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Ministr Bublan besedoval na radnici se starosty R˘mafiovska
V pátek 24. bfiezna nav‰tívil R˘ma-
fiov ministr vnitra Mgr. Franti‰ek
Bublan. V prÛbûhu své pracovní ná-
v‰tûvy, na kterou jej pozvala krajská
organizace âSSD Ostrava ve spolu-
práci s Okresním v˘konn˘m v˘bo-
rem âSSD Bruntál, nav‰tívil je‰tû
Vrbno pod Pradû-dem a Krnov.
Ministr Bublan zahájil svou ná-

v‰tûvu v bruntálském okrese na

r˘mafiovské radnici, kde se setkal

se starosty regionu a zajímal se

o problematiku samosprávy.

Starosta R˘mafiova Petr Klouda

seznámil ministra s aktuálními

problémy, které trápí nejen radní,

ale rovnûÏ podnikatelskou vefiej-

nost a obãany mûsta. Starosta ze-

jména poukázal na stále vysoké

procento nezamûstnanosti a vel-

mi ‰patnou dopravní dostupnost

na‰eho regionu. Informoval také

o dlouhodob˘ch zámûrech a v˘-

voji mûsta R˘mafiova, investiã-

ních akcích, oborech ãinnosti

a podnikání, urãení smûru, kte-

r˘m se chce mûsto i samotn˘ re-

gion v budoucnu ubírat, a to jak

ve smyslu v˘voje v rámci zfiízení

pracovních míst, tak i ve smyslu

vytvofiení maximálních podmí-

nek pro rozvoj turistického ru-

chu. Kritická slova pfiítomn˘ch

starostÛ zaznûla na v˘voj samos-

právy obcí III. typu, na rozdûlo-

vání finanãních prostfiedkÛ, na

tzv. „legislativní smr‰È“, zaznûla

i dal‰í podnûtná a kritická slova

na tvorbu zákonÛ. „Stát pfievádí
úkoly a pravomoci na obce a je-
jich úfiedníky, jejichÏ stávající
poãty se nemohou navy‰ovat,

a financování dal‰í práce v rám-
ci samosprávy se dûje nikoliv od
státu, ale vût‰inou je hradí obce
ze sv˘ch rozpoãtÛ,“ nechal se

sly‰et jeden ze starostÛ.

Kritika se snesla také do vlast-

ních stranick˘ch fiad. Bylo kon-

statováno, Ïe v poslední dobû

vzrostly u nûkter˘ch ãlenÛ âSSD

nechvalné kauzy, které volebním

preferencím urãitû na popularitû

nepfiidají.

Franti‰ek Bublan se narodil 13. ledna 1951 v Tfiebíãi, je Ïenat˘, má tfii dûti. ManÏelka se vûnuje sociální a charitativní ãinnosti. V letech

1966 - 1969 vystudoval gymnázium v Tfiebíãi, potom Vysokou ‰kolu zemûdûlskou v Brnû, provoznû-ekonomickou fakultu (1969 - 1971). 

V letech 1971 - 1976 studoval na katolické teologické fakultû Univerzity Karlovy v Praze, poté pÛsobil jako duchovní. V kvûtnu 1977 pode-

psal Chartu 77. V souvislosti s tím byl v roce 1978 vy‰etfiován Státní bezpeãností a byl mu odebrán souhlas k v˘konu knûÏského povolání 

a smûl pÛsobit jen v dûlnick˘ch profesích. Od r. 1991 byl operativním dÛstojníkem a analytikem BIS, potom zástupcem fieditele brnûnského

odboru BIS. V letech 1995 - 1997 pÛsobil v Bankovním institutu Praha. Od r. 1998 byl fieditelem sekce BIS Praha a od roku 2001 zastával

funkci fieditele Úfiadu pro zahraniãní styky a informace (ÚZSI). 4. srpna 2004 byl jmenován ministrem vnitra âR. JiKo

Rada schválila 100 tisíc korun na podporu sportu
V pondûlí 20. bfiezna se uskuteãnilo fiádné

zasedání Rady mûsta R˘mafiova, na kterém

radní pfiijali celkem jedenadevadesát usne-

sení, z nichÏ tfiiatfiicet mûlo charakter do-

poruãení pro jednání zastupitelstva mûsta.

PfieváÏnou ãást usnesení tvofiily majetkové

a bytové záleÏitosti.

Rada vzala na vûdomí zprávu o v˘sledku

hospodafiení Bytermu R˘mafiov, p. o.,

s mûstsk˘m nemovit˘m majetkem za rok

2005. Radní schválili smlouvu mezi mûs-

tem R˘mafiov a firmou Elektrowin, a. s., 

o zaji‰tûní zpûtného odbûru vybran˘ch

pouÏit˘ch elektrozafiízení. PouÏitá zafiízení

jsou od obcí odebírána bezplatnû a systém

bude obcím, byÈ minimálnû, vyplácet pfiís-

pûvek za mnoÏství vytfiídûn˘ch elektroza-

fiízení.

Finanãní pfiíspûvky
Rada mûsta schválila finanãní pfiíspûvek

Základní ‰kole R˘mafiov 5 000 Kã na pro-

jekt Poznáváme region a 2 000 Kã na soci-

álnû-zdravotní kurz.

Stfiední ‰kole R˘mafiov schválili radní fi-

nanãní pfiíspûvek 5 000 Kã na pofiádání

‰kolního a oblastního kola soutûÏe Nega-

tivní jevy ve spoleãnosti.

Rada schválila dotaci 5 000 Kã Centru pro

zdravotnû postiÏené Moravskoslezského

kraje (deta‰ované pracovi‰tû Bruntál) na

zaji‰tûní sluÏeb pro zdravotnû postiÏené

obãany mûsta R˘mafiova, dále Svazu tûles-

nû postiÏen˘ch v âR, místní organizaci

R˘mafiov, dotaci 15 000 Kã na úhradu ná-

jemného a sluÏeb, SdruÏení pro pomoc

mentálnû postiÏen˘m v Bruntále 20 000 Kã

jako pfiíspûvek na dopravu ãtyfi dûtí do stfie-

diska v Bruntále, Spoleãenství RomÛ na

Moravû, o. p. s., R˘mafiov 5 000 Kã na let-

ní tábor, v˘let do Polska, na sportovní ãin-

nost a Den dûtí, Místní skupinû âeského

âerveného kfiíÏe R˘mafiov 13 200 Kã na 

úhradu provozních nákladÛ, nájemného 

V˘znamná náv‰tûva

Aktuánû z mûsta
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o‰acovacího stfiediska a prostorÛ v budovû

Mûstsk˘ch sluÏeb a Dûtskému centru 1990

v Olomouci dotaci 5 000 Kã na úhradu

komplexní péãe poskytované r˘mafiovské-

mu dítûti s kombinovan˘mi vadami.

Rada dále schválila poskytnutí pfiíspûvku 

2 000 Kã Muzejní a vlastivûdné spoleãnos-

ti v Brnû na vydání monografie Stfiedovûká

vesnice na Moravû. V publikaci budou

zvefiejnûny informace získané odborn˘m

v˘zkumem stfiedovûkého sídli‰tû na pfied-

mûstí R˘mafiova a mûsto v ní bude uvede-

no jako jeden ze sponzorÛ a obdrÏí jeden

z v˘tiskÛ.

Radní schválili finanãní prostfiedky 8 000 Kã

pro SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov na 9. roã-

ník v˘stavy Dovolená a region 2006, která

se bude konat v Ostravû a kde se bude mûs-

to prostfiednictvím ‰koly prezentovat.

Rada mûsta schválila v rámci Pravidel pro-

gramÛ podpory sportu v R˘mafiovû finanã-

ní ãástku ve v˘‰i 112 tisíc korun subjek-

tÛm, které provozují sportovní a tûlov˘-

chovné aktivity a nejsou financovány pro-

stfiednictvím rozpoãtu mûsta. Termín pfii-

hlá‰ek byl do 31. ledna 2006. Radní schvá-

lili dotace tûmto ÏadatelÛm:

DuKo Triatlon klub - 12. roãník DuKo triatlonu 10 000 Kã

Stfiední ‰kola R˘mafiov - Mezinárodní turnaj v ko‰íkové 2 500 Kã

OS Jesenick˘ ‰nek - MTB Mauritz poháry 6 000 Kã

âesk˘ rybáfisk˘ svaz - Pravidelná ãinnost 5 000 Kã

Z· R˘mafiov - Turnaj ÏákÛ okresu Bruntál ve vybíjené 3 000 Kã

BFAA Oldies - Pravidelná ãinnost 15 000 Kã

Kynologick˘ klub - âesk˘ pohár stopafiÛ - záchrann˘ch psÛ 4 000 Kã

Kynologick˘ klub - Závod o Pohár fieditele âOS 5 000 Kã

AMK sport - Motoskijöring 10 000 Kã

Klub ãesk˘ch turistÛ - R˘mafiovská padesátka - 31. roãník 2 000 Kã

Ski klub RD R˘mafiov - ÚdrÏba bûÏeck˘ch tratí 50 000 Kã

Celkem 112 500 Kã

vybíráme ze zprávy

V˘sledek hospodafiení Bytermu s mûstsk˘m nemovit˘m majetkem za r. 2005
Z hlediska podmínek realizace pfiíjmÛ a v˘nosÛ z majetku mûsta je Byterm fiízen sazbami nájemného z bytov˘ch a nebytov˘ch prostor. Tyto

sazby nedoznaly v r. 2005 Ïádn˘ch zmûn, takÏe platily a platí následující sazby:

a) nájemné z bytÛ:
- I. kategorie 15,23 Kã - III. kategorie 8,69 Kã

- II. kategorie 10,86 Kã - IV. kategorie 6,52 Kã

b) nájemné z nebytov˘ch prostor:
Sazby v Kã roãního nájemného na 1m2 pro hlavní plochy platné 

v r. 2005 (k 1. 1. 2005 do‰lo k nav˘‰ení o 3 %):

Byterm získal 5 nov˘ch bytÛ v pÛdních ve-

stavbách na âapkovû ulici. Bûhem roku

2005 bylo pronajato 8 bytÛ za smluvní ná-

jemné. Mûsíãní pfiíjem z nájemného z tûchto

bytÛ je o 9,9 tis. Kã vy‰‰í, neÏ by byl pfiíjem

z regulovaného nájemného.

Z plánovan˘ch akcí nebyly uskuteãnûny: 

oprava fasády na Horní ulici ã. 4 a v˘mûna

stfie‰ního plá‰tû na NádraÏní ã. 1 - dÛvodem

byl oãekávan˘ niÏ‰í pfiíjem z nájmu z neby-

tov˘ch prostor.

Od roku 2006 nejsou poskytovány dotace z mi-

nisterstva pro místní rozvoj na opravy vad pa-

nelov˘ch domÛ, ministerstvo poskytuje pouze

dotace na opravy domovních olovûn˘ch rozvo-

dÛ. Od 1. dubna 2006 bude úãinné nafiízení vlá-

dy ã. 63/2006 Sb. o podmínkách pouÏití fi-

nanãních prostfiedkÛ Státního fondu rozvoje

bydlení formou dotace ke krytí ãásti nákladÛ

spojen˘ch s opravami panelov˘ch domÛ (sta-

tické poruchy, konstrukãní nebo funkãní vady).

V̆ ‰e dotace je do 40 % skuteãnû vynaloÏen˘ch

nákladÛ. V tomto roce bude Byterm Ïádat o do-

taci na opravu lodÏií na Dukelské ulici ã. 2.

Dal‰í vyuÏiteln˘ zpÛsob podpory státu je pro-

gram Panel. Nástrojem podpory je státní úro-

ková dotace, bankovní záruka za úvûr nebo od-

bornû-technická pomoc. Podmínkou získání

podpory je souãasná oprava statick˘ch poruch,

rekonstrukce rozvodÛ a zlep‰ení tepelnû-tech-

nick˘ch vlastností domu (fasády, okna, stfiecha).

Dluhy na nájemném z bytÛ po lhÛtû splatnosti

pfiesahující 5 000 Kã evidoval Byterm u 119

dluÏníkÛ. Z toho je 41 dluÏníkÛ s dluhem do 10

tis. Kã, 31 dluÏníkÛ s dluhem od 10 tis. Kã do

20 tis. Kã, 16 dluÏníkÛ s dluhem od 20 tis. Kã

do 30 tis. Kã, 15 dluÏníkÛ s dluhem od 30 tis.

Kã do 50 tis. Kã, 13 dluÏníkÛ s dluhem od 

50 tis. Kã do 100 tis. Kã a 3 dluÏníci s dluhem

nad 100 tis. Kã. Bûhem roku bylo podáno 

29 návrhÛ na nafiízení exekuce prostfiednictvím

Exekutorského úfiadu Pfierov, ãtyfii Ïaloby o pfii-

volení k v˘povûdi z nájmu u smluv na dobu ne-

urãitou, 15 Ïalob o vyklizení bytu u smluv na

dobu urãitou z dÛvodu dluhu na nájmu.

Stále se nepodafiilo ukonãit nûkterá soudní vy-

klizení z pfiedchozích let. DÛvodem je pomalá

práce soudÛ a odvolávání obÏalovan˘ch, pfií-

padnû se nedafií doruãit soudní obsílky.

Dluhy na nájemném z nebytov˘ch prostor po

lhÛtû splatnosti eviduje Byterm v souãasné do-

bû u 36 nájemníkÛ. Stav pohledávek za nájem-

níky nebytov˘ch prostor ãiní 1 027,7 tis. Kã. 

Zpracoval JiKo

Zastupitelé vzali na vûdomí nov˘ název nemocnice
Ve ãtvrtek 30. bfiezna se uskuteã-

nilo v malém sále Stfiediska vol-

ného ãasu R˘mafiov fiádné zase-

dání Zastupitelstva mûsta R˘ma-

fiova. Zastupitelé na nûm pfiijali

celkem jedenaãtyfiicet usnesení,

z nichÏ vût‰inu tvofiily majetko-

vé záleÏitosti.

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích bodÛ

jednání zastupitelstva bylo pro-

jednávání závûreãného úãtu

mûsta R˘mafiova za rok 2005

podle zákona ã. 250/2000 Sb.,

o rozpoãtov˘ch pravidlech 

územních rozpoãtÛ, v platném

znûní, a celoroãního hospodafiení

mûsta. Rozsáhl˘ a podrobn˘ do-

kument projednan˘ v jednotli-

v˘ch komisích a v˘borech a do-

poruãen˘ pro jednání zastupitel-

stva radou mûsta dokládá, Ïe pfií-

jmy rozpoãtu mûsta za rok 2005

ãinily 197,3 mil. Kã (98,3 % 

upraveného rozpoãtu), v˘daje pak

169,0 mil. Kã (85,6 % rozpoãtu).

PÛvodní rozpoãet pfiedpokládal

pfiíjmy ve v˘‰i 166,5 mil. Kã

a rozpoãet v˘dajÛ odpovídal zdro-

jÛm pro v˘daje ve v˘‰i 159,5 mil.

Kã. V prÛbûhu roku do‰lo rozpo-

ãtov˘mi opatfieními ke zv˘‰ení

rozpoãtu pfiíjmÛ na 201,9 mil. Kã.

Podstatnou souãástí zv˘‰ení roz-

poãtu pfiíjmÛ byly úãelové dotace

na rozvojové v˘daje pokr˘vané

státním rozpoãtem, dotace na péãi

o krajinu a dal‰í.

PÛvodní i upraven˘ rozpoãet

mûsta na rok 2005 byla sestaven

jako vyrovnan˘ s koneãnou roz-

poãtovou rezervou ve v˘‰i 15,9

mil. Kã, ve skuteãnosti byl je‰tû

o 3,3 mil Kã vy‰‰í.

Zastupitelé závûreãn˘ úãet mûs-

ta za rok 2005 schválili, vzali na

vûdomí zprávu o v˘sledku pfie-

zkoumání hospodafiení mûsta

Krajsk˘m úfiadem Moravsko-

slezského kraje a uloÏili staro-

stovi zajistit odstranûní nedostat-

kÛ zji‰tûn˘ch pfii pfiezkoumání

(zájemci o podrobnûj‰í informa-
ce mají moÏnost se seznámit
s úpln˘m materiálem na mûst-
ském úfiadû).
Zastupitelé také vzali na vûdomí

prÛbûÏnou zprávu o stavu plnûní

vûcného plánu rozvoje mûsta do

roku 2006 ke dni 20. 3. 2006.

Zastupitelé schválili úpravu

Pravidel o prodeji nemovitostí

z majetku mûsta fyzick˘m

a právnick˘m osobám. Zmûna

vychází z potfieby zapracovat do
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pravidel nové problémy, se kte-

r˘mi se pfii prodeji nemovitostí

Byterm R˘mafiov setkává, zry-

chlit a zjednodu‰it proces prode-

je a reagovat na existující pravi-

dla Evropské unie. (Do Pravidel
o prodeji nemovitostí lze nahléd-
nout na hospodáfiském odboru
MûÚ R˘mafiov nebo pfiímo na
Bytermu R˘mafiov.)
Zastupitelé vzali na vûdomí zmû-

nu názvu Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov na Podhorskou nemoc-

nici, a. s., se sídlem v R˘mafiovû

a informaci o organizaãních zmû-

nách v nemocnici. ZároveÀ po-

vûfiili ãlena zastupitelstva a rady

mûsta Tomá‰e Köhlera zastupo-

váním mûsta v dozorãí radû

Podhorské nemocnice, a. s. (Orga-
nizaãní strukturu, poãet lÛÏek,
pfiipravovanou odbornou péãi
a dal‰í informace o Podhorské
nemocnici, a. s., lze najít v ãlán-
ku tiskové mluvãí spoleãnosti
Euromednet, a. s., uvnitfi novin.)

V bodu rÛzné informoval místo-

starosta Jaroslav Kala zastupite-

le o pfiipravovan˘ch v˘znam-

n˘ch kulturních akcích. Ve

dnech 28. dubna aÏ 1. kvûtna

probûhnou v partnerském pol-

ském mûstû Ozimku Dny R˘-

mafiova, na kter˘ch se pfiedstaví

na sto padesát r˘mafiovsk˘ch ta-

neãníkÛ, sportovcÛ a umûlcÛ.

Jaroslav Kala dále informoval za-

stupitele o chystan˘ch Lesnick˘ch

a mysliveck˘ch dnech, které se

uskuteãní ve dnech 8. a 9. záfií

v zahradû Hedvy. Organizátofii

slibují bohat˘ program, kter˘ by

mûl pfiilákat daleko vût‰í poãet

náv‰tûvníkÛ neÏ v pfiedchozích

letech.

Zastupitel a pfiedseda Spolku pro

partnerskou spolupráci Pavel

Koláfi pfiiblíÏil v˘znamné 10. v˘-

roãí partnerství R˘mafiova

a Schottenu a oslavy, které se 

uskuteãní v nûmeckém Schottenu. 

Zpracoval JiKo

Zájem ÏadatelÛ o obecní byty klesá
Mûsto R˘mafiov má v souãasné dobû v ma-

jetku 1311 bytÛ, které jsou ve správû pfiís-

pûvkové organizace Byterm R˘mafiov.

Pfiidûlování voln˘ch bytÛ se fiídí Pravidly pro
postup obãanÛ a orgánÛ mûsta pfii podávání
a vyfiizování Ïádostí o pronájem bytu, podná-
jem a v˘mûnu bytÛ v majetku mûsta R˘mafio-
va, jeÏ schvaluje rada mûsta.

Pravidla v souãasné podobû umoÏÀují získat

pronájem bytu v majetku mûsta nûkolika

zpÛsoby. S ohledem na rÛznou kvalitu bydle-

ní a podle lokality jsou byty v majetku mûs-

ta rozdûleny do dvou skupin. Volné byty

z první skupiny se pfiidûlují na základû po-

fiadníku, volné byty z druhé skupiny se pfii-

dûlují na základû nejv˘‰e nabídnutého

smluvního nájemného.

Pofiadník na dan˘ kalendáfiní rok je sestavo-

ván kaÏdoroãnû z Ïádostí pfiijat˘ch od 1. 7.

do 31. 12. pfiede‰lého kalendáfiního roku a je

rozdûlen do pûti seznamÛ:

- seznam uchazeãÛ o byt 1+0, 1+1, pfiípadnû

2+0;

- seznam uchazeãÛ o byt 2+1, 3+1;

- seznam uchazeãÛ, ktefií mají vyklidit byt na

základû rozhodnutí soudu;

- seznam uchazeãÛ podle v˘znamu a potfieby

uchazeãovy práce pro mûsto (sem jsou za-

fiazeni zejména zamûstnanci ‰kol, policie,

mûstského úfiadu);

- seznam uchazeãÛ-nájemníkÛ, ktefií bydlí na

tfiídû HrdinÛ 22 A (na základû rozhodnutí

rady).

Z pohledu na statistiku o poãtu uchazeãÛ

v pofiadníku (pro kalendáfiní rok 2004 - cel-

kem 163 uchazeãÛ, rok 2005 - 144 uchazeãÛ,

rok 2006 - 122 uchazeãÛ) vypl˘vá, Ïe zájem

ÏadatelÛ o obecní byty klesá.

Získání bytu na základû nejv˘‰e nabídnutého

smluvního mûsíãního nájemného je moÏné

od fiíjna 2005 za pfiedem dan˘ch podmínek.

Voln˘ byt pfiidûlovan˘ touto formou je nabí-

zen prostfiednictvím úfiední desky mûsta.

Nabídka obsahuje pfiesné oznaãení bytu, in-

formaci o zapoãtené podlahové plo‰e bytu,

vyvolávací cenu základního mûsíãního ná-

jemného za 1 m2, coÏ je 22,85 Kã. V̆ bûr no-

vého nájemce pak probíhá na základû obál-

kové metody. Obálky jsou otevírány bytovou

komisí, pfiiãemÏ zájemci mohou b˘t pfii ote-

vírání obálek pfiítomni a jsou tak hned sezná-

meni s v˘sledkem. Získání bytu touto for-

mou je podmínûno sloÏením zálohy na

smluvní nájemné ve v˘‰i 12násobku vydra-

Ïeného základního mûsíãního nájemného.

(Pozn.: Do fiíjna 2005 byla také ãást bytÛ
pronajímána na základû vydraÏeného nájmu,
ale jinou formou - vyvolávací cena byla sta-
novena jako stonásobek základního mûsíãní-
ho nájemného.)
Dal‰ími dvûma moÏnostmi získání pronájmu

bytu v majetku mûsta je provedení oprav by-

tu na vlastní náklady nájemce nebo pfievzetí

pohledávky za pfiedchozího nájemníka - tyto

moÏnosti jsou ojedinûlé - 1 aÏ 2x roãnû.

Poãet pfiidûlen˘ch bytÛ v posledních letech:

- rok 2004 - 13 z pofiadníku, 4 draÏby nájmu,

13 náhradních bytÛ po poÏáru domu na tfií-

dû HrdinÛ 56;

- rok 2005 - 19 z pofiadníku, 9 draÏeb nájmu;

- rok 2006 do 31. 3. 2006 - 3 z pofiadníku, 

5 draÏeb.

V̆ ‰e uvedená ãísla nezahrnují byty v Domû

s peãovatelskou sluÏbou - tyto jsou pfiidûlo-

vány prostfiednictvím odboru sociálních vûcí

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû.

Nûkteré Ïádosti mohou b˘t z pofiadníku vy-

fiazeny bûhem roku, napfi. pokud se zjistí, Ïe

uchazeã zemfiel, trvale se odstûhoval

z R˘mafiova nebo si pofiídil vlastní bydlení,

k ãemuÏ do‰lo za poslední dva roky ve 12

pfiípadech. Poãet Ïádostí zafiazen˘ch do po-

fiadníku se sniÏuje hlavnû z dÛvodu, Ïe se 

uchazeãi snaÏí zajistit si vlastní bydlení, ale

stává se rovnûÏ, Ïe si zapomenou vãas obno-

vit Ïádost na dan˘ kalendáfiní rok.

Nutno podotknout, Ïe v‰echny nové nájemní

smlouvy jsou uzavírány na dobu urãitou - nej-

dfiíve 1 rok, pfii fiádném uÏívání bytu a fiádné 

úhradû nájemného a sluÏeb spojen˘ch s uÏí-

váním bytu pak na del‰í dobu. Tento krok pfii-

spûl zejména ke zlep‰ení platební káznû mno-

ha nájemníkÛ, ktefií si musí uvûdomit, Ïe mûs-

to R˘mafiov nemá zájem své nájemníky vystû-

hovávat a po‰kozovat, ale chce si pouze zajis-

tit fiádnou úhradu nákladÛ na bydlení.

Nejenom tímto krokem, ale rovnûÏ dÛslednûj-

‰ím vymáháním pohledávek se sníÏily dluhy

za nájemné a sluÏby spojené s uÏíváním bytu

z pÛvodních 3 600 tis. Kã v lednu 2004 na 

3 300 tis. Kã v lednu 2006. Úspû‰nûj‰í vymá-

hání pohledávek je zpÛsobeno zejména tím,

Ïe se mûsto obrací v˘hradnû na soudního exe-

kutora, kter˘ je ze zákona vybaven rozsáhl˘-

mi pravomocemi - má moÏnost zjistit ãísla

bankovních úãtÛ a pojistek, vlastnictví nemo-

vitého majetku a motorov˘ch vozidel, zamûst-

navatele atd. Pfii soupisu majetku mÛÏe exe-

kutor vstoupit i do bytu, a to dokonce i v ne-

pfiítomnosti dluÏníka, a rovnou zabavit a od-

vézt movit˘ majetek dluÏníka.

V dne‰ní dobû se do platební neschopnosti

mÛÏe dostat kaÏd˘ nájemník, aÈ uÏ z dÛvodu

ztráty zamûstnání nebo mimofiádn˘ch nut-

n˘ch v˘dajÛ. Mûsto pak v tûchto pfiípadech

vÏdy ocení snahu nájemníka situaci fie‰it

a v odÛvodnûn˘ch pfiípadech vÏdy dojde

k dohodû, ov‰em stává se, Ïe nûktefií nájem-

níci této vstfiícnosti mûsta zneuÏívají. 

R. Tvrdcová a redakce

Termíny jarních mobilních svozÛ
Mûstské sluÏby R˘mafiov oznamují, Ïe v dÛsledku snûhové pokr˘vky 

se termíny mobilních svozÛ nebezpeãného odpadu, druhotn˘ch surovin a objemného odpadu posunují na soboty:
22. 4. pro R˘mafiov a 29. 4. pro místní ãásti.

UpozorÀujeme obãany, Ïe objemn˘ odpad je

moÏno odloÏit - kromû ploch vedle nádob na

zbytkov˘ komunální odpad - i do velkoobje-

mov˘ch kontejnerÛ, jeÏ budou v t˘dnu pfied-

cházejícímu sobotû, na kterou termín svozu

pfiipadá, postupnû rozmístûny na exponovaná

místa (pfiedev‰ím sídli‰tû).

ZároveÀ Ïádáme obãany, aby dodrÏovali
ustanovení mûstské vyhlá‰ky, zejména tato:
- nebezpeãné odpady mohou pfiedat pouze 

osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb, kte-

fií mobilní svoz provádûjí, tekuté nebezpeã-
né odpady nebudou odebírány, tyto lze
uloÏit pouze v recyklaãním dvofie;

- mobilní svoz neslouÏí k odvozu smûsného
komunálního odpadu ani biologicky roz-
loÏitelného odpadu a je zakázáno tyto druhy

odpadu odkládat;

- moÏnost odkládání odpadu v rámci tohoto

svozu konãí v sobotu v 6.00.
Mûstské sluÏby R˘mafiov
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Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Marie Volková, narodila se 5. prosince 1958 v R˘mafiovû. Stfiední zdravotnickou ‰kolu v Krnovû ukonãila maturitou v roce 1978 a nastou-

pila na gynekologicko-porodní oddûlení nemocnice v R˘mafiovû jako v‰eobecná sestra. V roce 1982 sloÏila maturitní zkou‰ku na SZ·

Olomouc - studium ukonãila jako porodní asistentka. Pomaturitní specializaãní studium v Brnû ukonãila v roce 1991. Od roku 1994 praco-

vala ve funkci vrchní sestry gynekologicko-porodního oddûlení. V roce 2005 byla jmenována do funkce vrchní sestry-manaÏerky operaãních

oborÛ, následovala funkce manaÏerky o‰etfiovatelské péãe a v souãasnosti pracuje jako zástupkynû hlavní sestry v Nemocnici, s. r. o.,

R˘mafiov. V komunálních volbách kandidovala za SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ.

Ve které komisi ãi oblasti jste pra-
covala?
Pracuji v komisi sociálnû-zdra-

votní a v komisi Ïivotního pro-

stfiedí. Práce v tûchto komisích je

mi blízká. Zdraví a Ïivotní pro-

stfiedí se navzájem ovlivÀují.

Co se vám konkrétnû podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co jiÏ
do konce volebního období ne-
stihnete?
Vzhledem k mému krátkému pÛ-

sobení v zastupitelstvu mûsta

(jsem pracovnû nejmlad‰í zastupi-

telka - od roku 2005) se mi tûÏko

toto období hodnotí. Radost mi 

udûlá, kdyÏ budou spoluobãané

s na‰í prací spokojení.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Odpovûdûla bych slovy ·tûpána

z BásníkÛ: „Rezervy vidím nema-

lé“, pfieváÏnû v oblasti vzájemné

komunikace s obãany. Trochu

nám chybí trpûlivost v naslouchá-

ní a pochopení potfieb obãanÛ.

Co byste ve mûstû zlep‰ila hned
a co v budoucnu?
M˘m pfiáním je, aby se mûsto

nevylidÀovalo a mladí neodchá-

zeli za prací, aby se zlep‰ila do-

pravní obsluÏnost mûsta, bytová

politika a bylo více pracovních

pfiíleÏitostí.

Komu byste podûkovala za spolu-
práci v tomto volebním období?
Zvlá‰tû tûm, ktefií nad rámec

sv˘ch povinností dûlají nûco pro

mûsto, a to bez ohledu na vlastní

prospûch.

Chtûla byste kandidovat do za-
stupitelstva mûsta i v pfií‰tím vo-
lebním období?
UvaÏuji o tom.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
ráda uvedla?
Ano, napfiíklad to, Ïe ti, ktefií kriti-

zují na‰i práci, nechodí na vefiejná

zasedání a svoje pfiipomínky pro-

jednávají na tzv. vefiejném rynku.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûla strávit den?
Z pohádek jsem dávno vyrostla,

ale ‰anci bych dala vãelce Máji.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Správn˘ kouzeln˘ dûdeãek splní

více pfiání. Prvním by bylo zdraví

a dal‰ím vym˘tit hloupost a zá-

vist.

Kdybyste dostala ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to
byl?
Geniální Leonardo da Vinci nebo

Sigmund Freud.

Koho nebo co byste si vzala s se-
bou na pust˘ ostrov?
Samotu a ticho mám velmi ráda,

ale sluneãní br˘le, dobrá kniha

a nûjak˘ ten Pátek by nebyl k za-

hození.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Nejím v‰echno, jsem pr˘ velmi

vybíravá. Tûstoviny a kufiecí maso

mÛÏu na v‰echny zpÛsoby.

M˘mi oblíben˘mi spisovateli

jsou Robert Fulghum, Jarmila

Loukotková, Pavel Jansa, Leo

Rosten - jeho kniha Pan Kaplan

má stále tfiídu rád mû vÏdy poba-

ví. Tu si hlídám - ztrácí se. Ráda

se podívám na filmy Vesniãko má

stfiedisková, S tebou mû baví svût,

Slunce seno ... Ty mû vÏdy dosta-

nou do pohody. Ze zpûvákÛ mám

ráda irskou zpûvaãku Enyu, Phila

Collinse, R.E.M. a na‰e Nedvûdy.

Va‰e Ïivotní motto?
S úsmûvem jde v‰echno lépe.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Ve které komisi ãi oblasti jste
pracoval?
Pracoval jsem v hospodáfiské ko-

misi a ve finanãním v˘boru.

Co se vám konkrétnû podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co
jiÏ do konce volebního období
nestihnete?
Pochopil jsem i jako zaãáteãník

velmi brzy, Ïe tak jako v jin˘ch

oblastech a v komunální politice

zvlá‰È nejde jen o osobní cíle, ús-

pûchy ãi neúspûchy, ale pfiede-

v‰ím o t˘movou práci. Klíãovou

roli samozfiejmû hrají starosta

a místostarosta, my zastupitelé,

ale i v‰ichni úfiedníci MûÚ, by-

chom mûli zaji‰Èovat konstruktiv-

ní zázemí a dokonal˘ servis.

Tento systém má u nás daleko

k dokonalosti na v‰ech stupních,

nicménû troufám si tvrdit, Ïe

jsme nebyli neúspû‰ní. V zásadû

jsme naplnili schválen˘ ãtyfilet˘

plán rozvoje mûsta, postupnû

jsme sniÏovali zadluÏenost mûs-

ta, vypofiádali se s relikty minu-

losti (cca 25 mil. Kã jako dopad

nevyfie‰en˘ch ãi ‰patnû fie‰en˘ch

pfiípadÛ z minulého období), 

udrÏeli jsme ve mûstû v‰echny

stfiední ‰koly, nechali si zpracovat

a zadat studie a témata k rozvoji

mûsta na pfií‰tí období.

Kandidoval jsem za obãanské

sdruÏení zamûfiené pfiedev‰ím na

amatérsk˘ sport, proto mû osobnû

mrzí nerealizování uvaÏovan˘ch

a plánovan˘ch akcí, jako je umû-

lá ledová plocha, rekonstrukce tû-

locviãny, areál „Flemi‰ky“ a kou-

pali‰tû. Snad v pfií‰tím období!

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
Vidím je v‰ude, ale finanãní

moÏnosti a velká roztfií‰tûnost

názorÛ na priority vedou k tomu,

Ïe úspû‰ná fie‰ení jsou opravdu

„bûhem na dlouhou traÈ“. Zcela

urãitû jsou ve mûstû velké rezer-

vy v oblasti vyuÏití volného ãa-

su, coÏ je vedle nedostatku pra-

covních pfiíleÏitostí zásadní pfií-

ãina odchodu pfiedev‰ím mla-

d˘ch lidí z mûsta. Domnívám se,

Ïe oblasti sportu, turistiky a kul-

tury jsme hodnû dluÏní.

Rozumím tomu, Ïe priority mûs-

ta budou vÏdy v oblastech zá-

kladních potfieb, jako jsou komu-

nikace, kanalizace, vodovody,

odpadové hospodáfiství, ‰kolství,

sociální péãe a bytová politika,

nicménû volnoãasové ãinnosti

povaÏuji za neménû dÛleÏité a je

nezbytné se jim v následujícím

období více vûnovat a více do

nich investovat. Rezervy vidím

také v samotné práci zastupitel-

stva, tedy i sám v sobû.

Rozhodnû ne vÏdy jsme byli

dobfie pfiipraveni projednávat dÛ-

leÏitá témata, mnohdy jsme sta-

rostovi pfiíli‰ nepomáhali.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
Chtûl bych, aby se do komunální

politiky zapojilo více aktivních

a schopn˘ch lidí, tûch pasivních,

vÏdy kritizujících máme témûfi

plné mûsto. Hodnû mi vadí i po-

kraãující nástup byrokracie na 

úfiadu, nová a nová pravidla, nové

zákony, pfiedpisy, smûrnice, vy-

hlá‰ky. To v‰echno vede bohuÏel

k nárÛstu administrativy, poãtu 

Ing. Tomá‰ Köhler, narodil se v roce 1964 v R˘mafiovû. Po absolvování místního gymnázia vystudoval V·B v Ostravû, fakultu hutní. Po

roãní vojenské sluÏbû nastoupil do podniku Kovohutû Bfiidliãná. Ve stejném podniku, aãkoliv se dnes naz˘vá Al Invest Bfiidliãná, a. s., je za-

mûstnán i nyní. V prÛbûhu dlouh˘ch 18 let vystfiídal nûkolik pracovních míst, dnes pracuje na pozici technického fieditele. V posledních ko-

munálních volbách kandidoval za obãanské sdruÏení BFAA Oldies. Je Ïenat˘ a má dvû dûti.
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Zdravotnictví

úfiedníkÛ a v˘sledkem je strnul˘,

nepruÏn˘ systém a ãasto na‰tvaní

obãané. Musím dodat, Ïe na tento

fakt mají zastupitelé i mûstsk˘ 

úfiednick˘ aparát jen nepatrn˘

vliv. Velk˘m a prozatím nevyfie-

‰en˘m problémem je dlouhodobû

nevyuÏitá prÛmyslová zóna, v té-

to oblasti vidím jednu z nejvy‰-

‰ích priorit pro pfií‰tí volební ob-

dobí. Pro následující období bu-

dou snad vÛbec nejdÛleÏitûj‰ími

aktivitami zpracování projektÛ

a Ïádostí o dotace jak ze státního

rozpoãtu, tak i evropsk˘ch fondÛ.

Tato velmi nároãná, odborná, ale

i politická ãinnost pfiinesla jiÏ fia-

du úspûchÛ v souãasnosti, nicmé-

nû v budoucnosti ji bude nezbyt-

né nadále zkvalitÀovat. Mûsto ne-

má a velmi pravdûpodobnû ani

v budoucnosti nebude mít dosta-

tek vlastních zdrojÛ na realizaci

potfiebn˘ch rozvojov˘ch plánÛ.

Budoucí zastupitelstvo bude mu-

set posoudit, zda souãasn˘ t˘m,

kter˘ zpracovává Ïádosti, posílit

ãi vyuÏít externích sluÏeb.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?
V‰em, kdo se aktivnû zapojili do

práce a pfiinesli nasazení, doved-

nost, zku‰enost a kreativitu.

Chtûl byste kandidovat do za-
stupitelstva mûsta i v pfií‰tím vo-
lebním období?

Ano.

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost
nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
Ne.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
S panem Tau, mnoho toho nena-

mluví, ale vykoná mnoho uÏiteã-

n˘ch skutkÛ.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Pevné a stálé zdraví celé mé ro-

dinû.

Kdybyste dostal ‰anci setkat se
s v˘znamnou nebo zajímavou
osobností (i neÏijící), kdo by to byl?
T. G. Masaryk, J. Werich, E. Zá-

topek.

Koho nebo co byste si vzal s se-
bou na pust˘ ostrov?
Jakékoliv plavidlo, abych se 

urychlenû dostal zpût ke sv˘m

blízk˘m a znám˘m. Na pustém

ostrovû bych nedokázal Ïít.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Segedínsk˘ gulá‰, K. âapek,

akãní filmy s B. Willisem, roc-

ková muzika.

Va‰e Ïivotní motto?
Kdo nezná pfiístav, do kterého se

chce plavit, tomu není Ïádn˘ ví-

tr pfiízniv˘.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

pozvánka na mimofiádnou aktuální konferenci

Nová struktura a budoucnost Podhorské nemocnice, a. s., R˘mafiov
Vedení nemocnice informovalo ve ãtvrtek

30. bfiezna Zastupitelstvo mûsta R˘mafiova

o zámûru nav˘‰it poãet lÛÏek o‰etfiovatelské

péãe. V souãasné dobû disponuje oddûlení

tfiiceti lÛÏky, od ãervence by jich mûlo b˘t

40. Tato lÛÏka plnû nahradí dosavadní lÛÏka

interního oddûlení. Vedení nemocnice zdÛ-

razÀuje, Ïe se pro pacienty nic nemûní:

„Lékafiská sluÏba zÛstává zachována vãetnû
pohotovostních sluÏeb. Pokud lékafi usoudí,
Ïe pacient potfiebuje akutní péãi, bude pfieve-

zen do Bruntálu. Jinak mu bude poskytnuta
lékafiská péãe v R˘mafiovû,“ vysvûtluje fiedi-

tel Marián Olejník, kter˘ povaÏuje nav˘‰ení

poãtu lÛÏek za dostateãné. Ambulantní pro-

vozy v‰ech ordinací zÛstávají zachovány.

Nemocnice zaãala od 1. dubna pouÏívat no-

v˘ název Podhorská nemocnice, a. s., má dvû

pracovi‰tû: v R˘mafiovû a v Bruntále.

Pfiedsedou pfiedstavenstva Podhorské ne-

mocnice, a. s., je MUDr. Marián Olejník, mí-

stopfiedsedou Ing. Roman Gavanda a ãlenem

MUDr. Dan Volnohradsk˘. V dozorãí radû

zasedají kromû pfiedsedy MUDr. Marka

Potysze a Ing. Lenky Laníkové také zástupci

obou mûst: za Bruntál místostarostka Hana

·utovská a za R˘mafiov zastupitel Ing.

Tomá‰ Köhler. R˘mafiovské zamûstnance za-

stupuje v dozorãí radû pfiedsedkynû odboro-

vé organizace Marie Volková, zájmy zamûst-

nancÛ v Bruntále hájí pfiedseda LOK MUDr.

Tomá‰ Martínek.  

Simona Souãková, tisková mluvãí

Vefiejné zakázky
(Nová úprava zákona o zadávání zakázek ã. 40/2004)

pfiedná‰í Ing. Jifií BlaÏek, certifikovan˘ lektor

stfieda 31. kvûtna 2006 od 9.00 mal˘ sál Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû - kapacita 50 míst

V pfiedstihu vám oznamujeme konání, abyste se vãas stihli pfiihlásit

NA KONFERENCI ZVEME:

I. Zadavatele - pfiedstavitele obcí, mûst a krajÛ, pfiedstavitele státní správy, ‰kolství, neziskov˘ch organizací a dal‰í pfiedstavitele 

vefiejnoprávních organizací.

II. Uchazeãe - podnikatelsk˘ sektor, investory, stavební firmy, zpracovatele projektÛ, bankovnictví, poji‰Èovnictví a dal‰í zájemce o zakázky.

1) RÁMCOV¯ PROGRAM:
Seznámení se strukturou nového zákona o zadávání vefiejn˘ch zakázek. Zadávací fiízení, prÛbûh zadávacího fiízení, zahájení, zadávací doku-

mentace, kvalifikace, hodnocení nabídek, úkony zadavatele, námitky, uzavfiení smlouvy.

DÛsledky poru‰ení zákona o vefiejn˘ch zakázkách a rozbor nûkter˘ch rozhodnutí Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe. Vefiejné zakázky

u pfiíjemcÛ dotací - specifika zadávacích fiízení pro pfiíjemce dotací, rozbor jednotliv˘ch druhÛ programÛ a specifick˘ch poÏadavkÛ na zpÛ-

sob provádûní zadávacích fiízení.

Zadávání vefiejn˘ch zakázek z pohledu hospodafiení obcí a nového správního fiízení. Pracovnûprávní, obãanskoprávní a trestní rizika pfii po-

ru‰ení zákona o zadávání vefiejn˘ch zakázek. Relevantní ãinnosti, definování základních pojmÛ (terminologie), rozdûlení VZ. Posuzování

a hodnocení nabídek, matematické metody - kvalifikovatelné, nekvalifikovatelné, ceny mimofiádnû nízké (neúplné nabídky). Dynamick˘ ná-

kupní systém, rámcové smlouvy, soutûÏní dialog, vefiejná soutûÏ o návrh, elektronick˘ systém, zjednodu‰ené zadávací fiízení.

Program bude prÛbûÏnû aktualizován a doplÀován!

Na závûr akce bude úãastníkÛm pfiedán CERTIFIKÁT o absolvování.

Tû‰íme se na va‰i úãast a spolupráci.

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor ÎPaRR, RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312
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Nov˘ ultrazvuk zkvalitní lékafiskou péãi
Podhorská nemocnice, a. s., R˘-

mafiov koupila bruntálskému ra-

diodiagnostickému oddûlení no-

v˘ ultrazvukov˘ pfiístroj japon-

ské firmy Aloka. Díky nûmu mo-

hou pacienti poãítat se zkvalitnû-

ním zdravotní péãe. Lékafii bu-

dou nyní totiÏ provádût vy‰etfie-

ní, která jim dfiívûj‰í technika ne-

dovolovala. Pfiedev‰ím mohou

vy‰etfiovat cévy na jakémkoliv

místû tûla.

Nov˘ ultrazvuk je jedním z po-

sledních modelÛ japonské firmy

ve vy‰‰í stfiední tfiídû. „Díky nûmu
mÛÏeme roz‰ífiit ‰kálu sv˘ch v˘ko-
nÛ,“ uvedl primáfi radiodiagnos-

tického oddûlení Podhorské ne-

mocnice, a. s., R˘mafiov MUDr.

Tomá‰ Martínek. Oãekává, Ïe

stoupne i poãet vy‰etfiovan˘ch pa-

cientÛ. V souãasnosti jich na od-

dûlení vy‰etfií spoleãnû s lékafii

z gynekologicko-porodnického

oddûlení mûsíãnû více neÏ pût set.

„Nov˘ pfiístroj nám umoÏní
snadno diagnostikovat napfiíklad
zánût hlubokého Ïilního systému
dolních konãetin, postiÏení cév

konãetin pfii cukrovce ãi napfií-
klad lehce provést vy‰etfiení cév
krku pfii závrativ˘ch stavech,“
fiekl zástupce primáfie radiodia-

gnostického oddûlení Podhorské

nemocnice, a. s., R˘mafiov Mgr.

MUDr. Ivo Labónek. Lékafii ult-

razvukem mohou také vy‰etfio-

vat cévy v oblasti bfiicha. Pro ta-

to vy‰etfiení je pfiístroj vybaven

nejen potfiebn˘mi programy, ale

zejména speciální cévní sondou,

která pfii srovnání s bûÏn˘mi uni-

verzálními sondami poskytuje

mnohem kvalitnûj‰í moÏnosti

zobrazení. „Pfiístroj má rovnûÏ
jednoúãelovou vysoce kvalitní
sondu pro vy‰etfiení prsou. Dal‰í
sondu budou lékafii pouÏívat pro
vy‰etfiení gynekologická. Ve v˘-
bavû pfiístroje pochopitelnû ne-
chybí ani sonda bfii‰ní,“ vysvût-

lil Mgr. MUDr. Ivo Labónek.

Úplnou novinkou je to, Ïe pro

záznam obrázkÛ z ultrazvukové-

ho vy‰etfiení na novém pfiístroji

jiÏ nebudou zdravotníci potfiebo-

vat papírov˘ pás, na kter˘ se ob-

rázky tiskly. „Obrazová doku-

mentace z nového ultrazvuku se
ukládá v digitální formû na poãí-
taãov˘ pevn˘ disk,“ upfiesnil

Mgr. MUDr. Ivo Labónek.

Nemocnice tak získala první za-

fiízení, které je schopné práce

v prostfiedí PACS (Picture

Archiving and Communication

System - systém poãítaãového

zpracování a vyhodnocování ob-

razov˘ch dat získan˘ch pfii vy-

‰etfiení). Dokumentace je uloÏe-

ná na disku speciální pracovní

stanice, která umoÏÀuje nejen

prohlíÏení obrázkÛ, ale i dal‰í

práci s nimi. Lékafii budou mít

rovnûÏ daleko komfortnûj‰í prá-

ci pfii zhotovování textov˘ch po-

pisÛ vy‰etfiení. „V̆ hody systému
PACS poznají i na‰i pacienti, ne-
boÈ systém umoÏÀuje rychlou
a pohodlnou distribuci v˘sledkÛ
radiologick˘ch vy‰etfiení v rámci
nemocnice,“ dodal Mgr. MUDr.

Ivo Labónek. Simona Souãková,
tisková mluvãí

Podûkování
Dovolujeme si touto cestou podûkovat o‰etfiujícímu lékafii panu MUDr. B. Servusovi, pracovnicím Diakonie R˘mafiov a o‰etfiujícímu per-

sonálu a lékafiÛm nemocnice za obûtavost, kterou prokázali pfii léãení na‰í prababiãky M. Holzmannové z R˘mafiova.

Souãasnû dûkujeme v‰em, kdo jí vzdali ãest na její poslední cestû. Rodina Holzmannova a Zavadilova

·kolství

Na uãitele se nezapomíná
Motto: Komukoli prospûti mÛÏe‰, prospívej rád, moÏno-li celému svûtu. SlouÏiti a prospívati je vlastnost povah vzne‰en˘ch. 

Jan Amos Komensk˘

„Jó, bejt tak uãitelem, to by bylo
leháro, dva mûsíce prázdnin,
kaÏdé volno si pofiádnû uÏít, aÈ uÏ
jsou Vánoce nebo Velikonoce.
A co ..., ta dûcka bych nûjak zvlá-
dl a té práce zase tak moc není,“
mohli jiÏ nûkolikrát sly‰et nejen

ti, kter˘ch se tyto v˘roky pfiímo

dot˘kaly, ale i mnozí z nás, aÈ jiÏ

nûkde na ulici nebo u „siln˘ch

hospodsk˘ch rozhovorÛ“. Ruku

na srdce, nikdo z tûch nabubfie-

l˘ch „silákÛ“, kdyby do‰lo na lá-

mání chleba, by urãitû „lopatu“

za uãitelskou katedru nemûnil.

KaÏdého opravdového uãitele,

kter˘ to s dûtmi myslí váÏnû

a upfiímnû, si nesmírnû váÏím.

UÏ pro jejich lidsk˘ pfiístup a od-

hodlání dát dûtem do Ïivota zá-

klady vzdûlání a vytvofiit v jejich

mladé du‰i prostor pro lásku, cit

a porozumûní, hlavnû u tûch ne-

jmen‰ích. Uãitelé to nikdy ne-

mûli lehké, své Ïáky museli uãit

v kaÏdé dobû, aÈ jiÏ na stûnû vi-

sel obraz stafiiãkého mocnáfie ne-

bo se vyuãovalo nûmecky ãi se

do ‰koly chodilo s pion˘rsk˘m

‰átkem na krku.

Pevnû vûfiím, Ïe kaÏd˘ z nás 

alespoÀ jednou v Ïivotû potkal

kantora, na nûjÏ vzpomíná cel˘

Ïivot. Já osobnû tedy ano. Po

svûtû jich nechodí mnoho, ale

jsou. Existují. A Ïe existují také

v R˘mafiovû, jsme se mohli pfie-

svûdãit na slavnostním setkání

pedagogÛ ve Stfiedisku volného

ãasu (SVâ) ve stfiedu 29. bfiezna.

KaÏdoroãnû je SVâ ve spoluprá-

ci s mûstem R˘mafiov pofiádá

u pfiíleÏitosti v˘roãí narození fi-

lozofa, spisovatele, teologa a pe-

dagoga Jana Ámose Komenské-

ho (28. bfiezna). Tfii desítky po-

zvan˘ch uãitelÛ si v tento den

pfiipomenuly svÛj svátek. Mezi

nimi bylo také ‰est jubilantÛ,

ktefií buìto oslavili v˘znamné

v˘roãí, nebo v nejbliÏ‰í dobû od-

cházejí na zaslouÏen˘ odpoãi-

nek. S kytiãkou a blahopfiáním

pfii‰li za uãiteli místostarosta

R˘mafiova Jaroslav Kala, pfied-

sedkynû komise pro obãanské

záleÏitosti Kvûtoslava Sicová,

vedoucí odboru ‰kolství a kultu-

ry Leona Pleská a fieditelka SVâ

Marcela Pavlová.

UãitelÛm pfii‰ly zahrát a zazpívat

dûti ze Základní umûlecké ‰koly

Foto: archiv Podhorské nemocnice, a. s., R˘mafiov
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Kraj ocenil profesorku r˘mafiovského gymnázia ZdeÀku Sedláãkovou
V úter˘ 28. bfiezna se do Muzea

Novojiãínska sjelo 25 uãitelÛ

pÛsobících na ‰kolách Morav-

skoslezského kraje, aby pfievzali

ocenûní za svou pedagogickou

ãinnost. Odbor ‰kolství MSK,

kter˘ slavnostní akt pofiádal

u pfiíleÏitosti Dne uãitelÛ jiÏ po-

nûkolikáté, touto cestou usiluje

vyzdvihnout práci pedagogÛ, li-

dí, ktefií mají velk˘ vliv na mla-

dou generaci, a to zvlá‰tû tûch,

ktefií se sv˘m ÏákÛm a studen-

tÛm vûnují nejen bûhem vyuão-

vání, ale i mimo rámec sv˘ch

bûÏn˘ch povinností. Mezi oce-

nûn˘mi se jiÏ nûkolikrát objevili

profesofii r˘mafiovského gymná-

zia, letos se mezi pûtadvacet vy-

znamenan˘ch zafiadila dal‰í zá-

stupkynû této ‰koly, profesorka

ZdeÀka Sedláãková.

Mgr. ZdeÀka Sedláãková pÛsobí

ve ‰kolství uÏ dvacet let. Vy-

uãuje biologii, tûlocvik a zákla-

dy spoleãensk˘ch let a pofiádá

pro studenty i mimo‰kolní ãin-

nost, pfiedev‰ím sportovní (vede

volejbalov˘ krouÏek a zúãastnila

se vodáckého kurzu gymnázia),

ale také napfi. kurz první pomoci.

Mezi její nejv˘znamnûj‰í aktivi-

ty, za nûÏ byla letos krajem oce-

nûna pfiedev‰ím, patfií pravidelné

exkurze studentÛ do Muzea

Osvûtimi v Polsku a zapojení

pfiedmaturitních roãníkÛ do pro-

jektu PraÏsk˘ model OSN.

Poslednû jmenovan˘ projekt,

kter˘ nabízí studentÛm moÏnost

úãastnit se, byÈ simulovanû, fie-

‰ení závaÏn˘ch mezinárodních

problémÛ, kter˘mi se zab˘vají

politikové na nejvy‰‰í úrovni,

absolvují r˘mafiov‰tí gymnazisté

tento rok jiÏ podruhé. Podle slov

ZdeÀky Sedláãkové je na celé

akci nejpotû‰itelnûj‰í, Ïe se i stu-

denti z malého mûsta, jak˘m je

to na‰e, dokáÏou prosadit v kon-

kurenci nûkolika desítek ‰kol

z celé republiky, vãetnû prestiÏ-

ních praÏsk˘ch ústavÛ.

ZdeÀka Sedláãková získala oce-

nûní v kategorii V̆ razná pedago-

gická osobnost roku spoleãnû

s dal‰ími ‰esti uãiteli z celého

Moravskoslezského kraje (zb˘va-

jících osmnáct pedagogÛ bylo vy-

znamenáno za dlouhodobou tvÛr-

ãí ãinnost). Ceremoniál, na nûjÏ

byla spoleãnû s fieditelkou gymná-

zia Zdenou Kovafiíkovou pozvá-

na, mûl podle jejích slov vysokou

úroveÀ. Probíhal v krásném pro-

stfiedí novojiãínského zámku a je-

ho slavnostní ráz je‰tû podtrhla 

úãast prezidenta Václava Klause,

jenÏ osobnû pfiedával pedagogÛm

jejich ocenûní. Na otázku, zda ji

pfiítomnost prezidenta pfiekvapila,

ZdeÀka Sedláãková odpovídá:

„To, Ïe bude pfiítomen i prezident,
jsem se doãetla víceménû náho-
dou v novinách. Nebylo to pfiedem
ohlá‰eno a nûktefií vyznamenaní
to vÛbec netu‰ili.“ Václav Klaus

spolu s manÏelkou pfiijeli na osla-

vy Dne uãitelÛ bûhem své oficiál-

ní náv‰tûvy Moravskoslezského

kraje.

Po Jaroslavû Slaviãínské, která

pfiebírala ocenûní za pedagogic-

kou ãinnost od zástupcÛ kraje

a posléze i od ministrynû ‰kolství

v roce 2002, a po Vladimíru

Stanzelovi, jenÏ titul V̆ razné pe-

dagogické osobnosti získal loni,

je ZdeÀka Sedláãková jiÏ tfietím

uãitelem r˘mafiovského gymná-

zia, kter˘ se mÛÏe podobn˘m vy-

znamenáním pochlubit. Svûdãí

to o tom, Ïe se tato stfiední ‰kola

v rámci kraje mÛÏe pfiinejmen-

‰ím kvalitou sv˘ch pedagogÛ po-

ãítat mezi ty nejlep‰í. ZN

R˘mafiovská Matefiinka 2006
Proã Matefiinku pofiádat? Proto, aby

byla podpofiena tvofiivost a aktivita

dûtí, jejich citlivost a smysl pro krá-

su. Dne‰ní svût pln˘ povrchnosti,

pasivity, konzumu a agresivity po-

tfiebuje tyto hodnoty jako sÛl.

Oblastní festival R˘mafiovská

Matefiinka je souãástí 11. roãníku

celostátního festivalu Matefiinka

2006. Téma pro leto‰ní rok znûlo:

Sport - cviãení - zdravé dûti.

Leto‰ní roãník pofiádala M·

R˘mafiov, 1. máje 11, a SVâ R˘-

mafiov. Konal se 24. bfiezna pod zá-

‰titou starosty mûsta R˘mafiova

Petra Kloudy a zúãastnilo se ho 16

matefisk˘ch ‰kol z b˘valého okresu

Bruntál.

Dûti bûhem dvouhodinového pro-

gramu ukázaly, jak jsou ‰ikovné,

nebojí se Ïádného pohybu, ale

hlavnû Ïe ze svého vystoupení ma-

jí radost, mnohé nemohly ani do-

spat rána, jak se tû‰ily. A jejich ko-

mentáfie po skonãeném vystoupení

nemûly chybu: „... To jsme ale bor-

ci ...“

V‰em dûtem dûkujeme za jejich

krásná vystoupení a pfiejeme jim tu

zdravou dávku sebevûdomí do dal-

‰ích etap jejich Ïivota. Kantorkám

matefiinek patfií dík za to, Ïe vedou

dûti k radosti z pohybu a správné-

mu postoji k Ïivotu. Je‰tû jedno po-

dûkování patfií v‰em sponzorÛm,

bez jejichÏ pomoci by dûti nemoh-

ly dostat odmûny za dobfie vykona-

nou práci - i to patfií k Ïivotu.

Nejlep‰í vystoupení se pfiedstaví

v kvûtnu na celostátním festivalu

v Nymburce Matefiinka 2006. 

EvÏenie Resnerová

R˘mafiov pod vedením sv˘ch 

uãitelÛ Lenky Janou‰kové a Li-

bora Martiníka a fieditele Jifiího

Taufera. Bûhem koncertu ke Dni

uãitelÛ zaznûla celá fiada klasic-

k˘ch, lidov˘ch i moderních skla-

deb, závûr patfiil fiediteli Jifiímu

Tauferovi, kter˘ v improvizova-

né skladbû rozeznûl struny netra-

diãního nástroje sitár. Na bicí jej

doprovodil jako jeho host ‰éf bu-

benické skupiny Jumping Drums

a zakladatel bubenické ‰koly Ivo

Batou‰ek.

Dal‰ímu vzácnému hostu, uãiteli,

docentu praÏské FAMU a peda-

gogu Slezské univerzity v Opa-

vû, pfiedev‰ím pak uznávanému

a dlouholetému fotografovi

Jindfiichu ·treitovi ze Sovince

pfiipadl odpovûdn˘ úkol pronést

slavnostní pfiípitek. Zhostil se jej

skuteãnû se ctí. Poblahopfiál

v‰em uãitelÛm k jejich svátku,

vyzdvihl zásluÏnou ãinnost pe-

dagogÛ a pfiidal pfiání pevného

zdraví.

Souãástí oslavy byla expozice

v˘tvarn˘ch a keramick˘ch prací

zájmov˘ch krouÏkÛ SVâ. Spo-

leãnû s kytiãkou obdrÏeli osla-

venci i drobná dílka z keramické

dílny, kterou vede Eva Kudlá-

ková. Závûr oficiální ãásti patfiil

pozvání na raut a k neformální

besedû. Slavnostnû nazdobenou

tabuli pfiipravili Ïáci Stfiední ‰ko-

ly R˘mafiov, oboru kuchafi-ãí‰-

ník, pod vedením mistrové Jany

Egidové. JiKo

Foto: archiv Krajského úfiadu MSK
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Dal‰í úspûch TK Jes
V nedûli 26. bfiezna 2006 se v Olomouci uskuteãnila dal‰í soutûÏ pod

názvem „O hanáck˘ koláãek“. Pofiadatelem této akce byl taneãní sou-

bor Rytmus Olomouc a DÛm dûtí a mládeÏe v Olomouci. Taneãní sou-

bor Jes zastupovaly

Îaneta Szapovalová 

v kategorii dûtí - v˘-

razov˘ tanec a Nikola

âudovská v kategorii

mládeÏe - v˘razov˘

tanec.

Îanetka si ve své prv-

ní soutûÏi vedla v˘-

bornû a se skladbou

Klauní rej obsadila 

2. místo. Zku‰enûj‰í

Nikola pak získala se

skladbou Nero jedno-

znaãnû nejvy‰‰í oce-

nûní. Obûma tímto

je‰tû jednou blaho-

pfieji, dûkuji za krásné

v˘kony a rodiãÛm za

pomoc a podporu.

Alena Tome‰ková,
vedoucí TK Jes

Gymnázium R˘mafiov, ZU· R˘mafiov
a Spolek pro partnerskou spolupráci

mûsta R˘mafiova

zvou

na koncert

litevského dívãího sboru Au‰ra
a chlapecké vokální skupiny

ze stfiední ‰koly Panemuné v Alytusu

v pondûlí 10. dubna
v 17.00 v sále ZU·

Zazní litevské národní a muzikálové písnû
i slavn˘ sbor z opery Giuseppe Verdiho Nabucco

Stfiední ‰kola motivuje k boji s negativními jevy
JestliÏe je dítû rodiãi vedeno

k dobr˘m vzájemn˘m mezilid-

sk˘m vztahÛm a dûje se tak

i vhodn˘m pfiíkladem rodiãÛ, ne-

pfiímo je tak v dûtech pûstováno

umûní komunikovat a jednat

s lidmi. ZároveÀ se dûti uãí zdra-

vû se v komunikaci prosazovat,

mají schopnost vyjadfiovat svÛj

názor, b˘t nezávislí a mít úctu

k sobû sam˘m. U takto vybave-

ného dítû je daleko vût‰í pfiedpo-

klad, Ïe dokáÏe snadnûji odolat

okolnímu tlaku pfii experimentu

s drogou a dal‰ími negativními

jevy v souãasné dobû.

Rodinû dospívajícího dítûte

a vlastnû celé spoleãnosti jiÏ nû-

kolik let podává pomocnou ruku

Stfiední ‰kola R˘mafiov, která je

iniciátorem soutûÏe Negativní

jevy ve spoleãnosti. Îáci se v ní

aktivnû zapojují prostfiednictvím

literární nebo v˘tvarné soutûÏe

do diskuse o problematice drog,

alkoholismu a koufiení.

S nápadem uspofiádat soutûÏ

Negativní jevy ve spoleãnosti

pfii‰la ‰kola jiÏ v roce 1998/99.

U zrodu stála souãasná fieditelka

‰koly SoÀa Kováfiíková, tenkrát

je‰tû zástupkynû fieditele na ‰ko-

le, která nesla název Stfiední ze-

mûdûlské uãili‰tû, pozdûji Stfie-

dní odborné uãili‰tû a Odborné

uãili‰tû R˘mafiov. Na soutûÏ zís-

kala ‰kola grant od ministerstva

zemûdûlství a zúãastnili se jí Ïá-

ci ‰kol z celého Moravskoslez-

ského kraje, dokonce i ze vzdá-

lenûj‰ího okolí. „Od té doby, co
je zfiizovatelem ‰koly krajsk˘
úfiad, nemá soutûÏ tak velké za-
stoupení ‰kol. KaÏdá ‰kola si

soutûÏe podobného charakteru
organizuje spí‰e sama. Pozvali
jsme napfiíklad ‰koly v Bruntále,
Krnovû, Albrechticích, ale bohu-
Ïel jejich Ïáci nepfiijeli, coÏ je
urãitû velká ‰koda. Na druhé
stranû je pro nás pfiíjemn˘m pfie-
kvapením, Ïe leto‰ního roãníku
se poprvé zúãastÀuje Gymnázi-
um R˘mafiov,“ vyjádfiila svÛj

kladn˘ postoj k soutûÏi Nega-

tivní jevy ve spoleãnosti fieditel-

ka ‰koly SoÀa Kováfiíková. 

Leto‰ní regionální kolo soutûÏe

se uskuteãnilo ve stfiedu 29. bfie-

zna na Stfiední ‰kole v R˘mafiovû

a soutûÏ byla opût rozdûlena na

ãást literární a v˘tvarnou. Sou-

tûÏe se zúãastnily témûfi dvû de-

sítky soutûÏících z pofiádající Stfie-

dní ‰koly R˘mafiov, Soukromé

stfiední ‰koly Prima R˘mafiov, 

s. r. o., Gymnázia R˘mafiov

a Stfiedního odborného uãili‰tû

Zábfieh. Porota byla tvofiena zá-

stupci tûchto jednotliv˘ch ‰kol.

Ve‰keré práce se t˘kaly problé-

mu drog, alkoholu, vztahÛ mezi

lidmi, ‰kodlivosti koufiení, niãe-

ní Ïivotního prostfiedí a ‰ikany.

Vystoupení ÏákÛ v literární sou-

tûÏi bylo nároãné na pfiednes,

vlastní nápaditost a fantazii a po-

rota to nemûla pfii hodnocení 

a udûlování bodÛ vÛbec. V lite-

rární ãásti zvítûzil se svou prací

„Promarnûná láska“ Michal Pek,

kter˘ se v loÀském roãníku 

umístil na druhém místû. Dal‰í

vítûze, aÈ jiÏ v literární nebo v˘-

tvarné ãásti, zobrazuje níÏe uve-

dená tabulka.

Foto: archiv Z· R˘mafiov



Teì uÏ vím, Ïe mû mûla ráda,

a já myslel si, Ïe jen jako kamaráda.

Teì uÏ vím, Ïe mû nûkdo miloval,

a já hlupák to nepoznal.

Ode‰la, a já ji chci mít,

povûz mi, srdce, kam mám jít?

Teì chtûl bych se s ní smát,

touÏím ji za ruku brát

a také chtûl bych ji do kina zvát.

Poraì mi tedy, kterou cestou se mám dát?

Hledám její jemnou dlaÀ,

snad nepromûnila se v laÀ?

Hledám její lásku,

snad není v nûjakém klásku,

uvûznûna na poli?

Proã jsem se jen smál a ruku jí tfieba nepodal?

Proã jsem ji nepozval do kina?

VÏdyÈ je to urãitû má vina.

A ptám se lidí v okolí,

jestli ji nûkdo nevidûl, kdo to ví?

A tich˘m hlasem mi odpoví:

„Îivot jí smutek vzal,

kdyÏ nûkdo si sní jenom hrál.“

Mlãím. Vlastnû jsem nevûdûl, Ïe rád ji mám.

Vím to aÏ teì, v‰ak nic uÏ se nevrátí víc.

Chodím teì k jejímu hrobu

a vím, Ïe v‰echno je pryã.

Dívám se smutnû, jak tam roste petrklíã...

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2006

10

V˘sledky regionálního kola soutûÏe
âást literární:

1. Michal Pek S· R˘mafiov Promarnûná láska 95 bodÛ

Klára CtibÛrková

1. Vlaìka Bednáfiová S· Prima R˘m. Alkoholismus 95 bodÛ

Hana Navesniáková v rodinû

Petra Pfieãková

Lucie Schneiderová

2. Monika Foberová SOU Zábfieh Jak je lehké zaãít 94 bodÛ

3. Jana Havlanová S· R˘mafiov Îaneta 80 bodÛ

âást v˘tvarná:

1. Martina Trechová SOU Zábfieh Drogy na zemi 75 bodÛ

Lucie Dostálová

Irma Neveãefialová

2. Pavlína Hromadová Gymn. R˘m. Zamy‰lení 72 bodÛ

3. Regina âtvrtlíková Gymn. R˘m. NáboÏensk˘ 69 bodÛ

fanatismus

Je velká ‰koda, Ïe tato v souãasnosti velmi potfiebná soutûÏ, poukazující na ne‰vary hektické a anonymní doby, skonãí pouze u regionálního

kola. Kompetentní místa by se mûla zamyslet nad smysluplností soutûÏe, nad tím, co pfiiná‰í dne‰ním mlad˘m lidem, a pfiedev‰ím, zda by ne-

stálo uspofiádat její národní mutaci. JiKo

vítûzná literární práce

vítûzná v˘tvarná práce

Promarnûná láska
Michal Pek

Svût drog. Musí b˘t? Tvrdím, Ïe

ne. Ale jsou moÏná u nûkoho

v kapse, v se‰itû, pod kobercem,

v ‰uplíku. Kdyby mohly vydat

signál, byli bychom pfiekvapeni,

jak blízko jsou. Máme bohuÏel

mezi sebou otrlé, bezohledné

a dobfie zásobované dealery.

Do soukolí prodejcÛ drog, zvû-

davosti a ‰patné party se dostali

také dva mladí lidé, ktefií Ïili pro

svou lásku a mûli budoucnost

pfied sebou. Ta mohla mít po-

sloupnost - láska, svatba, dûti,

práce, ale najednou se zvrtla

a obrátila úplnû jin˘m smûrem.

Jako s figurkami na ‰achovnici si

s nimi zahrál nejdfiíve alkohol,

pak lehké drogy a posléze „pan

Pervitin“.

V partû se jen tak neodmítá, a tak

si hoch párkrát dal. Pak to ale

v‰echno (drogy i známost)

vzdal, ale jeho dívka, ta ho stále

milovala. Jednou si dala velkou

dávku a stûÏí do‰la domÛ.

Je sama v pokojíãku a najednou

si sama pro sebe povídá: „Proã

opou‰tí tû ten, co tolik miloval,

proã odchází pryã, a tolik slibo-

val... KdyÏ jej v‰ak ty miluje‰

dál a dál, ale on ten slib vûrnosti

zpátky vzal, chce‰ vysvûtlení,

proã to, co bylo mezi námi, uÏ

není? KdyÏ slzy jsou jako hrách

valící se, kdyÏ láska stále nevra-

cí se, chce‰ znát, kdo zavinil to,

Ïe On uÏ nemá tû rád? KdyÏ lás-

ka tvé vlastní dvefie zamyká,

vÏdyÈ to musí mít nûjakého viní-

ka... I já ho v‰ude hledala na ce-

lém svûtû, kaÏdé místo prolezla

zde na planetû. A teì jsem ho ko-

neãnû na‰la.Teì stojí pfiímo pfie-

de mnou a hledí mi do tváfie,

ztratila jsem ho kvÛli tady té po-

tvofie. Myslela jsem, Ïe zrÛdy

podobu má, a ona jako zoufalec

vypadá. Myslela jsem, Ïe má po-

dobu sanû, a ona na mû kouká

zoufale a odevzdanû.

Kfiiknu na ni: ‘Proã? Proã jsi to

udûlala? Proã jsi mi v‰echno

vzala? VÏdyÈ já pfiece moc dobfie

vím, Ïe jen díky tobû nejsem

s ním.’ Je tak obyãejná, jak se jí

to povedlo? Právû Ïivot mi zka-

zila, kfiiãím na ni: „Co jsi vlastnû

zaã?“ MÛj hlas protíná pláã.

Vtom vidím po její tváfii slzu sté-

kat, nedbám na to a fivu: ‘Ty bu-

de‰ pykat!’ Vtom vejde do poko-

je moje máma. Ptá se, na koho

mluvím, kdyÏ v pokoji jsem sa-

ma. Ptá se, co mû to jenom na-

padlo, kdyÏ v pokoji jsem jen já,

já... a zrcadlo.“

Vtom dívka upadla na koberec.

Pan Pervitin jí dává jen chvilku

a odná‰í si ji v náruãí. Chystá se

pfievzít nad ní úplnou moc tan-

cem smrti.

Po ãase na‰la matka deník, kde

bylo psáno o jednom chlapci.

Byla tam i adresa, a tak ji napad-

lo, Ïe mu ho pfiinese ukázat.

Setkání pro nûho bylo zdrcující.

Nesl je velmi tûÏce a v‰e si dával

za vinu. V zármutku pro ni sloÏil

báseÀ:

Promarnûná láska

KoláÏ: Stfiední odborné uãili‰tû Zábfieh na Moravû



Opilá Ïena putovala
na záchytku

V nedûli 19. bfiezna byli r˘-

mafiov‰tí policisté pfiivoláni do

jedné z místních restaurací, aby

zajistili silnû podnapilou Ïenu.

63letá Ïena pfii‰la do hostin-

ce a doÏadovala se alkoholu.

Vzhledem k jejímu stavu jí ãí‰-

ník odmítl vyhovût a vykázal ji

ven, ov‰em Ïena uÏ nebyla

schopna chÛze a zaãal obtûÏo-

vat hosty. Pfiivolaní policisté 

opilou Ïenu vyvedli z restaura-

ce a pokusili se kontaktovat je-

jí pfiíbuzné. Jejich snaha v‰ak

byla bezv˘sledná. Îenin stav

zaãal ohroÏovat její zdraví,

a proto ji policisté museli od-

vézt na záchytnou stanici do

·ternberka.

Za zlomen˘ kotník
trestní stíhání

R˘mafiov‰tí policisté pfiekvalifi-

kovali z pÛvodního pfiestupku na

podezfiení z trestného ãinu ublí-

Ïení na zdraví pfiípad, ke kterému

do‰lo 13. bfiezna veãer v R˘ma-

fiovû. 49let˘ muÏ, kter˘ v podna-

pilém stavu odcházel z bytu na

Bartákovû ulici od svého známé-

ho, za dosud nezji‰tûn˘ch okol-

ností na chodbû upadl a utrpûl

zlomeninu kotníku. Po‰kozen˘

uvádí, Ïe ho jeho známí mûli

Ïduchnout pfii obouvání, ale ti to

shodnû popírají. Zranûn˘ muÏ se

bude léãit 2 aÏ 3 mûsíce.

Dal‰í úvûrov˘ podvod
Ve stfiedu 29. bfiezna byl z trestné-

ho ãinu úvûrového podvodu obvi-

nûn 43let˘ muÏ z R˘mafiova.

Koncem prosince roku 2004 

uzavfiel na r˘mafiovské po‰tû 

úvûrovou smlouvu na ãástku 

15 tisíc Kã. Do smlouvy pfiitom 

uvedl, Ïe pracuje u Mûstsk˘ch

sluÏeb R˘mafiov s ãist˘m mûsíã-

ním pfiíjmem 10 725 Kã. KdyÏ ale

nehradil mûsíãní splátky, obrátil

se penûÏní ústav na údajného za-

mûstnavatele. Bylo ov‰em zji‰tû-

no, Ïe muÏ u uvedené spoleãnosti

nikdy nepracoval a Ïe je jiÏ od ro-

ku 1996 veden na úfiadu práce.

VyhroÏoval sebevraÏdou
V opavské psychiatrické léãebnû

skonãil 40let˘ muÏ z R˘mafiova,

kter˘ se v opilosti pohádal se

svou druÏkou a zaãal vyhroÏovat

sebevraÏdou. Hlídka policistÛ

vyjela k restauraci, kde se oba

zdrÏovali, a podezfielého zajisti-

la. Jeli-koÏ stále opakoval, Ïe se

obûsí, byl muÏ pfievezen k vyko-

nání dechové zkou‰ky. Lékafi zá-

chranné sluÏby poté rozhodl

o jeho umístûní na psychiatrii,

kam ho policisté je‰tû tent˘Ï ve-

ãer eskortovali.

Policie hledá svûdky
zranûní mladé Ïeny!

Dopravní policisté Ïádají o in-

for-mace svûdky události, ke

které do‰lo 17. listopadu 2005

v 17.35 na zastávce u Selika

v Bruntále, ve chvíli, kdy zde

stavûl mezimûstsk˘ autobus zn.

Mercedes (pfiepravní spoleãnos-

ti âSAD Ústí nad Orlicí) na pra-

videlné lince Praha - Ostrava.

Na zastávce pfiistoupilo nûkolik

cestujících, mezi nimi 25letá Ïe-

na. Ta po nastoupení do autobu-

su, jenÏ se mûl se ‰kubnutím

rozjet, upadla a utrpûla tûÏké

zranûní kolena, pro které se léãi-

la aÏ do konce leto‰ního února.

¤idiã autobusu ranûnou pfievezl

do nemocnice v Bruntále a poté

pokraãoval v jízdû ve smûru na

Opavu. Îádáme cestující, ktefií

uvedeného dne pfiistoupili do to-

hoto autobusu na zastávce

Bruntál-Seliko nebo jiÏ sedûli

v autobusu a byli svûdky událos-

ti, nechÈ kontaktují policii - DI

Bruntál, tel. 974 731 254, nebo

linku 158. Za spolupráci pfii vy-

‰etfiování dûkujeme.

Bûhem víkendu
byly ohlá‰eny

dal‰í krádeÏe lyÏí
Aãkoliv zima nám uÏ snad dává

vale, na horách se je‰tû lyÏuje.

Neub˘vá lyÏafiÛ, ale ani zlodûjÛ

lyÏafiského vybavení. Hosté re-

kreaãní chaty v Karlovû ohlásili

18. bfiezna krádeÏ ãtyfi párÛ lyÏí

v celkové hodnotû 36 tisíc Kã.

Zlodûj vnikl do lyÏárny zfiejmû

pomocí nalezen˘ch klíãÛ.

Prodavaãky si cukrárnu
uhlídaly

Dva mladíci ve vûku 21 a 15 let

byli v sobotu 1. dubna pfiistiÏeni

pfii krádeÏi v cukrárnû na námûs-

tí Míru v R˘mafiovû. Nebylo to

pfiitom poprvé, co se do této pro-

dejny vloupali. Na pÛdû budovy,

v níÏ cukrárna sídlí, na‰li klíãe,

které se shodovaly se zámkem

dvefií prodejny, a jejich pomocí

minimálnû sedmkrát po sobû

vnikli dovnitfi. Z poklady a pfií-

ruãní kasy vÏdy odcizili uloÏené

peníze. Jejich fiádûní zatrhla

teprve 1. dubna majitelka a pro-

davaãka, které si prodejnu hlída-

ly a ve chvíli, kdy oba mladíci 

odemkli dvefie, je pfiistihly pfii ãi-

nu. Následujícího dne byli zlo-

dûji obvinûni z trestného ãinu

krádeÏe.

Lupiã za sebou
nechal spou‰È

Do areálu na ulici 8. kvûtna

v R˘mafiovû se vloupal mezi 

23. a 27. bfieznem zlodûj. Nási-

lím vnikl do dvou budov uvnitfi

areálu a prohledal nûkolik kan-

celáfií. Pfiitom zdemoloval nûko-

likery dvefie, rozbil nûkolik oken,

zpfievracel nábytek a rozházel

v‰echny vûci. Bûhem svého pus-

to‰ení ukradl pouze láhev whis-

ky, nicménû na dvefiích a oknech

napáchal velké ‰kody, pfiesahují-

cí 27 tisíc Kã.

Dopravní nehody neopa-
trn˘ch cyklistÛ

V pátek 31. bfiezna do‰lo mezi

R˘mafiovem a Janovicemi k neho-

dû jízdního kola a Felicie. 80let˘

cyklista pfii odboãování na úãelo-

vou komunikaci nedal znamení

a pfiejel pfies stfied vozovky do le-

vé poloviny silnice pfiímo pfied 

osobním autem, které fiídil 47let˘

muÏ. Do‰lo ke stfietu a star‰í muÏ

utrpûl lehké zranûní. ZpÛsobená

‰koda ãiní cca 5 200 Kã.

Hned následujícího dne do‰lo na

parkovi‰ti v R˘mafiovû k podob-

né nehodû. 50let˘ muÏ, kter˘ jel

na kole po chodníku, chtûl zasta-

vit a zfiejmû ztratil stabilitu, ne-

zvládl fiízení a upadl na auto,

které jelo vedle nûj po silnici.

Cyklista nebyl zranûn, policisté

mu v‰ak namûfiili 2,46 promile

alkoholu. ZpÛsobená ‰koda ãiní

cca 5 000 Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál
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Stûhovaví andûlé
V˘stava Andûlé mezi nebem
a zemí, kterou jste si mohli pro-

hlédnout v r˘mafiovském muzeu

v prosinci loÀského roku, poslou-

Ïila jako v˘zdoba plesového sálu

ve Vrbnû pod Pradûdem. V únoru

se v˘stava pfiesunula do uniãov-

ské Nové galerie v místní ZU·.

Poté andûlé odletûli do Jeseníku,

kde na více neÏ mûsíc ozdobili

vestibul nemocnice. Jesenická

v˘stava bude zakonãena vernisá-

Ïí 24. 4., na níÏ zahrají spoleãnû

Ïáci r˘mafiovské a jesenické zá-

kladní umûlecké ‰koly.

V ãervnu si andûlé udûlají v˘let

do Spálova u Oder, kde se pfii

pfiíleÏitosti 10. festivalu MAF

(Mal˘ akustick˘ festival) slét-

nou na stromech kolem místního

kostela. Na závûr ‰kolního roku

spoãinou 18. ãervna 2006 na

stûnách kostela v Albrechticích

u R˘mafiova, kde se stanou sou-

ãástí velké pfiehlídky v˘tvar-

n˘ch prací, divadla a hudby

ZU· R˘mafiov. 

Mgr. Kamila H˘Ïová
Foto: archiv ZU· R˘mafiov
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Pfiipoj se - pohled zpût Obleva pfiinesla zkázu v podobû dal‰í
zfiícené stfiechy

Opravdu o velké smÛle mohou ho-

vofiit majitelé diskontní prodejny

H+H na ulici 1. máje. V dobû po-

sledních záchvûvÛ paní Zimy pfied

velkou oblevou, 26. bfiezna kolem

pÛl ãtvrté ráno, se prolomila ãást

sedlové stfiechy na budovû prodej-

ny o plo‰e asi 600 m2 a zároveÀ vy-

padnul lev˘ zdûn˘ ‰tít budovy.

„Sedlová stfiecha byla prolomena
po pÛvodní rovnou stfiechu objektu.
V dobû propadnutí stfiechy se v pro-
dejnû ani kolem ní nenacházela

Ïádná osoba. K Ïádnému zranûní
osob tedy nedo‰lo,“ konstatovala

tisková mluvãí Policejního fieditel-

ství v Bruntále Lucie Kra‰teniãová.

Po prolomení stfiechy zaãala do

prodejny stropem zatékat voda. Na

místû zasahovaly hasiãské záchran-

né sbory z R˘mafiova a Bruntálu

a místní dobrovolní hasiãi. Na do-

poruãení vy‰etfiovatele HZS byla

prodejna odpojena od plynu a elek-

trického proudu. Hmotná ‰koda ne-

byla dosud vyãíslena. JiKo

Jsme rádi, Ïe i v dne‰ní dobû

jsou mladí lidé, ktefií mají touhu

a chuÈ o pomoci druh˘m jen ne-

mluvit, ale opravdu nûco udûlat.

Skupina studentÛ vûnovala svÛj

voln˘ ãas dûtem z Dûtského do-

mova Janovice u R˘mafiova,

a nebyla to jedna nebo dvû ná-

v‰tûvy, ale pravidelná ãinnost

s dûtmi, která mnohdy nebyla

jednoduchá.

Studenti zajistili pro dûti pravi-

delné cviãení na balonech, cvi-

ãení pro rodiãe s dûtmi a v˘uku

plavání v aquacentru. V‰echny

tyto ãinnosti absolvovali s dûtmi

jako jejich aktivní pomocníci.

Kromû toho se vûnovali dûtem

pfii v˘tvarn˘ch ãinnostech, na

které zajistili materiál.

PfiestoÏe nûkdy tro‰ku zaskfiípaly

organizaãní domluvy a vzájemné

pochopení, byl tento projekt vel-

k˘m pfiínosem pro dûti a doufá-

me, Ïe i pro studenty.

Mgr. Alena Horká

Malé ohlédnutí za velk˘m vítûzstvím
Zkuste se zamyslet, jestli v dne‰ní

uspûchané dobû máte je‰tû ãas po-

zastavit se nad rÛznou Ïivotní 

úrovní a situací lidí kolem sebe,

bez ohledu na jejich vûk, barvu

pleti nebo sociální postavení.

Nemám na mysli pouze globální

problémy, ale i tfieba na‰e krásné

mûsto se v‰emi jeho obyvateli.

Nebo naopak patfiíte k tzv. „lidem

ekonomick˘m“, ktefií hledají nové

pfiíleÏitosti a moÏnosti, jak správ-

nû a úãelnû vyuÏít peníze, které

nabízejí velké spoleãnosti formou

rÛzn˘ch grantÛ a tendrÛ?

Víte, Ïe kdyÏ tyto dvû skupiny

zcela odli‰nû sm˘‰lejících lidí dají

hlavy dohromady, vznikne úÏasn˘

projekt, jenÏ skuteãnû pomÛÏe li-

dem, ktefií to potfiebují? O jeden

takov˘ projekt se zaslouÏila skupi-

na mlad˘ch lidí (ãásteãnû tvofiená

i studenty SSO· Prima, s. r. o.),

ktefií ke v‰emu ani nemají trvalé

bydli‰tû v na‰em mûstû, ale chtûli

lépe a smysluplnûji vyuÏít svÛj

voln˘ ãas a vyzkou‰et si tuto pro

jejich generaci ménû obvyklou ak-

tivitu.

Jednalo se o 4. roãník programu

Make a Connection (www.pripoj-

se.cz), kam zasílají uchazeãi ve

vûku 16 - 24 let své projekty (letos

asi 200). Za Moravskoslezsk˘ kraj

bylo schváleno 17 vítûzn˘ch pro-

jektÛ, mezi nimiÏ byl i projekt na-

‰í skupiny s názvem „Zase pfiijde

den, kdy láska vrátí se k nám ...“,

ojedinûl˘ sv˘m nápadem zamûfiit

se na dûti z Dûtského domova

(DD) v Janovicích ve vûku 3 - 6

let, o nûmÏ jsme se zmiÀovali jiÏ

v pfiedchozích ãíslech Horizontu.

Pozorní ãtenáfii si jistû vzpomenou

na akce a ãinnosti, které v rámci

tohoto projektu probíhaly: - Letní

dovádûní (obdoba Dne dûtí se za-

pojením ‰iroké vefiejnosti);

- Zimní radovánky;

- Mal˘ umûlec (v˘tvarné ãinnosti

s netradiãními materiály);

- Cviãení rodiãÛ s dûtmi (opût se

zapojením vefiejnosti);

- Lekce plavání v Aquacentru

Slunce;

- Lekce cviãení s gymbally.

Úãelem tohoto projektu bylo hlav-

nû pomoci dûtem z DD, oÏivit je-

jich kaÏdodenní reÏim a umoÏnit

jim poznat nové prostfiedí, nové

ãinnosti, seznámit se s nov˘mi lid-

mi a nauãit je nûco nového, coÏ se

nám doufám podafiilo.

V̆ zva to ale byla i pro na‰i skupi-

nu; jestli v‰e dokáÏeme organizaã-

nû zajistit, navázat s dûtmi kon-

takt, komunikovat s lektorkami

i personálem DD. Musíme si pfii-

znat, Ïe nebylo vÏdy v‰echno dle

na‰ich pfiedstav, ale ani pfiedstav

v‰ech zúãastnûn˘ch osob. Byla to

pfieci jen „první vla‰tovka“ (i pro

DD v Janovicích) a nikdo ze zú-

ãastnûn˘ch osob nemûl Ïádné zku-

‰enosti v tomto smûru, ale postu-

pem ãasu se spousta „‰umÛ“ a ko-

munikaãních, organizaãních i pro-

vozních pfiekáÏek vyjasnila.

Proto bychom na tento projekt

chtûli navázat a úãastnit se leto‰ní-

ho roãníku programu Make

a Connection s dal‰ími nápady.

ZároveÀ bychom tímto chtûli oslo-

vit pfiípadné zájemce o budoucí

projekt (buì s úmyslem navázat

na dosavadní projekt, nebo vytvo-

fiit nov˘ pro jinou skupinu lidí)

a podûlit se s nimi o své zku‰enos-

ti. Uvítali bychom i rÛzné nabídky

pfiípadn˘ch sponzorÛ, protoÏe cí-

lem úãasti v programu Make

a Connection je nejen ãerpat fi-

nance z úspû‰ného grantu, ale téÏ

hledat nové moÏnosti financování

(fundraising).

Závûrem bychom chtûli podûko-

vat za spolupráci, vstfiícnost a trpû-

livost pfii realizaci na‰eho projektu

Alenû Macháãkové, která vedla

kurzy plavání, Lence ·tefkové

a Ivanû Klementové, které vedly

cviãení s dûtmi, Petfie Tesafiové

(gymbally), personálu Aquacentra

Slunce, TJ Jiskra a personálu DD

v Janovicích.

Projektu se zúãastnili tito studenti:

Zuzana Vrbíková, Andrea

âecháková, Hanka Kubelková,

Zuzana Janou‰ková, Martina

Stryková, Lucie Knejpová, Dana

Badalová, Zdenka VaÀková, Lucie

HyÏíková, Tereza Králíková,

Barbora NepoÏitková, Petra

Veliãková, Petra KlvaÀová, Ivana

Klime‰ová, David Kuãera, Lucka

Spáãilová, Pavel DoleÏal, Petr

Mareãek, Rostislav ·ubert, SoÀa

Stryková, Jaroslava Potyková,

Jirka Sná‰el, Barbora Potyková.

Snad nashledanou pfii realizaci

dal‰ího vítûzného projektu.  

Ing. Ludvika Matzkeová

Foto: archiv studentÛ v projektu Pfiipoj se

Foto: Miroslav Dulaj



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
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Známá i neznámá v˘roãí
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7. 4. Svûtov˘ den zdraví, v˘roãí zaloÏení Svûtové zdravot-
nické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950

8. 4. Mezinárodní den RomÛ, vyhlá‰en na 1. romském kon-
gresu v roce 1971, u nás se slaví od roku 2001

9. 4. 1626 zemfi. Francis Bacon, anglick˘ filozof (nar. 22. 1. 1561)

- 380. v˘roãí úmrtí

9. 4. 1821 nar. Charles Baudelaire, francouzsk˘ básník, kritik 

a esejista (zemfi. 31. 8. 1867) - 185. v˘roãí narození

9. 4. 1891 nar. Vlasta Burian, herec a zpûvák (zemfi. 31. 1. 1962) 

- 115. v˘roãí narození

12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, v˘roãí
prvního letu ãlovûka do vesmíru v roce 1961, slaví
se od roku 1969 (viz ãlánek uvnitfi novin)

13. 4. 1906 nar. Samuel Beckett, irsk˘ spisovatel a literární teoretik, 

nositel Nobelovy ceny (zemfi. 18. 9. 1989) - 100. v˘r. nar.

13. 4. 1981 zemfi. Jifií Schelinger, zpûvák (nar. 6. 3. 1951) - 25. v˘r. úm.

14. 4. 1986 zemfi. Simone de Beauvoir, francouzská prozaiãka a fi-

lozofka (nar. 9. 1. 1908) - 20. v˘roãí úmrtí

15. 4. 1901 zemfi. Václav BroÏík, malífi (nar. 5. 3. 1851) - 105. v˘r. úm.

16. 4. Mezinárodní den hlasu, slaví se od roku 1999
16. 4. 1911 zemfi. Josef Richard Vilímek st., publicista, knihkupec 

a nakladatel (nar. 1. 4. 1835) - 95. v˘roãí úmrtí

16. 4. 1921 nar. Peter Ustinov, anglick˘ herec, reÏisér a spisovatel 

(zemfi. 28. 3. 2004) - 85. v˘roãí narození

16. 4. 1921 zemfi. Bohumil Kuãera, první ãesk˘ jadern˘ fyzik (nar. 

22. 3. 1874) - 85. v˘roãí úmrtí

17. 4. 1826 nar. Vojtûch Náprstek, vlastenec, sbûratel, cestovatel 

a mecená‰ (zemfi. 2. 9. 1894) - 180. v˘roãí narození

18. 4. Mezinárodní den ochrany památek a historick˘ch
sídel, slaví se od roku 1984 podle doporuãení
UNESCO z roku 1983

18. 4. 1556 do klá‰tera u sv. Klimenta v Praze (dne‰ního Klemen-

tina) pfii‰lo prvních dvanáct pfiíslu‰níkÛ jezuitského
fiádu - 450. v˘roãí (viz ãlánek uvnitfi novin)

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Adam Mádr ..................................................................... R˘mafiov

Nikolas Kavka ................................................................. R˘mafiov

·tûpán ·ed˘ .................................................................... R˘mafiov

Jakub Volek .................................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Milada Mofikovská - R˘mafiov ............................................. 80 let

Alena Vávrová - R˘mafiov .................................................... 80 let

Josef Gerhard - R˘mafiov ..................................................... 81 let

·tefan Lipka - Janovice ........................................................ 81 let

Miroslava Tylová - R˘mafiov ................................................ 82 let

Josef Talián - R˘mafiov ......................................................... 86 let

AlÏbûta Valachová - R˘mafiov .............................................. 88 let

Josef Musil - R˘mafiov .......................................................... 92 let

Rozlouãili jsme se
Drahomíra Poláchová - Stará Ves .......................................... 1953

Anna Fabriková - Re‰ov ......................................................... 1926

Marie Holzmannová - R˘mafiov ............................................. 1912

Marie V‰ianská - R˘mafiov ..................................................... 1932

Matrika MûÚ

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - duben 2006

10. 4. 13.00 klub SVâ Vafiení v klubu

10. 4. 16.45 SVâ Velikonoãní turnaj ve stol. tenise

11. 4. 8.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

12. 4. 15.00 SVâ SchÛzka chovatelského krouÏku

13. 4. 10.00-12.00 SVâ Velikonoãní dílna pro dûti

- malování kraslic

- velikonoãní ozdoby

15. 4. 8.30 SVâ 5. roã. Velké ceny R˘mafiova

ve stol. tenisu

18. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

19. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

19. 4. 15.00 SVâ SchÛzka chovatelského krouÏku

21. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

22. 4. 14.00-16.00 SVâ Cviãení s míãem

24. 4. 8.00 kino Sonety W. Shakespeara

- gymnázium, Prima

24. 4. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

26. 4. 15.00 SVâ SchÛzka chovatelského krouÏku

27. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

28. 4. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

29. - 30. 4 V̆ stava keramiky a paliãkování

v Ozimku
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

PÛjãovní doba knihovny:
Po 9-17, Út 9-17, St - zavfieno, 

ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11

Mûstská knihovna R˘mafiov
vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ

„Namaluj pohlednici R˘mafiova“

SoutûÏit se bude v kategoriích: - 1. - 5. roãník
- 6. - 9. roãník
- Dospûlí

Práce odevzdávejte na formátu A5 do 27. 4. 2006

V nedûli 9. dubna konãí v˘stava
Veroniky Psotkové a Vladimíra Hally

NNNN oooo vvvv áááá vvvv ˘̆̆̆ ssss tttt aaaa vvvv aaaa
15. dubna - 17. kvûtna

Miloslav PoÏár a jeho hosté
Miloslav PoÏár (nar. 1946)

- v˘stava k 60. narozeninám v˘znamného 

r˘mafiovského v˘tvarníka

a fotografa a jeho pfiátel 

z okruhu volného sdruÏení Octopus.

V̆ stava bude zahájena 

v sobotu 15. 4. 2006 v 16.00
a potrvá do 17. kvûtna.

sobota 8. dubna 19.30

V moci ìábla
Thriller/horor (USA 2005)

Pfiíbûh pojednává o dramatickém soudním líãení s faráfiem souzen˘m

za nedbalost, která vyústila ve smrt údajnû posedlé dívky.  

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 15. dubna 19.30

Co je ‰eptem
Komedie (USA 2005)

Sarah má v Ïivotû pofiádn˘ chaos. A navíc ji teì ãeká nûjak˘ ãas strá-

ven˘ s rodinou, neboÈ její sestra se vdává. Je‰tû Ïe tam bude babiãka

Katherine. Ta ov‰em v nestfieÏené chvíli prozradí jednu starou histor-

ku, jeÏ v˘raznû mûní pohled na skuteãnou identitu Sarah. Hrají: 

J. Aniston, K. Costner, S. McLaine.  Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 22. dubna 19.30

Panic je na nic
Komedie (âR 2005)

Pfiíbûh tfií ‰estnáctilet˘ch kamarádÛ, ktefií je‰tû nejsou muÏi, ale dût-

ství uÏ mají za sebou. Komedie plná lechtivého humoru, pfiekvapi-

v˘ch situací a vtipn˘ch hlá‰ek. Pfiístupn˘ od 15 let

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici
Otevfieno kaÏd˘ den

od pondûlí do pátku 14.00 - 21.00;
soboty a nedûle vãetnû svátkÛ 10.00 - 21.00

Podrobné informace 
na www.hotelslunce.jeseniky.com

Plaveck˘ bazén, dûtské brouzdali‰tû, finská sauna,
horká pára, whirlpool vana, perliãková lázeÀ,

odpoãívárna a bar.

MasáÏe - sauna
Obãanské sdruÏení Wellness 
pro zdraví a dobrou náladu

(u Edrovického rybníka)

Provozní doba:

âtvrtek (Ïeny)  15.00 - 21.00
Pátek (muÏi)  15.00 - 21.00

VODNÍ AEROBIK
V KRYTÉM BAZÉNU V B¤IDLIâNÉ

KDY? - kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00

POMÒCKY - aqua rukavice a pásy - v cenû cviãení

Cviãení napomáhá ke sníÏení hladiny krevního tlaku,
ke zlep‰ení srdeãní funkce a ke zrychlení hojiv˘ch

procesÛ svalÛ, ‰lach, kostí a kloubÛ.
Cviãení je vhodné pro v‰echny vûkové

i váhové kategorie.

Informace na tel.: 737 241 299

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Plavání pro vefiejnost v dubnu

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 18.30 hod.

Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

Foto: Miloslav Marek
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Po odchodu Klippela se stal jeho

nástupcem pfiíslu‰ník ‰vábského

rodu Agustin Osvald z Liech-
tensteina (asi 1590 - 1663), s ra-

kousko-moravsk˘m kníÏecím

rodem jej v‰ak pojí jen shoda

pfiídomku, nikoli pfiíbuznost. Od

svého pfiedchÛdce Klippela se

nápadnû li‰il. PfiestoÏe byl kom-

turem v Hornecku, mûl málo

spoleãného s fieholí, slouÏil celé

roky jako dÛstojník a pozdûji

plukovník císafiské armády. Ve

vystupování na slovo vzatého

vojáka lze na rozdíl od kolegÛ

v ãele Ïoldnéfisk˘ch armád pozo-

rovat místy aÏ vzácnû archaické

rytífiství, snad vyvolané rodinnou

v˘chovou. Na druhé stranû pÛso-

bil v hospodáfiství a organizaci

spí‰e jako slon v porcelánu, ne-

zajímalo jej ani jedno, ani druhé.

Jeho váleãné zku‰enosti v kom-

plikovaném období v‰ak mûly

nesporné opodstatnûní. 14. ãerv-

na 1642 ·védové Lenarta

Torstensona obsadili Olomouc

bez boje a na pouh˘ mûsíc.

Boufie se zatím pfiehnala, ale

pfií‰tího roku zaãalo b˘t hÛfie.

V ãervnu 1643 se Torstenson na

Moravu vrátil. JiÏ 20. ãervna vy-

slal k Bruntálu jízdní pluk gene-

rála Mofiice Wrangela, ale ten

zaznamenal jen minimální úspû-

chy, tvrdû odraÏen uÏ vynikající

a dobfie vyzbrojenou sovineckou

posádkou v ãele s Janem Höp-

perem a zdatn˘m místodrÏitelem

Liechtensteinem. Pokraãuje mo-

dernizace fortifikaãního systé-

mu. Osvald z Liechtensteina ne-

chal vystavût v pfiedpolí hradu

pfiedsunutou pevnÛstku, jeÏ se

po nûm naz˘vá Liechten‰tejnka,

a s hradem ji spojila podzemní

chodba. Torstenson si nechce

ponechat nebezpeãnou pevnost

v t˘le, má obavy, aby mûsta

Olomouc a Uniãov, jichÏ se opût

zmocnil, neohroÏoval pevn˘

Sovinec. VzpomeÀme, co hrÛzy

nahánûl hrad katolick˘m Olo-

mouãanÛm za husitsk˘ch válek.

První ‰védské oddíly se objevily

u Sovince jiÏ na konci ãervna,

ale hradní posádka ãítající 600

dobfie vyzbrojen˘ch a zku‰en˘ch

vojákÛ je pfiivítala tak hustou

palbou, Ïe se museli stáhnout

mimo dostfiel. 17. záfií 1643 sto-

jí Torstenson v Louãce znovu,

ale s mohutnou silou 8000 po

zuby ozbrojen˘ch bojovníkÛ do-

provázen˘ch markytánkami a dal-

‰í verbeÏí pfiiÏivující se na pad-

l˘ch i Ïiv˘ch. Zb˘vá mu pÛlho-

dinka pochodu. Zaãíná obléhání

Sovince. Posádka chránûná pev-

n˘mi zdmi se snaÏí ·védy odra-

dit mohutnou dûlostfielbou

a ohnûm mu‰ket. Nepfiátelé se

zprvu marnû pokou‰í dob˘t hrad

koordinovan˘mi útoky z jihu

a v˘chodu. Burácí, fivou a bl˘s-

kají dûlostfielecké baterie ·védÛ

u vápenky poblíÏ lomu a vytrva-

le vrhají na Sovinec aÏ tfiímetrá-

kové projektily, litinové i ka-

menné koule. Liechten‰tejnka

zahalená prachem je zanedlouho

z pÛle zbofiena a stává se nehaji-

telnou. 20. záfií ji posádka opou-

‰tí podzemní chodbou, niãí za

sebou zbytky vûÏe a posiluje ka-

marády v hlavní pevnosti.

22. záfií mûní ·védové dosavad-

ní taktiku, pfiiváÏejí dal‰í dûla,

budují jiÏ tfietí baterii na

·ibeniãní hofie a ostfielují hradní

hlásku, dosud dominující vûÏ,

a po‰kozují ji. Podle ‰védsk˘ch

dûlostfielcÛ je moÏno fiídit si ho-

dinky, stfiílí od jedné do pûti ho-

din odpoledne a pokraãují dál po

celou noc. Na obou stranách pfii-

b˘vá spousta ranûn˘ch. 1. fiíjna
stfiílí v‰echny tfii baterie od vá-

penky i ze ·ibeniãní hory, od 

6 do 12 pfiilétají do prostoru pev-

nosti rozÏhavené Ïelezné koule

a zapalují stfiechy. Rána za ra-

nou, svi‰tûní stfiel, v‰ude létá ka-

mení, zlomky cihel i stfiepiny

kartáãov˘ch stfiel, mezi tím se

plazí ãpav˘ koufi z d˘mavého

stfielného prachu, úpí ranûní

a volají o pomoc, modlí se, lze

zaslechnout jména dávno zapo-

menut˘ch matek, jiní leÏí bez

hnutí v neuvûfiiteln˘ch pozicích.

Pfiilétají kamenné projektily

s granáty, tfií‰tícími se dut˘mi

Ïelezn˘mi koulemi, jejichÏ stfie-

piny pfiedev‰ím zraÀují a zabíjí

obránce pevnosti.

Dovleãení horníci spolu s vojáky

nepfiítele zatím chvatnû hloubí

pod hradbami podkopy, údery

‰piãákÛ v celkové vfiavû zanika-

jí, jen málokdy zachytí obránci

nárazy Ïeleza na kámen v podze-

mí. Vyhloubené chodby v nepfií-

li‰ kvalitní vápenité horninû drÏí

zatím dfievûné vzpûry. Na konec

podkopÛ vláãí ohlu‰ení, zpocení

a tûÏce d˘chající lidé z‰edlí ‰pí-

nou soudky se stfieln˘m prachem

a pfiipevÀují k nim dlouhé dout-

náky. Pfiipravují se v˘buchy, kte-

ré zpÛsobí, Ïe se zdi sesují do 

uvolnûného prostoru. Stfielba jiÏ

zniãila ve‰keré vnûj‰í záchytné

opevnûní, z palisády zb˘vají jen

ohofielé pah˘ly.

·védové dorazili k hradu. 4. fiíj-
na dopadají na hrad zápalné stfie-

ly, snad smolné vûnce, aÏ do pá-

té odpoledne, zapalují proutûné

pletení a ‰ancovní ko‰e, hloubí

se dal‰í podkopy, ale obránci se

snaÏí je‰tû celou noc zabránit vo-

jákÛm protivníka pfiilnout ke

hradbám a zahnat lidi pfiipravují-

cí se zaãít s dal‰ími podkopy.

Znavená posádka se pofiád je‰tû

drÏí s vynaloÏením posledních

sil a odpovídá stfielbou, hloubí

téÏ protipodkopy, jeÏ zatím zÛ-

stávají nevyuÏity. V podobn˘ch

pfiípadech dochází v podzemí

k stfietnutím, kdyÏ se chodby ná-

hle propojí, na Sovinci to není

známo. Proti hradu bylo vystfie-

leno jiÏ kolem tisíce osmnáctili-

berních koulí. Lichten‰tejnka je

v troskách, ãást hradeb zniãena.

6. fiíjna je jiÏ zcela jasné, Ïe se

hrad proti moderní ‰védské tech-

nice, taktice a pfiesile neubrání.

JiÏ dva t˘dny dennû útoãí

·védové zcela bez úspûchu, kaÏ-

d˘ útok je krvavû odraÏen.

Teprve kdyÏ se po v˘buchu v pod-

kopech sesula dal‰í ãást hradeb-

ních zdí a odpor je jiÏ nemoÏn˘,

z hradu vychází vyjednavaãi

s bíl˘m praporem. Zdrcen˘, bez-

mocn˘ a navíc váÏnû zranûn˘

Osvald z Liechtensteinu podepi-

suje kapitulaci. Stateãná posádka

si získala úctu ‰védského protiv-

níka, a mÛÏe tedy odejít se zbra-

nûmi a vlajícími praporci ‰palí-

rem vyãerpan˘ch vítûzÛ. Zabito

nebo ranûno dvaasedmdesát 

obráncÛ a ·védÛ padlo kolem

dvou stovek. Jen legenda o náh-

robním kameni a rovu padlého

‰védského dÛstojníka vedle ces-

ty do nedalekého Karlova je

mylná, jedná se o selsk˘ mezník

s nevelk˘m vytesan˘m kfiíÏkem.

·védové získali na Sovinci

ohromnou kofiist vãetnû kvalit-

ních zbraní, kterou odvezli na

ãtyfiiceti po vrch naloÏen˘ch vo-

zech do hlavního stanu generála

Torstensona ve Velkém Hlohovû,

ale pro ‰védskou posádku zÛstalo

na hradû je‰tû ohromné mnoÏství

potravin vãetnû 200 000 mûfiic

Ïita. TûÏko v‰ak vûfiit Beckov-

skému, kter˘ tvrdí, Ïe ke kofiisti

patfiil i neuvûfiiteln˘ milion zla-

t˘ch. Takovou ãástkou v hoto-

vosti nemohl fiád, v˘znamn˘ vû-

fiitel panovníka, nikdy dispono-

vat, nadto v jediné pevnosti.

Zanedlouho dob˘vají ·védové

i Rab‰tejn a R˘mafiovsko se oci-

tá v krut˘ch kle‰tích. Pozdûji dal

Liechtenstein postavit poutní

kostelík na Uhlífiském vrchu

u Bruntálu jako díkÛvzdání za

svou záchranu. Liechtenstein se

stal terãem obviÀování od císafi-

sk˘ch, Ïe neprokázal dostateã-

nou stateãnost ani vytrvalost.

Velmistr se snaÏil vinu pfiesu-

nout na generála Gallase, kter˘

bojoval u Prostûjova a nedokázal

pfied obleÏením zavãas prorazit

na Sovinec s nutn˘mi zásobami

stfieliva. Nesmysln˘ spor záhy 

odeznûl.

Osvald Liechtenstein nyní pfie-

vzal obranu bruntálského zámku

·védové a nûmeãtí rytífii
Z historie

MístodrÏící Augustin Osvald
z Lichtensteina (1641 - 1653)

Jan Ka‰par z Ampringenu, velmi-
tr fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ (1664 -
1684)
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a velí zde je‰tû 1,5 roku. ZároveÀ

svou poráÏku oplatil ·védÛm

tím, Ïe je vyhnal z Opavy a Kr-

nova. Tím v‰ak nic neskonãilo,

14. - 16. dubna 1645 se objevilo

pfied Bruntálem 700 jezdcÛ a 300

pû‰ákÛ v ãele se ‰védsk˘m veli-

telem Olomouce Valentinem

Winterem. Mûsto hájené dokon-

ce dragouny, mû‰Èany, ba i vel-

mistrem fiádu arcivévodou Leo-

poldem Vilémem Rakousk˘m se

ubránilo za cenu vypáleného

pfiedmûstí a okolních vesnic. 

25. fiíjna v‰ak pfiitrhla celá ‰véd-

ská armáda s proslul˘m generá-

lem Königsmarkem. Bruntál‰tí

se opût stateãnû bránili, ale ten-

tokrát zcela marnû. Rozzufiení

·védové mûsto dobyli, vyplenili

a vypálili. Jen zámek zÛstal 

uchránûn a usadila se v nûm ‰véd-

ská posádka kapitána Oldenbur-

ga aÏ do pÛle bfiezna 1646.

Pohromou se v‰ak stal útok

‰védsk˘ch jednotek plukovníka

Mohra a generála Millera, kter˘

pozdûji neslavnû proslul mar-

n˘m obléháním âenstochové

(1655). 26. - 27. bfiezna 1648 se

Bruntál‰tí opût zvedli k obranû.

Následky byly hrozné, ãást zám-

ku zniãena po základy, hradby

mûsta spolu se tfiemi branami po-

bofieny, aby se jiÏ mû‰Èané ne-

mohli stavût na odpor. K dovr‰e-

ní v‰eho se stalo mûsto obûtí

·védÛ je‰tû 23. ãervna 1648, kdy

1800 ·védÛ vykradlo i to málo,

co po pfiedchozích katastrofách

je‰tû zbylo.

Mezitím bylo uzavfieno proza-

tímní pfiímûfií, ale od 24. fiíjna

1648 zÛstávajícím ·védÛm mu-

selo království vyplácet váleãné

náhrady (?!). Pro zuboÏenou ze-

mi to znamenalo 42 000 zlat˘ch

mûsíãnû za to, Ïe se nemuseli dá-

le bát v˘palného a kontribucí. Po

celkovém vyãerpání Evropy uza-

vfien vestfálsk˘ mír v Münsteru.

Jan Amos Komensk˘ podnikl

poslední pokus o obnovu samo-

statnosti ãeského království.

Marnû spoléhal na ‰védského

kancléfie Oxenstiernu, nemûl uÏ

vliv, velmocenské zájmy a v‰eo-

becná únava z války udûlaly své.

Ratifikace vestfálského míru

probûhla 18. února 1649 a od té

chvíle kontroloval aÏ do r. 1651

dodrÏování a plnûní mírov˘ch

podmínek norimbersk˘ exekuãní

snûm.

Celkové ztráty v âechách a na

Moravû byly fatální. Vypáleno

280 zámkÛ, 1100 vesnic, zemi 

opustilo 100 - 150 000 lidí, ztrá-

ty na Ïivotech v jednotliv˘ch

místech dosáhly 25 - 80 % oby-

vatel v nejpostiÏenûj‰ích oblas-

tech. R˘mafiovsko bylo postiÏe-

no vedle devastace lidsk˘ch sí-

del „jen“ padesátiprocentní ztrá-

tou lidí, snad díky odlehlosti

a krat‰í dobû válãení. V celé ze-

mi se opût objevil mor. 10. záfií

1649 koneãnû odchází ·védové

z Prahy, císafi‰tí generálové se

pfiedtím rozlouãili se ‰védsk˘m

velitelem Wittenbergem hosti-

nou v Královské obofie. ·védové

odtáhli z Rab‰tejna i Sovince

(·ternberka, Olomouce a Fulne-

ku) teprve 7. - 8. ãervence roku

1650, tj. dva roky po uzavfiení

vestfálského míru, a o mûsíc

pozdûji opustili Slezsko. Pfii ná-

vratu do Skandinávie odvezli

z na‰eho regionu kalvín‰tí

·védové dal‰í tuãnou kofiist,

stejnû jako z Prahy a jin˘ch

míst. Chudoba zÛstávala trva-

l˘m jevem, mravy silnû pokles-

ly a dÛchody z panství se jen

pomalu vzpamatovávaly ze

‰védské „péãe“. Osvald Liech-

tenstein, kter˘ uprchl do ·t˘r-

ska, se vrátil aÏ po válce, v do-

bû jeho nepfiítomnosti jej zastu-

povali jednotliví komtufii. Jeho

kariéra i nadále stoupala, 1652

se stal místodrÏitelem vestfál-

ské bailie a pozdûji se ve vyso-

k˘ch funkcích objevil v hlav-

ním sídle fiádu v rakouském

Mergentheimu.

Sovinecko zamofiené nebezpeã-

n˘mi povûrami jiÏ za Kobylky

z Kobylí válka rozhodnû nezmû-

nila k lep‰ímu, právû naopak.

1651 pfiikázala ryÏovi‰Èská rada

popravit, rozãtvrtit, spálit a za-

kopat „ãarodûjnici“ vdovu a by-

linkáfiku „Borber (Barbaru) Lor-

ber“ v arnoltickém lese (coÏ pfii-

pomíná r˘mafiovskou povûst

O staré Niky‰ce). Pfiipravovala

se pÛda ãarodûjnick˘m tribuná-

lÛm.  Mgr. Jifií Karel

Kam na v˘let

Za jarem
Skonãila dlouhá ladovská zima,

kterou si uÏívali a pochvalovali

pfiedev‰ím milovníci zimních

sportÛ, ménû ti, kdo museli od-

klízet spousty snûhu. Nûkomu

pfiiná‰ela svou délkou deprese,

jiní moÏná deprese budou mít

z vy‰‰ích nákladÛ za otápûní do-

mácností. Ale ohlásilo se pfiedja-

fií a jaro, v níÏinách a okolí nû-

kter˘ch fiek dokonce dramaticky.

Zdej‰í kraj má zatím snûhu do-

statek, je‰tû se dá protáhnout tû-

lo na bûÏkách, ale také se uÏ dá

více chodit po „pevné“ zemi bez

ledu a snûhu.

Kam se tedy vydat?

MoÏná jin˘m smûrem

do blízkého i vzdálenûj-

‰ího okolí, neÏ pro nás

b˘vá zvykem. Pojedete-

li o víkendu vlakem do

Jamartic ãi Velké ·tá-

hle, mÛÏete se v tyto

dny vrátit do R˘mafiova

pû‰ky po málo frekven-

tované a dobfie schÛdné

silnici. Pokud byste

z vlaku nebo autobusu

vystoupili na zastávce

Bfiidliãná-lesy, mÛÏete

se projít zatím sice za-

snûÏen˘m lesem, ale po

okruhu dobfie prÛchod-

n˘ch cest kolem Ka-

menné boudy. Tato tra-

sa je dlouhá asi 4 km

a kaÏdoroãnû na ni zve

Klub ãesk˘ch turistÛ

Bfiidliãná pfii akci Tou-

lav˘ náprstek.

Za první jarní kvûtenou se jezdí-

vá do luÏních lesÛ napfiíklad

v Litovelském Pomoraví, ale

v souvislosti s rychle odtávajícím

snûhem nemusí b˘t v‰echny ces-

ty dostateãnû schÛdné. Za jarní

pfiírodou je moÏné dojet i na se-

ver, do Krnova. PÛjdete ãi poje-

dete-li na kole proti proudu

Opavice smûrem k Mûstu Albre-

chticím, zpût do Krnova se mÛÏe-

te vrátit pû‰ky nebo vlakem z nû-

které z vlakov˘ch zastávek ta-

mûj‰í trati. Stromy kolem fieky

i v okolních zahradách oznamují,

Ïe jaro sem jiÏ dorazilo, zatímco

ptaãí chfiipka bohudík nikoliv,

coÏ dokazují hejna kachniãek,

které na fiece pfiezimovaly. I zde

je v‰ak tfieba poãítat s moÏností

rychlej‰ího vzestupu hladiny, po-

kud by sníh v horách rychle odtál.

Dal‰í moÏnost v˘letu? Tfieba ná-

v‰tûva Uhlífiského vrchu u Brun-

tálu. Z jeho v˘chodních a jiÏních

svahÛ sníh témûfi odtál, ale ze se-

verního svahu nikoliv. Cesta na-

horu je v‰ak velmi dobfie schÛd-

ná, shora mÛÏete pfiehlédnout

nûco Bruntálska a zároveÀ se

mÛÏete podívat na dfievûné plas-

tiky, jak se mûstu dafií obnova li-

pové aleje a také si prohlédnout

ãást novû budované KfiíÏové ces-

ty, jejíÏ osmé zastavení se slav-

nostnû pfiedávalo 29. bfiezna.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

VIII. zastavení KfiíÏové cesty - JeÏí‰ mluví
k plaãícím Ïenám 
Na konci KfiíÏové cesty vedoucí lipovou alejí
je poutní kostel Panny Marie Pomocné
Foto: reprodukce z materiálu mûsta Bruntálu
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Studentsk˘ klub
R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích:         ➽ poezie         ➽   próza         ➽   ilustrace

Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník

soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-

né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-

koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce

srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském

klubu SVâ pro autory uspofiádán tradiãní li-

terární veãer spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰e-

ním a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografuj-

te, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ ne-

ní tematicky, Ïánrovû ani teritoriálnû vyme-

zena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou

zavazující). Zasílejte nám své básnû, povíd-

ky, fejetony (nejlépe v elektronické podobû)

i v˘tvarné poãiny a fotografie, ty nejzajíma-

vûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-

tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na

stránkách R˘mafiovského horizontu.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.  ZN

poezie

próza

Cesta zpût

Noc chvûje se

vánkem nezrozen˘ch boufií

zemû mluví o posvátném tichu

zvuk m˘ch krokÛ stoupá ulicí

a kdosi nevidûn˘

kráãí po mém boku

s ohofielou svící za pasem

snad mûla jsem

naslouchat ti‰eji

co praví

mÛj li‰aji

mot˘lku

smrtihlav˘

Souznûní

Svût v letním Ïáru strnul

vzduch hust˘ jako med

v‰ak aÏ do morku kostí

proniká vítr

kfiídel Pegasov˘ch

to vzdálen˘ mÛj pfiítel

sype mu oves do Ïlabu

a já naslouchám

letu padajících zrn

Za Lan‰krounem

Zrcadla obháãkovaná zlatem

ti‰ina slov i my‰lenek

jen mávnutí ãapích kfiídel

v dohasínajícím dni

oba odlétají k západu

hefimánek na bfiehu voní

a vodnice zaplétá si vlasy

do copÛ

Emigrantská
aneb Setkání u Oslavy

·umí

jak ‰umí krajky

pfies balvany

vzdech pramene

ozvûna mofií

Hofií

Jak hofií plamenem

oãi kopretin

a rybí stín

ve dví krájí proud

Plout

ach plout jak list

vûtrem uná‰en˘

po letech vrací se

zapomenut v‰emi

bludn˘ Holanìan

Hana Bendová

·árka Jaro‰íková: Cesta draka
Je‰tû jedna tyãka, druhou pfiidûlat napfiíã

a mezi nû pofiádnû a pevnû vlepit ten papír.

Maloval jsem ho celé odpoledne, aby byl

mÛj drak ze v‰ech nejkrásnûj‰í. ·ÀÛra je dost

dlouhá, uÏ jen pár ma‰liãek, aby se necítil 

o‰izen˘. Potom jsme spoleãnû vyrazili na ko-

pec mezi ostatní. Z hor pfiicházel studen˘ sil-

n˘ vítr a z modrého nebe se ‰klebily tváfie

stovek dráãat. Ten mÛj se ale neusmíval.

Namaloval jsem ho s dÛstojn˘m zaduman˘m

v˘razem, jak˘ si takov˘ tvor, kter˘ je scho-

pen létat, bezesporu zaslouÏí. Nezklamal

mou dÛvûru a stejnû dÛstojnû i vzlétl. Pfiímo

mezi ostatní a pak byl vynesen je‰tû v˘‰, aÏ

nad nû. NezadrÏel jsem ho, ‰ÀÛra byla je‰tû

dost dlouhá. Chlapci mi radili, Ïe nejlep‰í ví-

tr pro draky je právû tam, kde jsou v‰ichni,

Ïe v˘‰ uÏ jsou proudy vûtru rychle promûnli-

vé a mÛj drak by mohl brzy spadnout.

Rozdovádûná dráãata mu beze slov uvolnila

cestu, jako by vûdûla, Ïe je k tomu pfiedem

pfiedurãen˘. Jeho v˘raz v obliãeji ho bez pta-

ní vystrãil nad v‰echny ostatní. Tam zÛstal

sám, nikoho nezajímal. MoÏná mu jen nûkte-

fií trochu závidûli, ale nakonec byli rádi, Ïe

jsou pospolu dole a nikdy jim není smutno.

MoÏná jsem mu tím zkazil Ïivot, nikdy si ne-

bude hrát s ostatními jako normální drak. Je

v˘jimeãn˘ a takové jedince málokdo plnû

chápe.

A pak mi zaãala silnû cukat ruka. Vítr byl sil-

n˘ a drak chtûl letût je‰tû v˘‰ a v˘‰. Já jsem

ho stvofiil a byl jsem plnû zodpovûdn˘ za je-

ho Ïivot. Co jsem mûl dûlat? A tak jsem tu

‰ÀÛrku pustil. Dráãata se ‰klebila a dovádûla

stále na jednom místû. Drak letûl.

Pfiedstavil jsem si, jak letí pfies mûsta. Lidé se

procházejí v uliãkách a je jim líto toho chlap-

ce, kter˘ ztratil draka. Zastaví se a bez hnutí

na nûho upfiou své oãi. Ten muÏ v Lipové 

ulici se zamyslel, jak se tak na draka díval.

Sám v dûtství pou‰tûl draky, ale pak dospûl
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a musel se zaãít chovat tak, jak to jeho vûk

vyÏaduje. Pfii‰lo mu líto, Ïe uÏ si nehraje po

lesích, Ïe uÏ nepou‰tí draky, nedûlá zvífiátka

z ka‰tanÛ, ani se vlastnû uÏ skoro nesmûje,

protoÏe musí b˘t zodpovûdn˘. Na rohu ulice

na nûj ãeká jeho dívka. UÏ nervóznû poku-

kuje po hodinkách. Kdepak se asi zapomnûl,

snad se mu nic nestalo. Má o nûj strach, pro-

toÏe ho moc miluje a neumûla by bez nûho

Ïít. A tak ji ze strachu napadají ty nejhor‰í

vûci. Snad ho nesrazilo auto, vÏdycky tak

spûchá, aby stihl v‰echno, co slíbil ostatním.

Nechce nikoho zklamat, je zodpovûdn˘, ale

zároveÀ roztûkan˘. Nikdy nepfiijde pozdû.

Asi by si potfieboval trochu odpoãinout. Ale

muÏ se v tu chvíli objevil na zaãátku ulice, 

usmíval se a spûchal k ní. Chytl ji za ruku,

políbil a odvedl na kopec, kde dûti pou‰tí dra-

ka. Tam se spolu celé odpoledne jen smáli.

MÛj drak je slavn˘. Letí pfies lesy a louky.

Zvífiata se asi diví, co to pfiilétlo z cizích krajÛ

za zvlá‰tního ptáka. Na vûtvi tam sedí s˘kor-

ka koÀadra a obletuje ji s˘korák. Drak je oba

zaujal, ale s˘korák se díval nahoru o chvilku

déle a nevidûl, jak pfiilétl jin˘ k jeho vyvolené.

KdyÏ sklopil oãka, uÏ vûdûl, Ïe prohrál.

Drak letí pfies mofie a míjí lodû. Veliké lodû,

které jsou celé mûsíce na cestách.

NámofiníkÛm pfiipomnûl jejich dûti, které na

nû doma ãekají. Asi jim to pfii‰lo moc líto.

Musejí vydûlávat, mají rádi své zamûstnání.

Lodû a mofie. Ale svou rodinu také a polovi-

na jejich srdce na cestách vÏdycky chfiadne.

Nesmí b˘t pryã na mofii moc dlouho, protoÏe

by jim uchfiadla a potom by na svou rodinu

zapomnûli a uÏ by se nikdy nevrátili, zachut-

nala by jim jejich svoboda.

MÛj zaduman˘ drak nic nevnímá, jen letí dál.

Pak pfiiletí na pou‰È. Ta je suchá, ale mrak

nad ní ji mÛÏe zachránit. Pou‰tní mrak je‰tû

nikdy nevidûl draka, na chvíli se zamyslí.

Ale vítr ho pfiitom neustále uná‰í dál.

Na‰tûstí je‰tû nebylo pozdû, kdyÏ si vzpo-

mnûl, od ãeho je mrak pou‰tní. Musí za

pou‰È poloÏit Ïivot, aby na ní mohl nov˘ Ïi-

vot vzniknout. A tak mrak pr‰í a pr‰í, aÏ cel˘

vypr‰í. A pou‰È pod ním vykvete. Kdyby

mrak pfiem˘‰lel o chvilku déle, vítr by ho

z pou‰tû odnesl a ona by zemfiela. Je na mra-

ku závislá a on ji nesmí zklamat.

Pfiedstavoval jsem si cestu svého draka po

svûtû, ale samozfiejmû vím i to, Ïe jednou

musí zemfiít. Mûl v˘jimeãn˘ Ïivot, nemûl by

tedy asi zemfiít jen tak ledajakou smrtí.

MoÏná by ho mohlo zniãit poãasí. Pfii‰la by

obrovská boufie a drak by byl roztrhán vût-

rem a de‰tûm. Nebo by mohl dolétnout aÏ na

místo, kde se válãí. Lidé se samopaly by

vzhlédli nahoru. V tom jejich smutném svûtû

by se podivili, kdo pou‰tí draky ve válce.

Vzpomnûli by si na své dûtství, na to, jak

mÛÏe b˘t Ïivot krásn˘. Jak se mÛÏou lidé ra-

dovat z maliãkostí, tfieba z kusu barevného

papíru na dvou tyãkách. Usmáli by se a po-

chopili, jak˘ je nesmysl tu na sebe stfiílet. Ale

mûsíce ve válce jim uÏ zatemnily mozek. Jde

tu jen o to pfieÏít, kaÏd˘ jedinec tu chrání jen

sám sebe. Co kdyÏ je ten drak jen nûjaká no-

vá zbraÀ druhé strany. Mnoho rukou zvedlo

zbraÀ a draka rozstfiílelo na kousky. Zemfiel

by jako hrdina.

Z mého snûní mû vytrhl kfiik chlapce vedle

mû. „Proã jsi ho pou‰tûl? Zasekl se ti támhle

v lese.“ A ukázal na strom pár krokÛ od nás.

Ostatní dûti se smály, Ïe nic neumím, dokon-

ce neudrÏím ani svého draka. Ale já jim ne-

vysvûtloval, Ïe jsem ho nechtûl drÏet. Do‰el

jsem ke stromu a ve vûtvích uvidûl svého

draka. Ulétl sto metrÛ a potom spadl.

Zamotal se do vûtví a je pofiádnû potrhan˘.

UÏ nikdy nebude moci létat. Byl jsem zkla-

man˘, vloÏil jsem do nûho v‰echny své na-

dûje, ale on mû vrátil zpût do reality. Asi

bych nemûl tolik snít, ale koneãnû dospût.

Bez názvu Re‰ovské vodopády Fota: Miroslav Glacner

Pfiipomínáme si

S Koniá‰em v patách
„âesk˘ch kníÏek hubitelé lítí: plesnivina, moli,
jezoviti,“ tvrdí ãesk˘ epigramatik Karel

Havlíãek Borovsk˘, a kdyÏ k jeho slavnému

ver‰i o pár let pozdûji pfiidal Alois Jirásek ne-

ménû slavn˘ románov˘ obraz fanatického jezu-

ity Antonína Koniá‰e, jak rozsvûcuje pobûlo-

horské temno plameny pálen˘ch kacífisk˘ch

knih, vznikla dodnes ‰irok˘m povûdomím pfiijí-

maná pfiedstava ãlenÛ Tovary‰stva JeÏí‰ova ja-

koÏto niãitelÛ nekatolického kulturního dûdic-

tví, nositelÛ náboÏenské netolerance, ba co víc

inkvizitorÛ. Pojem jezuité dlouho pfiedstavoval

jakousi odvrácenou stránku období ãeského ba-

roka, jeÏ se svého ãasu naz˘valo jezuitsk˘m

slohem, doby umûlecky plodné a bohaté, nic-

ménû je‰tû nedávno povaÏované za témûfi úpad-

kovou. Jak uÏ to b˘vá, historie svÛj postoj k mi-

nulosti ãasem pfiehodnotila a dnes, v okamÏiku

blíÏícího se 450. v˘roãí pfiíchodu prvních zá-

stupcÛ Societas Jesu do âech, se tento „kontro-

verzní“ fiád jeví v ponûkud jiném svûtle.

O tom, Ïe jezuité mûli lví podíl na ãeské reka-

tolizaci, není pochyb. S úmyslem podpofiit to,

„co v zemi z katolického náboÏenství je‰tû zb˘-

vá“, je jiÏ roku 1551 pfiizval do Vídnû ãesk˘

král Ferdinand I. Habsbursk˘ (1503-1564).

O pût let pozdûji se usadili i v Praze, poté

v Olomouci a zakrátko v dal‰ích ãesk˘ch a mo-

ravsk˘ch mûstech. Existence fiádu nebyla v do-

bû jeho pfiíchodu na na‰e území dlouhá, fiád byl

zaloÏen teprve v roce 1534 a papeÏsky schvá-

len o ‰est let pozdûji.

Zakladatelem a prvním generálem Tovary‰stva

byl baskick˘ ‰lechtic a dÛstojník armády Karla

V. Ignác z Loyoly. Bûhem rekonvalescence po

tûÏkém zranûní z bitvy o Pamplonu si krátil ãas

ãetbou knih „Îivot KristÛv“ a „Legendy o sva-

t˘ch“ (jiná literatura údajnû nebyla k dispozici)

a pod jejich vlivem prodûlal hlubokou duchov-

ní pfiemûnu. Bylo mu tfiicet let, kdyÏ se rozho-

dl opustit vojenskou dráhu a vstoupit do sluÏeb

BoÏích. Vykonal dvû náboÏenské poutû a ab-

solvoval filosofická a teologická studia 

s úmyslem stát se knûzem. Není bez zajíma-

vosti, Ïe bûhem studií na ‰panûlsk˘ch univerzi-

tách byl pronásledován inkvizicí. Za závûreã-

Ignác z Loyoly
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n˘ch studií na pafiíÏské Sorbonnû kolem sebe

sdruÏil skupinu pfiátel, ktefií pozdûji tvofiili jád-

ro fiádu. JelikoÏ jejich pÛvodní odhodlání pÛso-

bit jako misionáfii ve Svaté zemi pfiekazila vál-

ka Benátek s Tureckem, odebrali se do ¤íma,

aby nabídli své sluÏby papeÏi (pfiímá poslu‰-

nost vÛãi papeÏi je jedním ze základních rysÛ

jezuitského fiádu). Pavel III. je pfiijal a v roce

1540 papeÏskou bullou legitimitu Tovary‰stva

JeÏí‰ova oficiálnû potvrdil.

V krátké dobû se zaãal nov˘ fiád ‰ífiit po celé

Evropû a díky misiím i na Dálném V̆ chodû

a v obou Amerikách. V dobû zaloÏení mûl fiád

sotva deset ãlenÛ, v roce Ignácovy smrti (1556)

to bylo uÏ 1000 a na konci 17. století tvofiilo

Tovary‰stvo 20 tisíc jezuitÛ. Prudká expanze

Tovary‰stva i jeho schopnost získávat znaãnou

moc, jeÏ mu vyslouÏily kritiku a ‰patnou povûst,

byly zaloÏeny pfiedev‰ím na tfiech základních

kamenech: na pevné organizaci fiádu, mobilitû

jeho ãlenÛ a zamûfiení na oblast vzdûlávání.

Do âech pfiivedl jezuity na Ïádost ãesk˘ch kato-

líkÛ i Ferdinanda I. IgnácÛv emisar Petr

Canisius, pÛvodem Nizozemec. Roku 1555 nav-

‰tívil Prahu, aby zde vedl jednání a modernû fie-

ãeno „prozkoumal terén“. Jako první sídlo pro

své spolubratry získal darem starobyl˘ domini-

kánsk˘ klá‰ter sv. Klimenta na Starém Mûstû

(Klementinum). V únoru 1556 se do Prahy vy-

dalo a v dubnu sem dorazilo prvních dvanáct je-

zuitÛ. Na novém pÛsobi‰ti je neãekalo zrovna

milé pfiivítání. Nikdo od tûch skromnû odûn˘ch,

o holi pfii‰ev‰ích a vesmûs nûmecky mluvících

katolíkÛ neãekal nic dobrého a lid je mûl dokon-

ce vítat kamením, blátem a nadávkami.

K fiímskokatolické církvi se u nás tehdy hlásilo

jen malé procento obyvatelstva, klá‰tery a kos-

tely byly po husitsk˘ch válkách zpusto‰ené,

‰kolství, fiízené utrakvistickou praÏskou univer-

zitou, zvolna upadalo, zastánci protestantismu

byli rozhádaní. Prakticky zaloÏení jezuité se

chopili své pfiíleÏitosti. Nehodlali nûjak˘mi tvr-

d˘mi prostfiedky vyvracet „kacífiské bludy“, ale

velmi takticky se zamûfiili na mladou generaci.

Za necelé tfii mûsíce po svém pfiíchodu otevfieli

v klimentské koleji studia teologie a filosofie,

je‰tû téhoÏ roku zfiídili konvikt (internát) pro

‰lechtické syny a pozdûji i alumnát pro chud‰í

studenty. Do ‰koly byli pfiijímáni v‰ichni bez

rozdílu (do roku 1618 i nekatolíci), jedinou

podmínkou bylo dodrÏování pfiísné káznû.

Jezuité zavedli velmi kvalitní v˘uku dle ital-

ského vzoru a postupnû zaãali získávat mnoho

pfiívrÏencÛ, zvlá‰tû ve ‰lechtick˘ch kruzích,

ãímÏ rostl jejich vliv. Za nûkolik desítek let jiÏ

tfiímali v rukou svrchovanou moc nejen nad

ãesk˘m ‰kolstvím, ale i nad politikou. Jak lapi-

dárnû shrnuje Jaroslav Vlãek: „Kdo má v rukou
vyuãování, ten ovládá osud národa.“
Vzdûlání na jezuitské koleji bylo bezplatné

a jeho systém byl nevídanû propracovan˘.

·kolství bylo tfiístupÀové. Na niÏ‰í gymnaziál-

ní studia (pûtiletá, resp. ‰estiletá) nastupovali

chlapci v ‰esti aÏ osmi letech, vy‰‰í studia (pro

Ïáky ve vûku ãtrnáct aÏ ‰estnáct let) zahrnova-

la tfii roãníky filosofické fakulty a po nich ná-

sledovala ãtyfiletá studia teologie. Hlavními

pfiedmûty byly klasické jazyky, latina, fieãtina

a hebrej‰tina, k jejich v˘uce se pfiitom vyuÏíva-

lo ãe‰tiny. Hlavními principy v˘uky byly sice

ãetba a memorování textÛ, nicménû pedagogo-

vé zájem studentÛ podnûcovali i soutûÏemi,

disputacemi, Ïákovsk˘mi divadelními pfiedsta-

veními a okázal˘mi vefiejn˘mi zkou‰kami, pfii

nichÏ byli nejúspû‰nûj‰í studenti odmûÀováni.

Hodiny uãení se navíc stfiídaly s tûlesn˘m cvi-

ãením ve smyslu hesla ve zdravém tûle zdrav˘
duch. Pozoruhodn˘ byl i osobní pfiístup jezuitÛ

k ÏákÛm; zatímco v otázce ‰kolních povinnos-

tí byli nekompromisní a studijní nedostatky tre-

stali bitím ãi ‰kolním vûzením, k mimo‰kolní-

mu chování rozvern˘ch studentÛ byli nadmíru

shovívaví a po kdejaké hospodské rvaãce stáli

vÏdy na jejich stranû.

PraÏské i olomoucké fakulty v krátkém ãase

získaly statut univerzit, klementinská Ferdi-

nandea (nazvaná podle panovníka-zakladatele)

byla oficiálnû uznána sice aÏ roku 1616, po ví-

ce neÏ padesáti letech své faktické existence,

nicménû jiÏ za dal‰ích ‰est let, roku 1622, byla

na dÛkaz toho, Ïe jezuité ovládli celé ãeské

‰kolství, spojena s karolinskou univerzitou

v jedinou univerzitu Karlo-Ferdinandovu.

Z jezuitského ‰kolství, které u nás vzkvétalo

zvlá‰tû po Bílé hofie, vy‰la fiada v˘jimeãn˘ch 

osobností. Mezi nejznámûj‰í patfií historik

Bohuslav Balbín, básník Bedfiich Bridel, jazy-

kovûdec Josef Dobrovsk˘, ale také nûkolik

pfiedstavitelÛ exaktních vûd, neboÈ jezuité vedle

humanitních oborÛ pûstovali rovnûÏ matemati-

ku a astronomii. Z nejv˘znamnûj‰ích jmenujme

Zikmunda Hartmanna, pfiezdívaného „ãesk˘

Euklides“, Josefa Steplinga, fieditele klementin-

ské astronomické observatofie, kter˘ inicioval

pravidelné mûfiení teplot, nebo Valentina Ignáce

Stansela, kter˘ sepsal Pojednání o Mûsíci, zkon-

struoval nûkolik teleskopÛ a kromû toho vynikl

i jako úãastník zámofisk˘ch misií.

Právû s jeho jménem, ale i se jmény dal‰ích

ãesk˘ch jezuitÛ, napfi. Samuela Fritze (zmapo-

val Amazonku), Jifiího Camela (popsal na

Filipínách rostlinu, po nûm nazvanou kamélie),

Matyá‰e Kukulína, Matûje Steffela nebo r˘ma-

fiovského rodáka Adama Gilga, je spojena dal-

‰í pozoruhodná ãinnost Tovary‰stva JeÏí‰ova,

a totiÏ vzdálené mimoevropské misie. V 17.

a 18. století mûl fiád misijní stfiediska v âínû,

Japonsku, Severní i Latinské Americe. Patrnû

nejzajímavûj‰ím poãinem pfiitom byl tzv. jezu-

itsk˘ stát Las Reducciones, kter˘ vznikal po-

stupnû od roku 1588 v Paraguaji.

Jezuité, ktefií pfiicházeli do Nového svûta, aby

z domorodého obyvatelstva vychovávali kfies-

Èany, tak ãinili nikoliv násilím (jako jejich kole-

gové franti‰káni), n˘brÏ sv˘m osvûdãen˘m

pragmatick˘m zpÛsobem. Podobnû jako se jim

podafiilo bûhem nûkolika dekád ovládnout ães-

ké, témûfi zcela protestantské zemû prostfiednic-

tvím gymnázií a univerzit, du‰e indiánÛ získá-

vali pomocí tzv. redukcí, neboli misijních ves-

nic. V tûchto redukcích jezuité budovali koste-

ly, ‰koly a dílny, v nichÏ indiánÛm poskytovali

katolické vzdûlání (v domorodém jazyce gua-

raní) a seznamovali je s principy zemûdûlské

a fiemeslné v˘roby. Sami se uãili indiánsk˘m

jazykÛm a sdruÏovali pÛvodnû znepfiátelené

kmeny do jednoho samosprávného celku.

Naprosto sobûstaãné a perfektnû organizované

osady, jichÏ v 1. polovinû 18. stol. existovalo

kolem paraguaysko-argentinsk˘ch hranic asi

tfiicet, neuvûfiitelnû prosperovaly. Las

Reducciones díky tomu pfiedstavovaly jak˘si 

ideální stát, ne nepodobn˘ Morovû Utopii.

·panûlskému králi se v‰ak vzrÛstající moc je-

zuitÛ v Latinské Americe znelíbila. Madridská

smlouva podfiídila roku 1750 redukce portugal-

ské Brazílii a indiáni se stali terãem nájezdÛ ot-

rokáfiÛ. Následovalo povstání GuaraníÛ (1753 -

1756), jeÏ posléze poslouÏilo jako protijezuit-

sk˘ argument ãíslo jedna. Misionáfii indiány

pfied dobyvateli (conquistadory), jejichÏ hlav-

ním zájmem bylo zlato a levná pracovní síla

pro jeho dolování, bránili, a proto byli v letech

1759 a 1767 z portugalsk˘ch a ‰panûlsk˘ch ko-

lonií vypovûzeni. ZÛstala po nich obdivuhodná

koloniální architektura tzv. amerického baroka,

ale také napfi. znalost hry na evropské hudební

nástroje (v období rozkvûtu jezuitsk˘ch misií

domorodci skládali i barokní opery).

V 18. století v‰ak jiÏ nad Evropou vládl duch 

osvícenství. Na nátlak západoevropsk˘ch panov-

níkÛ papeÏ Klement XIV. v roce 1773 jezuitsk˘

fiád zru‰il. Tovary‰stvo pfieÏívalo pouze v Prusku

a Rusku, kde bylo roku 1801 opût oficiálnû po-

voleno, v roce 1814 bylo obnoveno i v ostatních

zemích. Nastala éra tzv. druhého Tovary‰stva,

která trvá dosud. Takového vlivu jako v dobû ba-

roka v‰ak jezuité jiÏ nikdy nedosáhli. Od polovi-

ny 60. let 20. století zaãal pozvolna klesat poãet

ãlenÛ fiádu, pfiesto je dnes bezmála dvacetitisíco-

vé Tovary‰stvo nejpoãetnûj‰í katolickou fieholí

(âeská provincie disponuje asi 90 jezuity).

Tento v˘hradnû muÏsk˘ fiád, vyznaãující se pe-

vnou organizací, kázní a houÏevnatostí ovliv-

Àoval ranû novovûké evropské i koloniální dû-

jiny tak v˘znamnû jako snad Ïádn˘ jin˘. Vze‰la

z nûj fiada uãencÛ a umûlcÛ, ale i mnoho svût-

cÛ. Znaãn˘ podíl jezuitÛ na ãeské rekatolizaci

a protireformaci jim v‰ak pfiedev‰ím v dobû ná-

rodního obrození vynesl namísto andûlsk˘ch

kfiídel (jezuité tvrdili: „Nejsme andûlé, jen dû-

láme jejich práci.“) ìábelské rohy. Je‰tû dnes se

musejí vyrovnávat s pfiízrakem paliãe Koniá‰e,

kter˘ je jim stále v patách. ZN

Klementinum

Umuãení tfií jezuitÛ indiány
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Lomnick˘ kostel sv. Jifií
Spoléhání na místní kroniky mÛ-

Ïe b˘t nûkdy dost o‰idné a platí to

plnû i v pfiípadû kostela v Lomni-

ci. Místní kronikáfii z 19. století

se odvolávají na blíÏe neurãenou

a dnes nezvûstnou listinu z „in

Consistorial Archiv Olmütz“,

která mûla uvádût, Ïe jiÏ v roce

1300 nebo tûsnû pfied ním mûla

b˘t v Lomnici a Tylovû (!) farnost

s kostelem. MÛÏe to b˘t pravda

a mÛÏe b˘t pravda i tvrzení, Ïe

v té dobû byl perspektivní a roz-

kvétající obcí spí‰e Tylov, vzhle-

dem k rozvíjejícímu se dolování

snad zlata, ale urãitû mûdûné 

rudy, a Ïe kostel byl v Tylovû, ni-

koliv v Lomnici. Jsou pro to i nû-

jaké dÛkazy, ale vraÈme se

k Lomnici.

Prvním hodnovûrn˘m dokladem

o lomnickém kostele je bulla sa-

motného papeÏe Klimenta VI. ze

dne 12. 4. 1351, v níÏ jsou vyslo-

venû jmenovány farnosti a koste-

ly názvÛ Lompnitz a Tylonisvilla

(kostel v Tylovû tedy byl). Bulla

papeÏská totiÏ „ubírala“ kus bis-

kupství v Olomouci a pfiidávala

ho k novû zfiizovanému biskup-

ství v Litomy‰li. Jak se zdá, die-

céze litomy‰lská byla spí‰e (a ne

moc dobfie) mínûn˘m plánem neÏ

realitou. Po skonãení husitsk˘ch

válek zanikla a Lomnice se vráti-

la na ‰est století k diecézi

v Olomouci, coÏ bylo logické.

Ménû logické se zdá nûkter˘m

nedávné pfiidûlení k diecézi opav-

sko-ostravské, stejnû jako zafiaze-

ní Lomnice ke kraji se sídlem

v Ostravû. Ale to v tomto ãlánku

nefie‰íme.

Dáme-li na kroniky, pak první

lomnick˘ kostel byl dfievûn˘

a stál pfiibliÏnû na místû dnes uÏ

b˘valé fary a mûl b˘t spálen za

morové epidemie následující po

vpádu (mÛÏete si vybrat) AvarÛ,

MongolÛ, TatarÛ, husitÛ. Nic z to-

ho není pravda. Lomnici zdeva-

stovali a vylidnili aÏ Uhfii, tedy

vojska táhnoucí roku 1474 smû-

rem k Opavû a válãící proti králi

Vladislavovi. S neb˘valou, i na

ledacos zvykl˘ stfiedovûk, ukrut-

ností bylo niãeno v‰e, co váleãní-

kÛm pfii‰lo do cesty. DÛsledkem

této strategie byla asi 75letá pfie-

stávka v osídlení Lomnice

a Tylova. Obû místa byla oznaão-

vána jako pustá. S velkou pravdû-

podobností stál na skalnatém v˘-

bûÏku paroviny v té dobû téÏ

zpustl˘ a opu‰tûn˘ gotick˘ kostel.

Kolem roku 1540 byla pustá

Lomnice prodána Je‰kem PÀov-

sk˘m pánu Kry‰tofu z Boskovic

a za nûj zaãalo znovuosidlování

i dolování. Podle povûstí byl ko-

lem roku 1556 nûmeck˘mi lute-

rány postaven provizorní dfievûn˘

kostel. Noví dosídlenci byli snad

bez v˘jimky nekatolíky. Ti nû-

meãtí pfii‰li z míst okolo dne‰ního

Otmuchowa v Polsku, pár ãesk˘ch

rodin z okolí Olomouce, kde byly

jako nekatolíci krutû perzekvová-

ny. Lomnice se zaãala horeãnû

rozvíjet a star˘ kostel byl opu‰tûn,

ostatnû by ani kapacitnû nestaãil.

Do v‰eobecného oÏivení pfii‰la 

okolo roku 1590 nûjaká epide-

mie, proti níÏ byli lidé tehdy bez-

mocní, a v krátké dobû pr˘ zem-

fielo více neÏ sto lidí. PozÛstalí se

báli mrtvé pohfibívat,

a tak pr˘ byli skládá-

ni do dfievûného kos-

tela a ten pak byl

i s mrtv˘mi se sou-

hlasem vrchnosti za-

pálen. Listinné po-

tvrzení nebylo zatím

nalezeno, na druhé

stranû tomu nasvûd-

ãuje fakt, Ïe kdyÏ se

v roce 1786 stavûla

dnes uÏ Ïel b˘valá

fara, bylo pfii v˘ko-

pech nalezeno „nû-

kolik kop“ ohofiel˘ch

lidsk˘ch kostí a dal-

‰í nálezy pak spora-

dicky pokraãovaly

pfii dal‰ích v˘kopech

v blízkém okolí.

Za tûchto okolností

lze stûÏí pfiedpokládat, Ïe by lute-

ráni stavûli nov˘ kostel na tako-

vém spáleni‰ti, a je tudíÏ logické,

Ïe se snaÏili opravit do té doby

asi uÏ znaãnû zdevastovan˘ kos-

tel pÛvodní, zdûn˘, stojící na kop-

ci. Snad to byla jen prozatímní 

oprava a muselo pfiijít panské roz-

hodnutí o stavbû, resp. dostavbû

kostela dÛstojného velké obce.

Pan Kobylka z Kobylího a na

Sovinci nebyl v pfiípadû stavby

kostela fieãeno dne‰ním jazykem

Ïádn˘ „tro‰kafi“. Lomniãtí kroni-

káfii sice fiíkají, Ïe „dne 28. kvût-

na 1608 byl poloÏen kámen zá-

kladní, povoláni mistfii stavební

Martin Günter s vymûfiovaãi, dá-

le pak mistr tesafisk˘ Paul Wen-

zel, naãeÏ se stavba velmi urych-

lila a za lask. na dozor dbání jiÏ

13. srpna téhoÏ roku kostel témûfi

hotov˘ jest pfievzat kostelním v˘-

borem“, z jiného dokladu je v‰ak

zfiejmé, Ïe v‰e hotovo neby-

lo. ProtoÏe dal‰í listina fiíká, Ïe

ctihodn˘ v˘bor místní v ãele

s fojtem (rychtáfiem) 

A. Parschem a ãleny

M. Scholzem, S. Jor-

danem, M. Kauli-

chem, G. Gottingerem

i písafiem J. Heissle-

rem dne 30. srpna do-

hlíÏel na kostelní

stavbu, pfii níÏ byla

vztyãena vûÏ, jeÏ stej-

ná jest zavr‰ením bá-

ní jako ta v RyÏovi-

‰ti, tedy pÛvabná vel-

mi a se schránkou 

osazenou.

Nûkdy v té dobû byla

na kostel osazena ka-

menná deska se zna-

ky KobylkÛ z Koby-

lího a EderÛ ze ·tia-

vnice, témûfi totoÏná

napfi. s deskou na

kostele v Bfiidliãné. JenÏe zde na-

ráÏíme na jednu záhadu a tou je

rok 1603, uveden˘ dole na desce.

Jisto je, Ïe deska byla umístûna

na kostele jiÏ dostavûném, stejnû

jako tomu bylo i u kostela na

Sovinci. Stafií dûjepisci se s tím

vyrovnávali rÛznû. Tak tfieba 

J. Gauss, lomnick˘ rodák a poté

fieditel univerzitní knihovny ve

Vídni, se domníval, Ïe stavba

mohla b˘t skuteãnû zapoãata

v roce 1603, ale vznikly prÛtahy,

nebylo dost penûz a aÏ v roce

1608 „bouchl Kobylka do stolu

a pfiitvrdil vÛãi Lomnick˘m“, sta-

novil jim ‰ibeniãní termín a ono

to pak ‰lo ráz na ráz. Dá se tomu

vûfiit. Dnes bychom fiekli, Ïe

s kostelem zaãali jakousi akcí

„Z“, a kdyÏ to k niãemu nevedlo,

tak jim ze Sovince pfiitáhli otûÏe

a ono se to hnulo...

KdyÏ jsme tedy u novostavby,

pfiesnûji dostavby gotické ruiny

na kostel odpovídající prosperují-

cí obci, tak uÏ zmínûn˘ J. Gauss
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na základû dlouholet˘ch studií

dokazoval, Ïe v souãasném koste-

le je jednak gotická ãást, zfietelná

v presbytáfii, a pak typická rene-

sanãní ãást v dostavûné, pfiesnûji

laicky fieãeno nastavené chrámo-

vé lodi s dfievûn˘m stropem.

Renesancí ovlivnûné je téÏ fie‰ení

boãního vstupu, nad kter˘m je 

umístûna zmiÀovaná deska. Dnes

Ïel díky zcela neodbornému 

„o‰etfiení“ fasádní barvou s údaji

stûÏí ãiteln˘mi. I kdyÏ jde vyslo-

venû o nejstar‰í památku v obci.

Kostel se jinak do dne‰ní doby

nûjak˘ch v˘raznûj‰ích úprav ne-

doãkal. Jen poÏár v roce 1854,

vznikl˘ na rychtû pod kostelem

a vinou jiÏního vûtru roz‰ífiiv‰í se

i na ‰indelovou stfiechu kostela,

znamenal témûfi katastrofu. Byl

zniãen krov, strop, spadl kus vû-

Ïe, roztavily se zvony a krásná

zvonkohra, zniãeny vûÏní hodiny,

o inventáfii ani nemluvû. Zbyly 

oãazené stûny. Trvalo deset let,

neÏ se kostel jakÏ takÏ zmátofiil

a nabyl v detailech dne‰ní podo-

by, pÛvodního pÛvabu ov‰em

zdaleka ne. CoÏ je nejvíce patrné

na vûÏi, zakonãené jednoduchou

stanovou stfií‰kou dodnes. Ale

vraÈme se zase o nûco zpátky, tfie-

ba k tûm zvonÛm.

Je zaznamenáno, Ïe v roce 1616

byly s pfiispûním rytífie Kobylky

pofiízeny dva nové zvony (na je-

den z nich pouÏito starého zvonu

!?), které odlil na místû hrnãífiské

dílny olomouck˘ A. Straub. Roku

1667 bylo zavedeno zvonûní pro-

ti nepfiízni poãasí, provádûné uãi-

telem s Ïáky. Jako naschvál do

vûÏe pfii tomto jistû „úãinném“

zvonûní v roce 1673 uhodil blesk,

kus zvonu urazil a druh˘ po‰ko-

dil. Zvonafi K. Hoffmann z Opa-

vy uléval nové zvony, pfiiãemÏ

zjistil „záhadn˘“ úbytek suroviny

(uÏ tehdy?), a tak byla nafiízena

sbírka, jak jinak neÏ dobrovolnû-

povinná, a tudíÏ kontrolovaná,

v‰eho cínového a mûdûného ná-

dobí v obci, „uÏ z dÛvodu toho,

Ïe nádoby je‰tû z dob poblouznû-

ní kacífiského vesmûs pocházejí“,

a na nové zvony padlo i ve‰keré

bohosluÏebné náfiadí kostelní,

„téÏ luterstvím zmaten˘m pozna-

menané“. Ale nové zvony byly

pr˘ krásné a znûly velebnû.

Dal‰í vylep‰ení kostela nastalo

v roce 1762 tím, Ïe umûleck˘

klempífi z Moravského Berouna

jménem H. Langer provedl „vel-

kolepou“ opravu vûÏe tím, Ïe

zhotovil novou, opût RyÏovi‰ti

podobnou mûdûnou báÀ a nad ní

umístûnou pozlacenou cibulku,

do níÏ byly uloÏeny obecní doku-

menty a pamûtní listina. To neby-

lo v‰e, navíc byl na vûÏi instalo-

ván vûÏní cimbál s trubkami a bu-

bínkem, kter˘ v urãené hodiny

„velmi krásné melodie hrál, Ïe lid

místní i okolní se scházel a ve ve-

likém úÏasu zÛstával“. No, aÏ do

toho poÏáru v roce 1854 ...

Ale abychom dokonãili zvony,

v roce 1863 byly u zvonafie

Stanka v Olomouci dokonãeny

dva nové zvony a instalovány za

úãasti obãanÛ obce a okolí na

vûÏ. Leã nebylo jim dopfiáno vy-

sokého vûku - v roce 1916 byly

zrekvírovány na v˘robu munice,

nikoliv dûl, jak se obecnû zcela

mylnû uvádí. Obec se zmohla na

náhradní zvon z ocelolitiny, do-

dnes funkãní, ale nepouÏívan˘.

Pro pfiesnost, je‰tû jeden zvon zde

byl, a to pofiízen˘ v roce 1924,

váÏil jen 270 kg, a Ïe byl z pravé

zvonoviny, zabavila jej státní na-

cistická moc v roce 1942 a téÏ asi

skonãil jako surovina pro vodící

krouÏky na dûlostfielecké munici.

Tak jako zvony b˘vají ozdobou

kostela varhany. Ty luteránské

vydrÏely aÏ do roku 1762, kdy

byly nahrazeny nov˘m nástrojem

varhanáfie z Andûlské Hory, a to

s pouÏitím star˘ch pí‰Èal cíno-

v˘ch. Varhany vydrÏely do poÏá-

ru roku 1854 a po nûm se

Lomniãtí zmohli na varhany

Rieger-Kloss aÏ v roce 1915. Ty

slouÏí i v dne‰ní dobû dobfie.

Malífisk˘ch mistrÛ podílejících se

na v˘zdobû kostela bylo vícero

a ‰lo o obrazy a fresky dobré kva-

lity - aÏ do toho poÏáru. Po roce

1864 stojí za zmínku oltáfiní obraz

od R. Temlera. ·koda Ïe 14 obra-

zÛ KfiíÏové cesty bylo vyfiazeno

jako „zastaralé“ a s nimi i vyfiezá-

van˘ betlém aj. Usoudil tak

v Lomnici tehdy pÛsobící duchov-

ní správce a vûci zmizely nezná-

mo kam. Ze zb˘vajícího inventáfie

ukradli ãást v roce 1998 neznámí

zlodûji ...  Jaroslav Chytil

Osadní v˘bory informují

Velikonoãní v˘stava v Janovicích d˘chla jarem
Jako kaÏd˘m rokem, i letos 

uspofiádali ãlenové Osadního v˘-

boru Janovice velikonoãní v˘-

stavu sv˘ch prací pro obãany

Janovic, ale i pro ‰irokou vefiej-

nost. KaÏd˘, kdo na v˘stavu,

která trvala od 28. bfiezna do 

1. dubna, pfii‰el, mohl zhlédnout

kraslice nejrÛznûj‰ího provede-

ní. Od polepovan˘ch barevn˘mi

papírky, pfies omotávané nití, pa-

liãkované, háãkované, zdobené

drátkovou technikou, vyrobené

z vizovického tûsta, ‰krábané,

barvené, zdobené mramorovací

barvou aÏ po perníkové. Vût‰ina

z tûchto kraslic byla prodejná.

V̆ stavû vévodila keramická sle-

pice paní Miãkové, která symbo-

lizovala pfiíchod jara a nové síly

do Ïivota nás v‰ech. Medové

perníãky upekly sestry paní

·védíková a Furi‰ová se sv˘mi

mal˘mi dûtmi Fandou, Píìou

a Luká‰kem. Zajíãci, slepiãky,

vajíãka i ostatní medové tvary

byly s láskou nazdobené. Na v˘-

stavû jste mohli zakoupit 

a ochutnat také perníãky paní

Miãkové. Pestrost v˘robkÛ a vÛ-

nû medov˘ch perníkÛ, tak si mo-

hl kaÏd˘ pamatovat velikonoãní

v˘stavu v Janovicích.

Kromû jmenovan˘ch dále vysta-

vovaly dûti z Matefiské ‰koly

Janovice (keramické slepiãky

s vajíãky, papírové slepiãky

s vejci, vrbová klícka se zajíãky,

závûsné kraslice a ptáãci), Anna

Gregerová (paliãkované kraslice,

kraslice z vizovického tûsta, pa-

liãkované velikonoãní ozdoby),

Jaroslava Mazelová (velikonoãní

v˘zdoba), Terezka Pavézová (ve-

likonoãní kresby), Miroslav

Morávek (velikonoãní kresby,

obrazy Janovic), ·árka Furi‰ová

(velikonoãní vûneãky na stÛl

i závûsné, polepované kraslice,

velikonoãní kvûtinová v˘zdoba

na stÛl, velikonoãní klobouk),

Jifiina Vojtková (háãkované kras-

lice, deãky a klobouky), Svûtlana

Nováková (marcipánové veliko-

noãní ozdoby), Vojtû‰ka Palatá

(kraslice). K janovické veliko-

noãní v˘stavû se letos pfiipojilo

i nûkolik obãanÛ z okolí. Kristina

Gardavská ze Staré Vsi pfiedved-

la háãkované kraslice a háãkova-

né ozdoby na vejce ve tvaru sle-

piãky a zajíãka, Josef Garafa

z Ondfiejova zapÛjãil své kraslice

a AneÏka Va‰íãková z R˘mafiova

na v˘stavu poskytla velikonoãní

vûneãky. 

Za Osadní v˘bor Janovice
Dá‰a Vogelová



SvûÏí písniãka Dobr˘ den, majore

Gagarine v nezamûnitelném podá-

ní Gustava Broma a jeho dixielan-

dového orchestru zaznûla v ãesko-

slovenském rozhlase 13. dubna ro-

ku 1961 a pak je‰tû nesãetnûkrát

po fiadu dal‰ích let. Sv˘m charak-

terem v˘raznû vyãnívala z tehdej‰í

kaÏdodenní hudební nabídky plné

rÛzn˘ch cajdákÛ a umûlotin, de-

chovky a politick˘ch písní a stala

se souputníkem zaãátkÛ uvolÀová-

ní politického napûtí ve svûtû

a slibného v˘voje ‰edesát˘ch let

minulého století.

V̆ born˘ brnûnsk˘ muzikant a ka-

pelník Gustav Brom písniãku slo-

Ïil a bûhem noci nahrál na poãest

prvního ãlovûka ve vesmíru Jurije

Gagarina, kter˘ 12. dubna 1961 

v 7 hodin 7 minut stfiedoevropské-

ho ãasu odstartoval z dne‰ního baj-

konurského kosmodromu ve Vos-

toku 1, aby za letu v trvání 108 mi-

nut uskuteãnil jeden oblet kolem

Zemû. Tehdej‰í sovût‰tí odborníci

v ãele s legendárním konstrukté-

rem Sergejem Koroljovem se tak

stali vítûzi hektického souboje

dvou nejsilnûj‰ích velmocí svûta

o prvenství v jedné etapû poãátkÛ

dob˘vání kosmu. (Pfiedchozím díl-

ãím vítûzstvím byla první umûlá

druÏice Zemû - legendární Sputnik

v r. 1957, následoval Sputnik 2 se

psem Lajkou na palubû.)

Americk˘ kosmonaut Alan She-

pard se na na‰i Zemi s kosmick˘ch

v˘‰in mohl podívat aÏ o necel˘ mû-

síc pozdûji neÏ Gagarin, a to za pou-

ze krátkého, patnáctiminutového

„skoku“ do v˘‰ky 185 km a vzdále-

nosti 486 kilometrÛ. Druh˘m ãlovû-

kem, kter˘ obletûl Zemi - jiÏ sedm-

náctkrát - byl opût sovûtsk˘ kosmo-

naut German Titov, náhradník

Jurije Gagarina pfii letu prvním.

Tfietím pak byl první Ameriãan

John Herschel Glenn dne 2. února

1960 se tfiemi oblety kolem Zemû.

Mezitím jiÏ první umûl˘ satelit - so-

vûtská Luna 1 - pfiekonal v roce

1959 pfiitaÏlivost zemskou a prole-

tûl kolem Mûsíce ve vzdálenosti 

75 tisíc kilometrÛ a brzy jej násle-

doval americk˘ satelit Pioneer 4, na

podzim téhoÏ roku pofiídila sovût-

ská mûsíãní sonda Luna 3 první

snímky odvrácené strany Mûsíce

a Luna 2 dopadla na mûsíãní po-

vrch. Byl to jeden z dÛleÏit˘ch mil-

níkÛ v „bitvû o Mûsíc“ - pfii dopadu

se sonda nezabofiila hluboko do mû-

síãního povrchu a rozpt˘lila tak 

obavy odborníkÛ, Ïe Mûsíc je po-

kryt silnou vrstvou prachu, kter˘

budoucím náv‰tûvníkÛm nejen sil-

nû zkomplikuje nebo i znemoÏní

pfiistání, ale hlavnû jak˘koliv pohyb

po jeho povrchu. Netrvalo ani sedm

let a ameriãtí kosmonauti na mûsíci

nejen pfiistáli, ale pomocí dÛmysl-

n˘ch vozítek se po nûm pohybovali

a pfiivezli na Zemi mnoho vzorkÛ

mûsíãních hornin pro vûdeck˘ v -̆

zkum.

Pfied prvním letem Gagarina v‰ak

nikdo nevûdûl, co ãeká pozem‰Èa-

na v kosmu, byÈ velmi blízkém na-

‰í matiãce Zemi. Nechybûly názo-

ry odborníkÛ, Ïe ãlovûk se pfii po-

hledu na na‰i planetu zdálky mÛÏe

pomátnout na rozumu a zaãne se

chovat neracionálnû. I s touto alter-

nativou se pfii letu poãítalo, let byl

zcela automatick˘ a kosmonaut by

b˘val mohl zasáhnout do jeho fiíze-

ní jen za zcela specifick˘ch podmí-

nek. K niãemu takovému v‰ak ne-

do‰lo a kosmonaut Jurij Gagarin,

vybran˘ z 3461 kandidátÛ, v prÛ-

bûhu letu hlásil: „Dafií se mi dobfie.

Cítím se v˘bornû. Pokraãuji v letu,

v‰echno jde dobfie.“ Bûhem letu se

najedl a napil a mohl pozorovat

v˘chod Slunce nad Severní

Amerikou. Po pfiistání pak líãil, Ïe

mohl jasnû rozeznat hranice konti-

nentÛ, ostrovy a fieky. Horizont se

podle nûj vyznaãoval neobyãejnou

krásou - modr˘ lem Zemû pfiechá-

zel do ãernû vesmíru, v nûmÏ byly

vidût jasné hvûzdy.

Nejvût‰í vzdálenost jeho letu od

povrchu zemû byla 302, nejmen‰í

175 kilometrÛ, rychlost letu 27 360

km/h. Kosmická loì Vostok 1, ve

které Gagarin letûl, váÏila 4 725

kg, návratov˘ modul o váze 2 460

kg mûl prÛmûr 2,3 m, kosmonaut

v nûm mûl pro sebe prostor o obje-

mu pouh˘ch 1,6 m3 - asi jako fiidiã

v osobním autû. Pfiistání nebylo

zcela bez problémÛ, kosmonaut pfii

nûm musel ãelit pfietíÏení aÏ 10 G.

Ve v˘‰ce 7 km nad zemí se z kabi-

ny vystfielilo kfieslo s kosmonau-

tem, rozvinul se padák a Gagarin

dopadl v pofiádku na pole u vesni-

ce Smelovka v Saratovské oblasti.

Pfiivítání na Zemi bylo velkolepé,

tehdej‰í první tajemník Ústfiedního

v˘boru Komunistické strany So-

vûtského svazu Nikita Chru‰ãov

Gagarinovi blahopfiál a fiekl mu, Ïe

se uãinil nesmrteln˘m, neboÈ se

stal prvním ãlovûkem, kter˘ dobyl

vesmír. Gagarin po svém letu ab-

solvoval náv‰tûvy v 28 zemích

svûta a v‰ude byl vítán velmi boufi-

livû. První zemí, kterou nav‰tívil,

bylo âeskoslovensko, tehdej‰í

„v˘kladní skfiíÀ“ socialistického

bloku. Dostalo se mu ãestného 

ocenûní Hrdina Sovûtského svazu

a mnoha dal‰ích, vedl v˘cvik Ïen-

sk˘ch kosmonautek, kter˘ vyvr-

cholil v ãervnu 1963 letem první

Ïeny, Valentiny Tûre‰kovové, do

vesmíru, absolvoval studium na

moskevské Vojenské letecké aka-

demii a pfiipravoval se na dal‰í

kosmické lety. Tûch se v‰ak bohu-

Ïel jiÏ nedoãkal; 27. bfiezna 1968

havaroval pfii v˘cviku se sv˘m

strojem MIG-15 (vyroben˘m v le-

tecké továrnû ve Vodochodech)

a spolu se sv˘m instruktorem

Serjoginem zahynul. O pfiíãinách

této události se vyrojila spousta

spekulací, vãetnû tûch, které souvi-

sely s jeho zálibou v alkoholu (po

tolika slavnostních pfiípitcích, které

musel absolvovat, se ani nelze di-

vit), nicménû Ïádná z tûchto „sen-

zaãních“ informací se nepotvrdila

a za nejpravdûpodobnûj‰í pfiíãinu

je povaÏováno to, Ïe se jeho letoun

dostal do letové hladiny jiného le-

tadla, po kterém zbyly vzduchové

víry a ty strhly letadlo smûrem

k zemi.

Dnes víme, Ïe slova o „prvním

ãlovûku, kter˘ dobyl vesmír“, byla

sice optimistická, ale také velmi

nadnesená. Je skuteãností, Ïe roz-

voj kosmonautiky kromû vûdec-

k˘ch poznatkÛ pfiinesl lidstvu i vel-

ké mnoÏství nov˘ch technologií

a vymoÏeností, ale skuteãností ta-

ké je, Ïe ve skuteãném „dob˘vání

vesmíru“ jsme stále na zaãátku

a stále více zji‰Èujeme, Ïe s prohlu-

bujícím se poznáním se v‰e jeví

b˘t ãím dál sloÏitûj‰ím. Dosavadní

kroky ãlovûka do vesmírného pro-

storu si také vyÏádaly fiadu lid-

sk˘ch obûtí jak na sovûtské, tak na

americké stranû. Prvním byl Vla-

dimír Komarov, kter˘ zahynul v ro-

ce 1967 pfii sestupu lodi Sojuz 1,

následovali dal‰í tfii sovût‰tí kos-

monauti v roce 1971, v roce 1986

zahynulo sedm americk˘ch kos-

monautÛ 75 sekund po startu rake-

toplánu Challenger a v roce 2003

dal‰ích sedm americk˘ch kosmo-

nautÛ pfii sestupu raketoplánu

Columbia, dal‰í kosmonauti zahy-

nuli pfii tréninku a pfiípravách letÛ.

Do dne‰ní doby jiÏ pob˘valy v me-

ziplanetárním prostoru desítky

kosmonautÛ a dokonce uÏ i bohatí

turisté, ze Zemû byl vyslán bezpo-

ãet v˘zkumn˘ch stanic, a to i k vel-

mi vzdálen˘m objektÛm, a snímky

z planet, jejich mûsícÛ a z komet,

ale také z nesmírn˘ch hlubin ves-

míru nás uvádûjí v úÏas. Velmi v˘-

znamné je to, Ïe dnes jiÏ nejde

o souboj „na Ïivot a na smrt“ mezi

kosmick˘mi velmocemi, ale o ‰i-

rokou spolupráci. Sovûtská orbitál-

ní stanice MIR - kolos o hmotnos-

ti 120 tun a velik˘ jako ‰est auto-

busÛ - se po dobu 15 let stala me-

zinárodním pracovi‰tûm kosmic-

kého v˘zkumu na obûÏné dráze

kolem Zemû. V souãasné dobû je

jiÏ funkãní dal‰í orbitální „mon-

strum“ - mezinárodní kosmická

stanice ISS o hmotnosti 450 tun,

velká jako fotbalové hfii‰tû.

Dopravní spojení se Zemí zaji‰Èují

pfieváÏnû ruské rakety. KéÏ by tato

spolupráce byla rovnûÏ motivují-

cím pfiíkladem pro fie‰ení pozem-

sk˘ch problémÛ souãasného roz-

boufieného svûta.

OdváÏn˘ let Jurije Gagarina pfied

45 lety byl na poãátku této cesty. 

M. Marek

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT7/2006

22

Pocta astronautovi

Cel˘ svût sly‰el tu zprávu 

TASSu,

cel˘ svût zanechal hovoru,

cel˘ svût vyskoãil od rozhlasu

a zdvihl pohledy nahoru.

Dobr˘ den, majore Gagarine,

tak jsme se tedy uÏ doãkali,

cel˘ svût pfiipil vám rud˘m 

vínem,

lidé vám zezdola mávali.

Foto: internet
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

„OD NÁS - PRO VÁS - PRO DùTI“ - velikonoãní veselice

Stojí to za to? Stálo to za to!
Kartografie Praha, a. s., vyhlásila v lednu

leto‰ního roku soutûÏ tfiíd „S úsmûvem

ãeskou historií 10. - 14. století“. Îáci mû-

li odpovûdût na 11 otázek z období vlády

PfiemyslovcÛ a Lucembur-

kÛ. Poslední, 12. otázku mû-

la vypracovat spoleãnû celá

tfiída.

KdyÏ na‰e tfiídní uãitelka

a souãasnû uãitelka dûjepisu

paní Jana Ho‰ková pfii‰la

s návrhem se této soutûÏe zú-

ãastnit, netváfiili jsme se pfií-

li‰ nad‰enû. Ale pak jsme se

pustili do práce. Rozhodli

jsme se, Ïe odpovûdi napí‰e-

me na vlastnoruãnû vyroben˘

papír. Spoleãnou prací bylo

znázornûní vraÏdy Václava

III., kterou jsme vytvofiili ja-

ko pohyblivé leporelo. V‰e

jsme odeslali do Prahy a pak

uÏ jen netrpûlivû ãekali.

Zájem o soutûÏ byl velk˘, zú-

ãastnilo se jí 414 tfiíd z celé republiky.

A jak to dopadlo? No pfiece jsme vyhráli
my - Ïáci 9. C ze Základní ‰koly
v Bfiidliãné.

Cena za první místo byla nádherná. Strávili

jsme dva pfiíjemné dny v Liberci v centru

Babylon. Dosyta jsme se vyfiádili na vod-

ních atrakcích v aquaparku, vyuÏili v‰eho,

co nám nabídl lunapark, své teoretické zna-

losti jsme si prakticky vyzkou‰eli v interak-

tivním muzeu. Potû‰ila nás i pfiítomnost pa-

ní inÏen˘rky Pacákové a pana fotografa

z Kartografie, ktefií nám osobnû poblahopfiá-

li a také nás vyfotografovali.

Stálo to tedy za to? Nám ano, protoÏe jsme

se pfiesvûdãili, Ïe jsme schopni spoleãnû

nûco dokázat a zároveÀ se i pobavit.

Rádi bychom zároveÀ podûkovali paní uãi-

telce Kvûtû Dûrdové za pomoc pfii v˘robû

ruãního papíru a paní uãitelce Kvûtû

Glacnerové za teoretickou i praktickou po-

moc se soutûÏí. Îáci 9. C, Z· Bfiidliãná

Kulturní komise mûsta Bfiidliãné ve spolu-

práci s dal‰ími aktivisty z Bfiidliãné si vás,

obãany mûsta Bfiidliãné a okolí, va‰e známé

a pfiíbuzné dovoluje pozvat na velikonoãní

veselici dne 16. dubna, jejíÏ cel˘ v˘tûÏek bu-

de vûnován místní matefiské ‰kolce.

V odpoledních hodinách (od 16.00) bude

dobrovolné vstupné a je pfiipraven program

pfiedev‰ím pro dûti, jejich rodiãe a prarodiãe.

Na pódiu vystoupí matefiinky z Bfiidliãné

i Velké ·táhle se sv˘m programem, zhléd-

nout mÛÏete i ukázky aerobiku, breakdance

a latinskoamerick˘ch tancÛ. Dûti se mohou

tû‰it na nûkolik soutûÏí, diskotéku a na závûr

mohou v kinû zhlédnout Veãerníãek. V pfied-

sálí bude pfiipravena velikonoãní dílna pro

dûti i dospûlé, ukázka v˘roby pomlázek, ple-

tení ko‰íkÛ a práce s vlnou.

Veãerní program je koncipován v duchu zába-

vy pro dospûlé, star‰í i pokroãilé. Cel˘m veãe-

rem vás bude provázet skupina AL Club, kte-

rou v pfiestávkách budou stfiídat s krátk˘m vy-

stoupením místní folkafii a chrámov˘ sbor, ale

také napfiíklad skupina The Pant. Prostû pestrá

hudební paleta, ve které si mohou na své pfiijít

náv‰tûvníci v‰ech vûkov˘ch kategorií.

V rámci veãera probûhne i soutûÏ o nejkrás-

nûj‰ího peãeného velikonoãního beránka

a pfiipravena bude i velikonoãní tombola.

Vûfite, Ïe po zakoupení vstupenky vás ãeká

pfiíjemn˘ program i zábava a zároveÀ pfiispû-

jete „na‰im“ nejmen‰ím. Tû‰í se pofiadatelé. 

Libu‰e Kovafiíková

Organizace a spolky

Na schÛzce Klubu ãeského pohraniãí se diskutovalo o ãinnosti
V úter˘ 21. bfiezna probûhla v R˘mafiovû prv-

ní fiádná schÛzka novû ustaveného obãanského

sdruÏení Klub ãeského pohraniãí R˘mafiov. Na

programu byla informace o podobû, úloze

a ãinnosti tohoto nadstranického obãanského

sdruÏení, které se uÏ po registraci stalo souãás-

tí celostátní rady KâP se sídlem v Ústí nad

Labem a samozfiejmû také regionální krajské

rady KâP Moravskoslezského kraje se sídlem

v Ostravû.

V souãasnosti tvofií ãlenskou základnu KâP

v R˘mafiovû tfiináct ãlenÛ a nûkolik nad‰encÛ,

ktefií spolupracují. Na schÛzi byli také zvoleni

pfiedseda a místopfiedseda KâP a dále zástupci

na II. krajsk˘ snûm, kter˘ probûhne 8. dubna

v Opavû. V neformální besedû se ãlenové do-

mlouvali na tématech a námûtech pro ãinnost

klubu. Vedle témat historick˘ch se chce klub

více zapojit do obsahové náplnû vlastních we-

bov˘ch stránek, pofiádat tematické zájezdy pro

vefiejnost, napfiíklad za prohlídkou vojensk˘ch

opevnûní, zejména ve v˘chodních âechách,

ale také na místa nechvalnû známá z historie

u nás, ale tfieba i do sousedního Polska.

Klub i nadále pfiijímá nové ãleny. K seznamo-

vání vefiejnosti s jeho ãinností budou vyuÏívá-

ny nejen vlastní webové stránky, ale také ob-

ãasné poutaãe na nûkter˘ch místech ve mûstû.

Za dva mûsíce existence klubu dosáhl poãet

pfiíspûvkÛ na webu ãísla 95, dále pak 132 foto-

grafií v devíti fotogaleriích a stránky uÏ nav-

‰tívilo na 2 200 náv‰tûvníkÛ.

Mezi hlavní úkoly a námûty k ãinnosti KâP
v R˘mafiovû bude zejména patfiit:
- provozování a správa vlastních webov˘ch

stránek (www.kcprymarov.estranky.cz);

- mapování a péãe o váleãné hroby a pomníky

v rámci regionu R˘mafiovska;

- spolupráce s bunkrology a nad‰enci pro 

opevnûní a také s kluby vojenské historie;

- popularizace a pfiipomínání v˘znamn˘ch v˘-

roãí ãeské státnosti, hl. na webu KâP;

- seznamování obãanÛ s opomínan˘mi tématy

a osobnostmi regionální historie;

- pfiipomínání historie a posloupnosti událostí

30. a 40. let minulého století, zejména role

nacistického Nûmecka jako iniciátora oku-

pace âSR a agresora 2. svûtové války;

- pfiipomínání hrdinství vojákÛ obou svût. vá-

lek, také ãs. legionáfiÛ a pfiíslu‰níkÛ SOS;

- pofiádání zájezdÛ pro vefiejnost, napfi. na

bunkry v˘chodních âech, do Osvûtimi atp.;

- úãast na akcích celostátní a krajské rady KâP

a jednání na snûmech KâP;

- popularizace turistick˘ch a památkov˘ch ob-

jektÛ v pohraniãních regionech u nás;

- na webu vytváfiení fotogalerií z historick˘ch

snímkÛ míst, a to nejen R˘mafiovska.

Autofii: PhDr. Alois Matu‰ka, pfiedseda KâP,
Vít Vesel˘, místopfiedseda KâP

kcp.rymarov@seznam.cz, 
www.kcprymarov.estranky.cz

Foto: archiv Z· Bfiidliãná
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Jedenadvacet stran a hnutí se zúãastní v na‰em kraji
ãervnov˘ch parlamentních voleb

Do 16. hodiny v úter˘ 28. bfiezna mohly stra-

ny a hnutí doruãit odboru vnitfiních vûcí kraj-

ského úfiadu kandidátní listiny pro ãervnové

parlamentní volby. Kandidátku doruãilo 21

stran a hnutí (viz níÏe). Nejpoãetnûj‰í kandi-

dátka obsahuje 53 jmen (zákon dovoluje 36,

takÏe strana bude muset listinu upravit), po 1

kandidátovi je na listinách tfií stran. Pfied vol-

bami 2002 se v MSK zaregistrovalo 24 stran

a hnutí.

Co bude následovat? Krajsk˘ úfiad musí

správnost listin prozkoumat, i strany mûly

je‰tû do 3. dubna ãas mûnit pofiadí kandidátÛ,

respektive dal‰í kandidáty doplÀovat ãi ubí-

rat. Poté odejdou stranám pfiípadné v˘zvy

k nápravû chyb v kandidátkách - strany tak

musí uãinit do 13. dubna (50 dnÛ pfied vol-

bami). V pátek 14. dubna pí‰eme a odesílá-

me rozhodnutí o registraci strany do voleb,

zamítnutí kandidátky nebo ‰krtnutí kandidá-

ta. Nejpozdûji 45. den do voleb musí Státní

volební komise vylosovat ãísla pro strany.

Nejpozdûji 18. kvûtna musí b˘t vyti‰tûny vo-

lební lístky.

Strany v MSK (pofiadí náhodné):
ODS

KDU-âSL

âSSD

KSâM

Balbínova poetická strana

Strana zdravého rozumu

Koruna âeská (Monarchistická strana âech,

Moravy a Slezska)

Právo a Spravedlnost -ANO tradiãní rodinû,

NE korupci a kriminalitû

Moravané

Strana zelen˘ch

Nezávislí

Strana Rovnost ·ancí

Národní strana

Prav˘ Blok - strana za ODVOLATELNOST

politikÛ, NÍZKÉ danû, MINIMALIZACI by-

rokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFE-

RENDA a P¤ÍMOU demokracii WWW.CI-

BULKA.NET

Unie svobody-DEU

Nezávislí demokraté

SNK Evrop‰tí demokraté

âeská pravice

Helax - Ostrava se baví

Koalice pro âeskou republiku

4 Vize

1. DaÀov˘ systém na jednom listu for-

mátu A4.

2. Regulace inovace + Vysoká kvalita 

= Krat‰í pracovní t˘den.

3. Rodinn˘ dÛm pro kaÏdého snadnûji.

4. Reklama, která informuje, ano, re-

klama, která ovlivÀuje, ne -

www.4vize.cz

Zpracovala ·árka Swiderová

Akce hradu Sovince

Na pomlázkové veselici
Jarmark lidov˘ch fiemesel ve folklórním duchu, velikonoãní tradice, hudba a zvyky pfii vítání jara.

Po oba dny 9 - 19 hod.

Denní program 15. a 16. dubna
9.20 Dûlové salvy aneb Vzbudíme hrad ze zimního 

spánku 1. nádvofií

9.30 V Záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa 3. nádvofií

10.00 Potulní herci, divadelní povûsti, Magnet 5. nádvofií

10.20 Chaloupka v Jeseníkách, ‰ermífiská fra‰ka, 

Dûdictví 5. nádvofií

10.40 Slavnostní prÛvod úãinkujících hradem z 1. na 5. nádvofií
10.50 Pomlázka, právo útrpné, Locus 5. nádvofií

11.00 V Záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa Horní hrad

11.10 Vrbov˘ proutek, velikonoãní pfiíbûh, Magnet 5. nádvofií

11.20 Velikonoãní vajíãko, kejklífiská show, Tomá‰ 

Kfiupala 5. nádvofií

11.45 Ka‰párek a princezna Darla, loutkové divadlo 

BOëI 5. nádvofií

12.00 Módní pfiehlídka dobového o‰acení
a doplÀkÛ Horní hrad

12.15 Bakaláfii, povídkové pásmo, M.C.E. 5. nádvofií

12.50 Indián, právo útrpné, Locus 5. nádvofií

13.00 Kouzeln˘ mû‰ec, ‰ermífiská scénka, Dûdictví Horní hrad

13.10 Poslechnûte, co se stalo, národní písniãky, 

Rabussa 5. nádvofií

13.40 ·a‰ek a hrabû, kejklífiská show, Tomá‰ Kfiupala 5. nádvofií

14.00 Povûst sovinecká, Magnet 5. nádvofií

14.00 V Záhorské hospodû, hudební pásmo, Rabussa Horní hrad

14.20 O hadruÀku zamotaném, neobvyklá soudní 

pfie, M.C.E. 5. nádvofií

15.00 Obléhání hradu Valeãova, loutkové divadlo 

BOëI 5. nádvofií

15.00 Módní pfiehlídka dobového o‰acení
a doplÀkÛ Horní hrad

15.30 Zahradník a hrabûnka, právo útrpné, Locus 5. nádvofií

15.50 Vrbov˘ proutek, velikonoãní pfiíbûh, Magnet 5. nádvofií

16.00 Nauãím vás velké kouzlo, kejklífiská show, 

Tomá‰ Kfiupala 5. nádvofií

16.25 Bakaláfii, povídkové pásmo, M.C.E. 5. nádvofií

17.00 Ka‰párek a princezna Darla, loutkové divadlo 

BOëI 5. nádvofií

Dále jen v sobotu

17.30 Program na pfiání, právo útrpné, Locus 5. nádvofií

17.50 Chaloupka v Jeseníkách, ‰ermífiská fra‰ka,

Dûdictví 5. nádvofií

18.10 Od hradu ke hradu, divadelní pásmo, Magnet 5. nádvofií

Zdobení velikonoãních perníãkÛ 10.00 - 15.30 na 3. nádvofií

29. a 30. 4. Pálení ãarodûjnic 29. a 30. 7. Lesnické slavnosti

20. a 21. 5. Den dûtí 19. a 20. 8. Tradiãní fiemesln˘ jarmark

1. a 2. 7. Loutkáfiská pouÈ 23. a 24. 9. Vinobraní

15. a 16. 7. Válka tfiicetiletá 28. 10. Ukonãení sezóny

Informace: tel. 777 205 029, sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.info

*** Prohlídky hradu s prÛvodcem: 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20 a 16.20 od kanónu na Horním hradû. ***

Dále pfiipravujeme:



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 7/2006

25

Z okolních mûst a obcí

Bilanãní diagnostika: absolventi rekvalifikací mají práci nadosah
Projekt Bilanãní diagnostika pfiiná‰í dal‰í kon-

krétní v˘sledky. Ve stfiedu 22. a ve ãtvrtek 

23. bfiezna obdrÏeli akreditovaná osvûdãení

první úãastníci kurzÛ moderního CNC obrábû-

ní. Jejich ‰ance na získání práce jsou nyní vel-

mi vysoké.

Cílem projektu Bilanãní diagnostika je posíle-

ní zamûstnanosti v bruntálském regionu.

Projekt odstartoval loni na podzim a od poãát-

ku se zamûfiuje na dlouhodobû nezamûstnané,

lidi bez práce ve vûku do 25 let nebo obãany

s nízkou úrovní kvalifikace, evidované na úfia-

dech práce v Bruntále, R˘mafiovû a Krnovû.

Souãástí projektu jsou bezplatné kurzy zamû-

fiené na zv˘‰ení motivace uchazeãÛ o práci,

zlep‰ení jejich komunikaãních schopností, po-

ãítaãové i jazykové kurzy a pfiedev‰ím rekvali-

fikace zamûfiené na moderní obrábûcí techno-

logie. Sem patfií kurzy Programátor a obsluha

ãíslicovû fiízen˘ch (CNC) obrábûcích strojÛ

a Poãítaãové navrhování souãástí a strojní pro-

gramování v˘roby souãástí CAD/CAM.

Úãastníci prvnû uvedeného kurzu se nauãili

vytvofiit dle pfiedloÏeného v˘kresu souãásti

strojní program a ten uÏít na obrábûcím CNC

stroji. Kurzy absolvovalo a zdárnû ukonãilo

celkem tfiináct uchazeãÛ o práci. Jedna sku-

pina ukonãila a v prostorách Stfiední prÛmy-

slové ‰koly v Bruntále obdrÏela akreditované

osvûdãení ve stfiedu 22. bfiezna, druhá o den

pozdûji.

·ance na získání zamûstnání je pro kaÏdého

absolventa této rekvalifikace velmi vysoká.

Úfiad práce teì absolventÛm pfiedloÏí konkrét-

ní nabídky ze strany zamûstnavatelÛ, ktefií ma-

jí o zamûstnance v této profesi zájem.

Sociálními partnery projektu je také ‰est míst-

ních firem, které nyní mohou s absolventy kur-

zÛ navázat kontakt a dal‰í spolupráci.

Druh˘ specializovan˘ kurz, jehoÏ úãastníci se

mohou nauãit vymodelovat v˘robní souãást

a vytvofiit její v˘robní technick˘ v˘kres, zaãal

ve stfiedu. Úãastní se jej patnáct lidí, mezi nimi

tfii absolventi prvního CNC kurzu.

Rekvalifikace trvá sto hodin, je rozvrÏena do

ãtyfi t˘dnÛ s lekcemi pûtkrát t˘dnû.

Nositelem projektu Bilanãní diagnostika je

Svût vzdûlávání - síÈ místních center celoÏivot-

ního vzdûlávání, partnery jsou Úfiad práce

v Bruntále, kter˘ pomáhá metodicky, a MûÚ

Bruntál, jenÏ pfiispívá informovaností vefiej-

nosti. Projekt Bilanãní diagnostika je spolufi-

nancován Evropskou unií a ãesk˘m státním

rozpoãtem.  Jifií Ondrá‰ek

Seriál

Nebojte se první pomoci (7. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy bezprostfiedního ohroÏení Ïivota
Bezvûdomí
Jedná se o stav selhání jedné ze tfií základních

Ïivotních funkcí. PostiÏen˘ není schopen kon-

taktu s okolím. Na rozdíl od spánku jeho mo-

zek nereaguje ani na varovné podnûty pfiichá-

zející zevnitfi organismu. ·kála bezvûdomí je

velice ‰iroká, ãím je hlub‰í, tím je závaÏnûj‰í.

Pfiíãiny bezvûdomí: - úrazy hlavy, onemocnû-

ní mozku (epilepsie, nádor, krvácení), otravy,

onemocnûní zpÛsobující nedostateãnou nabíd-

ku kyslíku a glukózy v mozku.

Pfiíznaky: - postiÏen˘ padne k zemi nebo se

vsedû „zhroutí“, tûlo je zpravidla bezvládné,

ale mohou b˘t i kfieãe, Ïádná reakce na oslo-

vení, pfiíp. postiÏen˘ nesrozumitelnû mumlá,

nereaguje na bolestivé podnûty, neprobere se

ani po zatfiesení ãi ‰típnutí (vy‰etfiujeme na 

u‰ním lalÛãku - pfii povrchnûj‰ím bezvûdomí

mÛÏe b˘t odpovûdí obrann˘ pohyb nebo gri-

masa), d˘chání je zpravidla spojeno s abnor-

málními pohyby a zvuky.

V ãem spoãívá ohroÏení Ïivota?
V du‰ení, jeÏ je dÛsledkem chybûní obrann˘ch

reakcí. Pfii bezvûdomí dochází k ochabnutí

vût‰iny svalÛ, mimo jiné i tûch, které udrÏují

prÛchodnost d˘chacích cest. U leÏícího paci-

enta dojde k zapadnutí kofiene jazyka a pokle-

su mûkkého patra. Tyto struktury vytvofií pfie-

káÏku pro vstup vzduchu do d˘chacích cest.

Nepfiíznivá anatomická pfiekáÏka mÛÏe b˘t

je‰tû zhor‰ena. âlovûk v bezvûdomí nemá do-

stateãnû aktivní reflex ka‰le, neubrání se vnik-

nutí cizích tûles do d˘chacích cest. Nejvût‰í ri-

ziko pfiedstavují zvratky, pfii úrazech krev.

Postup první pomoci:
Bezvûdom˘ musí b˘t co nejrychleji pfiemístûn

do vodorovné polohy. Zatlaãením na ãelo

a souãasn˘m nadzvednutím (podloÏením) ‰íje

se nám podafií oddálit kofien jazyka a ve vût‰i-

nû pfiípadÛ uvolnit nebo alespoÀ zlep‰it prÛ-

chodnost d˘chacích cest. Tento úkon lze je‰tû

vylep‰it pootevfiením úst a pfiedsunutím dolní

ãelisti, tzv. trojit˘m manévrem.

Souãástí zprÛchodnûní d˘chacích cest je i kon-

trola a vyãi‰tûní ústní dutiny. Tento úkon je

spojen s rizikem skousnutí (pozor, síla Ïv˘ka-

cích svalÛ je znaãná). Komplikaci pfiedejdeme

pouÏitím roubíku, nejpohotovûji poslouÏí sto-

ãené obinadlo. Nûkdy jsou ãelisti bezvûdomé-

ho kfieãovitû sevfieny. Násilného otevfiení úst

docílíme zavedením ukazovákÛ mezi tváfi

a zuby a tlakem v místû úhlu ãelisti (pomocník

musí mít pfiipraven roubík).

Pfii prohlídce ústní dutiny odstraníme v‰echna

cizí tûlesa. V první fiadû se jedná o snímatelné

zubní protézy, u dûtí pozor na Ïv˘kaãky.

Tekut˘ a mazlav˘ obsah odstraníme vytfiením,

nejlépe s pouÏitím kapesníku.

âeho chceme docílit? UdrÏet prÛchodnost
d˘chacích cest.
Vût‰ina bezvûdomí je pfiechodn˘m stavem, je-

jich primární pfiíãina je fie‰itelná. Úmrtí v dÛ-

sledku udu‰ení je odvratitelné. Nejãastûj‰í pfií-

ãinou smrti pfii otravû alkoholem je vdechnutí

zvratkÛ.

Záklon hlavy se nedoporuãuje pfii podezfiení

na poranûní krãní pátefie. Laik ho v‰ak není

schopen rozpoznat, pokud k nûmu do‰lo, b˘vá

mícha ve vût‰inû pfiípadÛ jiÏ poranûna. Smrt

v dÛsledku poranûní krãní pátefie je sice moÏ-

ná, ale smrt v dÛsledku udu‰ení je jistá.

Po zprÛchodnûní d˘chacích cest se pfiesvûdãí-

me o kvalitû d˘chání, pokud je dostateãná,

mÛÏeme bezvûdomého umístit do stabilizova-

né polohy.

Stabilizovaná poloha
Jejím cílem je udrÏení prÛchodn˘ch d˘chacích

cest a sníÏení rizika vdechnutí zvratkÛ. Ani

jedno, ani druhé tím není definitivnû zaji‰tûno.

Bezvûdom˘ jedinec musí b˘t trvale kontrolo-

ván a jeho poloha korigována. UloÏení a pone-

chání ve stabilizované poloze je nouzov˘m fie-

‰ením v pfiípadû, kdy jedin˘ zachránce musí

bezvûdomého na pfiechodnou dobu opustit.

Stabilizovaná poloha na boku je zaji‰tûna po-

krãením dolní konãetiny strany, na níÏ postiÏe-

n˘ leÏí. Druhá dolní konãetina je nataÏena.

Horní konãetina strany, na níÏ tûlo spoãívá, je

nataÏena a zapaÏena. Zaklonûná hlava spoãívá

na druhé horní konãetinû, jeÏ je skrãena v lok-

ti.

Bezvûdomého je nutno trvale sledovat a polo-

hu podle potfieby korigovat. Pfii zvracení a kr-

vácení z úst nûkdy pomÛÏe poloha se sníÏenou

hlavou a horní ãástí trupu. Opakovaná kontro-

la ústní dutiny bezvûdomého je nezbytností. 

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)
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Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

Dal‰í ze série úspûchÛ r˘mafiovského aerobiku
Na krajském závodû v aerobiku v Ostravû v sobotu 18. bfiezna reprezentovalo

sportovní klub Studio Sport a zdraví R˘mafiov celkem 12 závodnic a 6 dûvãátek

z pfiípravného druÏstva, které se na velké závodûní teprve pfiipravují.

Velk˘m úspûchem je, Ïe z 12 závodnic se 9 dûvãat probojovalo do finále a 6 se

umístilo do ‰estého hodnoceného místa. V‰em závodnicím dûkujeme za dobrou

reprezentaci.

Kategorie 8 - 10 let:
Terezka Krywdová 1. místo
Petra Vopafiilová finále

Helenka Lo‰Èáková finále

Kategorie 14 - 17 let:
Zuzka Buãková 4. místo

Kategorie 18 a více let:
L˘die ·védíková 2. místo

Olga âloveãková 5. místo

Gábina Kováfiíková 6. místo

Mí‰a Mezihoráková 7. místo

Veronika Procházková 8. místo

L˘die ·védíková

Petra Markétka, Terezka, Vûrka, Helenka, Nela, Adam,
Janiãka - nadûje r˘mafiovského aerobiku

Foto: archiv Studia Sport a zdraví

Pohár pro vítûze MBL 2006 získal t˘m Gang Stars
Finálové boje 19. roãníku Mûstské

basketbalové ligy R˘mafiov roz-

hodly o vítûzi celé soutûÏe. Play-

off rozdûlilo t˘my do dvou skupin

po tfiech, v nichÏ si to úãastníci

rozdali o 4. místo, resp. ve finálo-

vé skupinû o vítûzství. Turisti utr-

pûli v posledním utkání ligy první

poráÏku a pfii‰li tak o prvenství. To

si vybojovali Gang Stars, kdyÏ 

otoãili prÛbûh rozhodujícího zápa-

su a vyhráli 55:44. Skupina 

o 4. místo nemûla favorita, spí‰e

jednoho outsidera - STS Chvojko-

vice. Tento t˘m v‰ak pfiece jen po-

sbíral bûhem ligy nûco zku‰eností

a v prvním utkání skupiny docela

potrápil No Future. Ti nakonec vy-

hráli 52:37. Proti Oldies se

Chvojkoviãtí neprosadili a prohrá-

li jednoznaãnû 23:70. O ãtvrtém

místu rozhodl zápas mezi Oldies

a No Future. Vzhledem k opût 

oslabené sestavû Oldies byli mír-

n˘mi favority chlapci bez budouc-

nosti. Od zaãátku zápasu plného

chyb a nepfiesností ale tahali za

krat‰í konec. KdyÏ se jim ve tfietí

ãtvrtinû zaãalo dafiit a ‰li do konce

do tûsného vedení, podfiízli si pod

sebou vûtev nasazením osobní 

obrany. Tento naivní tah posadil

Oldies zpût na konû a na koneã-

ném vítûzství 42:33 nic nezmûnil

ani fakt, Ïe dohrávali se dvûma

dívkami na hfii‰ti.

Finálová skupina pfiinesla vyrov-

nanûj‰í a pohlednûj‰í zápasy. RE-

DO sice prohrálo obû svá utkání,

ale obû se ctí. První proti Gang

Stars bylo zcela vyrovnané a po-

zdûj‰í vítûz turnaje rozhodl o svém

vítûzství 73:64 aÏ v závûreãné

ãtvrtinû. I druh˘ zápas, kter˘ se-

hrálo RE-DO znaãnû oslabené,

byl vyrovnan˘. Turisti nakonec

pfiehráli svého soupefie 66:50.

Rozhodnout tedy muselo poslední

utkání Turisti vs. Gang Stars, jeÏ

pfiineslo pohlednou a rychlou hru.

V první ãtvrtinû mûli navrch

Turisti. V prÛbûhu druhé Gang

Stars skóre otoãili, naãeÏ se totéÏ

povedlo naopak TuristÛm, ktefií

tak vedli po poloãase 26:24. Do 

3. ãtvrtiny vstoupili Turisti dvûma

úspû‰n˘mi trefami trojek a odsko-

ãili na 8 bodÛ. V té dobû ovládali

hru, a aãkoliv Gang Stars stáhli

náskok na 5 bodÛ, nic nenasvûd-

ãovalo obratu v utkání. Ten v‰ak

pfii‰el je‰tû pfied koncem 3. ãtvrti-

ny. V posledních tfiech minutách

uÏ Turisti neskórovali, zatímco je-

jich soupefi zaznamenal 10 bodÛ.

Rázem byl stav 40:35. Poslední

ãtvrtina zaãala vyrovnanû a ani je-

den t˘m nemûl navrch. Turisti sáh-

li ve snaze o vyrovnání k osobní 

obranû a stejnû jako No Future

proti Oldies si tím zápas prohráli.

Soupefi jim odskoãil aÏ na rozdíl

14 bodÛ a bylo témûfi rozhodnuto.

Fini‰ ze strany TuristÛ s pressin-

gem a dÛrazn˘m napadáním pfii‰el

pfiíli‰ pozdû a vedl jen ke korekci

v˘sledku na koneãn˘ch 44:55 pro

Gang Stars, ktefií tak obhájili pr-

venství z minulého roãníku.

Celkové pofiadí ligy: 1. Gang

Stars, 2. Turisti, 3. RE-DO, 4. Ol-

dies, 5. No Future, 6. STS Chvoj-

kovice. Za BFAA Oldies
Pavel Vraspír

Foto: archiv BFAA Oldies R˘mafiov

Sport
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Úspû‰ná teãka za úspû‰nou sezónou
Posledním závodem, kterého se

zúãastnili mladí lyÏafii ze Ski klu-

bu RD R˘mafiov, byla Bohemia

Tour 2006, tradiãnû konaná na zá-

vûr lyÏafiské sezóny v Horních

Míseãkách v Krkono‰ích. Poãasí

nic moc (v prudkém de‰ti se letos

je‰tû nelyÏovalo), tratû perfektní,

konkurence v˘borná. Ve stopû

svádûli tûÏké boje Bauer, Koukal,

Magál, Bártory, Bajãiãák, ... a ta-

ké Ïáci r˘mafiovsk˘ch sportov-

ních tfiíd:

Radim Keclík: v kategorii star‰ích

ÏákÛ roãník 1992 prorazil leto‰ní

smÛlu a zaslouÏenû vybojoval

celkové prvenství v Bohemia

Tour 2006 tak, Ïe v jednotliv˘ch

ãtyfiech závodech 2krát vyhrál

a 2krát dojel druh˘.

Jan Kodl: ve star‰ích Ïácích 

r. 1993 si ze závodÛ odvezl dvû

bronzové medaile a tím jen potvr-

dil, Ïe jeho leto‰ní úspûchy neby-

ly náhodné.

Pavel Ondrá‰ek: star‰í

Ïák r. 1992 si odváÏí od-

mûnu za svou celosezónní

pfiíkladnou bojovnost v po-

dobû stfiíbra z celkové sé-

rie tour a zlato ze ‰tafeto-

vého závodu.

Michal Furik a Zdenûk

Macháãek: spolu se podí-

leli na bronzu ze ‰tafety

dvojic star‰ích ÏákÛ 1992.

Hana Maãudová: z Krko-

no‰ si jako star‰í Ïaãka

odváÏí bronz za ‰tafetu.

Radek Vörö‰ a Radek

·vikruha: mají mezi

mlad‰ími dorostenci tûÏ‰í

pozici, ve sv˘ch katego-

riích bojují s dal‰ími 60

borci a úspûchem je i atakování

první poloviny startovního pole.

Jifií Vykoukal: patfií v kat. star‰ích

dorostencÛ mezi nejlep‰í a lep‰í-

mu umístûní mu v Krkono‰ích za-

bránila jen zlomená hÛlka 

(19. místo)

Je tedy po zimní lyÏafiské sezónû,

ale na odpoãinek bude jen pár t˘d-

nÛ. Pfiípravy na tu pfií‰tí zaãnou se

zaãátkem mûsíce kvûtna a leto‰ní

úspûchy v podobû medaile z mist-

rovství republiky ãi pfiebornické

tituly z Moravského poháru a v˘-

‰e zmínûné Bohemia Tour jsou

motorem k pfiístupu k tréninku.

Dík patfií v‰em dûtem, které se bû-

Ïeckému lyÏování vûnují. V dne‰-

ní dobû poãítaãov˘ch a televiz-

ních lákadel se zdravá pohybová

aktivita opravdu cení.

Podûkování patfií i trenérÛm

a v‰em, ktefií se podílejí na tech-

nickém zabezpeãení podmínek

pro lyÏafie. Neodmyslitelná je i fi-

nanãní pomoc mûsta, bez níÏ by-

chom nemohli dokonale zajistit

ani úpravu tratí, ani materiálové

zabezpeãení. AÈ lidské nebo fi-

nanãní investice do mlad˘ch lyÏa-

fiÛ letos urãitû nevy‰ly v niveã.

Vlastimil Baran

Fota: archiv Z· R˘mafiov
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■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP

+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, ·kofin
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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

Volkswagen Passat 2.0 TDI,103 KW, 
1. maj., r. v. 2005, 8x airbag, ESP, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã., cent-
rál, tempomat. Cena: 599 900 Kã.

Daewoo Nubira Combi 1.6,
1. maj., r. v. 2000, 2x airbag, ABS,
centrál, imob., el. okna, posil. fiíz.,
el. zrcátka. Cena: 139 900 Kã.

·koda Octavia SLX 1.8 20V, 1. maj., 
r. v. 1999, 4x airbag, ABS, palub. poã.,
vyhfi. sedadla, rádio, imob., el. zrcátka
a okna, CD mûniã. Cena: 149 900 Kã.

Opel Corsa 1.5D, r.v. 1995,
rádio, taÏné, venkovní teplo-
mûr, zadní stûraã. 
Cena: 69 900 Kã.

Alfa Romeo 146 1.4 16V T.S, 
1. maj., r. v. 1999, airbag fiidiãe,
ABS, posil. fiíz., rádio, centrál, el.
okna a zrcátka. Cena: 128 500 Kã.
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·koda Fabia 1.9,  r. v. 2002, 2x air-
bag, ABS, CD, rádio, imob., posil.
fiíz., palub. poã., vyhfi. el. zrcátka, el.
okna, centrál. Cena: 229 000 Kã.

Opel Monterey 3.0 DTI, r. v. 1999, 2x
airbag, ABS, imob., el. okna, vyhfi.
el. zrc., ‰íbr, posil. fiíz., taÏné, centrál,
CD + rádio. Cena: 269 000 Kã.

Ford Mondeo 1.8 16V, r. v. 2001, auto-
mat, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna,
posil. fiíz., palub. poã., centrál, vyhfi. pfi.
sklo a el. zrcátka. Cena: 249 900 Kã. 

·-Fabia 1.9 SDi Comfort, CZ, r. v.
2000, 2x airbag, CD, imob., el. ok-
na, posilovaã, palub. poã., centrál,
vyhfi. el. zrcátka. Cena: 169 000 Kã.

Opel Tigra 1.4i 16V 1. maj., r. v.
1999, klima, airbag, rádio, cent-
rál, imob., el. okna, posil. fiízení.
Cena: 139 000 Kã.

Renault Twingo 1.2, CZ, 
1. maj., servis, r. v. 1997, 
otáãkomûr, airbag, imob., tó-
novaná skla. Cena: 79 900 Kã.

MB 270 CDi, r. v. 2001, 6x airbag, ESP,
ABS, kÛÏe, el. okna, posil. fiíz., palub.
poã., el. v˘bava, vyhfi. pfi. sklo a zrcátka
centrál, CD rádio. Cena: 399 000 Kã.

Renault Laguna Combi 1.8
LPG, r. v. 1996, rádio, imob.,
posil. fiíz., taÏné. 
Cena: 105 000 Kã.

Fiat Seicento 1.1 SX, 1. maj., CZ,
servis, r. v. 2001, ABS, rádio,
centrál, el. okna, posil. fiíz., zámek
fiadící páky. Cena: 89 500 Kã.

Ford Transit 2.0 TDDi, 1. maj.,
r. v. 2001, airbag, rádio, imob,
posil. fiíz., vyhfi. el. zrcátka.
Cena: 249 000 Kã + DPH.

Ford Transit 2.0 TDi Maxi,1. maj.,
9 míst, r. v. 2002, airbag, ABS, rá-
dio, imob., posilovaã fiízení, el. zr-
cátka. Cena: 332 000 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, 1. maj., r. v.
1998, rádio, centrál, el. pfi. okna,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã. Cena: 99 000 Kã.

Ford Fiesta 1.4 Ghia, 1. maj., r. v.
1997, klima, 2x airbag, ASR, ABS,
rádio, el. okna, posil. fiíz., centrál,
CD mûniã. Cena: 115 900 Kã.

Volkswagen Transporter 2.5
TDi Long, 3míst., r. v. 1999, 
imobilizér, posilovaã fiízení.
Cena: 175 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi,
r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
centrál, el. okna+zrcátka, pa-
lub. PC. Cena: 247.000 Kã.

Mazda 121 1,25i 16V, 1. maj.,
CZ, servis, r. v. 2001, airbag, rá-
dio, centrál, posil. fiízení. 
Cena: 139 900 Kã.

Ford Mondeo 1.8i 16V 85 kW, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, posil. fiíz., el. se-
dadla, rádio, centrál, el. okna, vyhfi. pfi.
sklo, el. zrcátka. Cena: 129 900 Kã.

Toyota Avensis Combi 2.0 TD, 1. maj.,
r. v. 1999, klima, 2x airbag, ABS, el.
Okna a zrcátka, posil. fiíz., centrál,
venkovní. Cena: 178 500 Kã.

Volkswagen Golf Combi 1.4 16V, 
1. maj., r. v. 2000, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. okna, posil. fiíz.,
vyhfi. el. zrcátka. Cena: 209 900 Kã.
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