází

z rodiny nûmeckého Ferdinanda

von Papena a pfii jedné z náv‰tûv

v nûmeckém Sasbachwaldenu zji-

stila rodina, Ïe v tamním klá‰tefie

dosud Ïije jejich prababiãka. Ale

jak fiíká paní Kielarová: „To uÏ
bychom se dostali nûkam do ‘pá-
tého kolena’.“ Pfiedkové Pavla

Kielara pÛvodem z Ukrajiny pfii‰li

po II. svûtové válce na Ostravsko.

Paní Ljuba Kielarová spoleãnû se

sv˘m manÏelem Pavlem vûnují

velkou pozornost vzdûlání, a to

nejen svému, ale i sv˘ch dûtí.

Mohou slouÏit pro mnohé jako

vzor souãasné moderní rodiny.

Heslo „celoÏivotní vzdûlávání“

není pro nû jenom prázdnou frází.

O tom, Ïe vzdûlání je koníãkem

celé rodiny, svûdãí to, Ïe mamin-

ka Ljuba vystudovala hotelovou

‰kolu v Opavû a jako dospûlá za-

ãala znovu intenzivnû studovat ja-

zyky, aby se mohla podílet na roz-

voji turistiky v na‰em regionu.

Stala se pfiedsedkyní sdruÏení

Zemû dûda Pradûda a provozova-

telkou agroturistiky v Malé Mo-

rávce. SdruÏení Zemû dûda

Pradûda, které bylo zaloÏeno

v dubnu 2001, se zamûfiuje hlavnû

na práci s dûtmi a mlad˘mi lidmi,

vyhla‰uje rÛzné soutûÏe, vydává

ãtvrtletník Pradûd a má mnoho

dal‰ích aktivit.

Kielarovi

mají ãtyfii

dûti, z ni-

chÏ nejstar-

‰í Filip stu-

doval na The English College

v Praze a v souãasné dobû ukonãil

studium na Vysoké ‰kole chemic-

kotechnologické v Praze ze sam˘-

mi jedniãkami. „Filip získal tako-
vou malou ãeskou nobelovku - ce-
nu Josefa Hlávky a chystá se
k dal‰ímu studiu v anglickém
Durhamu,“ doplÀuje paní

Kielarová. Druh˘ syn Martin stu-

duje Vysokou ‰kolu zemûdûlskou,

fakultu zahradnickou, v Lednici

a tfietí syn Ondfiej nav‰tûvuje ra-

kouskou sekci ‰ternberského

gymnázia a zúãastnil se roãního

pobytu v nûmeckém Trieru.

Nejmlad‰í Zuzana studuje na

bruntálském gymnáziu.

Rodina samozfiejmû ví, jak je ob-

tíÏné získávat praxi a poznávat 

okolní státy v rámci studijních stá-

Ïí. Proto se rozhodla umoÏnit

vzdûlávání a pobyt v na‰em regio-

nu i zahraniãním studentÛm. Pobyt

a ubytování zprostfiedkovává stu-

dentÛm praÏská agentura AFS, se

kterou mají Kielarovi velmi dobré

zku‰enosti i díky svému synu

Ondfiejovi. S pomocí agentury

strávil v Nûmecku jeden rok a na

základû nabyt˘ch zku‰eností zaãal

s agenturou spolupracovat jako

dobrovoln˘ pracovník. ObjíÏdí ro-

diny, v nichÏ jsou na studijním po-

bytu mladí lidé, a pomáhá fie‰it

vzniklé problémy, pfiípadnû orga-

nizuje setkání rodin na Moravû.

Jednou z prvních zahraniãních

studentÛ, které rodina Ljuby Kie-

larové vzala pod svá kfiídla, je nû-

mecká studentka Laura Hahn, jeÏ

letos studuje na r˘mafiovském

gymnáziu. Nutno podotknout, Ïe

Kielarovi poskytují Laufie stravu

a ubytování zdarma. Dal‰í nákla-

dy (poznávací v˘lety, náv‰tûvy

kulturních

akcí apod.)

si kaÏd˘

s t u d e n t

musí jiÏ

hradit ze sv˘ch finanãních pro-

stfiedkÛ. Paní Kielarová pfiipou‰tí,

Ïe je to velká obûtavost i finanãní

zatíÏení, vzít si na rok do svého

soukromí cizího ãlovûka. „Pfied
dvûma lety jsme mûli v rodinû
Ameriãanku, ale od-
li‰nost kultur a rozdíl-
nost pfiedstav nako-
nec pfiedãasnû po
dvou mûsících její
stáÏ v âesku ukonãi-
ly,“ fiíká paní Ljuba

a dodává, Ïe se po té-

to zku‰enosti rozhod-

li uÏ Ïádného studen-

ta do rodiny nepfiijí-

mat. Po dlouhém vá-

hání v‰ak zvítûzila je-

jich dobrosrdeãnost

a krédo celoÏivotního

vzdûlávání a berlín-

skou studentku Lauru

nakonec mezi sebe

pfiijali. Netrvalo dlou-

ho a zaãali se o ni za-

jímat ostatní studenti

z r˘mafiovského gymnázia a zaãa-

li si s Kielarov˘mi domlouvat

Laufiiny víkendové náv‰tûvy ve

sv˘ch rodinách.

„My nejsme normální rodina.
Vzhledem k tomu, Ïe jsme se také
upsali agroturistice, tak se u nás
dvefie netrhnou. Stfiídají se zde ná-
v‰tûvy, hosté, pfiíbuzní, zkrátka
máme pofiád pln˘ barák. Nûkdo se
vrátí domÛ a uprostfied ob˘váku
natáãí televize,“ smûje se paní

Kielarová, z níÏ záfií pohoda a ob-

rovsk˘ nadhled.

Spolupráce rodiny Kielarov˘ch

s r˘mafiovsk˘m gymnáziem trvá

jiÏ del‰í dobu, v oblasti jiÏ zmínû-

né agroturistiky a zejména v akti-

vitách, které pofiádá sdruÏení

Zemû dûda Pradûda. Pfiíkladem té-

to spolupráce mÛÏe b˘t akce s ná-

zvem âisté Jeseníky, kterou od 

1. ãervna „rozjela“ parta nad‰encÛ

(studenti, turistické oddíly, obdi-

vovatelé hor atd.) a sdruÏení je je-

jím spoluiniciátorem. Smyslem

celé akce, které se úãastní také

Gymnázium R˘mafiov, je odlehãit

Hrubému Jeseníku o nûjak˘ ten

kilogram odpadkÛ. Pfiidat se mÛÏe

kaÏd˘. Prázdné pytle s logem akce

by mûly b˘t celoroãnû umístû-

ny v informaãních centrech

v Bruntále, R˘mafiovû nebo Vrbnû

pod Pradûdem a na takzvan˘ch

„sbûrn˘ch místech“ - pfiesn˘ se-

znam tûchto míst je uvefiejnûn na

internetov˘ch adresách www.gre-

eaudit.wz.cz, www.pradedovaze-

me.cz (tel.: 732 229 543, 604 470

221). Odvoz pytlÛ ze sbûrn˘ch

míst bude po telefonickém upo-

zornûní zaji‰tûn. Vyãi‰tûné trasy

jsou zvefiejnûny na internetu. „Ve
spolupráci s Kielarov˘mi se nám
podafiilo vyãistit trasu Relaxa,
·karedá jedle a Medvûdí skály,“
sdûlila profesorka gymnázia Jaro-

slava Slaviãínská.

ZásluÏná ãinnost rodiny

Kielarov˘ch v oblasti agroturisti-

ky a vzdûlávání se dot˘ká tedy ne-

jen obce Malá Morávka, ale rov-

nûÏ mûsta R˘mafiova. A v úvodu

poloÏená otázka Vy neznáte
Kilelarovy? snad na‰la v závûru

na‰eho ãlánku i svou odpovûì. 

JiKoZleva Zuzana, Martin, Laura Hahn, Filip a Ondfiej Foto: rodinné album Kielarov˘ch
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Nestátní neziskové organizace
mohou Ïádat o podporu

Nestátní neziskové organizace poskytující na území Moravskoslezského kra-
je sociální sluÏby seniorÛm a osobám se zdravotním postiÏením mohou Ïádat
o podporu. O vyhlá‰ení dotaãního fiízení na tyto podpory pro rok 2005 roz-
hodlo zastupitelstvo kraje na svém zasedání 30. záfií 2004.
Pro úãely dotaãního fiízení se nestátními neziskov˘mi subjekty rozu-

mí obãanská sdruÏení, církevní právnické osoby, obecnû prospû‰né

spoleãnosti a fyzické osoby vyvíjející vefiejnû prospû‰nou ãinnost na

úseku sociálních sluÏeb.

Úãelem dotaãního fiízení je zajistit podporu kraje v˘‰e uveden˘m

subjektÛm zamûfienou na poskytování sociálních sluÏeb ve prospûch:

• seniorÛ

• osob s tûlesn˘m postiÏením

• osob s mentálním postiÏením

• osob se smyslov˘m postiÏením

• osob s du‰evním onemocnûním

• osob s kombinovan˘m postiÏením

• osob s jin˘m zdravotním postiÏením

BliÏ‰í informace o dotaãním fiízení podá:
Bc. Karin Vráblová, odbor sociálních vûcí a zdravotnictví KÚ MSK

tel.: 595 622 901, e-mail: karin.vrablova@kr-moravskoslezsky.cz.

Îádost je nutno podat nejpozdûji do 30. listopadu 2004 v jednom

vyhotovení vãetnû pfiíloh v obálce oznaãené názvem dotaãního pro-

gramu, pln˘m názvem Ïadatele, adresou a textem „Neotvírat“.

Dotaãní fiízení je vyhlá‰eno jako podmíneãné - zastupitelstvo kraje si

vyhrazuje právo jej zru‰it v pfiípadû, Ïe mu nebude poskytnuta dota-

ce ze státního rozpoãtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních vûcí

âR na podporu nestátních neziskov˘ch organizací, které poskytují

sociální sluÏby na území kraje. Jeho realizace je také podmínûna

schválením ãástky v rozpoãtu kraje na rok 2005.

Adresa pro podání Ïádosti:
Moravskoslezsk˘ kraj - Krajsk˘ úfiad

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

28. fiíjna 117, 702 18 Ostrava

Katherini Koláãková, tisková mluvãí

Pfiedstavení portálu
„DYNAMIC REGION“

V prÛbûhu mûsíce záfií byl spu‰tûn regionální internetov˘ portál Dynamic
Region na adrese www.dynamicregion.cz, kter˘ je spoleãn˘m projektem
SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajského úfiadu
Moravskoslezského kraje, Agentury pro regionální rozvoj a RPIC-ViP.
Portál umoÏní zájemcÛm o podnikání a investice z celého svûta

získávat aktuální informace o Moravskoslezském kraji a je také 

ideálním místem pro prezentaci místních podnikÛ mezinárodním

investorÛm.

V posledních letech je Moravskoslezsk˘ kraj svûdkem v˘znamné-

ho pfiílivu zahraniãních investic. Spoleãnosti z celého svûta, jako

Asus (Taiwan), TietonEnator (Finsko), Hayes Lemmerz (USA),

LNM Holdings (Velká Británie) atd., si zaãaly v‰ímat v˘hod pro 

umístûní jejich podnikání právû do tohoto kraje. Pro zdej‰í podni-

ky znamená jejich pfiíchod otevfiení nov˘ch moÏností stát se doda-

vateli, odbûrateli nebo partnery nov˘ch investorÛ.

Portál Dynamic Region byl vytvofien proto, aby usnadnil firmám

a podnikatelÛm v âeské republice a pfiedev‰ím mimo ni seznámit

se s podmínkami a pfiíleÏitostmi pro podnikání, prÛmyslov˘m zá-

bûrem a sluÏbami, které nabízí Moravskoslezsk˘ kraj. Portál

Dynamic Region je pfiíleÏitostí pro podniky v kraji, jak se zviditel-

nit v celém svûtû, a pfiíleÏitostí pro cel˘ svût, jak najít podniky

v kraji.

Portál obsahuje informace zamûfiené zejména na:
• prÛmyslové zóny v kraji

• investiãní pobídky

• prÛmyslov˘ profil kraje a databáze firem

• trh práce a lidské zdroje

• poradenské a právní firmy

• stavební a developerské spoleãnosti

• novinky z oblasti investic a podnikání

• nabídku, jak trávit voln˘ ãas v kraji, 

a ostatní uÏiteãné informace

Podklady: PaedDr. Pavla Bfiusková, zástupkynû generálního fieditele
SdruÏení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, pbruskova@msunion.cz,
tel.: 595 693 885

Mezi nestátní neziskové organizace patfií i Diakonie âCE  R˘mafiov PrÛmyslová zóna mûsta R˘mafiov
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R˘mafiov po patnácti letech
1. ãást

Zanedlouho to bude patnáct let od

„sametové revoluce“ a není snad

tak zcela na ‰kodu vzpomenout,

co se zmûnilo v na‰em mûstû.

Nechci hovofiit o nov˘ch fasádách

domÛ. ¤eã bude o tom, co v nich

zÛstalo a co se za ta léta zmûnilo -

aÈ k dobrému nebo v neprospûch.

A zaãnûme vstupem do mûsta, tfie-

ba kdyÏ pfiijedeme vlakem.

NádraÏí nám zÛstalo, vlaky k nám

(a letos uÏ 126 let) jezdí, na nádra-

Ïí lze zakoupit jízdenku a není tam

Ïádná prodejna laciného (ne právû

kvalitního) textilu a obuvi, nebo

dokonce kobercÛ ãi jin˘ch pro ce-

stování vlakem nezbytn˘ch po-

tfieb, tak jak to je moÏné zazname-

nat na fiadû nádraÏí v na‰í zemi.

Ale pojìme dál. Hned u nádraÏí

se stále prodává uhlí, teì ale navíc

písky a nafta. Nad nádraÏím stojí-

cí proslulá restaurace „U Pátka“

má je‰tû na fasádû toto oznaãení,

ale vchod jiÏ zarÛstá trávou, na pi-

vo si tam nezajdete. Na v˘padov-

ce na Olomouc se stavûla mlékár-

na, dnes je z ní v˘roba kuchyní.

Na rohu Národní ulice a tfiídy

HrdinÛ b˘vala prodejna potravin,

dnes zde prodávají jízdní kola.

Naproti ve vile Paulina, kde b˘va-

ly jesle, je úfiad práce. Byla a stá-

le je v domû na pravé stranû ulice

auto‰kola, ve vedlej‰í nûkdej‰í ve-

ãerce byla dost dlouhou dobu tex-

tilní prodejna, v souãasnosti je

z tohoto obchodu spediãní kance-

láfi. Vedle vznikl dal‰í obchod jako

prodejna autodílÛ, zmûnil nûkolik

dal‰ích prodejcÛ a sortimentÛ,

dnes je z nûj zastavárna a prodej-

na mobilních telefonÛ. Z naproti

stojící nûkdej‰í dfievomodelárny

a pak závodní ubytovny firmy RD

se privatizací stal hotel, vystfiídaly

se tam rÛzné prodejny (hlavnû

textilu), v souãasnosti je tam res-

taurace a v malém kamrlíku sídlí

asi jedin˘ ‰vec. V proluce vedle

zmínûné zastavárny byla po revo-

luci postavena první zcela soukro-

má prodejna potravin, kde byl

v suterénu donedávna i noãní

podnik, to uÏ je ale minulost.

Z vedlej‰ího dfievûného objektu

prodejny ovoce a zeleniny je nyní

obchod s peãivem a nûkter˘mi

dal‰ími potravinami. Na soused-

ním rohu tfiídy HrdinÛ

a Dukelské, kde sídlily ‰vadlenky

Odûvní tvorby, vám vyãistí a vy-

perou prádlo a ‰atstvo.

Pokraãujeme-li dál k námûstí, pak

zjistíme, Ïe v zámeãnictví se jiÏ

nepracuje, naproti, na rohu

Matûjkovy ulice, nenajdeme trafi-

ku a fieznictví, ale Ïivot nám osla-

dí cukrárna a v sousedství prodá-

vají textil, v témÏ domû vzadu

(z Matûjkovy ulice) jsou kancelá-

fie referátu státní sociální podpory.

Z parãíku pak je vchod do sázko-

vé kanceláfie. V parãíku uÏ nena-

jdeme pomník J. V. Stalina a na-

proti lípy Komenského je opravna

pneumatik. V domû, kde sídlily

Vodovody a kanalizace, má ordi-

naci veterinární lékafi, v˘‰ je optik

a drogerie. Z dfiíve jediné partiové

prodejny naproti je dal‰í drogerie

a v témÏ domû je prodejna autodí-

lÛ. Vedle, v adaptované ãásti pro-

dejny Ïelezáfiství, mÛÏeme koupit

bytov˘ textil, cigarety a tabák.

Roh Husovy ulice stále patfií Ïele-

záfiství, protûj‰í obchod s jízdními

koly a ‰icími stroji roz‰ífiil sorti-

ment také o Ïelezáfiství. V uliãce

ke kostelu stále sídlí sklenáfiství.

Námûstí - zprava doleva. V b˘va-

lém hotelu Mír dnes mÛÏeme

koupit nábytek, koberce a podla-

hové krytiny. Vedlej‰í zchátral˘

domek, kde mûla sídlo âeská po-

ji‰Èovna, byl v podstatû znovu po-

staven a sídlí v nûm v pfiízemí fiez-

nictví, cukrárna a sázková kance-

láfi, v patfie je dámské kadefinictví,

kanceláfi zástupce poji‰Èoven

a modlitebna Novoapo‰tolské

církve. Tam, kde byla, je i nyní

drogerie, prodejna kvûtin a po-

hfiební sluÏba. DÛm pion˘rÛ - bu-

dova ã. 2 zvaná „hasiãák“ - je

v souãasnosti obchodem s ‰iro-

k˘m sortimentem laciného zboÏí -

zejména textilem, obuví, ale také

hodinkami, hraãkami, kabelkami

aj. Následuje textilní galanterie

a v sousedním obchodû, kde jsme

kdysi kupovali hraãky, je dal‰í ob-

chod s textilem. Na rohu ulice ke

kostelu (Národní) jiÏ není nûkdej-

‰í pûkn˘ rozsáhl˘ obchod s kuso-

v˘m a metrov˘m textilem, ale

prodejna nábytku a elektrospotfie-

biãÛ.

Malinko odboãíme - ke kostelu.

Ten je chvála Bohu stále kostelem

a fara je farou. Naproti kostelu se

prodával nábytek, dnes si tam

koupíte textil - metráÏ a koberce.

Na druhé stranû ·kolního námûstí

je noãní podnik U Medvûda.

V nûkdej‰í lékárnû sídlí lékafi

a „Galerie Sklípek“ s prodejem

vína. Rozsáhlou renovaci pod-

stoupila Koruna - kdysi hotel, pak

domov mládeÏe, dnes prodejna

zafiízení koupelen a kuchyní, pro-

dejna elektrospotfiebiãÛ a mobil-

ních telefonÛ a mini obchÛdek

s krátk˘m zboÏím.

Zpût na námûstí a do Radniãní uli-

ce. Naproti prodejnû nábytku 

a elektrospotfiebiãÛ je stále - beze

zmûny - obchod s potravinami.

V opravené a roz‰ífiené budovû,

kde sídlilo fieditelství r˘mafiovské-

ho závodu Státních statkÛ, je lé-

kárna a zubní ordinace. Pfied lé-

kárnou stál krat‰í dobu „hfiíbek“ -

trafika. Byl ale odsunut za dÛm lé-

kárny a tam zhynul na úbytû. Jeho

pfiedchÛdcem na námûstí byla tra-

fikantská bouda pod stromy na-

proti po‰tû, která se musela odstû-

hovat - nejdfiíve na Sokolovskou

ulici (na volné místo mezi ‰kolu

Prima a vrátnici Hedvy 2) a pak na

Opavskou ulici ke vchodu do

Hedvy 1, dnes uÏ ale není ani tam.

V Radniãní ulici tvofií pravou stra-

nu ãinÏák, v jehoÏ pfiízemí b˘vala

pûkná velká prodejna konfekce,

z níÏ se stal solidní obchod s po-

travinami, teì tam je prodej laci-

ného textilu, obuvi a dal‰ího zbo-

Ïí. Na protûj‰í stranû se z lahÛd-

káfiství „U ¤ehulky“ stala v sou-

ãasné dobû pûkná cukrárna a bu-

fet, vedlej‰í rybárna a fieznictví

nyní prodávají peãivo a lacin˘

textil a obuv, polovina nûkdej‰í

cukrárny je prodejna papíru a hra-

ãek, v druhé polovinû je prodej

potfieb pro chovatele psÛ, koãek,

andulek a podobného zvífiectva.

Na svém místû zÛstala prodejna

hodin a klenotÛ, knihkupectví

a prodejna skla a porcelánu, která

má nyní v sortimentu navíc fieza-

né kvûtiny. Celá Radniãní ulice je

sídlem trhu - ovoce, zeleniny, ale

i textilu, bot, knih, hraãek, hodin,

nádobí atd. atd.

Pokraãujme po levé a dolní stra-

nû námûstí. Z nûkdej‰ího Domu

sluÏeb, kde bylo holiãství, kadefi-

nictví, kosmetika a pedikúra, je

v pfiízemí pivnice „U Kelímka“

a obchod s rÛzn˘m zboÏím (hraã-

ky aj.), v patfie pak je second

hand, videopÛjãovna a prodej 

elektroniky. V létû nám z okénka

prodají zmrzlinu. (Krat‰í dobu

jsme si tam mohli dát zhotovit

klíãe.) Sousední prodejna obuvi

teì prodává hlavnû dámskou

konfekci, v men‰í mífie také 

obuv. Následuje Mûstské a turis-

tické informaãní stfiedisko, ob-

chod s koÏenou a textilní galante-

rií a obchod s potravinami vãetnû

fieznictví (na místû dfiívûj‰í pro-

dejny ovoce a zeleniny), prodej-

na hraãek a papíru, trafika, pro-

dejna elektro a v rohu námûstí fo-

tograf. V uliãce k autobusovému

nádraÏí je holiã, pÛjãovna video-

kazet a prodejna elektroniky.

V nûkdej‰ím Domû pion˘rÛ - bu-

dovû ã. 1 - je mûstské muzeum,

v pfiízemí byl donedávna obchod

s ovocem a zeleninou. âeská

spofiitelna je na místû, kde byla

pfied revolucí, ze sousedního bu-

fetu je pivnice. UÏ si nemÛÏeme

jít posedût do typické kavárny

Avion, jediné svého druhu

v R˘mafiovû: pfied krátkou dobou

se z ní stala lékárna Avion. A pro

úplnost - po‰ta také nezmûnila

své sídlo a také radnice je radnicí

a stojí tam, kde stávala.

(Pokraãování pfií‰tû)
Ing. Josef Jelínek

Foto: Miloslav Marek
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Víte, co dûlat pfii dopravní nehodû?
(Informace místní organizace âeského ãerveného kfiíÏe)

7. Bezvûdomí

Ztráta vûdomí je projevem poruchy ãinnos-

ti mozku. Je stavem, kter˘ bezprostfiednû

ohroÏuje Ïivot ãlovûka udu‰ením. Du‰ení

b˘vá zpÛsobeno zneprÛchodnûním d˘cha-

cích cest kofienem jazyka nebo vdechnutím

obsahu pfiítomného v dutinû ústní (Ïaludeã-

ní obsah, krev, zubní protéza, cizí tûleso).

Nejãastûj‰ími pfiíãinami bezvûdomí jsou 

úrazy hlavy - mozkolebeãní poranûní (otfies,

zhmoÏdûní mozku). Druhotnû vzniká poru-

cha vûdomí pfii nedostateãném prokrvení

a okysliãení mozku (pfii selhání d˘chání -

tonutí, du‰ení, selhání krevního obûhu - in-

farkt myokardu). Ztráta vûdomí mÛÏe pro-

vázet úraz elektrick˘m proudem nebo nû-

které otravy.

Pfiíznaky:

• postiÏen˘ leÏí zhroucen na podloÏce, nere-

aguje na vnûj‰í podnûty;

• má zcela povolené svalové napûtí, zved-

nutá konãetina bezvládnû padá zpût, kofien

jazyka zapadá vlastní vahou k zadní stûnû

nosohltanu a uzavírá d˘chací cesty.

První pomoc:

• pokus o navázání kontaktu - oslovení, za-

tfiesení s poranûn˘m;

• otoãení na záda, ‰etrnû s ohledem na dal‰í

moÏná poranûní;

• kontrola dutiny ústní a její pfiípadné vyãi‰-

tûní;

• záklon hlavy - kofien jazyka se zvedne 

a uvolní d˘chací cesty;

• vy‰etfiení základních Ïivotních funkcí -

jsou-li zachovány, pak

• rychlé celkové vy‰etfiení k vylouãení dal-

‰ích závaÏn˘ch poranûní (krvácení);

• uloÏení do stabilizované polohy na boku,

která zaji‰Èuje trvale volné d˘chací cesty

záklonem hlavy, brání druhotnému vdech-

nutí krve, zvratkÛ, slin, zubní protézy apod.

(pfii poloze hlavy na stranu mohou sekrety

volnû vytékat z dutiny ústní) a poloha kon-

ãetin zaji‰Èuje stabilitu tûla bezvûdomého,

udrÏuje jeho tûlo v bezpeãné a pohodlné po-

loze;

• prÛbûÏnû kontrolujeme základní Ïivotní

funkce (tep a dech), stav vûdomí, nevzdalu-

jeme se od postiÏeného, dbáme na jeho te-

peln˘ komfort (zabráníme pfiedev‰ím pod-

chlazení), pfiípadnû o‰etfiujeme pfiidruÏená

poranûní, co nejrychleji zaji‰Èujeme pfiivo-

lání Zdravotnické záchranné sluÏby.

Klasická stabilizovaná poloha na boku se

provádí takto:

- pokrãíme dolní konãetinu, která je blíÏe

u zachránce;

- tlakem na koleno pokrãené dolní konãeti-

ny od sebe zvedneme pánev, pod kterou za-

suneme nataÏenou bliÏ‰í horní konãetinu

postiÏeného;

- pfietoãíme postiÏeného smûrem k sobû na

bok;

- provedeme záklon hlavy tlakem na bradu

a ãelo, obliãej spoãine na hfibetu podloÏené

ruky.

V nûkter˘ch pfiípadech uloÏení do stabilizo-

vané polohy není vhodné a ‰etrné vÛãi pora-

nûní - jedná se pfiedev‰ím o poranûní pátefie,

tûÏká zhmoÏdûní hrudníku a bfiicha, mnoho-

ãetné zlomeniny dlouh˘ch kostí horních

i dolních konãetin. V tûchto situacích volíme

jiné metody uvolnûní d˘chacích cest - v po-

loze na zádech podkládáme pod lopatkami

a provádíme záklon hlavy. Pfii podezfiení na

poranûní krãní pátefie provádíme k uvolnûní

d˘chacích cest tzv. trojit˘ manévr spoãívají-

cí v uchopení, pfiedsunutí a povytaÏení dolní

ãelisti, v mírném záklonu hlavy a v otevfiení

úst. MUDr. Pavel Srnsk˘

(Zdravotnická pfiíprava
uchazeãÛ o fiidiãsk˘ prÛkaz)

Seriál

S alternativní medicínou zpátky do pfiírody

Moxování - léãení teplem
Co nevyléãí léky, vyléãí kov (je-
hla a skalpel). Co nevyléãí kov,
vyléãí poÏehování - teplo. A co
ani ohnûm nelze vyléãit, o tom
je tfieba uvaÏovat jako o nevy-
léãitelném. Tolik star˘ citát ne-

známého ãínského autora.

âínsk˘ název pro akupunkturu

je ãen-tiou, coÏ je léãení jehlou

a ohnûm. Obû dvû sloÏky aku-

punktury jsou stejnû v˘znamné

a navzájem se doplÀují. Napfiíã

staletími svûtové civilizace,

dokonce i devatenácté století

evropské medicíny uznávalo

v˘‰e uvedenou zásadu, pochá-

zející z dávné ãínské akupunk-

tury.

Paracelsus a Hippokrates pou-

Ïívali rozpálené Ïelezné ná-

stroje. Staletí pfied nimi ãín‰tí

lékafii spoleãnû s kovov˘mi je-

hlami pouÏívali doutnající

Ïmolky usu‰en˘ch a rozemle-

t˘ch lístkÛ pelyÀku.

Pelynûk obecn˘ je nenápadná

bylina, rostoucí na kaÏdé suché

mezi a za domem. Rodná to

sestra vzácnûj‰ího absinthu

a estragonu. Prostû ãernob˘l.

Usu‰í se na sluníãku, sedfiou se

jeho suché lístky, ty se rozeme-

lou v kávovém ml˘nku a stla-

ãené se uzavfiou do sklenice ne-

bo porcelánového (kamenino-

vého) hrnku s pokliãkou.

Stlaãená hmota se nechá jeden

aÏ tfii roky odleÏet v naprosto

suchém prostfiedí. No a potom

uÏ lze vyrábût moxu. Hmota

musí b˘t jemná, homogenní

a pfii stlaãení pruÏná. Nesmí

praskat ani hofiet. Kuliãka 

uhnûtená z této hmoty pomalu

doutná, ale nehofií.

Z moxové hmoty se udûlá buì

homolka kónického tvaru, ku-

liãka nebo se plní do cigareto-

vého papíru jako cigareta. Po

zapálení pomalu, ale hlavnû

stejnomûrnû doutná. Souãasnû

zvlá‰tnû voní (nûkomu ov‰em

mÛÏe páchnout).

Dfiíve se poÏehovaly akupunk-

turní body pfiímo doutnající

moxou aÏ do vytvofiení puch˘fi-

ku. Pokud se puch˘fi nevytvo-

fiil, nebyla léãba tak fiíkajíc lege

artis, tedy lékafisky správná.

Nyní v‰ak (od roku 1951), pod

vlivem velkého ãínského mist-

ra akupunktury âu Liena, se od

tohoto dogmatu ustoupilo a po-

staãí mírné zãervenání v okolí

úãinného bodu.

PoÏehování moxou je metoda

rovnocenná vpichÛm jehly.

PouÏívají se tytéÏ body a drá-

hy. Moxování je v‰ak úãinné

zejména tam, kde pochází ne-

moc (jako porucha harmonie ji-

nu a jangu) z chladu a vlhka.

Jsou to hlavnû chronická one-

mocnûní d˘chacích cest (bod

pfiední stfiední dráhy ã. 17),

chronické problémy zaÏívací

(36. bod Ïaludku), nemoci po-

hlavních orgánÛ a ledvin 

(4. bod dráhy ledvin), chronic-

ké bolesti zad (28. bod dráhy

moãového mûch˘fie) a ztráta sil

a imunity (6. bod dráhy slezi-

ny).

Nejãastûji se uÏívá moxa v pu-

peãním dÛlku. Zde je nejúãin-

nûj‰í pfii celkovém vyãerpání

a úbytku sil po tûÏk˘ch nemo-

cech a hladovûní, kdy jsou drá-

hy vût‰inou s poklesem ãchi.

Pod moxu ve tvaru kuÏele se

podkládá sÛl, rou‰ka buniãiny

nebo v orientu pouÏívané kera-

mické misky s mfiíÏkou ve dnu.

S oblibou se pfiímo do moxy

míchají i jiné rozdrcené suché

byliny, napfi. ãesnek, zázvor ne-

bo i vãelí vosk. Voskem, ale

i ãesnekem ãi cibulí rozetfienou

v soli lze moxu „podmazat“.

Úãinek moxy pÛsobí:

l. pfiím˘m ohfiátím akupunktur-

ního bodu aÏ do zarudnutí po-

koÏky;

2. vÛní a pÛsobením páleného

pelyÀku, kter˘ je baktericidní,

tj. usmrcuje bakterie;

3. pronikáním aromatick˘ch

chemick˘ch látek, vznikl˘ch

hofiením pelyÀku a pfiímûsí, do

pokoÏky v místû akupunkturní-

ho bodu.

V Evropû nedo‰lo moxování ta-

kové obliby jako v orientálních

zemích. PfiekáÏkou je civilizo-

vaná stfiízlivost obãanÛ i aku-

punkturistÛ, vyh˘bajících se ne

vÏdy jasnû a stoprocentnû ovû-

fien˘m metodám. Pfiesto má mo-

xování i u nás své místo a kaÏ-

d˘ zku‰en˘ akupunkturista ãas

od ãasu sáhne po moxe s vûdo-

mím, Ïe pouÏije to nejlep‰í, co

mu akupunktura nabízí. 

MUDr. Stanislav Horák
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Tabulka v˘sledkÛ fotbalu
Sport

Za organizaci úvodních dvou

disciplín náleÏí podûkovat

Jardovi Lachnitovi a Ivo‰i Vol-

kovi.

Dal‰í disciplínou bude stfielba ze

vzduchovky. Organizátofii zvou

k úãasti ty, ktefií jiÏ desetiboj za-

hájili, i ty, ktefií do bojÛ je‰tû ne-

zasáhli. SoutûÏ se uskuteãní

v sobotu 6. listopadu v dobû od

8.00 do 12.00 hodin v malém sá-

le Stfiediska volného ãasu na

OkruÏní ulici 10 v R˘mafiovû.

Bude se stfiílet deset ran vleÏe

a k tomu jsou tfii nástfielné. 

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Umístûní

Kategorie Ïeny A: Kategorie Ïeny B: Kategorie muÏi A:
1. M. Valová 1. M. Míãková 1. L. Janáã

2. H. Cisariková 2. A. Jurá‰ová 2. I. Sovi‰

3. J. Pitorová 3. E. Sovi‰ová 3. M. Metelka

Kategorie muÏi B: Kategorie muÏi C (600 m):
1. J. Svedoník 1. A. Koneãn˘

2. P. Koláfi 2. V. Smetana

3. I. Volek 3. J. Dfievo

Turistika a bûh na 1000 m zahájily
29. roãník R˘mafiovského desetiboje

V pûkném poãtu ãtyfiia‰edesáti

borcÛ se se‰li aktéfii první discip-

líny - turistiky 11. záfií 2004

u Stfiediska volného ãasu

v R˘mafiovû, aby se v rámci

R˘mafiovské padesátky pro‰li

nebo projeli nádhernou pfiírodou

JeseníkÛ. Poãasí kupodivu pfiálo

a pocit pfiíjemnû stráveného dne

byl je‰tû navíc umocnûn ziskem

prvních ãtyfiiceti bodÛ do tradiã-

ní r˘mafiovské soutûÏe.

Potû‰itelné je, Ïe organizátofii

mohli pfiivítat ve sv˘ch fiadách

osmnáct nov˘ch zájemcÛ, coÏ

svûdãí o stále vût‰í oblíbenosti

této ojedinûlé soutûÏe.

Vytrvalostní bûh nepatfií k neja-

traktivnûj‰ím disciplínám, pfiesto

pfiilákal na traÈ dlouhou 1000

metrÛ sedmaãtyfiicet úãastníkÛ.

Startovalo se v pátek 1. fiíjna na

hfii‰ti na OkruÏní ulici a nejpo-

ãetnûji byla zastoupena skupina

muÏÛ kategorie A. A k vidûní by-

ly skvûlé v˘kony.
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 29. 10. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 21. 10. do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

18/2004

Soukromá fiádková inzerce

RÛzné
• Dne 7. 10. 2004 mi bylo odcizeno modré horské kolo Fort s ãerve-

n˘m tachometrem a Ïlutou lahví zaparkované u prodejny Penny mar-

ketu. Na kolo jsem si sám na‰etfiil, trénuji na nûm a o to více mû je-

ho ztráta mrzí. Dûkuji nálezci, informaci nechejte v redakci.

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

IIII nnnn zzzz eeee rrrr uuuu jjjj tttt eeee
ssss RRRR ˘̆̆̆mmmm aaaa fifififi oooo vvvv ssss kkkk ˘̆̆̆mmmm hhhh oooo rrrr iiii zzzz oooo nnnn tttt eeee mmmm

Pro zájemce o soukromou fiádkovou inzerci je pfiipravena na-

bídka k oti‰tûní inzerátu za symbolick˘ poplatek 10 Kã.

Inzerce mÛÏe obsahovat maximálnû 240 znakÛ a bude uve-

fiejnûna jedenkrát v R˘mafiovském horizontu. Obsah inzer-

ce se mÛÏe t˘kat prodeje a koupû vûcí, v˘mûny bytÛ, v˘-
mûny osobních vûcí obyvatelstva, darování, seznámení,
hledání zamûstnání bez pouÏití vlastních v˘robních pro-

stfiedkÛ, hledání ubytování, podnájmÛ a pronájmÛ, po-
ptávky po sluÏbách a rubriky rÛzné.

Koneãné rozhodnutí o tom, zda inzerát má, nebo nemá ko-

merãní charakter, si vyhrazuje redakce. Inzerent si mÛÏe za-

dat inzerát osobnû v redakci R˘mafiovského horizontu nebo

písemnû na adrese: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, pfiípadnû na

emailové adrese: rymhor@seznam.cz. Inzerát bude oti‰tûn aÏ

po uhrazení poplatku 10 Kã.

Zadavatel inzerce musí v textu inzerátu uvést kontakt na svou

osobu pro pfiípadné zájemce.

V˘hradnû pro úãely redakce je nutné uvést jméno, pfiíjmení,

pfiesnou adresu, pfiípadnû telefonní kontakt. Tyto údaje nebu-

dou zvefiejnûny!!! Redakce RH

Hamfiíkova stáj uspofiádala Podzimní cenu v parkurovém skákání
V Dolní Moravici se uskuteãnily v sobotu 

2. fiíjna poslední leto‰ní závody v parkuro-

vém skákání. V pfiíjemném podzimním slu-

neãném dnu se sjelo dvaaãtyfiicet jezdcÛ ze

stfiední a severní Moravy. Pofiadatelé hodno-

tí leto‰ní sezónu jako obzvlá‰È vydafienou

a její oficiální ukonãení pfiipravili organizá-

tofii na sobotu 16. fiíjna, kdy se pojede takz-

vaná Hubertova jízda. Pofiadatelé závodÛ

Nahlédnûme do v˘sledkové listiny jezdcÛ:
Pony dvoufázové skákání:
1. Macurová Michaela (JK Amír Rudná pod Pradûdem)

Dvoufázové skákání 70 - 80 cm dûti:
1. Mazalová R. (Angelikan 6, Jantar Bruntál)

2. Osobová B. (Leontina, JK Amír)

3. Jasinská K. (JS Hamfiíkova stáj Dolní Moravice)

Ostatní:
1. MVDr. Sypûna P. (Lotãík, JK Prostûjov)

2. Smolková K. (SerÏant, JK Prostûjov)

3. Odnohová B. (Úsvit, Lazce Olomouc)

Dvoufázové skákání 80 - 90 cm dûti a juniofii:
1. Kvapilík M. (Vichy, stáj Tingar Sobotín)

2. Pfiibilová V. (Murphy 3, JS Hamfiíkova stáj 

Dolní Moravice)

3. Jasinská K. (Nil 2, JS Hamfiíkova stáj)

Ostatní:
1. Jelínková J. (Lirika, Pegas Louãany)

2. Morongová N. (Pegas Louãany)

3. Ing. BlaÏejová J. (Equiclub Krnov)

StupÀovaná obtíÏnost do 110 cm:
1. Morongová R. (Pegas Louãany)

2. Jasinská K. (JS Hamfiíkova stáj)

3. Koneãn˘ T. (Pegas Louãany)

Skok mohutnosti:
1. Ing. Mûrková J. (Vichi, stáj Tingar Sobotín)

2. Knopová N. (Klip, Amír Rudná pod Pradûdem)

3. Pfiibilová V. (Murphy 3, JK Hamfiíkova stáj

Dolní Moravice)

Ing. Theimr M. (Victis, Amír Rudná pod Pradûdem)

Radovsk˘ (Valmont, De‰tná) 



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

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 mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Autocredit od GE Capital
Leasing: akontace již od 1,- Kč
z ceny vozidla, výhodné havarijní

pojištění a povinné ručení. Na sjed-
nání úvěru potřebujete dva platné
doklady totožnosti, bankovní spojení
a cca 45 minut času. U všech vozi-
del prověřen původ.

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

Fiat Punto 1.2 SX, r. v. 1996,
101 tis. km, airbag, centrál,
el. pfi. okna. 
Cena: 118 000 Kã.

Opel Astra 1.6 16V, r. v. 1998,
klima, 2x airbag, ABS, rádio,
el. pfi. okna a zrcátka, posil.
fiíz., centrál. Cena: 169 900 Kã.

Renault Mégane 1.6 kupé, 
r. v. 1997, 2x airbag, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál.
Cena: 138 000 Kã.

Honda HR - V 1.6 4x4, klima,
1. majitel, r. v. 2001, 2x airbag,
ABS, CD + rádio, el. okna, taÏ-
né, centrál. Cena: 375 000 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4 Mpi,
r. v. 2001, 79 tis. km, 2x air-
bag, rádio, centrál, posil. fiíze-
ní, taÏné. Cena: 199 900 Kã.

Fiat Croma 2.0 Tdi, r. v. 1996,
aut. klima, airbag, centrál, i-
mob., el. okna, posil. fiíz., el.
zrcátka. Cena: 139 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.6 GLX
55 kW, r. v. 1996, rádio, cent-
rál, palub. poãítaã, taÏné.
Cena: 116 000 Kã.

Ford Fiesta 1.3 Zetec, r. v.
1996, airbag, centrál, imob.,
el. okna. Cena: 109 000 Kã.
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Audi A6 2.5 TDi Quattro, klima, 
r. v. 2000, 8x airbag, EDS, ABS, rá-
dio, el. okna, posil. fiíz., palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 548 000 Kã.

Peugeot 306 2.0 XRD, r. v.
1993, rádio, posil. fiízení, taÏ-
né. 
Cena: 86 000 Kã.

Hyundai Accent 1.3, r. v.
1997, 110 tis. km, 2x airbag,
ABS, posil. fiízení. 
Cena: 89 900 Kã.

Renault Mégane Scénic 1.9 dCi,
klima, r. v. 2001, odpoãet DPH,
ABS, imob., palub. poãítaã, cent-
rál. Cena: 271 000 Kã bez DPH.

·koda Felicia Combi 1.3 LXi
50 kW, r. v. 1999, 109 tis.
km, rádio, centrál, posil. fiíze-
ní. Cena: 139 900 Kã.

Ford Transit 2.5 Di, valník 
6 míst, r. v. 1999, 2 x airbag,
rádio, imob., posil. fiíz. 
Cena: 289 000 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.3 LX 40 kW -
1. majitel, r. v. 2000, 110 tis.
km, rádio, imobilizér. 
Cena: 118 000 Kã.

Fiat Seicento 1.1 Klima 3dvé-
fiov˘, r. v. 2000, klima, 2x air-
bag, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 119 000 Kã.

·koda Felicia combi LX 1.9 D,
r. v. 1998, airbag, CD, rádio,
centrál, posil. fiíz., el. zrcátka.
Cena: 149 000 Kã.

Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, au-
tomat, klima, r. v. 1997, 2x air-
bag, ASR, ABS, el. okna a zrcát-
ka, centrál. Cena: 168 000 Kã.

·koda Octavia SLX 1.9 Tdi,
klima, r. v. 2000, 121 tis. km,
airbagy, ABS a dal‰í. 
Cena: 289 000 Kã.

Renault Laguna 1.9 dCi Privilege,
r. v. 2001, airbagy, ASR, EDS,
ABS, CD + rádio, palub. poã.,
centrál. Cena: 326 000 Kã.

Ford Focus combi 1.8 Tdi, r. v.
1999, 92 tis. km, klima, ABS, el.
okna a zrcátka, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 199 900 Kã.

·koda Octavia Combi 1.9 TDi
PD 4x4 Eleg, r. v. 2003, 7 600
km, klima, ABS, el. okna, palub.
poã., centrál. Cena: 499 000 Kã.

Opel Vectra 2.0 Di, r. v. 1997,
2x airbag, ABS, rádio, el. ok-
na a zrcátka, posil. fiízení,
centrál. Cena: 139 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW,
r. v. 1996, 116 tis. km, rádio,
imobilizér a dal‰í. 
Cena: 89 900 Kã.


