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Pódiové skladby nejen pro dûti
V pondûlním (8. 5.) dvouapÛl-

hodinovém maratónu pohybu,

cviãení a tance s názvem 26. ro-

ãník Pódiov˘ch skladeb se v de-

vûtadvaceti vystoupeních pfied-

stavily tfii stovky úãinkujících.

NesoutûÏní pfiehlídky se zúãast-

nily dûti z r˘mafiovsk˘ch matefi-

sk˘ch a základních ‰kol, Tûlo-

v˘chovné jednoty Jiskra R˘ma-

fiov, Stfiediska volného ãasu,

Studia Sport a zdraví a Stfiední

soukromé odborné ‰koly Prima.

Pro zaplnûn˘ sál Stfiediska vol-

ného ãasu (SVâ) v R˘mafiovû to

byla úÏasná podívaná. Nároãnou

akci organizaãnû zaji‰Èovaly od-

bor Sport pro v‰echny TJ Jiskra

R˘mafiov a SVâ.

Kvalita jednotliv˘ch vystoupení

potvrdila dokonalou pfiípravu

a profesionálnû zvládnutá aranÏ-

má. Diváci, vesmûs rodiãe dûtí,

známí a skalní pfiíznivci, obdi-

vovali souhru dûtsk˘ch vystou-

pení, zejména nejmen‰ích dûtí

z matefisk˘ch ‰kol. Hudební Ïán-

ry jednotliv˘ch pohybov˘ch

kreací se stfiídaly v tempu a roz-

manitosti.

DivákÛm se pfiedstavily také

známé taneãní skupiny Freeze

Dance a Jes, které sbírají úspû-

chy nejen v rámci republiky, ale

dokonce i v evropském mûfiítku,

vloni se napfi. TK Jes zúãastnil

taneãních soutûÏí na mistrovství

svûta v USA a Freeze Dance na

mistrovství svûta v Nûmecku.

Vystoupení bravurnû zvládly

v‰echny dûti bez v˘jimky a od-

vedly spoleãnû se sv˘mi trenéry

a uãiteli obrovsk˘ kus práce.

Je potû‰itelné, Ïe o Pódiové

skladby je velk˘ zájem. Tréma

se objeví tu a tam jen u nûkoli-

ka v˘jimek, zfiejmû proto, Ïe

pfiehlídka je nesoutûÏní. Ko-

mentátorsk˘m slovem prováze-

la Alena Tome‰ková, uãitelka

a zároveÀ umûlecká vedoucí

Taneãního klubu Jes. Mnoh˘m

vytane v pamûti osobnost a au-

torita „Pódiovek“ Jindfii‰ka

Biãíková, pfiedsedkynû odboru

Sport pro v‰echny TJ Jiskra,

která se zaslouÏila o jejich trvá-

ní po fiadu let. Aãkoliv jiÏ není

mezi námi, je a bude s touto ak-

tivitou nesmazatelnû spojena

v povûdomí nejen obãanÛ

R˘mafiova, ale v‰ech, kdo na

nesoutûÏní pfiehlídku jezdili

a nadále jí zÛstávají vûrní. Je

potfieba dodat, Ïe sponzorsky se

na akci podílel také Mûstsk˘ 

úfiad v R˘mafiovû.  JiKo
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Aktuálnû z mûsta
názory a komentáfie

Vyhoìme ho z kola ven
Ne, nikoliv, nadpis ãlánku není pfiedzvûstí

dûtského rozpoãítávání, ani se nejedná o ná-

zev stûÏejního románu amerického spisovate-

le Kena Eltona Keseye o pomûrech v psychi-

atrické léãebnû a o marné revoltû jednoho

svobodymilovného chovance ústavu, jak by

se mohl laskav˘ ãtenáfi domnívat. Nenapadá

mû ov‰em jin˘ pfiímûr pro kauzu, která vy-

stoupila na povrch pfied nûkolika dny v mûst-

ském muzeu poté, co byl na hodinu propu‰tûn

v˘znamn˘ a dlouholet˘ zamûstnanec a od-

borník na slovo vzat˘ - Jifií Karel.

Celá kauza spí‰ asociovala období totalitních

postupÛ a nafiízení, kdy bol‰eviãtí aparátãíci

a jejich prodlouÏené pûsti rozdávali v˘povûdi

podle § 53 („vyhození“ na hodinu) tûm, kdoÏ

byli pro zastánce totality nepohodlní.

Proã tato pfiirovnání? Jak jinak si vysvûtlit

poãínání vedení muzea, pokud na hodinu pro-

pustí ze sv˘ch fiad renomovaného historika,

erudovaného nad‰ence, archeologa, odborné-

ho publicistu, pedagoga a v˘znamného ‰ifiite-

le dávno za‰lé historie, pfiedev‰ím pak zakla-

datele mûstského muzea magistra Jifiího

Karla? Jen stûÏí. Inu, kdo nûkde „ãouhá“, je

nepohodln˘ a „vystrkuje rÛÏky“, musí z kola

ven. Díky Bohu, osudu a v‰em rozumnû

sm˘‰lejícím lidem Ïijeme ve spoleãnosti de-

mokratick˘ch principÛ a zásad, i kdyÏ to tak

tu a tam ani po sedmnácti letech „svobody“

nûkdy nevypadá. Proto se umûlci, v˘tvarníci,

muzejníci a také ãlenové volného sdruÏení

Octopus pfii Mûstském muzeu v R˘mafiovû

rozhodli zapojit do protestu proti propu‰tûní

Jifiího Karla ze zamûstnání. A nejen to, v dis-

kusním fóru na webov˘ch stránkách mûsta se

zaãínaly hromadit názory, které odsuzovaly

propu‰tûní Jifiího Karla z práce. Za v‰echny

jsem vybral názor publicisty J. Navrátila:

VáÏen˘ pane starosto,
protoÏe jsem ve va‰em mûstû po-
mûrnû ãast˘m hostem a ve svûtû
moderních technologií se nic ne-
utají, donesla se ke mnû zpráva,
Ïe byl z r˘mafiovského muzea
prakticky na hodinu vyhozen jeho
zakladatel a po dlouhá léta i ‰éf
Jifií Karel. Pokud pominu, Ïe za
jeho nezmûrného (a penûzi neo-
cenitelného) úsilí bylo muzeum
vybudováno prakticky z niãeho,
a nehledû na roky trvající archeo-
logické v˘zkumy ve mûstû a okolí,
které vedl, a letitou ãinnost peda-
gogickou i odbornûpublicistic-

kou, je postup nynûj‰í vedoucí
muzea pfiinejmen‰ím nehorázn˘.
Pomíjím i vysoké renomé, které
má p. Karel mezi ãesk˘mi i zahra-
niãními odborníky na archeologii
a historii. Stejnû tak nehodlám
posuzovat odborné schopnosti,
znalosti ãi zpÛsobilost dotyãné
(protoÏe snad ani není co posuzo-
vat ...), ale nanejv˘‰ zaráÏející je
zejména neomalená drzost této
dámy, s níÏ nûco podobného uãi-
nila. Patrnû zapomnûla, Ïe dnes
sice mÛÏe napodobovat man˘ry
obvyklé za b˘valého reÏimu, ale
musí poãítat s adekvátní reakcí.

Pfiedpokládám, Ïe se p. Karel ob-
rátí na soud, kter˘ nesmyslnou
v˘povûì „za hrubé poru‰ení pra-
covní káznû“ bezpochyby zru‰í.
Samozfiejmû dotyãná dáma, vãet-
nû zastupitelstva, které takto od-
bornû fundovanou „fieditelku“
prosadilo do funkce, musí poãítat
s patfiiãnou publicitou v odbor-
n˘ch kruzích i v celostátním tisku,
která v kaÏdém pfiípadû pfiekroãí
mûstské hranice, pfiiãemÏ podob-
ná reklama mûstu v Ïádném pfií-
padû neprospûje, coÏ si lze snad-
no domyslet. Pokud se chce
R˘mafiov opût vrátit do pozice

u‰mudlaného provinãního mûs-
teãka v Bohem i lidmi zapomenu-
tém pohraniãí, kam se odcházelo
zpravidla za trest, nabral ten
správn˘ smûr. Teì uÏ bude záleÏet
pouze na mûstsk˘ch zastupitelích,
kam se budou chtít ubírat. A pro-
toÏe bych se jenom velice nerad
dopustil faktick˘ch nepfiesností,
stejnû jako moji kolegové, oãeká-
vám od vás - pane starosto - po-
kud moÏno vyãerpávající odpo-
vûì ohlednû okolností, které
s pfiípadem souvisí, resp. podrob-
nûj‰í odÛvodnûní v˘povûdi, dûku-
ji. J. Navrátil, publicista

Z reakce starosty mûsta jasnû vy-

plynulo, Ïe krok, kter˘ uãinila

dosavadní fieditelka, jej znaãnû

rozzlobil. Na webové stránce

mûsta vyjádfiil svÛj postoj k celé

kauze takto: R˘mafiovské muze-
um je pfiíspûvkovou organizací
mûsta a má samostatnou fieditel-
ku s ve‰ker˘mi pravomocemi
a kompetencemi, které tato funk-
ce pfiiná‰í. Tolik k organizaãní
struktufie. Druhou vûcí je odvo-
lání pana Mgr. Jifiího Karla fiedi-
telkou muzea. Osobnû s tím kate-

goricky nesouhlasím, nemohu
pro to najít Ïádnou omluvu a vy-
svûtlení. DÛvody nesouhlasu ne-
uvádím, jsou obsaÏeny v pfiíspûv-
cích úãastníkÛ diskuse. Situaci
se snaÏím neprodlenû fie‰it v or-
gánech mûsta s cílem zamezit
ztrátû pana Karla pro sluÏby mu-
zeu a celému mûstu. Na den
10. 5. 2006 jsem svolal mimo-
fiádnou radu mûsta, která bude
situaci v muzeu fie‰it a v jejíÏ
kompetenci fie‰ení této situace je.

starosta mûsta

K projednání celé kauzy vzniklé v mûstském

muzeu se uskuteãnilo ve stfiedu 10. kvûtna mi-

mofiádné zasedání Rady mûsta R˘mafiova.

Radní jednohlasnû odvolali dosavadní fieditel-

ku Irmu Krejãí z funkce fieditelky Mûstského

muzea R˘mafiov a zároveÀ jmenovali Mgr.

Dietera Schallnera fieditelem Mûstského mu-

zea R˘mafiov, a to na dobu urãitou do doby

jmenování nového fieditele muzea na základû

fiádného konkurzního fiízení.

A co vlastnû pfiedcházelo okamÏité v˘povûdi

v˘znamného historika?

V mûstském muzeu do‰lo k slo-
Ïit˘m událostem, mám na vás,
pane Karle, jedinou otázku,
muselo k nim dojít?
NeÏ odpovím, pfiiznám se, Ïe

jsem hluboce dojat a velice si vá-

Ïím odváÏné podpory od tolika li-

dí. Na dlaÏbû mi nebylo nejlíp,

ale uvûdomil jsem si rychle, Ïe

nejsem sám. To je víc, neÏ si mÛ-

Ïe ãlovûk pfiát, ohromnû mi to po-

mohlo a povzbudilo mû to. V‰em

velice dûkuji a jsem nesmírnû

poctûn zájmem, kter˘ si ani neza-

slouÏím, vÏdyÈ nejsem nik˘m víc

neÏ kdokoli jin˘. Pokud mi bude

dopfiáno, abych mohl pokraãovat

ve své nedokonãené práci, jsem

pfiipraven pomoci a vyjít vstfiíc

v‰em, ktefií to budou potfiebovat,

tak jako vÏdy.

Odpovûì na otázku je velmi jed-

noduchá, nemuselo to b˘t.

Jednalo se o vûc zcela legální

a staãilo jen více porozumûní,

prostû ‰lo o doãasnou zmûnu na

fieditelském postu na pfiesnû 

ohraniãenou dobu ze zcela po-

chopiteln˘ch dÛvodÛ. Upozor-

Àuji, Ïe tím náhradníkem jsem ne-

byl já, o mû se vÛbec nejednalo.

Také fieditelka nebyla vyhozena

z práce, jen zbavena funkce a zÛ-

stává nadále pracovnicí muzea,

vyhozen jsem byl já zcela bez vû-

domí rady, která byla vûcí ‰oko-

vána. Nechci to v‰ak rozvádût.

âtenáfie zfiejmû spí‰ zajímá, proã

mû nadfiízená vyhodila podle § 53

z místa, kde poctivû dfiu dobro-

volnû a z pfiesvûdãení uÏ 16 let za

poloviãní plat (nyní na 0,6 úvaz-

ku - muzejníci jsou spí‰ nuzejní-

ci) a dal‰í ãást ãinnosti dûlám

pfiesãas zdarma, aby muzeum

pracovalo, jak je potfieba. Do 4. 5.

2006 to nikomu nevadilo. Proã

jsem se stal cílem já, nevím. Byl

jsem totiÏ vyhozen za to, Ïe jsem

pracoval, nikoli za opak. Údajnû

jsem byl na pracovi‰ti o svátcích

(16. - 17. 4.) a v druhém pfiípadû

jsem pracoval pfiesãas opût zadar-

mo za nepfiítomnou fieditelku

a administrativní pracovnici.

Nebyl jsem v depozitu, jak se mi
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podkládá, a proto nic nezapsal do

deníku náv‰tûv. Hovofiil jsem 

(18. 4.) do 20.30 v expozici u ma-

py dolování v odborné rovinû

s nástupcem fieditelky. Je v‰ak

pozoruhodné, Ïe jsem nebyl vy-

zván, abych svÛj „exces“ (práci

zadarmo) vysvûtlil, coÏ by bylo

jednoduché. Jak vidût, ani k téhle

nehoráznosti nemuselo dojít a já

nemusel ztratit tolik ãasu. KdyÏ

pfied vámi montují nov˘ zámek

tam, kde jste pfiibili kaÏd˘ hfiebík,

kdyÏ vás vyhazují lidé, kter˘m

jste vytvofiili pracovní místa, to

není pfiíjemné. Nechci ale zachá-

zet do trapn˘ch podrobností. V‰e

jsem vysvûtlil ve svém odvolání

proti vykonstruovanému, kfiivé-

mu a nedÛstojnému nafiãení a vy-

hazovu. Nevím, jak to dopadne,

a uãím se nepracovat, ono je to

docela pfiíjemné.

Neodpustím si ale pfiipomenout,

Ïe podle stejného paragrafu (§ 53

z roku 1964) se vyhazují ti, co se

nezfiízenû opíjí na pracovi‰ti, vytr-

vale bulají, hrubû a fyzicky napa-

dají spolupracovníky, kradou 

apod., ale bohuÏel dodnes i ti, kte-

r˘ch je potfieba se rychle zbavit.

Dnes jsem to já a zítra to mÛÏe b˘t

kdokoli z nás. Pokud jsme fiekli,

Ïe si to nenecháme líbit a Ïe jsme

ochotni se dovolat práva, moÏná

ubude arogance ‰éfÛ a zaãnou

rozhodovat opatrnûji a v humán-

nûj‰í dimenzi. Vût‰ina lidí je pri-

ma, uÏ nemám „blbou náladu“.

Dûkuji za odpovûì. JiKo

Stanovisko b˘valé fieditelky Mûstského muzea R˘mafiov
Proã jste, paní fieditelko, pfii-
stoupila k tak razantnímu kro-
ku - okamÏitému rozvázání pra-
covního pomûru podle § 53 se
sv˘m zamûstnancem panem
Jifiím Karlem?
BohuÏel i v pfiípadû pana Karla,

aã témûfi 70letého dÛchodce

a obnovitele muzea, platí stejná

práva a povinnosti vypl˘vající

z pracovnûprávních vztahÛ. Pfii

jejich opakovaném poru‰ování

logicky pfiicházejí následky.

Nedala se tato situace fie‰it ji-
n˘m zpÛsobem?
Své rozhodnutí jsem uãinila ne-

jen na základû prokazujících

podkladÛ, ale také na doporuãe-

ní kulturní komise, se kterou

jsem situaci v muzeu za pfiítom-

nosti starosty projednala, o ãemÏ

je proveden zápis.

Nevznikla tato situace v podsta-
tû z nedorozumûní a va‰í obavy,
Ïe pokud odejdete na matefiskou
dovolenou, mÛÏe doãasnû zastu-
pující fieditel pan Schallner
z pohledu odbornosti ohrozit
va‰e dosavadní pÛsobení?
Obava z odchodu na MD a pfií-

padného ohroÏení pozice u mû

nikdy nevznikla. Pan Schallner

by nebyl zastupujícím fieditelem,

n˘brÏ povûfien˘m vedoucím,

a pokud by za rok prokázal ma-

naÏerské a fiídící schopnosti ta-

kov˘ch kvalit, které by byly pro-

spû‰né muzeu a kultufie mûsta,

zmûnû pozice ve vedení muzea

bych se nebránila. Pouze jsem

nesouhlasila se zpÛsobem v˘bû-

ru pana Schallnera, o ãemÏ in-

formuji v následujícím ãlánku.

Dûkuji za odpovûì. JiKo

Proã mû vlastnû odvolali?
Tak s tím vás ráda seznámím. 21. února jsem

starostu informovala o tûhotenství a navrhla

zpÛsob fie‰ení mého zástupu po dobu matefi-

ské dovolené v délce maximálnû jednoho ro-

ku. Jednalo se o povûfiení vedením po dobu

MD stávající zamûstnankyní muzea. Dohodli

jsme, Ïe na tak krátkou dobu a pouze na zá-

stup není nutné vyhla‰ovat v˘bûrové fiízení.

Starosta s návrhem souhlasil a nemûl Ïádné

v˘hrady.

Zaãátkem bfiezna ov‰em probûhlo na

Mûstském úfiadû v˘bûrové fiízení na místo

technického redaktora (úvazek 0,5), ze které-

ho kupodivu bez mého vûdomí vze‰el kandi-

dát na zástup po dobu mojí MD, pan

Schallner. Tato skuteãnost mi v‰ak byla

oznámena aÏ 19. 4. místostarostou slovy:

„Buì Schallnera zamûstná‰, nebo tû odvolá-

me.“ Nevûdûla jsem, o koho jde, nikdo mi

pana Schallnera nepfiedstavil, pfiedali mi

pouze sloÏku se Ïivotopisem a pfiihlá‰kou na

v˘bûrové fiízení na technického redaktora.

V Ïivotopise jsem vyãetla, Ïe se jedná o oso-

bu samostatnû v˘dûleãnû ãinnou s trval˘m

bydli‰tûm ve Îìáru nad Sázavou!

Pochopitelnû jsem s tímto postupem a zpÛso-

bem jednání nesouhlasila, ponûvadÏ pÛvodní

dohoda se starostou byla jiná. A taky mi ne-

bylo jasné, pokud starosta zmûnil názor, Ïe

se nevyhlásilo v˘bûrové fiízení pfiímo na mé

místo!?

Celou záleÏitostí se údajnû zab˘vala rada

mûsta dne 24. 4. a nevím, z jakého dÛvodu

k této vûci nepfiijala usnesení.

Dne 3. 5. se konala kulturní komise, kde mi

pan starosta opût zdÛraznil, Ïe buì zamûst-

nám Schallnera, nebo mû odvolají. Opût

jsem se zajímala, z jakého dÛvodu do‰lo ke

zmûnû na‰í pÛvodní dohody a proã tedy ne-

bylo vyhlá‰eno v˘bûrové fiízení, na coÏ mi

starosta odpovûdûl, Ïe tak rozhodla rada. Bez

usnesení?

I kdyÏ jsem stále nebyla o tomto postupu

pfiesvûdãená, nezb˘valo neÏ souhlasit a sta-

novit, kdy p. Schallner nastoupí do pracovní-

ho pomûru. Den D byl stanoven na 9. 5., kdy

jsem poprvé svého zástupce vidûla a pfiedlo-

Ïila mu náleÏitosti spojené s uzavfiením pra-

covního pomûru. Pan Schallner v‰ak takto

pfiipraven nebyl. Kromû vstupní prohlídky

do zamûstnání, mimochodem potvrzené ze

dne 21. 3.! (zfiejmû jiÏ vûdûl, Ïe bude na mu-

zeu pracovat, nebo mu to snad nûkdo slíbil?

A proã mnû tuto skuteãnost oznámili aÏ 19.

4.?), nedoloÏil zápoãtov˘ list, nebyl schopen

vypsat prÛbûh dosavadní praxe (coÏ je ne-

zbytné pro stanovení platového v˘mûru),

a jak to vlastnû bude s jeho podnikatelskou

ãinností a Ïivnostensk˘m listem, jsem se uÏ

radûji ani neptala. Pracovní smlouvu mi na-

konec nepodepsal (zfiejmû mu vadilo, Ïe tam

nemûl uvedeno, Ïe bude fieditel, n˘brÏ „jen“

povûfien˘ vedením muzea po dobu MD) a ‰el

situaci fie‰it na radnici.

Pak uÏ to mûlo rychl˘ spád. Svolala se mi-

mofiádná rada mûsta a Krejãí se odvolala.

Proã? ProtoÏe postupovala ve v‰ech rozhod-

nutích (i v pfiípadû p. Karla) v souladu s do-

poruãením komise a rady mûsta? Proto, Ïe

mûla zájem Schallnera zamûstnat, ale on pra-

covní smlouvu 2x odmítl podepsat? Tak co

vlastnû po mnû chtûli? Zfiejmû jsou o panu

Schallnerovi tak silnû pfiesvûdãeni, Ïe jej bu-

dou i nadále prosazovat a dají mu tfietí ‰anci,

ov‰em nyní uÏ koneãnû pozici fieditelskou. 

Na závûr bych chtûla dodat, Ïe odvoláním

z funkce fieditelky jsem nic neztratila ani ne-

získala. V podstatû jsem ráda, Ïe jsem dosá-

hla toho, Ïe bude vyhlá‰eno fiádné v˘bûrové

fiízení a budou mít moÏnost pfiihlásit se zá-

jemci z R˘mafiova, pfiípadnû schopní ãlenové

sdruÏení Octopus. A nakonec budou v‰ichni

spokojeni, Ïe docílili svého:

•  OCTOPUS - odvolání Krejãí

• KREJâÍ - fiádného v˘bûrového fiízení 

(i kdyÏ není pochyb, Ïe vyhraje Schallner)

• STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA A RADA

MùSTA - ???, minimálnû zviditelnûní pfied 

nadcházejícími volbami.

Je‰tû bych chtûla sdûlit, Ïe na pfiípadné dal‰í

reakce jiÏ nebudu odepisovat. Urãitû si, vá-

Ïení ãtenáfii, na celou situaci vytvofiíte názor

vlastní. Dûkuji. Irma Krejãí
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Vyjádfiení nového fieditele r˘mafiovského muzea k ustanovení do funkce
Dne 5. dubna 2006 jsem byl poÏádán paní

Bc. Pleskou, vedoucí odboru kultury

a ‰kolství Mûstského úfiadu v R˘mafiovû,

a tajemníkem MûÚ R˘mafiov Ing. Jifiím

Furikem, zda bych nechtûl zastoupit po do-

bu matefiské a rodiãovské dovolené paní

Irmu Krejãí, fieditelku Mûstského muzea

v R˘mafiovû. Souhlasil jsem, protoÏe na 

uvedenou funkci mám potfiebné kvalifikaã-

ní pfiedpoklady (Mgr. z oboru historie, se

specializací na muzeologii, absolvent

Univerzity Karlovy v Praze). S radnicí by-

lo vyjednáno pfiedání na 2. kvûten 2006.

V uveden˘ den nebylo nic pfiipraveno.

Pozdûji byl termín pfiedání domluven na 

9. kvûten 2006. Velmi mû udivilo, Ïe se

mnou chtûla paní Krejãí uzavfiít pracovní

smlouvu a cílenû formulované dodatky,

kdy jsem se mûl stát jak˘msi „vedoucím“,

kter˘ pfiejímá ve‰kerou hmotnou zodpovûd-

nost kromû fiízení personálních a platov˘ch

záleÏitostí. Paní fieditelka se mnou odmítla

o mé pracovní smlouvû a dotãen˘ch dodat-

cích jednat. Já zase odmítám pfievzít odpo-

vûdnost za muzeum, pokud nedostanu ve‰-

keré kompetence fieditele muzea. 

Mgr. Dieter Schallner

Stanovisko starosty mûsta
Myslím si, Ïe paní Krejãí postupnû poru‰ila

nûkolik základních zásad, jimiÏ se fieditelka

kaÏdé podobné organizace musí fiídit. Tak

pfiedev‰ím fiádnû nekomunikovala uvnitfi or-

ganizace se v‰emi zamûstnanci a ani vnû - tj.

se zástupkyní ‰kolského odboru na mûst-

ském úfiadu, která má problematiku muzea

na starost a za jejíÏ pomoci se dal problém

lehce vyfie‰it v orgánech mûsta. Pak uÏ jen

následovaly její neuváÏené personální zása-

hy, jimiÏ nesledovala zájmy muzea, ale fie‰i-

la pouze své osobní spory. Nenechala se bo-

huÏel ve sv˘ch zámûrech nijak usmûrnit. Ra-

da mûsta její odvolání schválila jednohlasnû.

Ing. Petr Klouda

placená inzerce
R˘mafiov má ‰anci!

Lep‰í pfiístup k dotacím = mít svého poslance v parlamentu
Ve dnech 2. a 3. ãervna budou volby do Parlamentu âeské republiky.

V‰ichni jsme jiÏ zaÏili mnoho slibÛ, frází a plan˘ch slov, ze kter˘ch

nakonec nic nebylo. Mnoho z nás má názor, Ïe „politika je svinstvo“

a Ïe k volbám není proã chodit. O to se nechci hádat.

Ale! Ve stávající situaci ve státû se k více penûzÛm pro obec („‰pina-

vé peníze“ pro podnikatele nepoãítám) dostanou ta mûsta, o kter˘ch

„nahofie“ vûdí, tfieba jen proto, Ïe pan starosta tam chodí neustále pro-

sit o dotace.

V tomto volebním období zastupitelstva máme tu v˘hodu, Ïe jsou li-

dé, napfi. Ing. Kala, ktefií mají kontakty nahofie. Ale teì má R˘mafiov

nejvût‰í ‰anci za mnoho desítek let!

V Moravskoslezském kraji kandiduje do Parlamentu âR paní

Marcela StaÀková, a to na ãtvrtém místû za KDU-âSL. Vzhledem

k v˘voji volebních preferencí má slu‰nou ‰anci se do parlamentu do-

stat, ale potfiebuje podporu nás v‰ech!
V ãem? Jedná se o to, aby co nejvíc lidí ve mûstû zapomnûlo na to:

- Ïe politika je svinstvo,

- Ïe kaÏd˘ hrabe jen pro sebe,

- Ïe mají svoji vlastní politickou stranu, kterou budou volit,

a aby pfii‰lo k parlamentním volbám a dalo hlas KDU-âSL se za-
krouÏkováním preferenãního hlasu pro na‰i Marcelu.

Bojujeme nyní za mûsto a za osobu, která mÛÏe mûstu pomoci.

Podívejme se na to, co jiÏ v‰echno dokázala, kdyÏ sehnala peníze na

DÛm odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici, jak v˘raznû zlep‰ila sociál-

ní ãinnost Diakonie âCE - stfiediska v R˘mafiovû za dobu, co ji vede.

Mimoto aktivnû pracuje v Zastupitelstvu mûsta R˘mafiova, a tím pá-

dem zná dobfie potíÏe mal˘ch mûst a venkova.

Zkusme tedy v‰ichni:
Zapomenout na vlastní politickou stranu.

Zapomenout na to, Ïe „politika je svinstvo“.

Vzpomenout si, Ïe R˘mafiov potfiebuje pomoc pro svÛj rozvoj.

Vzpomenout si na to, Ïe v tomto mûstû a okolí Ïiji.

Pokud to dokáÏeme, alespoÀ vût‰ina z nás, máme opravdovou ‰anci

mít svého ãlovûka tam, kde se rozhoduje o penûzích, a tento ãlovûk

mÛÏe R˘mafiovu opravdu pomoci!

Dûkuji vám v‰em, ktefií tento názor pfiijmete a budete podle nûj

jednat!

S pozdravem MUDr. Bohumil Servus, ãlen Rady mûsta R˘mafiova

VáÏená voliãko, váÏen˘ voliãi,

moÏná se v dobû vrcholícího pfiedvolebního

boje je‰tû stále rozhodujete, komu dáte svÛj

hlas, ãi snad dokonce, zda k volbám vÛbec

pÛjdete. MoÏná nedÛvûfiujete ostfiílen˘m

stranick˘m harcovníkÛm v ãele kandidátek,

jste unavení mnoÏstvím slibÛ, jejichÏ splnûní

je stále odkládáno, touÏíte po zmûnû a nejste

si jisti, jak jí dosáhnout. Nabízím Vám fie‰ení

této situace - máte totiÏ moÏnost zvolit ãlo-

vûka, kterému dÛvûfiujete, pomocí preferenã-

ních hlasÛ. Jimi mÛÏete posunout na pfiední

pozice i ty kandidáty, ktefií se nacházejí na

tzv. nevoliteln˘ch místech.

Kandiduji do Poslanecké snûmovny

Parlamentu âR za KDU-âSL, stranu, která

se profiluje jako stfiedová. Na‰e politika je

vstfiícná jak k lidem podnikav˘m, ktefií se

o sebe dokáÏí postarat sami, tak k lidem, kte-

fií se nezavinûnû ocitli v tísni a potfiebují po-

moc. SnaÏíme se tedy b˘t spojovníkem mezi

levou a pravou ãástí politického spektra, sna-

Ïíme se o nalezení kompromisu, i kdyÏ nám

tato politika neoprávnûnû pfiiná‰í povûst ne-

spolehliv˘ch partnerÛ. My v‰ak toto smûfio-

vání vidíme jako smysluplné a pro ná‰ stát

i potfiebné. Vûfiím proto tomu, Ïe máme co

nabídnout ‰irokému okruhu Vás - voliãÛ.

Pokud jste tedy je‰tû stále nerozhodnuti, pro-

sím Vás, abyste svÛj hlas dali mnû a pomocí

zakrouÏkování (pomocí preferenãního hlasu)

mi umoÏnili pracovat v ná‰ prospûch v po-

slanecké snûmovnû. Jsem jedin˘ ãlovûk

z R˘mafiovska, kter˘ má s Va‰í pomocí ‰anci

b˘t zvolen a b˘t prospû‰n˘ na‰emu regionu,

tolik suÏovanému nezamûstnaností a leÏící-

mu na periferii zájmu centrálních úfiadÛ a in-

stitucí.

Úspû‰ná a kvalitní ãinnost organizace, kte-

rou v souãasnosti fiídím, Diakonie âCE -

stfiediska v R˘mafiovû, i má ãinnost

v Zastupitelstvu mûsta R˘mafiova jsou snad

dostateãnou vizitkou mé snahy neÏít jen sa-

ma pro sebe a pomáhat ostatním. Slibuji

Vám, Ïe pokud budu zvolena, své úsilí o ve-

fiejné blaho je‰tû znásobím.

Dûkuji Vám za dÛvûru a doufám ve Va‰i

‰Èastnou volbu.

Se srdeãn˘m pozdravem Marcela StaÀková
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Pfiedstavujeme souãasné zastupitele mûsta

aneb
Koho pfii volbách letos (ne)zvolíme

Franti‰ek Ziegler (KSâM), narodil se 27. 8. 1942. V souãasné dobû je v dÛchodu.

Josef Bernátek (âSSD) - rozhovor odmítl z osobních dÛvodÛ.

Ve které komisi ãi oblasti jste
pracoval?
V bytové komisi a v komisi

vnitfiních vûcí a dopravy.

Co se vám konkrétnû podafiilo
uskuteãnit z va‰ich plánÛ a co
jiÏ do konce volebního období
nestihnete?
Podafiilo se velmi málo a uÏ se

nic dal‰ího nepodafií.

Kde vidíte problémy ãi rezervy?
V lidech.

Co byste ve mûstû zlep‰il hned
a co v budoucnu?
Nechám to mlad‰ím.

Komu byste podûkoval za spolu-
práci v tomto volebním období?
Podûkoval bych v‰em slu‰n˘m

zastupitelÛm i obãanÛm.

Chtûl byste kandidovat do za-
stupitelstva mûsta i v pfií‰tím vo-
lebním období?
Pokud o mû bude zájem?

Máte nûjakou zvlá‰tní okolnost

nebo pfiipomínku, kterou byste
rád uvedl?
Ne.

Se kterou pohádkovou bytostí
byste chtûl strávit den?
Na pohádky jsem uÏ star˘.

Jaké pfiání by vám mûl splnit
kouzeln˘ dûdeãek?
Hodnû zdraví.

Kdybyste dostal ‰anci setkat
se s v˘znamnou nebo zajíma-
vou osobností (i neÏijící), kdo

by to byl?
T. G. Masaryk.

Koho nebo co byste si vzal s se-
bou na pust˘ ostrov?
Dobrou kuchafiku.

Va‰e oblíbené jídlo, spisovatel,
film, hudební skladba nebo zpû-
vák a proã?
Podle okamÏité chuti a nálady.

Va‰e Ïivotní motto?
- - -

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Odbory MûÚ informují

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Cyklisté vyjíÏdûjí
Na na‰e silnice vyjíÏdûjí fiidiãi,

ktefií v zimních mûsících své ple-

chové miláãky pfiíli‰ nepouÏíva-

li, ãímÏ poãet motorov˘ch vozi-

del narÛstá. Ve vût‰í mífie se na

silnicích objevují i cyklisté a mo-

tocyklisté.

Leto‰ní pfiídûl snûhové nadílky

byl opravdu znaãn˘ a spousta

cyklistÛ zatím váhá, zda vyjet,

ãi je‰tû vyãkat. Pro bezpeãnou

a klidnou jízdu jsme pro vás

pfiipravili nûkolik rad a postfie-

hÛ, jak si jízdu na kole lépe 

uÏít. NeÏ prvnû vyjedeme, je

nutné si své kolo pfiipravit. Pfied

prvním jarním vyjetím je tfieba

zkontrolovat, zda je kolo v dob-

rém technickém stavu. âím dfií-

ve nav‰tívíme specializovanou

opravnu, tím lépe pro nás, pro-

toÏe si zkrátíme ãekací dobu na

opravu. Jistû také neu‰kodí,

kdyÏ si zopakujeme pravidla

bezpeãné jízdy a silniãního pro-

vozu.

Zapomenout nesmíme na povin-

nou v˘bavu jízdního kola. Ta sa-

ma o sobû sice nezaruãí, Ïe cyk-

lista pfii jízdû neutrpí nûjak˘ 

úraz, v˘raznû v‰ak omezí jeho

pravdûpodobnost.

Do povinné v˘bavy jízdního ko-

la patfií:

- dvû na sobû nezávislé úãinné

brzdy;

- zadní odrazka ãervené barvy

(mÛÏe b˘t kombinována se zadní

ãervenou svítilnou);

- pfiední odrazka bílé barvy;

- odrazky na pedálech (mohou

b˘t nahrazeny svûtlo odráÏející-

mi materiály umístûn˘mi na 

obuvi nebo v jejich blízkosti);

- odrazka oranÏové barvy na pa-

prscích kol;

- zaslepení voln˘ch koncÛ tru-

bek fiidítek.

Za sníÏené viditelnosti musí b˘t

kolo dále vybaveno:

- svûtlometem bílé barvy (je-li

vozovka dostateãnû a souvisle 

osvûtlena, mÛÏe b˘t svûtlomet

nahrazen svítilnou bílé barvy

s pfieru‰ovan˘m svûtlem);

- zadní svítilnou ãervené barvy,

která mÛÏe b˘t nahrazena svítil-

nou s pfieru‰ovan˘m svûtlem

ãervené barvy.

Na co nesmíme zapomínat:

Pfii jízdû na kole nesmíme zapomínat na to, Ïe i pro nás platí pfiedpisy o sil-

niãním provozu:

- Jezdíme zásadnû pfii pravém okraji vozovky.

- ¤idítka drÏíme obûma rukama.

- Pokud jezdíme ve skupinû, dbáme na jízdu za sebou.

- Znamení o zmûnû smûru jízdy dáváme vãas upaÏením ruky.

- Plnû se vûnujeme silniãnímu provozu.

- Do deseti let mohou dûti jezdit pouze v doprovodu dospûlé osoby.

- Dûti musí mít na hlavû cyklistickou pfiilbu.

- I pro cyklisty platí zákaz telefonování za jízdy.

- Pestré obleãení nám mnohdy mÛÏe zachránit Ïivot.

V ãervenci 2006 vstoupí v platnost novela Zákona o provozu na pozem-

ních komunikacích. Zmûnou t˘kající se cyklistÛ bude §58/1, kter˘ nafiizu-

je cyklistÛm mlad‰ím 18 let povinnû za jízdy pouÏívat ochrannou pfiilbu

schváleného typu a mít ji nasazenou a fiádnû pfiipevnûnou na hlavû. Pfiilba

chrání hlavu, která je nejãastûji a nejsnáze zranitelnou ãástí cyklisty. Pfii

polovinû v‰ech úrazÛ po pádu cyklistÛ dochází k jejímu zranûní, pfiiãemÏ

desetina z tûchto zranûní b˘vá natolik váÏná, Ïe mÛÏe ohrozit Ïivot.

DÛleÏité je, aby pfiilba cyklistovi dobfie padla a souãasnû se mu i líbila.

Kupujte a vybírejte ji s dítûtem, které k ní tak získá vfielej‰í vztah.

Souãasnû se i dozví, jak s ní má zacházet, aby mu správnû slouÏila. Dojde-

li k po‰kození pfiilby, je nezbytné ji vymûnit za jinou.

Za odbor dopravy a silniãního hospodáfiství Renata Vysly‰elová
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DÛleÏitá informace

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Komunitní plánování sociálních sluÏeb v R˘mafiovû
III. ãást

Sociální sluÏby - co se za tímto pojmem skr˘vá?
Napomáhají k zaji‰tûní fyzické i psychické sobûstaãnosti osob, kte-

r˘m jsou poskytovány, a to tak, aby jim bylo umoÏnûno v nejvy‰‰í

moÏné mífie zapojení do bûÏného Ïivota spoleãnosti. V pfiípadech,

kdy to vyluãuje zdravotní stav, umoÏÀují zajistit dÛstojné prostfiedí

a zacházení.

Mezi tyto sluÏby patfií:

Osobní asistence
Je to terénní sluÏba, která se poskytuje lidem se sníÏenou sobûstaãností

z dÛvodu vûku, chronického onemocnûní nebo zdravotního postiÏení,

jejichÏ situace vyÏaduje pomoc jiné osoby. SluÏba se poskytuje v pfiiro-

zeném sociálním prostfiedí klienta a bez ãasového omezení. Zahrnuje

ãinnosti, jako napfi. pomoc pfii osobní hygienû, zaji‰tûní stravy, zaji‰tûní

chodu domácnosti, v˘chovné a vzdûlávací ãinnosti, zprostfiedkování

kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím, obstarávání osobních záleÏitostí.

Peãovatelská sluÏba
Je to terénní nebo ambulantní sluÏba poskytovaná ve vymezeném ãa-

se v domácnostech nebo v zafiízeních sociálních sluÏeb. Obsahuje

ãinnosti obdobné ãi totoÏné s osobní asistencí.

TísÀová péãe
Je terénní sluÏba, kterou poskytuje nepfietrÏitá distanãní hlasová a elek-

tronická komunikace s osobami vystaven˘mi vysokému ohroÏení zdra-

ví nebo Ïivota v pfiípadû náhlého zhor‰ení jejich zdravotního stavu.

PrÛvodcovské a pfiedãitatelské sluÏby se poskytují osobám zdravotnû

postiÏen˘m, které mají problémy v oblasti orientace nebo komunikace

(napfi. smyslovû postiÏení lidé). Spoãívají v pomoci pfii vyfiízení vlast-

ních záleÏitostí, uplatÀování práv, obstarávání jednání na úfiadech apod.

Odlehãovací sluÏby
Jsou poskytovány osobám se zdravotním postiÏením a seniorÛm,

o které peãuje osoba blízká (napfi. pfiíbuzní) v jejich domácnosti.

Cílem této sluÏby je umoÏnit peãujícím osobám nezbytn˘ odpoãinek,

popfiípadû vyfiízení potfiebn˘ch záleÏitostí.

Centra denních sluÏeb
Jedná se o specializovaná zafiízení, kde se poskytují ambulantní sluÏby

s cílem posílit samostatnost a sobûstaãnost osob se zdravotním postiÏením

a seniorÛ, ktefií se ocitli v nepfiíznivé sociální situaci, jeÏ by mohla vést aÏ

k sociálnímu vylouãení. Spoãívá v rÛzn˘ch aktivizaãních ãinnostech, za-

ji‰tûní stravy, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu apod. Obdobné

sluÏby poskytují také t˘denní a denní stacionáfie. SlouÏí seniorÛm 

a osobám se zdravotním postiÏením, ale i osobám ohroÏen˘m uÏíváním

návykov˘ch látek. T̆ denní stacionáfie poskytují pobytové sluÏby - klient

je zde ubytován, denní stacionáfie poskytují sluÏby ambulantnû.

Domovy pro osoby se zdravotním postiÏením a domovy pro seniory
Zde se poskytují sociální sluÏby pobytové, které zahrnují dlouhodo-

bé fie‰ení sociální situace klientÛ. Osobám umístûn˘m v tûchto zafií-

zeních je zaji‰tûna ve‰kerá péãe po stránce zdravotní i sociální.

Chránûné bydlení je dlouhodobá pobytová sluÏba, která se poskytu-

je osobám se zdravotním postiÏením, jejichÏ situace vyÏaduje pomoc

jiné osoby. Má formu individuálního nebo skupinového bydlení za

podpory sociálního asistenta.  Pfiipravila Bc. Iveta Podzemná

Noãní spoj R˘mafiov - Praha se ru‰í
Pravidelná linka Opava - Ústí nad Labem pfies Prahu s odjezdem ve 23.50 z R˘mafiova bude zru‰ena. Poslední autobusov˘ spoj vyrazí na svou

cestu 25. kvûtna 2006. Infocentrum R˘mafiov

Nejstar‰í obãan oslavil v˘znamné jubileum
Ve stfiedu 10. kvûtna 

oslavil úctyhodn˘ch

95 let nejstar‰í obãan

mûsta R˘mafiova pan

Rudolf Ziegler, kter˘

zasvûtil Ïivot práci se

dfievem, vychoval ãty-

fii syny - Franti‰ka,

Rudolfa, Jana a Jifiího,

a pro kterého neexisto-

vala v˘mluva, Ïe nûco

nejde. Dnes jiÏ kolem

pana Zieglera poska-

kují jeho vnouãata

a pravnouãata, ze kte-

r˘ch má nejvût‰í ra-

dost, stejnû jako si pfii

vzpomínce na koncerty

dechové hudby Tali-

anky s chutí povyskoãí

a prohlásí, Ïe b˘t mu

o nûco ménû let, tak by

si rád i zatancoval.

Ke gratulaci k v˘znam-

nému Ïivotnímu jubi-

leu se pfiipojilo i mûsto

R˘mafiov a s kytiãkou

a dárkov˘m balíãkem

pfii‰el blahopfiát staros-

ta mûsta Petr Klouda

spoleãnû s pfiedsedkyní

pro obãanské záleÏitos-

ti BoÏenou Filipovou.

S pfiáním pevného

zdraví, hodnû osobní

pohody a optimismu

do dal‰ích let, lásky

sv˘ch bliÏních a pfiátel

se pfiipojuje také na‰e

redakce. JiKo
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

Ïenám na matefiské
Pfii vyslovení slova dovolená si kaÏd˘ vybaví

nûco jiného - leno‰ivé opalování na pláÏi, toulá-

ní po historick˘ch památkách, túru po horách.

Málokdo si v‰ak pfiedstaví ãtyfiiadvacetihodino-

v˘ zápfiah naplnûn˘ nekoneãn˘m praním plí-

nek, Ïehlením dupaãek, krmením, pfiebalová-

ním a uspáváním, vym˘‰lením her a nedobro-

voln˘m ponocováním, jehoÏ stfiedobodem je

mal˘ tvoreãek, kvÛli nûmuÏ ãlovûk odsouvá na

okraj vlastní potfieby vãetnû tûch nejzákladnûj-

‰ích fyzick˘ch. Matefiská dovolená skuteãnû ne-

má s dovolenou v pravém slova smyslu spoleã-

ného témûfi nic, snad jen to, Ïe na ni vût‰ina Ïen

pfies v‰echna vyjmenovaná úskalí vzpomíná ja-

ko na krásné období svého Ïivota.

Ponûkud zavádûjící pojem „dovolená“ má tzv.

matefiskou charakterizovat jako dobu, po kte-

rou Ïena opou‰tí své zamûstnání, aby se do nûj

v optimálním pfiípadû posléze vrátila, jak je to-

mu u bûÏné relaxaãní dovolené. Matefiská do-

volená má v‰ak k odpoãinku dost daleko. Ve

skuteãnosti je to zamûstnání jako kaÏdé jiné, ba

dokonce je ãasovû, fyzicky i psychicky nároã-

nûj‰í neÏ obvyklá povolání, která po uplynutí

pracovní doby vystfiídá klid. Dobfie zapfiaÏená

matka si neodpoãine nikdy. Bûhem matefiské

totiÏ vût‰inou pfiebírá zodpovûdnost i za chod

celé domácnosti, takÏe relativnû volné chvilky,

kdy dítû spí, vyplÀuje úklidem, nákupy, vafie-

ním pro celou rodinu, pfiíp. péãí o star‰í dûti.

Autor jednoho novinového ãlánku pfiipodobÀu-

je roli Ïeny v domácnosti k funkci manaÏera

men‰í firmy, kter˘ zaji‰Èuje v‰echny potfieby,

vhodné podmínky a ãisté pracovní prostfiedí

pro ostatní ãleny, a to nepfietrÏitû od rána do ve-

ãera s ãast˘mi noãními smûnami a pracovními

sobotami a nedûlemi.

Dal‰ím rozdílem mezi zamûstnáním a prací

matky v domácnosti je finanãní ohodnocení.

Dosavadní pfiíspûvek státu (de facto zamûstna-

vatele) matkám, které se celodennû starají o dí-

tû od pÛl roku do ãtyfi let vûku, je necel˘ch

3 700 korun mûsíãnû, tedy pfiibliÏnû 20 % prÛ-

mûrné mzdy. Od ledna pfií‰tího roku by se mûl

rodiãovsk˘ pfiíspûvek zdvojnásobit na cca

7 600 korun. Na dvojnásobek jiÏ od leto‰ního

dubna vzrÛstá porodné, z pÛvodních 8 600 ko-

run na 17 500 korun za porod jednoho dítûte,

rodiãe dvojãat dostanou 52 500 korun, trojãat

78 750 korun.

V‰echna tato opatfiení, byÈ kritizovaná jako po-

pulistická a snadno zneuÏitelná, snad budou

krokem ke zlep‰ení Ïivotní úrovnû mlad˘ch ro-

din. KdyÏ si ov‰em uvûdomíme, jak zodpovûd-

ná a nároãná práce je b˘t matkou (vÏdyÈ jde

o utváfiení nov˘ch lidsk˘ch bytostí), je i tûch 

7 a pÛl tisíce mûsíãnû ãástka docela smû‰ná.

Na‰tûstí vût‰ina Ïen nerodí své dûti pro peníze

a nejvût‰ím zadostiuãinûním je jim zdrav˘ 

a úspû‰nû se rozvíjející potomek.

O pozvolném zvy‰ování Ïivotní úrovnû

v âesku svûdãí i fakt, Ïe se dûtí rodí stále více

(v roce 2005 pfies 100 tisíc dûtí, tedy o 4,5 tisí-

ce víc neÏ rok pfiedtím), ale pofiád je to málo na

to, aby âechÛm, MoravanÛm a SlezanÛm ne-

hrozilo vymfiení. Na jednu matku nyní pfiipadá

1,3 dítûte, av‰ak pfiíznivûj‰í demografická kfiiv-

ka vyÏaduje alespoÀ dvû dûti na jednu Ïenu.

Vzrostl ov‰em i vûk prvorodiãek na prÛmûr-

n˘ch 26,6 let, pfiitom asi tfietina maminek pfii-

vádí své první dítû na svût po tfiicítce.

V nedûli 14. kvûtna jsme si pfiipomnûli Den

matek. Pfii této pfiíleÏitosti vûnujeme dal‰í po-

kraãování seriálu o Ïivotû v R˘mafiovû mamin-

kám, resp. Ïenám na matefiské dovolené, a ptá-

me se jich, jak se právû jim a jejich nejmen‰ím

dûtem Ïije v na‰em mûstû, jaké potfieby mají,

co jim zde chybí a co naopak na svém okolí

nejvíce oceÀují.

·árka Adámková (31) má 2,5letého syna Vítka

a dal‰í potomek se má narodit za tfii mûsíce.

Zatím neví, zda to bude chlapec, nebo holãiã-

ka, a podle obvyklé tûhotenské zafiíkávací for-

mule fiíká: „Je mi to jedno, hlavnû aby to bylo
zdravé.“ Pfied narozením prvního dítûte praco-

vala jako vychovatelka ve Stfiedisku volného

ãasu R˘mafiov, kam se na pÛl úvazku vrátila

bûhem rodiãovské dovolené. Hlavním dÛvo-

dem, proã zaãala znovu chodit do práce, byly

finance. S penûzi od státu se podle jejích slov

dalo vystaãit jen tûÏko a nedokáÏe si pfiedstavit,

Ïe by byla samoÏivitelkou. V̆ razné zlep‰ení 

oãekává od plánovaného nav˘‰ení porodného

a rodiãovského pfiíspûvku.

Aãkoliv zamûstnání ·árku baví, matefiskou do-

volenou proÏívá naplno a synovi i dal‰ímu dí-

tûti chce vûnovat maximum ãasu. ¤íká doslo-

va, Ïe péãe o dítû ji velmi uspokojuje a naplÀu-

je. Od doby, co je matkou, pfiem˘‰lí nad tím, ja-

k˘m zpÛsobem mohou r˘mafiov‰tí rodiãe co

nejlépe vyuÏít ãas stráven˘ se sv˘mi dûtmi. Ve

mûstû ale mnoho moÏností smysluplného vyÏi-

tí pro nejmen‰í dûti nenachází. Nav‰tûvuje jed-

nou t˘dnû odpolední cviãení rodiãÛ s dûtmi 

a oceÀuje i moÏnost plavání s kojenci a batola-

ty na bazénû v Bfiidliãné. Zdá se jí v‰ak, Ïe po-

dobn˘ch aktivit by mûlo b˘t mnohem víc, sama

vyhledává kaÏdou vhodnou akci, kterou by se

synem mohla nav‰tívit. NezÛstává v tomto

smûru pasivní a v rámci svého povolání vytvo-

fiila krouÏek dopoledních hrátek pro maminky

s dûtmi. Znaãná odezva ji pfiesvûdãila, Ïe po-

dobná ãinnost má urãitû smysl, a tak doufá, Ïe

na její iniciativu nûkdo naváÏe. Líbilo by se jí

také, kdyby v R˘mafiovû vznikla kavárna s dût-

sk˘m koutkem, kde by se mohly maminky

scházet a batolata si mohla v bezpeãném pro-

stfiedí hrát.

Dal‰í problém R˘mafiova ·árka spatfiuje v ab-

senci sluÏby na hlídání dûtí. Aãkoliv sama Ïije

s rodiãi, ktefií jí vedle manÏela velmi pomáhají,

zná fiadu dal‰ích maminek, které mají rodinu

daleko a paní na hlídání hledají jen obtíÏnû.

Takov˘m Ïenám by pomohly i jesle ãi zafiízení

na podobném principu, kam by mohly své ra-

tolesti svûfiit, pokud potfiebují nûco vyfiídit nebo

nastoupit do práce.

Stejnû tak podle jejího názoru v R˘mafiovû chy-

bí odborníci, ktefií by poskytovali budoucím

i ãerstv˘m maminkám v‰echny potfiebné infor-

mace. ·árka v‰e hledala v literatufie a na inter-

netu, protoÏe nevûdûla, na koho by se mohla ob-

rátit. Citelnû ji zasáhlo zru‰ení porodnice, která

byla zavfiena právû v termínu jejího porodu.

Vítek se nakonec narodil v ·umperku, kde má

·árka pfiíbuzné a kam jezdí i za dûtsk˘m léka-

fiem. V ·umperku chce porodit i své druhé dítû.

Co se t˘ãe moÏností pofiídit v‰e potfiebné pro

období tûhotenství i pro dítû, má pocit, Ïe

v R˘mafiovû lze vesmûs v‰e nutné sehnat, nic-

ménû chybí tu moÏnost volby. Nejslab‰ím od-

vûtvím je podle ní obleãení pro tûhotné i pro

dûti.

Na druhou stranu jí R˘mafiov vyhovuje pro své

ãisté Ïivotní prostfiedí a pfiíleÏitost sportovat,

kterou ãasem ocení i její dûti. I kdyÏ moÏnost

volby mezi rÛzn˘mi sporty není na malém

mûstû tak ‰iroká jako jinde a v budoucnu moÏ-

ná budou muset nûkam dojíÏdût.

Jak se podle ·árky Ïije maminkám s mal˘mi

dûtmi v R˘mafiovû? „Myslím si, Ïe se mamin-
kám v R˘mafiovû Ïije relativnû dobfie. Zvlá‰tû
pokud mají to obrovské ‰tûstí, jak˘m je spoko-
jené rodinné zázemí. Vidím v‰ak jedno velké
ale. Musí b˘t samy aktivní a snaÏit se vyhledá-
vat pro své dûti vyÏití, ponûvadÏ mûsto a blízké
okolí na ty nejmen‰í ponûkud zapomíná.“
Alena Macháãková (35) má tfii dûti, ãtrnáctile-

tého Jifiího, dvanáctiletou Alenu a nejmlad‰í je

bezmála roãní Eli‰ka. Star‰í dûti se narodily

v R˘mafiovû, Eli‰ka v Krnovû. Alena

Macháãková pracovala pfied matefiskou dovo-

lenou jako úfiednice a od ãervence se chce do

zamûstnání zase vrátit. Jako hlavní dÛvod uvá-

dí potfiebu znovu navázat kontakt s lidmi. Je

názoru, Ïe práce a péãe o malé dítû se dá doce-

la dobfie skloubit, kdyÏ pomÛÏe rodina - man-

Ïel, rodiãe i star‰í dûti. Aãkoliv není zastáncem

jeslí, myslí si, Ïe podobnû dobrou sluÏbu by

matkám, které mají rodinu daleko, poskytova-

lo dûtské centrum.

Svou poslední matefiskou dovolenou si skuteã-

nû uÏívá. Péãi o tfietí dítû bere mnohem spor-
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tovnûji ve srovnání se star‰ími dûtmi, o které

peãovala podle sv˘ch slov v souladu s dobou

i men‰ími zku‰enostmi aÏ pfiehnanû starostlivû.

Díky vût‰ímu odstupu mezi nejstar‰ím a nej-

mlad‰ím dítûtem mÛÏe Alena Macháãková po-

soudit, jak se podmínky maminek v R˘mafiovû

zmûnily. Je názoru, Ïe pfiíprava na porod byla

alespoÀ z teoretického hlediska dobrá uÏ dfiíve

a posléze se je‰tû zlep‰ila, protoÏe zaãalo fun-

govat cviãení pro tûhotné. Nicménû zru‰ení po-

rodnice pfiineslo budoucím maminkám kompli-

kace, neboÈ byly nuceny absolvovat tzv. porod-

ní turistiku, tedy objíÏdût okolní zafiízení a vy-

bírat si mezi nimi.

Malá Eli‰ka podûdila vût‰inu potfieb a obleãení

po sourozencích, takÏe maminka Alena nemûla

se shánûním potfieb pro miminko potíÏe. Cítila

ov‰em v R˘mafiovû podobné prázdno jako

·árka Adámková v jiné oblasti sluÏeb, a to

v aktivitách pro maminky s nejmen‰ími dûtmi.

I proto se rozhodla vymyslet pro svou dceru

nûco sama. Spoleãnû s paní Blankou ·kutovou

absolvovala kurz plavání pro kojence a batola-

ta v Ostravû a zaãaly jezdit plavat na bazén do

Bfiidliãné. Postupnû se pfiidávaly dal‰í mamin-

ky, kter˘m mohly pfiedávat své zku‰enosti, a ze

spoleãného sobotního plavání se stala velmi

oblíbená a vyhledávaná aktivita.

Stejnû jako ·árka by i paní Alena uvítala vznik

matefiského centra v R˘mafiovû, kde by se moh-

ly maminky scházet, aby se bûhem matefiské do-

volené necítily izolované od okolí. Podle jejího

názoru by úplnû staãilo, kdyby byly cukrárny vy-

baveny pfiebalovacími pulty a dûtsk˘mi koutky.

Co se t˘ãe zdravotní péãe o dûti, postrádá paní

Alena v R˘mafiovû nûjakého lékafie s moder-

nûj‰ími názory a pfiístupy, a proto se v‰emi sv˘-

mi dûtmi radûji nav‰tûvuje pediatra v Bruntále.

Dal‰í problém, na kter˘ maminky v R˘mafiovû

podle jejího názoru neustále naráÏejí, jsou

chodníky a schodi‰tû nevybavené nájezdy pro

koãárky. Sama se pfii kaÏdodenní cestû na ná-

mûstí pot˘ká se schodi‰tûm vedoucím od

Revoluãní ulice na tfiídu HrdinÛ.

Mezi v˘hody malomûstského R˘mafiova nao-

pak poãítá men‰í ruch v ulicích i to, Ïe mûsto 

opravuje dûtská hfii‰tû.

A jak se podle Aleny Macháãkové Ïije mamin-

kám s miminky v R˘mafiovû? „Myslím, Ïe se
nám tu Ïije docela pûknû. Je to vidût i na tom,
kolik ve mûstû potkáváme tûhotn˘ch a kolik se
v poslední dobû rodí dûtí.“
Marcela Procházková (32) má 14mûsíãního sy-

na Ondfieje. Pfiála by si ãasem je‰tû jedno dítû.

Pfied nástupem na matefiskou dovolenou praco-

vala jako prodavaãka. Také ona si k nízk˘m

dávkám rodiãovského pfiíspûvku zaãala ales-

poÀ brigádnû pfiivydûlávat. Zv˘‰ení pfiíspûvku

podle ní vyfie‰í situaci maminek jen ãásteãnû.

Syna jí zatím hlídá ‰vagrová, od podzimu bude

ov‰em potfiebovat pomoc paní na hlídání. Se

shánûním na‰tûstí nemûla potíÏe,

protoÏe má ve mûstû dost znám˘ch.

Pfiesto by jako nejlep‰í fie‰ení vidû-

la finanãnû dostupné baby centrum,

kde by se mohly dûti dostávat do

kolektivu sv˘ch vrstevníkÛ a lépe

se osamostatnily.

Jako tûhotná i ãerstvá maminka ne-

mûla Ïádné v˘razné potíÏe se shánû-

ním informací. Jak sama fiíká, na

v‰echno se ptala zku‰enûj‰í ‰vagrové

a ãetla odbornou literaturu. Podle její-

ho názoru ov‰em fiadu praktick˘ch

znalostí v kníÏkách ãlovûk nenajde, a proto by

mûly v R˘mafiovû fungovat kurzy pro nastávající

rodiãe. Za nejvût‰í mínus povaÏuje neexistenci

porodnice. Stejnû tak jí velmi chybí dûtská poho-

tovost a dûtské oddûlení nemocnice. S Ondfiejem

nav‰tûvuje r˘mafiovskou pediatriãku, se kterou je

spokojená, ostatní sloÏky zdravotní péãe o dûti

jsou v‰ak podle ní pfiíli‰ vzdálené.

Koãárek si Marcela kupovala mimo R˘mafiov,

v‰echno ostatní, tedy obleãení, kosmetika, v˘Ïi-

va i hraãky, se jí zdá v R˘mafiovû dobfie dostup-

né. Z moÏností organizovaného vyuÏívání vol-

ného ãasu si vybrala pouze plavání, na Ïádné

dal‰í aktivity nemá podle sv˘ch slov ãas. S ma-

minkami ve svém okolí se dobfie zná a nemûla

nikdy pocit izolovanosti, setkávat se s nimi pro

ni nebyl problém. Pfiesto ve mûstû postrádá nû-

jak˘ venkovní prostor dobfie uzpÛsoben˘ pro

hry dûtí, nejlépe velk˘ park vybaven˘ dûtsk˘mi

hfii‰ti, kde by se mohly dûti do sytosti vyfiádit.

KdyÏ pomine skuteãnost, Ïe r˘mafiovské chod-

níky pfii jízdû s koãárkem mnohde pfiipomínají

tankodrom, nemá ke svému mûstu v˘raznûj-

‰ích námitek. Je ráda za zdej‰í pfiírodu a ãist˘

vzduch i za to, Ïe jejím nejbliÏ‰ím okolí neve-

de Ïádná frekventovaná silnice.

A jak se podle Marcely Ïije s mal˘mi dûtmi

v R˘mafiovû? „K Ondrov˘m potfiebám v jeho
vûku tu zatím nic moc nechybí. Má tu ãerstv˘
vzduch, mÛÏe se probûhnout v lese, sportovat.
Nev˘hodou je ale nedostateãné zázemí zdravot-
ní péãe.“

V‰em dotázan˘m za odpovûdi dûkuje ZN

Pfii nehodû se tûÏce zranil
motocyklista

K váÏné dopravní nehodû motocyklisty do-

‰lo 7. kvûtna veãer na kfiiÏovatce ulic

Opavské a Vrchlického v R˘mafiovû. 27let˘

fiidiã motocyklu Yamaha jel pfiíli‰ rychle a ve

chvíli, kdy dojel odboãující sluÏební vozidlo

Policie âR, zaãal prudce brzdit. Stroj se pfii-

tom poloÏil na bok a sklouzl s fiidiãem po sil-

nici, aÏ narazil do policejního vozidla.

Motorkáfi zÛstal leÏet u okraje silnice, jeho

motocykl byl odraÏen k opaãnému kraji. Na

stroji vznikla ‰koda za 100 tisíc Kã, na poli-

cejním voze zÛstaly ‰krábance za 2 tisíce.

Nejvût‰í ‰rámy si v‰ak z havárie odnesl 27le-

t˘ motocyklista. Léãí se se zlomeninami no-

hou a pátefie, utrpûl i velkou trÏnou ránu na

zádech a pohmoÏdûní srdce.

Vandal se vyfiádil
ve ‰kolních dílnách

Mezi 9. a 10. kvûtnem fiádil neznám˘ pacha-

tel na pracovi‰ti dílen Stfiední ‰koly R˘mafiov

v Jamarticích. Vytrhl plech na vratech do ha-

ly a otvorem vnikl dovnitfi. Zde rozbil okna

na zaparkovaném traktoru, vypáãil skfiíÀku

s náfiadím, vzal z ní kladivo a rozbil okno na

Felicii. Poté násilím vnikl i do dal‰ích míst-

ností, zniãil nûkolikery dvefie a rozbil rÛzné

pfiístroje a náfiadí. Po pachateli ãi pachatelích

nyní pátrají r˘mafiov‰tí policisté. Hmotná

‰koda ãiní více jak 26 tisíc Kã. 

Zpracovala redakce na základû
podkladÛ tisk. mluvãí PâR Bruntál

Foto: Policie âR Bruntál
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Pfiipomínáme si

Den matek
Druhou májovou nedûli, která letos vy‰la na 14. kvû-

tna, jsme si opût pfiipomenuli, co pro nás na‰e mamin-

ky znamenají. ·Èastn˘ ten, kdo mÛÏe své

mamince je‰tû podûkovat, pfiinést kytiãku, pfii-

pravit oslavu...

Poctu Ïenám - dárkyním Ïivota vyjadfiovali muÏi

jiÏ ve starém ¤ecku. V 16. století se Den matek

uznával napfiíklad v Anglii, kde se uctívala

tzv. Matefiská nedûle (Mothering Sunday).

Poãátkem 20. století vznikla my‰lenka, aby se

tento den oslavoval mezinárodnû a pravidelnû,

poprvé mu podobu vefiejné akce dali v roce

1908 ve Filadelfii. První oficiální oslavu Dne ma-

tek vyhlásil americk˘ prezident Tho-

mas Woodrow Wilson na druhou kvûtno-

vou nedûli na poãest Anny Reevers Jarvisové -

bojovnice za práva matek - v roce 1914.

V na‰ich konãinách mûl Den matek ponûkud

pohnuté osudy. Zaãal se slavit v roce 1923 na

popud dcery T. G. Masaryka Alice Masaryko-

vé. Na ãtyfii desetiletí ho po druhé svûtové vál-

ce vytlaãil Mezinárodní den Ïen, ale v roce 1989

jsme se k oslavû kvûtnového Dne matek opût

vrátili. JiKo

Mezi laskavostí, vlídností a hfiejiv˘m slovem
Za tu píseÀ, jíÏs mne uspávala,
za ty kyvy prosté kolíbky,
za ten kfiíÏek, jímÏs mi Ïehnávala,
za ty tiché vroucí polibky,
za ty dobré oãi, plné lásky,
za matefisk˘ch ctností fiídk˘ zjev,
za líc ubledlou a v ní ty vrásky,
pfiijmi, matiãko, mÛj chud˘ zpûv.

Svatopluk âech

Ne kaÏd˘ má to ‰tûstí proÏít pod-

zim Ïivota v kruhu nejbliÏ‰ích,

se sv˘mi dûtmi, mezi vnouãaty

ãi pravnouãaty. A jen nûkolik

dal‰ích babiãek a dûdeãkÛ mÛÏe

mít radost z toho, Ïe o‰etfiující

personál náhradního domova

a rodiny - zamûstnanci Diakonie

âeskobratrské církve evangelic-

ké v R˘mafiovû a také Domova

odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici - pfiiná‰ejí svûtlo a zá-

fiivûj‰í barvy do jejich podzimu

Ïivota. Za kaÏd˘ okamÏik, za

kaÏdé setkání a za kaÏdou sebe-

men‰í pomoc a laskavé slovo

jsou na‰i seniofii vdûãní.

Zejména se dá v této souvislosti

hovofiit o babiãkách - matkách.

Právû jim bylo urãeno setkání ve

slunném úterním odpoledni 

9. kvûtna v reprezentaãním sále

Základní umûlecké ‰koly

R˘mafiov. Obûtavé o‰etfiovatelky

a peãovatelky spoleãnû se sv˘mi

dobrovoln˘mi kolegynûmi pfii-

pravily pro na‰e dfiíve narozené

maminky posezení k jejich svát-

ku, spojené s poho‰tûním a do-

provodn˘m programem, ve kte-

rém vystoupily dûti z Matefiské

‰koly na Revoluãní ulici 30 a Ïá-

ci základní umûlecké ‰koly.

Nejmen‰í drobotina pfiipravila

pásmo fiíkanek a písní k oslavû

maminek. Îáci ZU· se pfiedsta-

vili ve hfie na flétny pod vedením

uãitelky Martiny Mácové, ve hfie

na kytaru pod vedením Milady

·treitové, na klavír zahrály dûti

pod vedením paní uãitelky Evy

Hradilové, ve zpûvu se pfiedsta-

vila Jana Sedláãková a v úryvku

divadelní hry Carla Goldoniho

Poprask na lagunû vystoupily

Ïákynû dramatického oboru ve-

deného Sylvií Jablonãíkovou.

Pfiání osobní pohody, pevného

zdraví a optimismu vyslovila fie-

ditelka Diakonie âCE R˘mafiov

Marcela StaÀková a starosta

mûsta R˘mafiova Petr Klouda.

„Vyspûlá spoleãnost uÏ pochopi-
la, Ïe nemÛÏe Ïenu vytlaãit jen do
úlohy matky a hospodyÀky. Îeny-
matky to nikdy nemûly lehké, staãí
se podívat na jejich pozici v chu-
d˘ch zemích tfietího svûta, aby-
chom si uvûdomili, oã hÛfie na tom
jsou neÏ Ïeny na západû. Matefi-
ství je nejv˘znamnûj‰í, nejnároã-
nûj‰í a nejhÛfie placené povolání
na svûtû,“ fiekla na závûr oficiální

ãásti slavnostního odpoledne fiedi-

telka Marcela StaÀková.

Úterní oslava Dne matek pofiá-

daná Diakonií âCE R˘mafiov

byla v podstatû první spoleãnou

od doby, kdy se Diakonie slouãi-

la s Peãovatelskou sluÏbou mûs-

ta R˘mafiova. „Na‰i klienti si na
slouãení obou subjektÛ zvykli,
zvykli si také na souãasn˘
systém,“ doplnila fieditelka r˘-

mafiovské Diakonie. Na závûr 

oslav pfii‰el seniorkám zahrát na

pfiání oblíben˘ sbormistr a har-

monikáfi Petr Wolff. JiKo
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·kolství

Nejmen‰í pfiedali maminkám voniãku písní a tancÛ
Kytiãku kvûtin dostává ãas od

ãasu asi kaÏdá maminka, ale ta

kytiãka ve ãtvrtek 11. kvûtna by-

la jiná. Najednou ji pro v‰echny

maminky z R˘mafiova a okolí,

které si na‰ly chviliãku pro ná-

v‰tûvu mûstského kina, uvily dû-

ti z prvních aÏ pát˘ch roãníkÛ

Základní ‰koly R˘mafiov.

Kytiãka pro maminku je název

vystoupení, které v rámci oslav

Svátku matek organizuje ‰kola

asi od roku 1990. Îáci pfiipravili

podûkování a zároveÀ blahopfiá-

ní maminkám k jejich svátku

formou jednotliv˘ch vystoupení,

která mûla charakter taneãní, na

jevi‰ti se objevily i sportovní v˘-

kony, divadelní skeãe a dokonce

témûfi dokonalé muzikálové po-

jetí. O velkém ohlasu této tradiã-

ní akce svûdãilo doslova nabité

hledi‰tû a o velkém úspûchu za-

se dlouhotrvající potlesky za

v‰echna vystoupení, které s dût-

mi pfiipravili jejich uãitelé. Nad

kvalitou a dokonalou organizací

bdûlo bedlivé oko fieditele ‰koly

Miloslava Horkého i jeho zá-

stupce Jifiího Gajdo‰e. Maminky

odcházely z pfiedstavení oãivid-

nû spokojené a s kytiãkou, kte-

rou jim vûnovaly jejich vlastní

dûti. JiKo

Maminko, mámo,
sluneãní ráno
pfieji ti dneska.
Buì pofiád hezká!
Kytici z tónÛ
sváÏeme k tomu,
v‰echno ti dáme.

Rádi tû máme!
V zahrádce kytiãku
pro svoji matiãku
natrhám.
S kytiãkou srdíãko,
má zlatá matiãko,
Tobû dám.

Dûti pfiedvedly své dovednosti na ‰kolní akademii
Ve stfiedu 10. kvûtna pofiádala

Základní ‰kola na ·kolním ná-

mûstí tradiãní akademii, ve které

dûti pfiedvedly své dovednosti

a prezentovaly své aktivity.

Spoleãnû s tfiídními uãiteli pfii-

pravili program zahrnující prvky

lidové zábavy, pohádkové pfiíbû-

hy, tanec, rytmiku i sport.

RodiãÛm, pfiíbuzn˘m a znám˘m

se pfiedstavily dûti z 1. aÏ 9. roã-

níku a také dûti z pomocn˘ch od-

dûlení.

Pestr˘ program s dûtmi pfiipravily

jejich tfiídní uãitelky Zimmer-

mannová, Panchártková, Petrová,

Hanulíková, Ichová, Jufiátková

a tfiídní uãitel Hampl. Diváci se

bavili pfii ukázkách dûtsk˘ch lido-

v˘ch tancÛ, rytmickém a pohybo-

vém doprovodu k písním

Prázdniny jsou jasná vûc a Chyti-

la jsem na pasece ÏíÏalu nebo pfii

skladbû v rytmu aerobiku ãi ta-

neãním vystoupení Jede, jede ma-

‰inka.

Zaznûly písnû My jsme Ïáci ãtvr-

Èáci (páÈáci) a ·panûlská píseÀ.

Dûti vystoupily ve scénce Od ko-

ho to mohli odkoukat a v pohád-

kách O Popelce a Diamantová

sekyra. Hudebníci základní ‰koly

pfiedvedli hru na elektrické var-

hany a zobcové flétny. Dûti reci-

tovaly i básnû Rozhovor s tetfie-

vem, ·akalí blechy a Velmi

skromné poho‰tûní. Na závûr

pfiedvedli deváÈáci cviãení s míãi

na hudbu skupiny Kiss.

Odmûnou jim i jejich uãitelÛ byl

potlesk a uznání za jejich doved-

nosti a poctivou práci. JiKo
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KdyÏ otevfiu oãi, tak si najednou

s úÏasem uvûdomím, Ïe plavu

v fiece. Ano, plavu. V první chví-

li si nemÛÏu uvûdomit kde, kde

to vlastnû jsem, a tak se jen ne-

chám kolébat mûkkou a teplou

náruãí vody. Cítím se tak bezpeã-

nû, jako kdysi, kdyÏ jsem se kou-

pávala v Nilu. Kam jsem se to

dostala, vÏdyÈ po smrti to pfiece

vypadá jinak.

První mûsíc
Cítím se jako vyvrhel. VÏdyÈ mû

v‰ichni zradili, nikdo nezÛstal stát

na mojí stranû! Spiklenci, spiklen-

ci a zase spiklenci. S hofikostí si

vzpomenu na svoje poslední dny,

strach, poníÏení a zoufalství,

vztek, odevzdanost, louãení

s Caesarianem, fiímská vojska.

A had. MÛj dobr˘ pfiítel a zároveÀ

vrah.

A Egypt. Moje zemû. Byla to mo-

je zemû, pro kterou jsem trpûla

a bojovala, pro kterou jsem zemfie-

la! Cítím, jak moje pocity poníÏe-

ní a samoty odplouvají se vzpo-

mínkou na krásu mojí zemû.

Druh˘ mûsíc
Tak moc jsem doufala, Ïe se po

smrti setkám s Caesarem. A ono

ne. Vlastnû ani nevím, kde jsem

byla po tom, co jsem se vzdala.

Ale já se musela vzdát! Teì jsem

tady, bez Caesara, bez moci. Kde

to vlastnû jsem, proboha, vÏdyÈ já

to pofiád je‰tû nevím! Zatracení to

nebude. A ráj? Hm, ráj nejspí‰ ta-

ky ne. Tak co? VÏdyÈ nemám ani

svoje tûlo, ani náznak svého muÏi

tolik obdivovaného tûla! Kam

jsem se to dostala? Jediné, co mi

tady pfiipomíná mÛj Ïivot, je tahle

voda. Je jako Nil, taky tady cítím

bezpeãí, teplo a lásku. Ale stejnû

tomu nerozumím.

Tfietí mûsíc
My‰lenka mnou projede jako

blesk. Ano! Úleva, která mû zalije,

je neuvûfiitelná! A ta radost! UÏ to

mám, uÏ to mám! Já se zase naro-

dím! Vrátím se, dali mi ‰anci se

vrátit a dokázat v‰em, Ïe jsem ne-

byla jen tak nûkdo! V‰em ukáÏu,

Ïe na Kleopatru se nezapomíná!

Budu moci zaãít znovu tam, kde

jsem pfiestala, plná síly a nápadÛ.

Zaskoãím ty fiímské psy v plné sí-

le, uvidíme, kdo bude prosit!

Královna Kleopatra se vrací. Jupí!

âtvrt˘ mûsíc
Právû prom˘‰lím plán dÛleÏité

bitvy, kterou Egypt bude muset

vyhrát, a pak mu ¤ím padne

k nohám, kdyÏ ... Najednou si 

uvûdomím jednu vûc tam dole.

Zarazím se. Nedívej se tam, hol-

ka, nedívej se, nabádá mû mÛj

druh˘ hlas. Nervóznû se zavrtím.

Já se nechci dívat, ale pfiece je-

nom bych to mûla vûdût.

KoneckoncÛ jde tady o mû! Já ti

radím nedívat se, protestuje ten

druh˘ hlas dÛraznû, mÛÏe‰ toho

litovat. Pch, já jsem tady králov-

na! MÛÏu si pfiece dûlat, co se mi

zlíbí! TakÏe. jedna, dva, tfii -.

Rychle se kouknu dolÛ a zÛstanu

konsternovanû zírat. Ne! To snad

není pravda! TakÏe teì bude‰

král Kleopatra, jo? ozve se druh˘

hlásek. Tû pic. Tak tohle teda ru-

‰í moje plány dost rapidnû. Jak

to Ïe jsem kluk?!

Pát˘ mûsíc
Zlostnû zakopu. Zamávám ruka-

ma. Je‰tû pofiád se t˘rám my‰len-

kou, Ïe místo abych v celé své vel-

koleposti a kráse dÛstojnû pfied-

stoupila pfied ¤ímany a vysmála

se jim, tak tam pfiedstoupím jako

chlap? To snad ani nemá cenu.

Zase se ale nemÛÏu vzdát. No ale

nikdo po mnû nemÛÏe nic chtít,

kdyÏ jsem teì muÏ, to je pfiece

fakt! MuÏi nikdy nic neznamenali.

Hmm, je to zvlá‰tní, pocit ten, co

mám. B˘t, ãi neb˘t? To je jedno-

duchá otázka. Pfiece b˘t! B˘t, ale

jako Ïena! Jako Ïena jsem mûla to-

lik zbraní, tolik trumfÛ v ruce.

Aãkoliv, nûjak mi asi slábne pa-

mûÈ, to je tím, Ïe mi tu zaãíná b˘t

tûsno.

·est˘ mûsíc
Má‰, má oveãko, dávno spát i pí-

seÀ ptákÛ konãí. Mmm, tuhle pís-

niãku si nepamatuji, to je zvlá‰tní,

vÏdyÈ já se v hudbû vyznala. Ale

je to pfiíjemné, koneãnû chvilka

klidu a pohody, ta dáma, které se

dostalo té cti b˘t mou matkou, asi

nebude nejhor‰í, usoudím a pro-

táhnu si nohy. Egypt‰tí pûvci byli

nejlep‰í na celém svûtû, samozfiej-

mû, ale takhle milovaná jsem se

necítila ani s Caesarem ani

s Markem Antoniem. Byl to

Marcus Antonius, Ïe? Mûla bych

naplánovat tu bitvu, ale snad je na

to je‰tû dost ãasu. Teì je tady tak

pfiíjemnû.

Sedm˘ mûsíc
Tû‰ím se na slunce. AÏ mi zase

bude svítit do oãí a probleskovat

skrz dlouhé vlasy -. No vlastnû

i jako kluk mÛÏu mít dlouhé vla-

sy. A na postel. Tohle skrãenectví

uÏ pfiestává b˘t pohodlné! A aÏ za-

se pohlédnu do modrého nebe, do

blankytnû modrého nebe s obláã-

ky. A na jídlo. Moje ‰Èastná nynûj-

‰í nositelka a budoucí maminka

sice nejí ‰patnû, ale za moc to ta-

ky nestojí. Nechápu, co to jí,

a hlavnû proã nepije víno? Aãko-

liv ...  Ale ano, víno jsem vÏdycky

milovala. Tû‰ím se, aÏ mû zase

nûkdo sevfie v náruãí.

Osm˘ mûsíc
UÏ aby to bylo, sakra! Sem tady 

úplnû umáãknut˘, nedivil bych se,

kdybych tady pfii‰el o ruku nebo

nohu -. Moment! Stop! Mluvila

jsem v muÏském rodû?! Panebo-

Ïe! Ty chlapsk˘ hormony uÏ mû

zaãínají ovládat! Co budu dûlat?

Musím myslet na to, Ïe jsem Ïe-

na. Královna. Kdo je víc? Nikdo.

Jen já. Tak jo, tak jo. Musím si to

pofiád pfiipomínat. Jsem královna

Kleopatra. Bojím se, Ïe na to za-

pomenu, ale to snad ne, kdo jin˘

by si mûl pamatovat svÛj minul˘

Ïivot lépe neÏ já? Tak.

Devát˘ mûsíc
Ahoj, mami. Kdo já vlastnû jsem ...?

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

próza

Tereza Fialová: Sny nenarozeného dítûte

Petr Václavek: Bez názvu
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poezie
Miroslav Václavek

Brzy je

Brzy je po ránu

jen zrcadla bdí

noc ukrojila si

z mé veãerní krásy

mám u stropu

starou hvûzdu

plíseÀ v hodinách

tebe okoralou

kdyÏ objímá‰

mÛj zparchantûl˘ stín

i otevfiené rány

je pfiízniv˘ vítr

za okny

se mihla

utrÏená loì

Z jin˘ch koncÛ

Z jin˘ch koncÛ sly‰ím

pfiicházet vyprahl˘ oheÀ

a ÏízeÀ v m˘ch pevn˘ch paÏích

hrozí sevfiít

studnû i prameny

hluboko v nebesích

kdyÏ první vítr pfiiná‰í

vÛni pláãe

a jarní ptáci rozdírají

vûdomí ‰era

jako by znali tolik cest 

jeÏ vedou ven

a na mé je‰tûrãí kÛÏi

svlékly se koruny mlad˘ch 

stromÛ

ze sv˘ch lÏí

aÏ tam kde ústí kosti

v moje tûlo

·koda je

M˘m údûlem je míjení

po kolikáté jsme se nesetkali

za úsvitu moje krev

má tvoji oblíbenou barvu

a mé vyraÏené oãi

spí

na útesu litování

jako moje ‰patná povûst

projde jaro 

okolo kostí pfiedloÀsk˘ch bfiíz

na zaãátku mûsta

‰koda je

Ïe jsme se minuli

Na kraji

Na kraji zemû

spolu se stromy

visíme z pÛdy

trápeni jarem

hol˘mi haluzemi

na pokraji dnÛ

usedla jsi pod mÛj kmen

a pfiinesla dé‰È

jenÏ se mne tak zlehka dot˘kal

Ïe myslel jsem si na tvé polibky

a na tvé bílé bfiicho

leklé ryby

kdyÏ vonûla jsi dnem mofie

‰eptajíc jako odliv

v fieãi nûm˘ch

Ïe za dne moje oãi

zdály se ti hezké

Kam na v˘let

Do Videlského sedla kolem Skalního potoka
Skalní potok, pramenící na jiÏním

úboãí Lysého vrchu, je levobfieÏ-

ním pfiítokem Stfiední Opavy, do

které se vlévá nedaleko osady

Bíl˘ Potok. PfiibliÏnû dolní polo-

vina jeho nedlouhého toku proté-

ká nedávno vyhlá‰enou pfiírodní

rezervací. Její území tvofií pra-

vobfieÏní pfiíkré svahy a znaãná

ãást vrchu Zadní plo‰ina, stejnû

jako levobfieÏní pfiíkré svahy pro-

tûj‰ích Jeleních kamenÛ, kter˘mi

je vedena nad Skalním potokem

lesní silniãka.

Údolí Stfiední Opavy, kudy vede

modrá turistická znaãka a cyklot-

rasa ã. 6029, by se snad s urãitou

nadsázkou dalo nazvat údolím Ïi-

veln˘ch pohrom. V roce 1955 ve

zdej‰ích lesích natropila nesmírné

‰kody na lesních porostech vûtrná

smr‰È a mnohde zÛstaly svahy do-

sud nezalesnûné. V roce 1997

dlouhotrvající silné de‰tû a násle-

dující povodnû zniãily del‰í úsek

státní silnice, která byla velmi

dlouho neprÛjezdná.

Vystoupíme-li z autobusu na za-

stávce Vrbno-Bíl˘ Potok, povede

nás smûrem na Vidly modrá znaã-

ka. Cestou mÛÏeme ochutnat vo-

du s Ïelezitou pfiíchutí ze studán-

ky Îivá voda, k níÏ nás dovede

místní znaãení. PoblíÏ studánky

stával kdysi i Ptaãí ml˘n, jak uvá-

dí turistická mapa. Od studánky

se vrátíme na znaãenou cestu a zá-

hy dojdeme k silniãnímu mostu,

kter˘ pfiemosÈuje pfiítok Skalního

potoka do Stfiední Opavy. Zelená

tabule s nápisem Pfiírodní rezerva-

ce je osazena vpravo u odboãující

lesní silniãky, která v kaÀonovi-

tém území sleduje pefieje a kaská-

dy potoka, zvlá‰tû zajímavé v jar-

ním období, kdy tudy protéká vût-

‰í mnoÏství vody. Vstoupili jsme

tedy do chránûného území pfiírod-

ní rezervace a musíme se podle

toho i chovat. Nesmíme zde trhat

a sbírat rostliny ani se zab˘vat od-

chytem jakéhokoliv ãlena zdej‰í

fauny.

PfiibliÏnû po 3 km prÛchodu rezer-

vací pfiijdeme do plo‰‰ího volnûj-

‰ího luãinatého území, kudy nás

po dal‰ích 3 km silniãka pfiivede

za prameni‰tûm potoka k turistic-

kému rozcestníku Pod Lys˘m,

kde je kfiiÏovatka znaãen˘ch cest.

Îlutû znaãená cesta od Rejvízu

a pásma Orlíku pokraãuje vlevo

do Videlského sedla, modfie zna-

ãená cesta je vedena po severozá-

padním svahu Lysého vrchu od

pfiírodní rezervace Borek

u Doma‰ova a schází vpravo ko-

lem pramene Zajeãího potoka do

Dolního Doma‰ova. Zde jsme

v oblasti hlubok˘ch lesÛ, rozekla-

n˘ch skal a skalisek, horsk˘ch po-

tokÛ a potÛãkÛ, kde nás na pfií-

tomnost divoké zvûfie upozorÀují

myslivecké posedy a chatky a kde

nûkolik okolních hor patfií svojí

nadmofiskou v˘‰kou k jesenick˘m

tisícovkám. K nejbliÏ‰ím patfií na-

pfiíklad odlesnûné Jelení louãky,

âern˘ vrch, Karliny kameny,

Zajeãí vrch, Lys˘ vrch a Osikov˘

vrch, jehoÏ úboãím sejdeme do

Videlského sedla zvaného také

Videlsk˘ kfiíÏ s nadmofiskou v˘‰-

kou 930 m.

I kdyÏ jsme od ústí Skalního poto-

ka aÏ po Lys˘ vrch zdolali pfiev˘-

‰ení 366 m a do Videlského sedla

sestoupili o 90 m níÏe, patfií tato

túra ke stfiednû namáhav˘m.

Popsanou trasu v‰ak mÛÏeme ab-

solvovat i opaãn˘m smûrem,

z Videlského sedla pod Lys˘ vrch

a pak dolÛ kolem Skalního potoka

k jeho soutoku s fiekou. V tom pfií-

padû se v‰ak budeme muset pfii

stoupání pod Lys˘ vrch ãasto otá-

ãet, abychom spatfiili vrchol

Pradûdu, lemovan˘ vûncem dal-

‰ích jesenick˘ch tisícovek z jiné-

ho úhlu pohledu, kter˘ je pro nás

ménû obvykl˘. U turistického roz-

cestníku musíme dát pozor, 

abychom správnû odboãili ke

Skalnímu potoku vpravo.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Foto: Hana Ka‰parová
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Akce hradu Sovince

Láry fáry do pohádky

20. a 21. kvûtna
Dûtsk˘ den aneb Pohádkov˘ hrad patfií dûtem

Úãinkují:

Divadelní spoleãnost KoÀmo - www.konmo.cz

Kejklífi Kfiupala, Dûtské divadélko Magnetík
·ermífiská a divadelní spoleãnost Cordiallo
TûÏkoodûnci Tartas, ‰ermífiská garda Dûdictví
Pohádková Babka ãarodûjka

Rytífi Kobylka uspofiádal pro dûti veselici, hejt-

man s hrstkou vûrn˘ch v‰ak odmítá dûtem klíãe

hradní pfiedat. Zábavn˘ program s pohádkami,

povûstmi a kejklováním. Hry a klání rytífiská

pro dûti i dospûlé. SoutûÏe v kreslení pohádko-

v˘ch bytostí a v pátrání po glejtech magick˘ch.

Po oba dny hrad otevfien 9.00 - 19.00

1. a 2. 7. Loutkáfiská pouÈ 19. a 20. 8. Tradiãní fiemesln˘ jarmark
15. a 16. 7. Válka tfiicetiletá 23. a 24. 9. Vinobraní
29. a 30. 7. Lesnické slavnosti 28. 10. Ukonãení sezóny

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

Dále pfiipravujeme:

Denní program
09.20 Udatné stráÏe sovinecké, veselá scénka, Dûdictví 1. a 2. nádv.

09.25 KoblíÏek na cestách, pohádka, Babka ãarodûjka 3. nádv.

09.45 Pfiedá hejtman dûtem klíãe od hradu ??? 4. nádv.

10.00 Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh, bajka, Magnetík 5. nádv.

10.25 PrÛvod úãinkujících hradem z 1. na 5. nádv.

10.30 Co se stalo v pekle, ‰ermífiská pohádka, Cordiallo 5. nádv.

10.55 Vyrostl jste, mistfie, kejklífiská show na chÛdách 5. nádv.

11.20 Po proh˘fiené noci, ‰erm, tûÏkoodûnci v brnûní Tartas 5. nádv.

11.40 ·lo vejce na vandr, pohádka, KoÀmo 5. nádv.

12.30 Kouzeln˘ mû‰ec, pfiíbûh, Dûdictví 5. nádv.

12.50 Perníková chaloupka, pohádka pro nejmen‰í 5. nádv.

13.20 Zrcadlo Ïivota, povídkov˘ pfiíbûh, Cordiallo 5. nádv.

13.40 Rád vstupuji do boufilivého potlesku, kejklífi Kfiupala 5. nádv.

14.00 Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh, bajka, Magnetík 5. nádv.

14.30 Pátrání po ..., ‰erm, Tartas 5. nádv.

14.50 ·lo vejce na vandr, pohádka, KoÀmo 5. nádv.

15.45 KoblíÏek na cestách, pohádka, Babka ãarodûjka 5. nádv.

16.00 Chaloupka v Jeseníkách, pfiíbûh, Dûdictví 5. nádv.

16.30 ·a‰ek a hrabû, kejklífiská show, Tomá‰ Kfiupala 5. nádv.

16.50 Co se stalo v pekle, ‰ermífiská pohádka, Cordiallo 5. nádv.

17.15 Po proh˘fiené noci, ‰erm, tûÏkoodûnci v brnûní Tartas 5. nádv.

Dále jen v sobotu

17.35 Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh, bajka, Magnetík 5. nádv.

18.00 Kouzeln˘ mû‰ec, pfiíbûh, Dûdictví 5. nádv.

18.20 Zazvonil zvonec a pohádky je konec, kejklífi Kfiupala 5. nádv.

10.00 - 15.00  kreslení pohádkov˘ch bytostí ve vûÏi

10.00 - 16.00  prohlídky hradu s prÛvodcem v kaÏdou celou hodinu 

(z horního hradu)

Koufiení cigaret

se stává celosvû-

tovou epidemií.

JiÏ nyní se odha-

dují poãty úmrtí

na následky kou-

fiení na více neÏ

ãtyfii miliony

roãnû. Bûhem

pfií‰tích 25 let to-

to ãíslo naroste

aÏ na deset mili-

onÛ za rok. Tak za 25 let zemfie na následky koufie-

ní na svûtû pfies sto milionÛ lidí. A my musíme kon-

statovat, Ïe polovina z tûchto lidí je kufiáky jiÏ

dnes. PfiibliÏnû polovina kufiákÛ kvÛli svému ku-

fiáckému návyku zemfie a polovina z nich ztratí 

okolo 20 let Ïivota. Naopak pfiestat koufiit se vypla-

tí a nikdy na to není dost pozdû. Zdraví se zaãne

zlep‰ovat okamÏitû. Riziko srdeãního infarktu se

znaãnû sniÏuje jiÏ bûhem dvou aÏ tfií let, riziko

vzniku rakoviny o nûco pozdûji. Pfiestat koufiit není

snadné. Ale podafiilo se to jiÏ milionÛm lidí. Je k to-

mu zapotfiebí vlastní pfiání pfiestat koufiit, odhodlá-

ní, urãitá zku‰enost a podpora. PfiestaÀ a vyhraj je

soutûÏ pro kufiáky. Je to metoda, která pomáhá vel-

kému mnoÏství lidí v jejich úsilí pfiestat koufiit.

Úãinnost této kampanû ve vztahu k nákladÛm na ni

vynaloÏen˘m byla prokázána v fiadû zemí.

První mezinárodní kampanû se v roce 1994 úãast-

nilo 13 zemí, druhé, konané v roce 1996, jiÏ 25 ze-

mí, v roce 2004 pak témûfi 80 zemí z celého svûta.

PfiestaÀ a vyhraj 2006 bude nejvût‰í praktická glo-

bální akce k odvykání koufiení, jaká se kdy konala.

Pfiedpokládá se, Ïe se jí úãastní více neÏ 100 zemí

ze v‰ech kontinentÛ a do soutûÏe se pfiihlásí ne-

jménû 1 milion úãastníkÛ. PfiestaÀ a vyhraj je mo-

derní metoda pÛsobení na ‰iroké vrstvy obyvatel-

stva a jejím cílem je sníÏení poãtu kufiákÛ. Z po-

hledu kufiáka je to v˘znamná pfiíleÏitost, poskytu-

jící mu impuls k rozhodnutí pfiestat koufiit a pod-

porující splnûní tohoto úmyslu.

UÏiteãná informace

PfiestaÀ a vyhraj 2006

Mezinárodní kampaÀ PfiestaÀ a vyhraj je pod-

porována Evropskou komisí a programem

CINDI Svûtové zdravotnické organizace.

SoutûÏ se opírá o tvrdá fakta, ale pouÏívá mír-

né pfiístupy. ÚãastníkÛm musí b˘t v dobû zahá-

jení soutûÏe osmnáct let a minimálnû jeden rok

musí pravidelnû koufiit. Jejich povinností je

pfiestat koufiit na dobu ãtyfi t˘dnÛ trvání soutû-

Ïe. Pfiípadní vítûzové podstoupí jednoduch˘ bio-

logick˘ test, kter˘ ovûfií, zda dodrÏeli pravidla

soutûÏe. 

Pfiihlá‰ka a pravidla soutûÏe na www.szu.cz

- Cena pro vítûze v âeské republice ZAHRANIâNÍ ZÁJEZD
- Mezinárodní supercena 10.000 DOLARÒ



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Îádné dítû není tak roztomilé, aby matka nebyla ‰Èastná,

kdyÏ koneãnû usne. Ralph Waldo Emerson
Známá i neznámá v˘roãí
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - kvûten 2006

19. 5. 13.00 SVâ Vafiení v klubu
19. 5. 19.00 SVâ Majáles - koncert UÏ jsme doma,

Gentlemen’s Club, Nekufi toho tygra,

Naarden, Kanava, Moskviã

20. 5. 9.00 SVâ Cyklistick˘ v˘let - Slezská Harta

21. 5. Svûtov˘ den kulturního rozvoje
21. 5. 1471 nar. Albrecht Dürer, nûmeck˘ malífi a grafik (zemfi. 6. 4. 1528)

- 535. v˘roãí narození

21. 5. 1996 zemfi. Ljuba Hermanová, hereãka (nar. 23. 4. 1913) - 10. v˘r. úm.

22. 5. 1921 nar. Gustav Brom, vl. jm. Gustav Frkal, jazzov˘ kapelník, 

skladatel, klarinetista a zpûvák (zemfi. 25. 9. 1995) - 85. v˘r. nar.

23. 5. 1906 zemfi. Henrik Ibsen, norsk˘ dramatik a básník (nar. 20. 3. 1828)

- 100. v˘roãí úmrtí

24. 5. Evropsk˘ den parkÛ, slaví se od roku 1999
24. 5. Mezinárodní den nezvûstn˘ch dûtí
24. 5. 1391 byla v Praze zaloÏena Betlémská kaple - 615. v˘roãí

25. 5. Den Afriky - v˘roãí zaloÏení Organizace africké jednoty
roku 1963

25. 5. 1681 zemfi. Pedro Calderón de la Barca, ‰panûlsk˘ dramatik (nar. 

17. 1. 1600) - 325. v˘roãí úmrtí

26. 5. 1876 zemfi. Franti‰ek Palack˘, historik, archiváfi, literární teoretik 

a politik (nar. 14. 6. 1798) - 130. v˘roãí úmrtí

26. 5. 1976 zemfi. Martin Heidegger, nûmeck˘ filozof (nar. 26. 9. 1889) 

- 30. v˘roãí úmrtí

27. 5. 1471 na snûmu v Kutné Hofie zvolen Vladislav II. ãesk˘m králem 

- 535. v˘roãí

28. 5. Mezinárodní den poãítaãÛ, pfiipomíná se den v roce 1950,
kdy anglick˘ matematik Alan Mathison Turing zvefiejnil
svÛj koncept umûlé inteligence

29. 5. 1916 zemfi. Jan Otto, knihkupec a nakladatel (nar. 8. 11. 1841) 

- 90. v˘roãí úmrtí

29. 5. 1951 zemfi. Josef Bohuslav Foerster, skladatel, kritik, malífi a spi-

sovatel (nar. 30. 12. 1859) - 55. v˘roãí úmrtí

29. 5. 1996 zemfi. Antonín Mrkos, astronom a polární badatel (nar. 27. 1. 1918)

- 10. v˘roãí úmrtí

30. 5. 1416 upálen mistr Jeron˘m PraÏsk˘, teolog a husitsk˘ kazatel (nar. 

asi 1380) - 590. v˘roãí

30. 5. 1841 nar. Karel Václav Klíã, malífi, karikaturista, vynálezce svûtlo-

tisku a hlubotisku (zemfi. 16. 11. 1926) - 165. v˘roãí narození

30. 5. 1866 byla v Praze v Prozatímním divadle poprvé uvedena opera 

B. Smetany Prodaná nevûsta - 140. v˘roãí

30. 5. 1941 zemfi. Jindfiich Hofiej‰í, básník a pfiekladatel (nar. 25. 4. 1886) 

- 65. v˘roãí úmrtí

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku
31. 5. 1721 Jan Nepomuck˘ byl v ¤ímû prohlá‰en blahoslaven˘m, jeho 

ostatky byly od této chvíle vefiejnû vystaveny ve Svatovítské 

katedrále - 285. v˘roãí

31. 5. 1936 nar. Jifií Kubûna, vl. jm. Jifií Paukert, básník a publicista 

- 70. v˘roãí narození

1. 6. Mezinárodní den dûtí, slaví se od roku 1950

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Petr Dvofiák ................................................................ Jamartice

Denisa HolaÀová ........................................................ Malá ·táhle

Karel Síbr .................................................................... R˘mafiov

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

Ludmila ·tûpaníková - R˘mafiov .......................................... 80 let

Gerlinda JankÛ - R˘mafiov ................................................... 81 let

Kvûtoslava ·ubãíková - R˘mafiov ........................................ 87 let

Rudolf Ziegler - R˘mafiov .................................................... 95 let

Rozlouãili jsme se
Adolf Ry‰ka - R˘mafiov ........................................................ 1913

Marie Davidová - R˘mafiov .................................................. 1922

Ladislav Jahoda - R˘mafiov ................................................... 1937

Radimír Pfiíkopa - R˘mafiov .................................................. 1928

Rudolf Krã - Edrovice .......................................................... 1933

Helena Urbanová - R˘mafiov ................................................ 1930

Matrika MûÚ R˘mafiov

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na novou v˘stavu
Vlastimil Nedoma - barevná fotografie

Mûstské muzeum a Galerie Octopus v R˘mafiovû pofiádají v˘stavu

Vlastimila Nedomy pod názvem Na‰i opefiení zpûváãci.
Autor je ãlenem âeské spoleãnosti ornitologické. S fotografováním pta-

ãí drobotiny zaãal v roce 1995. Vytvofiil kolekci 120 barevn˘ch foto-

grafií asi 50 druhÛ drobn˘ch ptákÛ u nás hnízdících a zimních hostÛ ze

severu. Fotografie byly pofiizovány se zámûrem pfiedstavit jednotlivé

druhy ptákÛ v co moÏná nejtypiãtûj‰ím prostfiedí, se zv˘raznûním jejich

charakteristick˘ch obrysov˘ch a barevn˘ch znakÛ. Z tohoto základního

celku r˘mafiovské

muzeum vystavuje

30 ukázek. V̆ stava

je urãena nejen pro

dospûlé, ale hlavnû

pro dûti, jelikoÏ

v pfiírodû nûkteré

druhy uvidíme jen

zfiídka. V̆ stava bude

otevfiena od 22. kvût-

na do 25. ãervna.

Galerie Octopus

Z okolních mûst a obcí

Pozvánka na v˘stavu
Od ãtvrtku 11. kvûtna vystavuje v galerii V Kapli na Jesenické ulici v Bruntále

Miloslav PoÏár obrazy z let 1960 - 1995. VernisáÏ uvedl Jindfiich ·treit.

Galerie má otevfieno od pondûlí do pátku od 9.00 do 17.00 a v sobotu od 9.00

do 11.30. V̆ stava potrvá do 13. ãervna. JiKo

Repro: Miloslav PoÏár
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sobota 20. kvûtna 19.30

Zná ji jako sv˘ boty
Komedie (USA 2005)

Sestry Maggie a Rose Fellerovy nemají kro-

mû velikosti bot 8 a pÛl zdánlivû vÛbec nic

spoleãného. Jsou sice nejlep‰í kamarádky, ale

zároveÀ absolutní protipóly, kdyÏ pfiijde na

hodnoty, cíle a Ïivotní styl. Jednou se v‰ak ve

zlém rozejdou a cestu zpût k sobû jim musí

zprostfiedkovat babiãka. Hrají: C. Diaz, 

T. Colette, S. McLaine. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 27. kvûtna 19.30

Zemû mrtv˘ch
Horor (USA/Kanada/Francie 2005)

Úsvit mrtv˘ch skonãil. Nastal ãas jejich nad-

vlády. Zemû mrtv˘ch je místo, v nûmÏ je

svût, tak jak jsme ho znali, pouhou vzpomín-

kou. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 28. kvûtna 17.00

Zathura:
Vesmírné dobrodruÏství
DobrodruÏné sci-fi (USA 2005)

Vesmírné dobrodruÏství ve stylu Jumanji.

·estilet˘ Danny objevil ve sklepû starou des-

kovou hru Zathura. Tím zaãíná úÏasné do-

brodruÏství v nekoneãném vesmíru. 

MládeÏi pfiístupn˘

3. ãervna 19.30

Obchodník se smrtí
Akãní thriller (USA 2005)

DobrodruÏn˘ pfiíbûh podle skuteãné události,

kter˘ se odehrává ve svûtû mezinárodního ob-

chodu se zbranûmi. Film o pozoruhodn˘ch v˘-

konech obchodníka Yuriho Orlova, kter˘ se po-

hybuje v nejnebezpeãnûj‰ích váleãn˘ch zónách

svûta, hravû strãí do kapsy agenta Interpolu, svo-

je obchodní konkurenty a dokonce i zákazníky,

mezi nûÏ patfií vût‰ina nejznámûj‰ích svûtov˘ch

diktátorÛ. Jeho nejvût‰ím soupefiem se v‰ak na-

konec stane vlastní svûdomí. Hrají: Nicolas

Cage, Ethan Hawke. Pfiístupn˘ od 12 let
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Mûstská knihovna

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 kvûtnu

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.

Knihovna nabízí v˘stavu ruãnû vyroben˘ch pohlednic R˘mafiova
Nová v˘stava, která visí od ãtvrtku 11. kvût-

na ve vestibulu r˘mafiovské knihovny, nabízí

náv‰tûvníkÛm moÏnost pfiesvûdãit se, jak vi-

dí své mûsto zdej‰í dûti. Tématem v˘tvarné

soutûÏe, kterou uÏ po nûkolik let knihovna

pofiádá pro základní ‰kolu, byl tentokrát

R˘mafiov na pohlednici.

V pfiedchozích roãnících dostaly nejmlad‰í

‰kolou povinné dûti za úkol zobrazit pravûká

zvífiata, stra‰idla ãi svou nejoblíbenûj‰í po-

hádkovou bytost. V tomto roce knihovnice

roz‰ífiily vûkové kategorie také na druh˘ stu-

peÀ základních ‰kol a dospûlé a téma soutû-

Ïe pfiizpÛsobily tak, aby oslovilo v‰echny

bez ohledu na vûk. Nejvût‰í odezvu soutûÏ

pfiesto nalezla na prvním stupni základní

‰koly a v niÏ‰ích roãnících osmiletého gym-

názia.

Do soutûÏe bylo pfiihlá‰eno na sto padesát

v˘tvarn˘ch prací, proveden˘ch rozliãn˘mi

technikami, poãínaje kresbou tu‰í, barevn˘-

mi tuÏkami, pfies malbu vodov˘mi barvami

aÏ po koláÏe. Forma pohlednice nabízela

i mnoÏství námûtov˘ch variant, vût‰ina v˘-

tvarníkÛ si ov‰em zvolila nûkterou r˘mafiov-

skou dominantu, pfiedev‰ím radnici ãi kapli

V Lipkách. Objevilo se i nûkolik ménû obvy-

kl˘ch pohledÛ na r˘mafiovské centrum.

O vítûzích soutûÏe zatím není rozhodnuto.

Odborná porota ve sloÏení Lada âiklová,

Eva Kudláková a Lubo‰ Tesafi bûhem v˘sta-

vy teprve vybírá ze v‰ech prací ty nejlep‰í.

Své favority mÛÏe do konce kvûtna zvolit

i laická vefiejnost, pro kterou jsou ve vestibu-

lu knihovny pfiichystány anketní lístky. Autor

nejkrásnûj‰í rukodûlné pohlednice R˘mafiova

bude tentokrát moÏná odmûnûn velmi netra-

diãnû. Knihovnice uvaÏují o tom, Ïe by byla

nejlep‰í pohlednice vyti‰tûna v tiskárnû a vy-

dána jako skuteãná a mohla by se tak pfied

poãínající turistickou sezónou objevit mezi

ostatními pohlednicemi na‰eho podhorského

kraje. ZN
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Roku 1673 byl Ampringen, kter˘ patfiil do

úzkého okruhu dÛvûrníkÛ císafie Leopolda

I. a stal se jeho tajn˘m radou, povûfien sprá-

vou rozboufien˘ch Uher jako císafisk˘ gu-

bernátor. 1672 totiÏ císafi zru‰il dosavadní

palatinát. Uher‰tí palatinové mûli velmi ‰i-

roké pravomoci, drÏeli druhou nejv˘znam-

nûj‰í funkci po panovníkovi, mohli dokon-

ce v jeho nepfiítomnosti povy‰ovat lidi do

‰lechtického stavu a úfiad mohli zastávat

jen pfiíslu‰níci domácí ‰lechty. Jmenování

cizáka „âecha“ Ampringena, tj. obãana

vedlej‰í zemû - âeského království, pfiijali

py‰ní magnáti císafi‰tí i proticísafi‰tí jako do

nebe volající uráÏku, jeÏ dokonce pfiinesla

dosud uÏívaná rãení - „vede si po ãesku“,

tj. ‰patnû, nebo „vsadit nûco do ãesk˘ch

kalhot“ , rozumí se vsadit nûco na ‰patnou

kartu, coÏ by sice nebylo je‰tû nejhor‰í, ale

v trvale nepokojné zemi plné nejistot, kde

se odehrávala krvavá stfietnutí tureck˘ch

válek, to byl krok nepromy‰len˘ a doslova

explozivní.

Císafisk˘ kronikáfi Wagner fiíká: „Uhry byly
matkou i polem vztekl˘ch vfiav, bez nichÏ ne-
uplynul ani jedin˘ rok Leopoldovy vlády.“
Zaujat˘ Martin Josef LeÏák, jeho souãasník,

dodává pod vlivem nájezdÛ vzboufien˘ch

MaìarÛ a ChorvatÛ na Moravu: „Uhfii jsou
odedávna zrozeni k loupení. Lid, kter˘ za-
chází s meãem, je divok˘.“ Oba jistû pfiehá-

ní, av‰ak co bychom koneãnû mohli chtít od

lidí, ktefií kaÏd˘ den hledûli do oãí smrti,

vÏdyÈ tfiicetiletá válka stejnû poznamenala

i lidi u nás, natoÏ 200 let bojÛ s Turky. Oba

názory v‰ak vystihují postoje nezúãastnû-

n˘ch ãi jen málo zúãastnûn˘ch lidí své do-

by. Pravda, stûÏí bojovat proti nebezpeãné-

mu nepfiíteli s rebelií v zádech. Jak b˘t

dnes soudci? VzpomeÀme na letit˘ odboj

Bethlena Gábora, spojence ãesk˘ch stavÛ,

a uveìme události, jeÏ jmenování bezpro-

stfiednû pfiedcházely.

Roku 1671 Leopoldova armáda krvavû po-

tlaãila povstání ‰lechty, hlavy jejich vÛdcÛ

se záhy kutálely po popravi‰ti - samí vysocí

páni - Petr Zrinsk˘, Franti‰ek Kry‰tof

Frankopan, Férencz Nádasdy, jen Rákoczi

dostal milost. 24. 11. 1672 se konala popra-

va 25 liptovsk˘ch a oravsk˘ch rychtáfiÛ,

ktefií se pfiidali ke kurucÛm - kfiiÏákÛm.

Hnutí si ponechalo název z roku 1512, kdy

se vydalo selské vojsko ze stfiední Evropy

proti TurkÛm na kfiíÏovou v˘pravu, ale

‰lechta ani církev nezajistily potfiebné záso-

by ani v˘zbroj, a tak se bezradní kfiiÏáci po-

stavili proti pÛvodcÛm krachu v˘pravy, vy-

palovali zámky a fary, zabíjeli bohaté mû‰-

Èany a pány, nakonec byli poraÏeni a tvrdû

potrestáni, jejich vÛdce zemana Docziho

korunovali rozÏhavenou korunou jako sel-

ského krále. Mnohé ostatní postihl stra‰livû

bolestiv˘ trest pro Uhry typick˘ - byli nara-

Ïeni na kÛl, na nûmÏ mnohdy umírali aÏ tfii

dny - kruté pomûry, kruté tresty... Obdobn˘

zpÛsob „proslavil“ jiÏ dfiíve rumunského

kníÏete Vlada Napichovaãe, praotce literár-

ních upírÛ, jehoÏ obûÈmi byli zajatí Turci

a osobní rivalové. Dnes se na‰tûstí nenapi-

chuje.

Nejhor‰í v‰ak bylo, Ïe se kurucké oddíly

zformovaly pod vedením rytífie Ga‰para

Pika na území ovládaném Turky, s jejich vû-

domím a pomocí - tj. ze strany OsmanÛ

z dÛvodÛ znaãnû prÛhledn˘ch - asi 16 obcí

se pro spojení kurucÛ s Turky od rebelie di-

stancovalo. Pfii povstání byl krutû zavraÏ-

dûn 5. 9. 1672 biskup Ján Barossy.

Rozdûlení lidé, lehká práce pro generála

Sporcka, kter˘ povstání potlaãil a trestal.

Do rozboufiené situace jmenoval císafi ná-

sledujícího roku na‰eho známého velmistra

fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ a tvrdého vojáka

Amprigena. Po jeho nástupu 26. 9. 1673

probûhl dal‰í proces. S povstáním, a moÏná

i úãelovû, byli vÏdy spojováni protestant‰tí

kazatelé, a tak se vedl proti 33 evangelic-

k˘m knûÏím obvinûn˘m z uráÏek katolické

církve a spojení s kuruci. Nezdá se v‰ak, Ïe

se jednalo o proces krvav˘, b˘t tvrd˘ v do-

bû povstání by bylo velmi neprozíravé. âást

obvinûn˘ch byla omilostnûna, ale vût‰ina

musela odejít do vyhnanství. Svou chybu

s likvidací palatinátu nemohl nevidût ani cí-

safi ve Vídni a gubernium je‰tû ve stejném

roce zru‰il, ale bylo uÏ pozdû, jak uvidíme

dál.

Nejvíc se Ampringenovi vyãítá druh˘ pro-

ces proti luteránsk˘m kazatelÛm a rektorÛm

z 5. 3. 1674. Pfied soudem stálo tehdy kolem

300 obvinûn˘ch a první rozhodnutí tribuná-

lu znûlo velmi krutû - v‰echny, a bylo jich

nemálo, ktefií se nezfiekli své víry, odsoudil

soud k trestu smrti. Krvavá exekuce se na-

‰tûstí nekonala a je nejv˘‰e pravdûpodobné,

Ïe ke zmûnû soudního rozhodnutí nemohlo

dojít bez Ampringenova pfiispûní ãi souhla-

su, neboÈ mûl nejvy‰‰í moc v cel˘ch

Uhrách. 6. dubna 1674 zmûnûn absolutní

trest na vûzení. Vût‰ina otfiesen˘ch protes-

tantÛ konvertovala ke katolictví a získala

svobodu. 55 kazatelÛ a rektorÛ, ktefií si po-

drÏeli svou hrdost a vytrvali ve vífie, bylo

odvezeno na galeje v Neapoli a Terstu.

Galeje, to byl velmi tvrd˘ trest, u mnoh˘ch

se obvykle jednalo o doÏivotní pfiipoutání

k veslÛm váleãn˘ch galér Království obou

Sicílií. Veslafii nejednou umírali vyãerpá-

ním dfiíve, neÏ vypr‰el mnohalet˘ trest, za-

biti v bitvách nebo staÏeni s potápûjícími se

vraky do hlubin mofie. V pfiípadû uhersk˘ch

galejníkÛ v‰ak zaúfiadovala neuvûfiitelná

‰tûstûna, kdyÏ jimi obsazené královské ko-

ráby porazil a zajal nizozemsk˘ admirál de

Ruyt, kter˘ v‰echny protestantské souvûrce

osvobodil. âást z nich volila exil a nûkolik

se vrátilo domÛ jiÏ beztrestnû. Îádné zbyt-

kové tresty!

RovnûÏ nelze opomenout, Ïe za rozsudky

(z ãesk˘ch zemí známe podstatnû krutûj‰í)

stálo pfiání a pfiíkazy vzdáleného a se situa-

cí jen okrajovû seznámeného vídeÀského cí-

safiského dvora. Koneãnû víme, Ïe i pouhé

pfiání absolutistického panovníka je vÏdy

rozkazem. Na druhé stranû nelze opome-

nout, Ïe fiada milostí nejhor‰í ortely zmírni-

la. StûÏí tedy fiíci, zda dosud rozumn˘ a to-

lerantní ‰lechtic ukázal svou druhou, tento-

krát zápornou tváfi nebo jen nedostatek vÛle

postavit se proti zlu. Samozfiejmû bude asi

nejblíÏe pravdy osobní pfiesvûdãení. Víme,

Ïe byl Ampringen ãlovûk velmi autoritativ-

ní, vÏdyÈ také jeho policejní fiád jen striktnû

nafiizoval, tfiebaÏe vûci rozumné ãi pochopi-

telné, nepomíjel nic a hrozil. V mnohem

krajnûj‰í situaci jednal spí‰e s je‰tû vût‰í ra-

zancí. Pfiesto v‰ak víme, Ïe se své funkce

vzdal roku 1679 s velk˘m ulehãením.

V˘sledkem trvalého tlaku v Maìarsku se

stalo kolem 65 000 pfiestupÛ na katolickou

víru. Za zásluhy daroval císafi

Ampringenovi po odchodu z Dolních Uher

bruntálské panství jako soukromé kníÏecí

léno na doÏivotí a 1683 mu svûfiil úfiad slez-

ského hejtmana.

Situace v Uhrách se v‰ak stávala po

Ampringenovû odchodu kritiãtûj‰í a obû

strany volily dál krajní prostfiedky k prosa-

zení svého. Jak jsme podotkli v˘‰e, pokusy

Leopolda získat pfiízeÀ poboufien˘ch

MaìarÛ zru‰ením gubernia pfii‰ly pozdû

a povstání se stejnû rozhofielo v neb˘valé

velikosti na cel˘ch deset let a bylo vyuÏito

Turky. Povstalci se pokou‰eli své turecké

spojence vedené Karou Mustafou vyuÏít ke

svému osvobození od HabsburkÛ, ale voje-

vÛdce mûl jiné cíle - prorazit dál na Západ.

Bez ohledu na pfiání uhersk˘ch spojencÛ za-

mífiil pfiímo do Rakous. 12. záfií 1683 zasta-

vila Turky krutá poráÏka u Vídnû a obrátila

je na trval˘ ústup z Evropy.

Na odváÏné obranû se vedle velitele mûsta

Arno‰ta Rüdigera ze Starhembergu podílela

fiada âechÛ v ãele se star˘m

generálem Ka‰parem ZdeÀkem Kaplífiem ze

Sulevic, vnukem stateãného nepfiítele

HabsburkÛ Ka‰para Kaplífie ze Sulevic, kte-

rého setnul meã kata Mydláfie na tragickém

pódiu Staromûstského námûstí 6. ãervna

1621. Bojovaly i oddíly v ãele s velitelo-

v˘m pfiíbuzn˘m a fiádov˘m rytífiem

Guidem, hrabûtem ze Starhembergu.

Vítûzství nad Turky bylo z velké ãásti také

dílem polsk˘ch oddílÛ krále Jana

Sobieského a jeho obávan˘ch okfiídlen˘ch

rytífiÛ, ktefií táhli do boje téÏ R˘mafiovskem,

ale i dal‰ích oddílÛ z Rakouska, Bavorska

i Saska.

Rok po ohromn˘ch oslavách zemfiel 9. li-

stopadu 1684 Jan Ka‰par z Ampringenu ja-

ko poslední svého rodu a jeho pozÛstatky

spoãinuly v bruntálském farním kostele.

NedoÏil se jiÏ triumfÛ EvÏena Savojského,

vítûzství u Zenty 1697 ani spásného karlo-

vackého míru 1699. Mgr. Jifií Karel

Druhá tváfi velmistra Jana Ka‰para?
Z historie
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Osadní v˘bory informují

Vyrazili jsme za jarními bylinkami, ale také za hady
Tak jsme se koneãnû doãkali

a po té opravdu nekoneãné zimû

pfii‰lo jaro. Na jafie je imunita na-

‰eho organismu oslabená a není

divu, Ïe jsme náchylní k viro-

v˘m onemocnûním. Mûli by-

chom se zamyslet nad tím, co by

nám mohlo nejvíce prospût, aby-

chom zlep‰ili svou odolnost.

Pokud se chceme cítit dobfie

v jarním obleãení, stojí za úvahu

zrevidovat ná‰ jídelníãek a na-

startovat na‰e tûlo dÛleÏit˘mi vi-

tamíny, které po dlouhé zimû tak

chybí.

A právû na jafie nám pfiíroda na-

bízí dost prostfiedkÛ, které mo-

hou na‰emu tûlu v˘raznû pro-

spût. Nejpfiirozenûj‰ím zdrojem

dÛleÏit˘ch Ïivin a úãinn˘ch lá-

tek, které chrání organismus

pfied onemocnûním, jsou byliny.

V jarních bylinách jsou obsaÏe-

ny vitamíny skupiny B, E a C,

a to pfiedev‰ím v zelen˘ch ãás-

tech rostlin, v klíãcích a také ve

zral˘ch plodech. Skupina B vita-

mínÛ ovlivÀuje ãinnost nervové

soustavy a svalÛ. Pfii nadmûrném

psychickém i fyzickém zatíÏení

spotfieba tohoto vitamínu stoupá.

Vitamín E zase pfiíznivû ovlivÀu-

je ãinnost mozku, je dÛleÏit˘m

antioxidantem a podporuje imu-

nitu organismu. Vitamín C ovliv-

Àuje vstfiebávání Ïeleza a pÛsobí

preventivnû v boji proti infekã-

ním onemocnûním.

A kde sbírat? Tuto otázku zod-

povûdûla beseda manÏelÛ

Dvofiáãkov˘ch, kterou uspofiáda-

la Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Sovinecko. Zavítalo na ni po-

mûrnû velké mnoÏství zájemcÛ

a nechybûlo ani promítání zají-

mav˘ch diapozitivÛ s nepfieber-

n˘m mnoÏstvím bylin pana

Dvofiáãka, b˘valého ‰éfa Horské

sluÏby. Náv‰tûvníci besedy se

napfiíklad dovûdûli, Ïe ke sbûru

bylinek je dÛleÏité vyuÏívat pou-

ze ekologicky ãisté lokality.

Jarní byliny sice rostou v‰ude,

ale na smeti‰tích ãi u silnic by-

chom je rozhodnû sbírat nemûli.

Platí to i o oblastech se zemûdûl-

skou pÛdou. Na zajímavé bese-

dû, která se uskuteãnila v sobotu

6. kvûtna v podveãer v klubovnû

Sovinecka, o. p. s., ve

Stránském, mûli zájemci moÏ-

nost také ochutnat nejrÛznûj‰í

bylinné ãaje a nápoje.

V pondûlí 8. kvûtna pokraãovala

beseda o jarních bylinkách ex-

kurzí do terénu, kde prÛvodci

manÏelé Dvofiáãkovi popisovali

nejroz‰ífienûj‰í, ale i ty ménû

známé byliny, které mohou b˘t

na‰emu zdraví

prospû‰né. A tak

si bylinkáfii moh-

li nasbírat napfií-

klad potoãnici

lékafiskou nebo

plicník lékafisk˘

ãi vla‰toviãník

vût‰í. „Upozor-
Àuji, jedná se
o bylinku, která
mÛÏe b˘t pfii ne-
správném pouÏití
jedovatá,“ poda-

la informaci

o vla‰toviãníku

Mirka Dvofiáã-

ková. Bylinku

pouÏívali na‰i

pfiedkové napfií-

klad na léãení

bradavic. Dal‰í

bylinku, podbûl lékafisk˘, ko-

mentovala bylináfika slovy:

„Droga uvolÀuje hleny, urychlu-
je hojení ran, listy pÛsobí mírnû
moãopudnû, zejména jde ale

o jednu z nejdÛleÏitûj‰ích bylin
uÏívan˘ch na léãbu astmatu, ne-
boÈ tlumí ka‰el a podporuje vy-
ka‰lávání. MÛÏe se uplatnit i ja-
ko pomocné léãivo pfii cukrovce,
neboÈ obsaÏen˘ zinek zlep‰uje
vyuÏití inzulínu.
Zevnû lze podbûl
pouÏít na om˘vá-
ní ekzémÛ, pfii zá-
nûtu Ïil, na vfiedy
nebo ‰patnû se
hojící rány, such˘
zábal ãerstv˘ch
podbûlov˘ch listÛ
pÛsobí protirev-
maticky a obecnû
na bolesti klou-
bÛ.“
Exkurze za bylin-

kami pokraãova-

la údolím Strán-

ského a k vidûní

bylo mnoho dal-

‰ích bylin, napfií-

klad zbûhovec pla-

ziv˘ nebo k˘cha-

vice ãerná. PrÛ-

vodci varovali pfied touto ob-

zvlá‰È jedovatou bylinou, která

se pouÏívá v˘hradnû ve farmace-

utickém prÛmyslu. Otrava pfii-

chází jiÏ pfii nad˘chání prá‰ku

z kvûtÛ a projevuje se nezadrÏi-

teln˘m k˘cháním, v oãích inten-

zivní bolestí a slzením, v ústech

pálením, slinûním a bolestmi. Pfii

vetfiení do pokoÏky zpÛsobuje

silné pálení a následnû ztrátu cit-

livosti. Pfii vnitfiním poÏití dráÏdí

Ïaludeãní a stfievní sliznice, zpÛ-

sobuje roz‰ífiení cév a pokles

krevního tlaku, zpomalení pulsu

a sniÏuje poãet dechÛ. Asi 30 mi-

nut po poÏití se dostavuje zvra-

cení, bolestiv˘ prÛjem, nûkdy

krvavá stolice. Puls je pomal˘

a nepravideln˘, d˘chání povrch-

ní, krevní tlak nízk˘, zorniãky

roz‰ífiené. Smrt nastává zástavou

dechu a srdce, a to asi za 3 aÏ 12

hodin po poÏití.

Tady rostou mladé kopfiivy. Ty

se sbírají od dubna a pouÏívají se

pfiedev‰ím mladé rÛÏice.

Kopfiiva má velmi oãistné úãin-
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ky a její pouÏití je vhodné kon-

zultovat se znal˘m bylinkáfiem.

„Kopfiivu nesmí uÏívat ten, kdo
bere léky na sráÏlivost krve,“ do-

vûdûli se úãastníci exkurze od

Mirky Dvofiáãkové.

Obãerstvovací zastávka u prÛ-

zraãné studánky pfii‰la kaÏdému

vhod. Najednou se na sluncem

rozpálen˘ch kamenech cosi mih-

lo. „Pozor zmije,“ vykfiikl kdosi,

a neÏ se ostatní úãastníci staãili

vzpamatovat, zmizel polekan˘

plaz bÛhvíkam. „To nebyla zmi-
je, ale uÏovka,“ upfiesnil prÛvod-

ce pan Dvofiáãek. A naproti kráãí

fieditel obecnû prospû‰né spoleã-

nosti Petr Schäfer a ukazuje na

klacíku opravdickou zmiji, na-

‰tûstí jiÏ mrtvou. „To je dílo na-
‰í koãky,“ doplÀuje ukázku mrt-

vého jedovatého hada Petr

a v‰ichni pfiihlíÏejí s dostateãnû

velk˘m respektem.

Na své dvouhodinové pouti pfie-

krásn˘m stráneck˘m údolím pot-

kávají bylinkáfii je‰tû mnoho rost-

linn˘ch exempláfiÛ, ke kter˘m se

jim dostává dal‰ích uÏiteãn˘ch

rad a návodÛ, na co kterou bylinu

pouÏít. Jsou tady sedmikrásky

chudobky, které pÛsobí blahodár-

nû na endokrinní systém. MÛÏe-

me je pfiidávat do jarních salátÛ.

Nebo medvûdí ãesnek, kter˘ má

velmi dobré úãinky na ledviny

a prospívá na‰im pamûÈov˘m

schopnostem, ãi matefiídou‰ka, ta

se sbírá brzy z jara, nejprve lístky

a lodyha, pozdûji sbíráme i kve-

toucí lodyhu. Je tady mnoho pam-

peli‰ek, sbírají se listové rÛÏice

a pozdûji kvûty, radûji ty ménû

rozvinuté. PouÏívá se do salátÛ,

pfii v˘robû medu apod., dále je tu

ãern˘ bez - rozvûtvené kvûty se

pouÏívají na ‰Èávu nebo ãaj, fiebfií-

ãek, jehoÏ stfiedové lístky mají 

oãistné úãinky, a mnoho dal‰ích.

Dal‰í pouãné a zajímavé pozná-

vání bylin plánuje Obecnû pro-

spû‰ná spoleãnost Sovinecko na

léto, kdy bude sortiment bylin

daleko rÛznorodûj‰í. JiKo

názor
Na‰í drahé âSSD, stojící pevnû

a neochvûjnû na stranû v‰eho

pracujícího lidu proti burÏoazní

vete‰i, drobn˘m ÏivnostníkÛm,

flákaãÛm, darmoÏroutÛm a tûm,

ktefií (slovy pana ministra

·kromacha) „KdyÏ na to nemají,

aÈ nepodnikají“.

V televizní debatû jsem pfied ãa-

sem zaslechl názor, cituji:

„Vládnoucí âSSD je ta strana,

která jiÏ osm let páchá na vlast-

ním obyvatelstvu ‰ílené pokusy

a dopustila se doslova ‘genoci-

dy’ na nevinn˘ch Ïivnostnících

dle principu tzv. solidarity s pra-

cujícím lidem.“ Vidûli jste to ta-

ké? Já osobnû mám na tuto super-

elitu nasáklou jako houba „esté-

báky“, slouhy b˘valého reÏimu

a loupeÏníky v‰eho kalibru, jejíÏ

mnozí exponenti pomalu stárnou

v kriminálech, mnohem hor‰í

názor. (Napfi. „Kato“ KavanÛv

tajemník Srba, Grossova „mlá-

tiãka“ Pfiibyl, ZemanÛv „hyper-

megakádr“ ·louf ãi „Bonnie

a Clyde“ ministr financí

Svoboda a soudruÏka Snopková.

Kdo by je neznal, Ïe ano?)

Mám v‰ak dotaz na místní orga-

nizaci âSSD, zda vyvû‰ování

pfiedvolebních plakátÛ (jinak ve-

lice uboh˘ch plagiátÛ parodují-

cích plakáty ODS) na telefon-

ních budkách âeského Telecomu

je legální, zda náhodou neplatí

zákon, kam Ïe se mohou vû‰et

(tedy ty plakáty). Îe tuto place-

nou sluÏbu zaji‰Èuje v na‰em

mûstû SVâ a jsou pro tyto úãely

postaveny nevkusné a o‰klivé

betonové plakátovací plochy.

Pokud má v‰ak âSSD dohodu

s firmou, která jim umoÏnila

pouÏít telefonní budky, povaÏuji

to nejen já za pomûrnû nevkus-

nou záleÏitost, potvrzující mÛj

názor na tuto stranu. Ostatnû do-

kladem jejich rozhledu jsou

pfiedvolební tahouni a popka‰pa-

fii typu M. Davida, protûÏovaní

komunistickou garniturou a nyní

opût na v˘sluní v na‰em ráji, kte-

fií netu‰í, co je ãest a slu‰nost, ani

co by se za nehet ve‰lo.

Jako perliãku pfiidávám foto

z obce Libina, kde si na‰i vlád-

noucí „odborníci“ dokonce pfii-

vlastnili i mûstskou úfiední des-

ku. Pochopitelnû to není vûcí jen

samotné obce, je to vûcí v‰ech

obãanÛ této republiky. Proã?
ProtoÏe pfií‰tû budou plakáty
âSSD vylepeny na v‰ech ok-
nech na‰ich domovÛ a rovnou
nám nafiídí, Ïe budeme volit
pouze je!

Roman Karel, R˘mafiov
(Pozn. autora: Nejsem v Ïádném
pfiípadû voliãem âSSD ani Ïádné
levicové ãi ultralevicové úchylky.)
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Základní ‰kola v Bfiidliãné slavila Den Zemû
Také Ïáci 2. stupnû Z· Bfiidliãná

v rámci Dne Zemû proÏili pfiíjemné

dopoledne. Uãitelé pro nû pfiipravili

mnoho zajímav˘ch akcí, pfiiãemÏ pfii-

hlíÏeli k tematick˘m okruhÛm envi-

ronmentální v˘chovy z nového ‰kolní-

ho vzdûlávacího programu.

Nûktefií vyjeli na v˘let do Zoo

Olomouc, na Pradûd, do R˘mafiova

a Bruntálu. Ti, ktefií zÛstali v Bfiidliãné,

nav‰tívili napfiíklad ãistiãku odpadních

vod, líheÀ pstruhÛ, továrnu Al Invest,

firmu Zemspol ãi komisi Ïivotního

prostfiedí na Mûstském úfiadu

Bfiidliãná. Skupina ÏákÛ se vydala na

procházku lesem a nûktefií hledali „za-

kopaného psa“ u místních památek.

KaÏd˘ si pfii‰el na své a je‰tû se dozvû-

dûl mnoho zajímav˘ch informací, pfii-

spûl k ochranû Ïivotního prostfiedí

a odcházel nabit˘ nov˘mi záÏitky. 

Klára Ujfalu‰i

Ve ãtvrtek 20. dubna zaãalo dûtem z 1. - 5. tfiíd Základní

‰koly v Bfiidliãné vyuãování netradiãnû. Se‰ly se v tûlocviã-

nû, aby zde debatovaly s místostarostou panem Bubelou.

Ten jim odpovídal na otázky t˘kající se pofiádku, ãistoty 

a ekologie mûsta. Poté následovala prohlídka ãistiãky od-

padních vod. Dûti si pro‰ly cel˘ objekt, pfiiãemÏ se z v˘kla-

du dozvídaly, jak probíhá proces ãi‰tûní. I zde jim zamûst-

nanci ãistiãky v‰e trpûlivû vysvûtlili a odpovûdûli na spous-

tu dotazÛ. Na závûr této akce Ïáci se sv˘mi vyuãujícími pfii-

loÏili ruce k dílu a pustili se do úklidu kolem ‰koly. I tako-

v˘ zpÛsob v˘uky se dûtem líbil. J. Kfienková

Sjezd pedagogÛ v Bfiidliãné
Tfiináct˘ kvûten byl velk˘m svát-

kem v‰ech pedagogÛ v Bfiidliãné.

Po více neÏ pÛlroãní pfiípravû celé

akce se na Mûstském úfiadû

v Bfiidliãné se‰lo témûfi devadesát

uãitelÛ pÛsobících od konce 2. svû-

tové války aÏ po dne‰ní dny v na-

‰í obci. V‰echny pfiítomné, mnoh-

dy z rÛzn˘ch oblastí na‰í republi-

ky, pfiivítal starosta mûsta

Miroslav Volek. Po milém pfiivítá-

ní starostou a fieditelkou ‰koly

Mgr. Ivanou Václavíkovou byli

v‰ichni úãastníci tohoto mimofiád-

ného sjezdu informováni o v‰ech

zajímavostech jak ve mûstû sa-

motném, tak i na Základní ‰kole

Bfiidliãná. V závûru slavnostního

shromáÏdûní, pfii nûmÏ nechybûlo

ani milé pfiivítání nejmlad‰ími Ïá-

ky ‰koly, hovofiil hlavní iniciátor

celého srazu Mgr. Antonín Zaìa

Zavadil.

Po pfiijetí na úfiadû nav‰tívili peda-

gogové starou ‰kolu, kde pfied lety

pÛsobili, potom se ‰lo na novou

‰kolu, kterou mnozí vidûli poprvé.

Pfied ‰kolou byli úãastníci vítáni

Ïáky s kytiãkami v rukou a velmi

pûkn˘mi pamûtními listy.

Ve ‰kole je vítala vyzdobená ‰kol-

ní jídelna s mnoÏstvím nástûnek

zhotoven˘ch iniciátorem setkání

Zavadilem. Nástûnky vydávaly

svûdectví o v‰ech fieditelích ‰koly

i s fotografickou dokumentací,

pfiehled v‰ech pedagogick˘ch sbo-

rÛ od doby dávné po souãasnost,

fotografické doklady desítek tfiíd

i s jejich tfiídními uãiteli, doklady

o úspû‰ích ‰koly v oboru sportov-

ním i v oboru naukov˘ch soutûÏí.

Bylo souãasnû pfiipraveno velké

mnoÏství kronik ze Ïivota ‰koly

i samotného mûsta Bfiidliãné.

Slavnostní obûd zahájila slavnost-

ním pfiípitkem fieditelka ‰koly

Mgr. Ivana Václavíková. Zástupce

fieditelky pan Richard Soldán pro-

vedl po obûdû pedagogy po nové

‰kole. Mnozí ne‰etfiili uznáním

nad odborn˘mi uãebnami, nad vy-

nikající poãítaãovou uãebnou,

prostû nad v‰ím, co za jejich pÛso-

bení bylo jen nereáln˘m snem.

Vedení ‰koly pfiipravilo po

prohlídce pro v‰echny nezapo-

menuteln˘ záÏitek, koncert

skvûlého chrámového sboru.

Dlouhotrvající potlesk svûdãil

o uznání kvalit tohoto pûvec-

kého tûlesa. Vzpomínky na do-

bu minulou, vyprávûní mno-

h˘ch pfiíhod z doby dávné

i souãasné a moÏnost poslechu

taneãní hudby pana Kováãe

z R˘mafiova byly dal‰ími ãást-

mi programu.

Skvûlé pokrmy pfiipravené ku-

chafikami Základní ‰koly

v Bfiidliãné pod vedením paní

Zámeãníkové byly skuteãn˘m zla-

t˘m hfiebem velkolepého setkání.

Závûrem, pfii upfiímném dûkování

fieditelce ‰koly i iniciátorovi setká-

ní, znûl jeden hlas: „Sejdeme se
opût za pût rokÛ.“

Radoslav Mûfiínsk˘

Na májovou notiãku
Zazpívat si nebo vyslechnout lidovou píseÀ

mûly moÏnost dûti z I. stupnû Základní ‰ko-

ly Bfiidliãná v 9. roãníku okresní pûvecké

soutûÏe Májová notiãka, kterou uspofiádaly

uãitelky této ‰koly. SoutûÏe se zúãastnilo cel-

kem 54 dûtí z 10 ‰kol celého okresu.

SoutûÏící byli rozdûleni do ãtyfi kategorií.

Vítûzové obdrÏeli diplomy a vûcné ceny. Zde

jsou jednotlivé v˘sledky:

Kategorie 1. tfiíd Kategorie 2. - 3. tfiíd
1. Michal Dufek - Z· a MOG Bruntál 1. Michaela Leãbychová - Z· Krnov

2. Dominik Tran - Z· a MOG Bruntál 2. Zuzana Czakanová - Z· Bruntál

3. Petra HorÀáãková - Z· Bfiidliãná 3. Marie Glozová - Z· a MOG Bruntál

Kategorie 4. - 5. tfiíd Kategorie dvojhlas
1. Miroslav Vlaãuha - Z· Krnov 1. Anna a Katefiina Mausovy - Z· a MOG Bruntál

2. Radka Krãová - Z· Bfiidliãná 2. Stefanie Kotlárová, Jolana Kanãiová - Z· Krnov

3. Vendula Bobocká - Z· Bruntál

V dubnu se dvanáct dûtí ze Z· Bfiidliãná

zúãastnilo okresní recitaãní soutûÏe na zá-

meãku Grohman ve Vrbnû pod Pradûdem.

SoutûÏ probûhla ve tfiech kategoriích a na-

‰e dûti získaly hned nûkolik ocenûní. V ka-

tegorii 1. tfiíd se na prvním místû umístila

Petra HorÀáãková, druhé místo získala

Martina Stoklasová. V kategorii 4. - 5. tfiíd

obsadila první místo Radka Krãová a tfietí

místo Miroslav Kováfi. J. GardoÀová

Foto: autor ãlánku



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2006

22

S˘c rousn˘ v Bfiidliãné - 2. díl
Ve stfiedu 10. kvûtna probûhla

první kontrola budek pro s˘ce

rousného vyvû‰en˘ch v katastru

lesÛ mûsta Bfiidliãné. Ze ‰esti pta-

ãích obydlí je tímto druhem sovy

obsazeno jedno, ve druhém, které

visí jiÏ od loÀska ve Velké ·táhli,

se uhnízdil ‰paãek obecn˘ a osta-

tní ãtyfii budky jsou zatím volné.

Jedna obsazená budka ze ‰esti, to

je pomûrnû slu‰n˘ v˘sledek

a v pfií‰tím roce je vysoká pravdû-

podobnost obsazení zb˘vajících.

Unikátnû se podafiilo zachytit sa-

miãku s˘ce rousného, která vyhlí-

Ïela po zaklepání na kmen stro-

mu z hnízdního otvoru. Samotná

budka kontrolována nebyla, aby

se nenaru‰il prÛbûh hnízdûní,

protoÏe je zfiejmé, Ïe samiãka je‰-

tû sedí na vejcích. Za ãtrnáct dnÛ

probûhne dal‰í kontrola, která jiÏ

ukáÏe, kolik mlad˘ch s˘cÛ pfii-

vedla na svût. Miroslav Glacner

ze sportu

McDonald’s Cup v Bfiidliãné Gymnazisté zápolili
ve florbalu

Pátého kvûtna probûhl 1. roãník turnaje ve

florbalu o Pohár Gymnázia R˘mafiov.

Zúãastnilo se jej 6 druÏstev z celého okresu.

DruÏstvo ze Z· Bfiidliãná potvrdilo své kvality

a suverénnû zvítûzilo a odvezlo si tak pohár.

Navíc byl vyhlá‰en nejlep‰í stfielec turnaje,

kter˘m se stal Petr Kr‰ek z Bfiidliãné, a nejlep-

‰ím brankáfiem byl vyhlá‰en Tomá‰ Trunda

rovnûÏ z Bfiidliãné. V celém turnaji inkasovali

vítûzové jen 2 branky a nastfiíleli jich ãtyfiia-

dvacet.

Dal‰í pofiadí:

2. Jesenická Bruntál

3. OkruÏní bruntál

4. Gymnázium R˘mafiov

5. Z· R˘mafiov A

6. Z· R˘mafiov B Miroslav Glacner

Pohár vítûzného druÏstva

Z· Bfiidliãná jiÏ potfietí uspofiádala turnaj v kopané s názvem McDonald’s Cup pro dûti od

první do páté tfiídy. Ve stfiedu 10. kvûtna hráli mlad‰í Ïáci a zde jsou v˘sledky:

1. Z· OkruÏní Bruntál

2. Z· R˘mafiov

3. Z· Vrbno

4. Z· Bfiidliãná

11. kvûtna hrály star‰í dû-

ti a tady jsou v˘sledky:

1. Z· Vrbno

2. Z· Jesenická Bruntál

3. Z· Andûlská Hora

4. Z· R˘mafiov

a dal‰í umístûní: 

Z· OkruÏní Bruntál, 

Z· Cihelní Bruntál, 

Z· + MOG Bruntál, 

Z· Bfiidliãná.

První tfii druÏstva z kaÏdého dne postupují do dal‰ího kola, které se uskuteãní ve Vrbnû pod

Pradûdem. Chtûli bychom podûkovat oddílu kopané za pomoc s organizací turnaje a staro-

stovi mûsta Miroslavu Volkovi za pfiedání cen.

Miroslav Glacner, fieditel turnaje, Ivana Václavíková, fieditelka Z·

Budka - ‰paãek Fota: Miroslav Glacner

Samiãka s˘ce rousného

DruÏstvo Z· Bruntál

DruÏstvo Z· Vrbna pod Pradûdem Foto: archiv Z· Bfiidliãná
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Organizace a spolky

4. slet ãarodûjnic na Petrov˘ch kamenech aneb Do JeseníkÛ pfii‰lo jaro
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe dlouhou

a nároãnou zimní sezónu

v Jesenick˘ch horách ukonãí „ve-

selé ãarodûjnice“ sv˘m sletem na

samém vrcholu JeseníkÛ.

Letos se jiÏ poãtvrté pod vedením

Baby Jagy Liduny Piduny

R˘mafiovské sletûly ãarodûjnice

z rÛzn˘ch koutÛ na‰í krásné zemû,

aby se s historikem Mgr. Jifiím

Karlem neboli Kristoforem II.

Magiem proletûly ãarodûjnickou

historií a zavzpomínaly na historii

na‰eho chudého, ale krásného kraje.

Bûhem sletu si ãarodûjnice pfiedaly

také recepty na vûãné mládí, zdraví,

‰tíhlost, krásu, lásku a plodnost.

Noc z 30. dubna na 1. kvûtna je

noc magická. Bûhem ValpurÏiny

noci nebo také Beltainu rejdily ãa-

rodûjnice ve snûhu po nejvy‰‰ích

vrcholech JeseníkÛ a vyhánûly zlé

a nadpfiirozené síly. Od zl˘ch sil

oãistily domorodce a jejich pfií-

bytky i náhodné poutníky a sv˘mi

zafiíkávadly pfiivolávaly bohy

Slunce. âarodûjná noc byla o pÛl-

noci zavr‰ena spálením ãarodûjni-

ce jako „symbolu zla“ a postave-

ním májky jako „symbolu dobra“.

Nadvládu nad Jeseníky pfievzali

bohové Slunce - zima skonãila

a nastalo dlouho oãekávané jaro.

Ve svém ãarodûjnickém doupûti

Barborce pod Pradûdem bojovaly

tuto noc ãarodûjnice o 6 titulÛ:

- titul nej ohoz získal Marek Pá-

rek Olomouck˘,

- titul nej tanec získala Blue-Beri 

Antracitová Staroveská, zvaná 

Hluchavka,

- titul nej zafiíkávadlo získala

Velká Tlama PÛlnoãní Îelezno-

brodská,

- o titul nej ko‰tû se rozdûlily

Str igu‰ka Maru‰ka Kirké 

R˘mafiovská a Babu‰ka Jagu‰ka 

Bûlu‰ka R˘mafiovská,

- titul nej rejdûní v Jeseníkách
získala Baba Jaga Liduna Pidu-

na R˘mafiovská.

Komu je cigareta dobrá,

aÈ mu huba zmodrá,

tváfie znachofií,

zuby z‰ediví.

Z toho prsa povolená

bude mít aÏ po kolena,

nehty zkroucené,

kolena zborcené.

A kdyÏ toho nenechá,

z hlavy vyroste mu fiefiicha.

Na 4. sletu bylo do klubu „vese-

l˘ch ãarodûjnic“ pfiijato 8 nov˘ch

ãlenÛ, takÏe v roce 2006 ãítá klub

celkem 36 ãarodûjnic a ãarodûjÛ

z devíti koutÛ na‰í krásné vlasti -

R˘mafiova, Staré Vsi, Bfiidliãné,

Ostravy, Olomouce, Prahy, Opa-

vy, Îelezného Brodu a Bruntálu.

Pfii rejdûní navázaly ãarodûjnice

i mezinárodní kontakty s pol-

sk˘mi poutníky, ktefií také uva-

Ïují o vstupu do ãarodûjnického

klubu.

Kdo se k nám pfiidá pfií‰tû???

Baba Jaga Liduna
Piduna R˘mafiovská
kontakt 554 212 346

více foto na www.rymarov.cz
âarodûjnice z Olomouce, LP 2000

Zafiíkávadlo proti kufiákÛm

Skauti opût prospû‰ní v boji proti rakovinû
Motto: Pfiispûjte na boj proti rakovinû, kvûtina je symbolem nádorové prevence.
Leto‰ní Kvûtinov˘ den, jedna z nejv˘znamnûj-

‰ích propagaãních akcí v boji proti rakovinû,

pfiipadla na stfiedu 10. kvûtna. Liga proti rakovi-

nû pofiádá Kvûtinové dny od roku 1997, letos se

uskuteãnil 10. roãník, kter˘ byl tematicky za-

mûfien na prevenci rakoviny u Ïen. Zúãastnilo

se ho témûfi pût tisíc dvojic studentÛ, skautÛ,

ãlenÛ onkologick˘ch sdruÏení a Svazu Ïen. Ve

dvou stovkách mûst a obcí celé âeské republi-

ky byl nabízen kvût mûsíãku lékafiského za mi-

nimální ãástku 20 Kã, a tím byly získávány

dobrovolné pfiíspûvky na ãinnost Ligy proti ra-

kovinû. V R˘mafiovû se této zásluÏné akce kaÏ-

doroãnû úãastní skauti. Tûm se letos podafiilo

vybrat ãástku 14 305 Kã, která bude souãástí

sbírky urãené na nádorovou prevenci, na v˘-

chovu k nekufiáctví, na podporu ãinnosti kolek-

tivních ãlensk˘ch organizací, na rekondiãní po-

byty onkologick˘ch pacientÛ a na podporu on-

kologick˘ch v˘zkumn˘ch projektÛ.

DÛvodem pofiádání Kvûtinového dne zamûfie-

ného letos na prevenci rakoviny u Ïen je stále se

zvy‰ující poãet nov˘ch onemocnûní ra-

kovinou prsu a dûloÏního hrdla a praktic-

ky nemûnící se úmrtnost na tyto druhy

rakoviny. V roce 2002 bylo hlá‰eno 

5 378 nov˘ch pfiípadÛ rakoviny prsu

a zemfielo 1 965 Ïen. U rakoviny dûloÏ-

ního hrdla to bylo 1 082 nov˘ch one-

mocnûní a 399 úmrtí. Jsou dvû moÏnosti,

jak ovlivnit tyto trendy, a to zv˘‰it infor-

movanost o nádorové prevenci a zaãlenit

se do skríningov˘ch programÛ vãasného

vyhledávání tûchto nádorÛ (nádorového

skríningu).

V souladu s Národním onkologick˘m progra-

mem vyhlá‰en˘m âeskou onkologickou spo-

leãností, s programy boje proti rakovinû

Svûtové zdravotnické organizace (WHO)

i Svûtové unie proti rakovinû (UICC)

a s Usnesením vlády âR z 9. 6. 2004 ã. 586 je

Liga rozhodnuta soustfiedit informaãní úsilí na

co nejrozsáhlej‰í propagaci a vysvûtlování v˘-

znamu skríningu rakoviny prsu a dûloÏního hrd-

la. Liga zajistila informaãní letáky, které byly

rozdávány v pÛlmilionovém poãtu bûhem 

X. Kvûtinového dne, a nabídla zájemcÛm z fiad

zdravotnick˘ch i dobrovoln˘ch organizací bro-

Ïuru „Evropsk˘ kodex proti rakovinû“.

Informaãní plakáty o v˘znamu prevence a skrí-

ningu osloví vefiejnost ve zdravotnick˘ch zafií-

zeních a na frekventovan˘ch místech. Projekt

bude náplní T̆ dne proti rakovinû v fiíjnu leto‰-

ního roku. ·iroká informovanost vefiejnosti o ri-

zikov˘ch faktorech, o zpÛsobech nádorové pre-

vence a v˘znamu skríningov˘ch vy‰etfiení pfii-

nesla sníÏení úmrtnosti na rakovinu o 1 % roã-

nû bûhem patnáctileté studie v sousedním Ra-

kousku nebo napfi. ve Finsku. JiKo

âarodûjnicí roku 2006 se stala
A‰adu‰ka Dou‰l R˘mafiovská

Fota: autorka ãlánku

Foto: archiv Junáka R˘mafiov
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V nedûli 16. dubna se konal stopafisk˘ závod

záchrann˘ch psÛ Bohemia Cup 2006 v Horním

Mûstû. Jednalo se o vyluãovací závody na

mistrovství svûta ve ·v˘carsku podle

Mezinárodní stopafiské zkou‰ky RH-FB.

Celkem se závodu zúãastnilo sedm psovodÛ

z rÛzn˘ch koutÛ âeské republiky. Jejich v˘ko-

ny posuzovali mezinárodní rozhodãí -

Kvûtoslav ·tibora z Vlko‰e a Karel Pavlík

z Bruntálu. Celou akci mûl na starost fieditel zá-

vodu Jifií Koudela z Dobfieãova (ZKO

R˘mafiov). Pofiadatelem byla Záchranná brigá-

da kynologÛ Olomouckého kraje.

Nejnároãnûj‰í disciplínou byly pachové práce,

které se provádûly v okolí Stfiíbrn˘ch Hor. Pes

musel vypracovat cizí stopu, 2000 krokÛ dlou-

hou, sedmkrát lomenou, s jedním obloukem

a dvûma ostr˘mi úhly, na stopû bylo poloÏeno

osm pfiedmûtÛ a na konci stopy leÏela osoba,

kterou pes musel vy‰tûkat. Stopa byla tfii hodi-

ny stará a ãasov˘ limit pro vypracování stopy

byl 45 minut.

Poãasí psovodÛm na stopách moc nepfiálo.

Bylo chladno a foukal siln˘ vítr, kter˘ pÛsobil

v‰em psÛm znaãné problémy. Nejlépe vypra-

covanou stopu mûl Tomá‰ Strouhal s nûmec-

k˘m ovãákem Drago âern˘ obelisk, kter˘ zís-

kal 182 bodÛ z celkového poãtu 200.

Poslu‰nost a dovednost (pfiekonávání rÛzn˘ch

pfiekáÏek) probíhala na fotbalovém hfii‰ti

v Horním Mûstû. Pozvání na Bohemia Cup pfii-

jali i starostové mûst - Eva Machová (Horní

Mûsto), Petr Klouda (R˘mafiov) a Stanislav

Navrátil (Bruntál), ktefií po vyhlá‰ení v˘sledkÛ

pfiedali vítûzÛm ceny.

Na závûr je nutné podûkovat organizaãnímu t˘-

mu, kter˘ mûl závod dobfie pfiipraven˘, i v‰em

pomocníkÛm, ktefií pfiijeli rovnûÏ z rÛzn˘ch

míst, aby pomohli v tak nároãné soutûÏi, jakou

byl tento závod.

Podûkování organizaãnímu t˘mu:
¤editeli závodu: Jifiímu Koudelovi (Dobfie-

ãov); zapisovatelkám: Jifiinû Koudelové (Do-

bfieãov), Jarmile Sedláãkové (Jeseník); vedou-

cím úsekÛ: Dagmar Koufiilové (R˘mafiov),

Rostislavu Valíãkovi (R˘mafiov);

kladeãÛm stop: Franti‰ku Uriãovi (R˘mafiov),

ZdeÀkovi MrÀkovi (R˘mafiov), Antonínu

Mereìovi (Bfiidliãná), Vladimíru Pavlíkovi

(Krnov);

pomocníkÛm: Miloslavu Kuãerovi (Jeseník),

Marii Lohrerové (Libo‰), ZdeÀce Stránské

(·ternberk), Vûfie Horákové (Zlaté Hory).

Velké podûkování patfií zejména sponzo-
rÛm:
Obecnímu úfiadu Horní Mûsto, Mûstskému 

úfiadu Bruntál, Mûstskému úfiadu Bfiidliãná

a SdruÏení obcí R˘mafiovska.

RovnûÏ je nutné podûkovat majitelÛm pozem-

kÛ - panu Kinclovi a panu Stránskému, na je-

jichÏ loukách jsme mohli provádût stopy,

a obsluze penzionu Argenta ve Stfiíbrn˘ch

Horách - panu Bodnárikovi a kuchafice paní

Dostálové, ktefií zajistili stravu a ubytování

pro závodníky, rozhodãí a organizaãní t˘m.

Jifiina Koudelová,
Záchranná brigáda kynologÛ

Olomouckého kraje

Stopafisk˘ závod záchrann˘ch psÛ BOHEMIA CUP 2006 v Horním Mûstû

V˘sledky:

1. místo:  Tomá‰ Strouhal + nûmeck˘ ovãák Drago âern˘ obelisk (Kfiepice)
2. místo:  Mario Juhas + nûmeck˘ ovãák Barbar Conan Krásnooãko (Chomutov)
3. místo:  Pavel ·aback˘ + erdelteriér Archibald Adia Avi (Brno)
4. místo:  Jan Fekar + nûmeck˘ ovãák Aiko Venu‰ina sopka (Horní Mo‰tûnice)
5. místo:  Vladimír Do‰ek + nûmeck˘ ovãák Zita Venu‰ina sopka (Pfierov)
6. místo:  Ilona Procházková + rotweiler Drak od Jureãka (Praha 10)
7. místo:  Miloslav âenûk + nûmeck˘ ovãák Kaso Fihrak (âerãany)

Seriál

Nebojte se první pomoci (10. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy bezprostfiedního ohroÏení Ïivota
Zástava krevního obûhu
Zástava krevního obûhu a zástava srdce je
z funkãního hlediska rovnocenn˘ stav. Krev
v tûle neproudí, buÀky nedostávají kyslík po-
tfiebn˘ k jejich Ïivotu. Srdce nemusí b˘t v ne-
ãinnosti, ale neplní svoji funkci pumpy. Tento
stav je nejãastûji zpÛsoben fibrilací (míháním)
komor.
Pfiíãiny zástavy
- nedostatek kyslíku pro srdeãní sval - koneãn˘
dÛsledek v‰ech forem du‰ení;
- srdeãní infarkt;
- závaÏné poruchy srdeãního rytmu;
- pokroãilé stadium ‰oku.
Pfiíznaky
- mrtvoln˘ vzhled postiÏeného (‰edomodré
zabarvení);
- nehmatn˘ tep;
- bezde‰í (v ãasném stadiu mÛÏe b˘t pfiítomno
nûkolik lapav˘ch dechÛ);
- ‰iroké nereagující zornice.
V ãem spoãívá ohroÏení Ïivota?
V pfiechodu v nezvratnou (biologickou) smrt je-
dince.
Postup první pomoci
Pfii náhlé zástavû obûhu, k níÏ do‰lo v pfiítom-
nosti zachránce, lze uplatnit úder na pfiední stra-
nu hrudníku. Alternativou je pouÏití automatic-
kého externího defibrilátoru (AED), které se za-
ãínají zavádût na mezinárodních leti‰tích, ve
velk˘ch hotelích a obchodních domech.

Základní technikou laické i odborné pomoci zÛ-
stává kfií‰ení zvané kardiopulmonální resuscita-
ce (KPR). Kardiopulmonální resuscitace je sou-
bor jednoduch˘ch v˘konÛ slouÏících k zaji‰tûní
náhradního obûhu okysliãené krve.
Kdy zahájit KPR?
Pro laickou diagnostiku zástavy krevního obûhu
není doporuãováno vy‰etfiení tepu (zdrÏuje),
rozhodující je bezde‰í a mrtvoln˘ vzhled.
Pfiedpoklady KPR
Volné d˘chací cesty a zachování správného po-
mûru mezi dechy a kompresemi hrudníku. Ten
je shodn˘ pfii jednom i dvou zachráncích vÏdy 
2 : 15.
KPR dospûl˘ch
Zahajuje se dvûma vdechy (rychlost asi 1 se-
kunda, totéÏ pro pasivní v˘dech, cel˘ cyklus tr-
vá 4 - 5 sekund). Na provedené dechy naváÏe
srdeãní masáÏ provádûná frekvencí 100/minutu
s hloubkou stlaãení 4 - 5 cm. V jednom cyklu se
provede 15 kompresí, pomûr 2 : 15 se udrÏuje
po celou dobu provádûní KPR.
Technika masáÏe
Vyhmatá se dolní konec hrudní kosti, dva centi-
metry nad nûj ve stfiední ãáfie se pfiiloÏí ruka bá-
zí dlanû, druhá se pfiiloÏí dlaní na její hfibet.
Masíruje se rytmicky a rychle, lokty mají b˘t pfii
masáÏi napjaty. Tûlo kfií‰eného musí leÏet na
tvrdé podloÏce.
KPR dûtí
Frekvence masáÏe 100 - 120 za minutu, její do-

cílení je nároãné. Komprese se provádí jednou
rukou s men‰í silou, maximum hloubky stlaãe-
ní u star‰ích vyvinut˘ch dûtí jsou tfii centimetry.
Pozor na zmûnu pomûru dechÛ a kompresí, kte-
rá je 1 : 5!
KPR kojencÛ
Frekvence masáÏe je nad 120 za minutu.
Hrudník se stlaãuje dvûma prsty nebo pouze
palci, pokud ruce hrudník objímají. Pomûr de-
chÛ a kompresí je 1 : 3 - 5.
âeho chceme docílit?
Chránit mozek, zajistit náhradní obûh okysli-
ãené krve.
Jak dlouho resuscitovat?
Ukonãení je moÏné ze tfií dÛvodÛ:
1) pfii úspûchu;
2) pfiedáním lékafii;
3) pfii vyãerpání zachránce.
Pfii vzornû provádûné metodice se docílí maxi-
málnû 30% prÛtoku krve v porovnání s fyziolo-
gick˘m stavem, proto je nutno masáÏ nepfieru-
‰ovat.
Samotná masáÏ bez d˘chání poskytuje mini-
mální nadûji, ale je lep‰í neÏ Ïádná resuscitace.
Nelze-li zajistit d˘chání, je tfieba zkusit alespoÀ
masáÏ.
Zahájenou KPR nesmí zachránce ukonãovat,
i kdyÏ se jeví beznadûjnû. Smrt mÛÏe konsta-
tovat pouze lékafi. Metodiku resuscitace je
nejlépe se nauãit na modelu.

MUDr. Juljo Hasík (Nebojte se první pomoci)

Foto: archiv Záchranné brigády kynologÛ
Olomouckého kraje



VáÏení spoluobãané, rok 2006 je ro-

kem volebním, kdy se uskuteãní volby

do Poslanecké snûmovny Parlamentu

âR, 1/3 Senátu Parlamentu âR a vol-

by do zastupitelstev mûst a obcí. Jako

první se uskuteãní volby do Poslanec-

ké snûmovny Parlamentu âR. Pro

zdárn˘ prÛbûh hlasování je nutné

upfiesnit nûkteré informace.

Volby do Poslanecké snûmovny

Parlamentu âR se na území âeské

republiky konají ve dvou dnech,

v pátek 2. ãervna 2006 od 14.00 do
22.00 a v sobotu 3. ãervna 2006

od 8.00 do 14.00.

Voliãem pro volby do Poslanecké

snûmovny Parlamentu âR je státní

obãan âeské republiky, kter˘ ales-

poÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku

nejménû 18 let.

O dobû a místû konání voleb ve mûs-

tû byli voliãi informováni oznáme-

ním starosty mûsta, a to nejpozdûji

15 dnÛ pfiede dnem voleb; tj. 18. kvû-

tna 2006. ProtoÏe je na území mûsta

tfiináct volebních okrskÛ, jsou

v oznámení uvedeny adresy okrsko-

v˘ch volebních místností.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNùMOVNY PARLAMENTU âESKÉ REPUBLIKY

Samotné hlasování voliã provede následovnû:
- voliã po pfiíchodu do volební místnosti prokáÏe okr-
skové volební komisi svou totoÏnost a státní ob-
ãanství âeské republiky platn˘m obãansk˘m prÛ-

kazem nebo platn˘m cestovním, diplomatick˘m ne-

bo sluÏebním pasem âeské republiky nebo cestov-

ním prÛkazem. Voliãi, kter˘ tak neuãiní, nebude hla-

sování umoÏnûno;

- voliã, kter˘ se dostaví do volební místnosti s voliã-

sk˘m prÛkazem, je povinen tento prÛkaz odevzdat

okrskové volební komisi. Voliãsk˘ prÛkaz oprav-
Àuje k zápisu do zvlá‰tního seznamu voliãÛ ve
dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na
území âeské republiky;

- po prokázání totoÏnosti obdrÏí kaÏd˘ voliã prázd-
nou úfiední obálku opatfienou úfiedním razítkem,

a pokud si nedonesl hlasovací lístky, tak je na poÏá-

dání obdrÏí u okrskové volební komise. Sadu hlaso-

vacích lístkÛ obdrÏel kaÏd˘ voliã nejpozdûji tfii dny

pfiede dnem voleb do po‰tovní schránky;

- po obdrÏení úfiední obálky, pfiípadnû hlasovacích líst-

kÛ, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hla-

sovacích lístkÛ. V pfiípadû, Ïe se do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístkÛ voliã neodebere, nebu-
de mu hlasování umoÏnûno. V prostoru pro úpravu

hlasovacích lístkÛ vloÏí voliã do úfiední obálky jeden

hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí

nebo koalice, pro niÏ se rozhodl hlasovat. Souãasnû

mÛÏe voliã na hlasovacím lístku vybrané politické

strany, politického hnutí nebo koalice zakrouÏkovat

pofiadové ãíslo nejv˘‰e u dvou kandidátÛ uveden˘ch

na témÏe hlasovacím lístku, které upfiednostÀuje;

- po opu‰tûní prostoru pro úpravu hlasovacích lístkÛ

vloÏí voliã úfiední obálku s hlasovacím lístkem pfied

okrskovou volební komisí do volební schránky;

- kaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfií-
pustné;

- s voliãem, kter˘ nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek

pro tûlesnou vadu anebo nemÛÏe psát nebo ãíst, mÛ-

Ïe b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích

lístkÛ pfiítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrsko-
vé volební komise, kter˘ voliãi pomÛÏe upravit hla-

sovací lístek a vloÏit jej do úfiední obálky;

- ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ mÛÏe

voliã poÏádat mûstsk˘ úfiad a ve dnech voleb okr-

skovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mi-
mo volební místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku. V takovém pfiípadû okr-

sková volební komise vy‰le k voliãi dva své ãleny

s pfienosnou volební schránkou, úfiední obálkou

a hlasovacími lístky.

Oznámení
o dni a místû konání voleb do Parlamentu âR

Podle § 15 odstavce 1) zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âR a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ,

oznamuji
1.  Volby do Parlamentu âeské republiky se v R˘mafiovû uskuteãní:

dne 2. ãervna 2006 od 14.00 do 22.00
dne 3. ãervna 2006 od 8.00 do 14.00

2. Místem konání voleb do Parlamentu âR je:

3. Voliã pfiinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdrÏel.

4. Voliã je povinen pfii hlasování prokázat svou totoÏnost a obãanství âeské republiky.

5. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování ve volební místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout pokynÛ pfiedsedy okrskové volební komise.

6. KaÏd˘ voliã se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumoÏní.

7. Hlasovací lístky budou kaÏdému voliãi doruãeny nejpozdûji tfii dny pfiede dnem voleb.

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiova
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Sport

Dal‰í dvû medaile z krajsk˘ch závodÛ v aerobiku patfií R˘mafiovu
Na posledních dvou krajsk˘ch závodech v aerobiku jarní sezóny byly závodnice Studia Sport a zdraví opût úspû‰né. Na Crazy Aerobic

v Ostravû 22. 4. 2006 nás reprezentovalo celkem ‰est závodnic a ãtyfii z nich se umístily na finálov˘ch pozicích:

Terezka a Petra Mí‰a a Zuzka Fota: archiv Studia Sport a zdravíNela a Janiãka

Na SoutûÏním Aerobic Master Class v Otrokovicích 29. 4. 2006 re-

prezentovalo klub ‰est závodnic, z nichÏ závodnice v kategorii nad

18 let Gabriela Kováfiíková, Michaela Mezihoráková, Zuzana

Albertová a Silvie RoÏÀáková vybojovaly finálové umístûní.

Dûkujeme v‰em závodnicím SK Studio Sport a zdraví za v˘bornou

reprezentaci klubu i mûsta v jarních krajsk˘ch soutûÏích, ve kter˘ch

se umísÈovaly na pfiedních místech. Vyvrcholením jarního kola sou-

tûÏí v Aerobic Master Class bude mistrovství âR v Praze 27. 5. 2006,

kde nás bude reprezentovat sedm závodnic. DrÏte pûsti! 

L˘die ·védíková, manaÏerka SK

Taneãní skupina Freeze Dance sklízela úspûchy
V sobotu 6. kvûtna se ve Fr˘dku-Místku ko-

nala soutûÏ „Palas Dance Cup 2006“. Tato

soutûÏ byla rozdûlena pouze na vûkové kate-

gorie, nikoliv na soutûÏní disciplíny.

Spoleãnû mezi sebou bojovali taneãníci

show dance, hip hop, parketovek, break dan-

ce, diska a electric boogie.

„Pro mû jako pro choreografa je srovnávat
a rozhodovat se, jestli je lep‰í napfi. show dan-
ce nebo hip hop, nemoÏné. KaÏd˘ máme svÛj
styl, svá pravidla, coÏ se v této soutûÏi hodno-
tit nedalo. Tady podle mû osloví porotu ten
nejzajímavûj‰í, ale o to víc je ta soutûÏ pro nás
pro v‰echny napínavá,“ fiekla k soutûÏi ve-

doucí skupiny Freeze Dance Petra âechová.

Taneãní skupina Freeze Dance se této soutûÏe

zúãastnila s duem What?, které tanãil Michal

ZeÈák a Martin Romanov. Po obrovském zva-

Ïování, jestli vÛbec tanãit, nebo netanãit, kdyÏ

jsme vidûli, jak se pfied námi tanãí pomalu,

ladnû, procítûnû atd., kluci se smí‰en˘mi poci-

ty nastoupili na parket, pfiedvedli svÛj hipho-

pov˘ styl a v˘sledek? Moderátor vyhla‰uje 

3. místo.

Posuneme se o krok dál a na fiadu pfiichází ma-

lé skupiny. Zde se pfiedvedlo nûco z hip hopu, 

electric boogie, break dance, diska atd. My jsme

mûli ãísla dvû. První hiphopové s názvem

„Trochu víc neÏ nic“ a druhé electric boogie

s názvem „Electric Future“. Máme dobojováno

a moderátor pfiichází vyhlásit v˘sledky. Zlato si

odná‰í TS Freeze Dance za skladbu „Trochu víc

neÏ nic“ a stfiíbro taktéÏ TS Freeze Dance za

skladbu „Electric Future“. Hromada radosti, pár

slz, ale soutûÏ je‰tû nekonãí. Pfied námi jsou vel-

ké formace, kde se disciplíny se‰ly opût v‰ech-

ny, takÏe nastává velice zajímav˘ boj. My na-

stupujeme na parket s hiphopovou formací, kte-

rá nese název „One Shot for Money“. Po vyãer-

pávajících v˘konech ãekáme opût na slova mo-

derátora, kter˘ vyhla‰uje 1. místo pro TS Freeze

Dance z R˘mafiova!

„Máme opravdu radost, tady se nedalo ani
tu‰it, jak to celé dopadne. KaÏdá choreogra-

fie mûla nûco zajímavého.
A o to víc nás tû‰í, jak
skvûle jsme se se v‰emi
skladbami umístili,“ fiekla

po soutûÏi Petra âechová.

O den pozdûji se

v Uniãovû konala soutûÏ

„O Popelãin stfievíãek“.

Tato soutûÏ byla rozdûle-

na na dûtskou vûkovou

kategorii a hlavní vûko-

vou kategorii. Taneãní

skupina Freeze Dance

zde mûla zastoupení 

v obou kategoriích. Ti

nejmlad‰í a nejmen‰í ãlenové sem pfiijeli

bojovat se skladbiãkou s názvem Happy

Hip Hop. Dûti se na tuto soutûÏ pfiipravova-

ly velice poctivû. Trénovaly o víkendech,

vÏdy s úsmûvem na tváfii, s obrovskou chu-

tí a energií. V‰echny se na „Stfievíãek“ moc

tû‰ily a vzhledem k tomu, Ïe to byla jejich

první soutûÏ a zároveÀ také první vystoupe-

ní, ovládala je tréma a nervozita uÏ asi t˘-

den dopfiedu.

Jakmile pfiichází na fiadu disciplína hip hop

formace, v‰ichni se jdou sefiadit a v momen-

tû, kdy moderátor pfiedstaví TS Freeze Dance

Kids, dûti nabíhají na parket. Obrovskou ner-

vozitu na sobû nikdo nedá znát. V‰ichni

pfiedvádí maximum, hala boufií a za pár mi-

nut je dobojováno. âeká se na v˘sledek od

poroty a na‰i malí hiphopefii si ze své první

soutûÏe odváÏí 3. místo!

„Je to krásné! S mal˘mi dûtmi je velice ná-
roãná, ale zároveÀ nádherná práce. Jsou po-
fiád plní energie a radosti, kterou ke své prá-
ci potfiebuji, aneuvûfiitelnû mû to nabíjí. Moc
v‰em dûkuji a pfieji spoustu úspûchÛ i na dal-
‰ích soutûÏích,“ svûfiila se s dojmy Petra

âechová.

Asi o dvû hodiny pozdûji pfiichází na fiadu hip

hop formace hlavní vûkové kategorie, do které

TS Freeze Dance vstupují s choreografií s ná-

zvem „One Shot for Money“. Z devíti souborÛ

opravdu obrovské konkurence, která sem pfiije-

la z Olomouce, Krnova atd., si R˘mafiováci od-

váÏí taktéÏ místo tfietí.

„Obrovská gratulace a podûkování v‰em ta-
neãníkÛm a rodiãÛm, ktefií dûtem zajistili od-
voz. Dûkuji,“ fiekla na závûr vedoucí Freeze

Dance. TS Freeze Dance
Foto: archiv TS Freeze Dance

1. kategorie 8 - 10 let:
Tereza Krywdová 2. místo

Petra Vopafiilová - finálové umístûní

3. kategorie 14. - 16. let:
Zuzana Buãková 3. místo

4. kategorie 18 a více let:
Mí‰a Mezihoráková - finálové umístûní
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Co je Regionální klub Moravské asociace
podnikatelek a manaÏerek v Bruntále

Regionální klub Moravské asociace pod-

nikatelek a manaÏerek v Bruntále je sou-

ãástí Moravské asociace podnikatelek

a manaÏerek (www.podnikatelky.cz).

Byl zaloÏen v únoru leto‰ního roku. Jeho

ãlenkami jsou „zatím“ podnikatelky a ma-

naÏerky z Bruntálu, Karlovic, Krnova,

R˘mafiova a Starého Mûsta.

Cílem tohoto obãanského sdruÏení je

podporovat podnikání Ïen a pomáhat

podnikatelkám i manaÏerkám pfii fie‰ení

jejich profesních i nûkter˘ch osobních

problémÛ.

Klub pro leto‰ní rok získal grant

Ministerstva obchodu a prÛmyslu âR

ve v˘‰i 196 tisíc korun na vytvofiení po-

radenského centra v Bruntále a na nû-

kolik semináfiÛ a workshopÛ pro Ïeny,

které zaãaly podnikat nebo o podnikání

uvaÏují.

Klub také podal grantov˘ projekt do ESF

na vznik dal‰ích poradensk˘ch center

v Krnovû a R˘mafiovû a na vznik

Regionálního vzdûlávacího stfiediska,

pfiedev‰ím pro Ïeny - manaÏerky a pod-

nikatelky.

Rády uvítáme dal‰í ãlenky do klubu.

Kontakt: tel. 554 710 004, 606 572 043,

Zámecké nám. 4, 792 01 Bruntál. 

Marie Babniãová

• Dámy a pánové, zajímáte se o podnikání? Jste v manaÏersk˘ch funkcích na rÛzn˘ch úrovních? Chcete podnikat a nevíte, jak na to?
• VáÏené dámy, chcete vûdût, jak úspû‰né Ïeny zvládají nároãnou práci i rodinu a chcete to umût také?
• VáÏení pánové, zajímá Vás, jak mÛÏete pomoci sv˘m partnerkám a podpofiit je v jejich kariéfie?

Pak pfiijìte v pondûlí 12. ãervna v 16.30
do audienãního sálu bruntálského zám-
ku na workshop Ing. Olgy Girstlové -
jedné z nejúspû‰nûj‰ích ãesk˘ch podni-
katelek.

Ing. Olga Girstlová (1960) je generální fiedi-

telkou a místopfiedsedkyní pfiedstavenstva

GiTy, a. s. V roce 1990 zaloÏila s manÏelem

a otcem spoleãnost GiTy, a. s., specializující

se na komunikaãní systémy. V roce 1995 by-

la Olga Girstlová vyhlá‰ena ManaÏerkou-

podnikatelkou roku. O dva roky pozdûji ob-

drÏela cenu Kfii‰Èálové srdce za etiku v pod-

nikání. V roce 1999 získala v Monaku jako

první âe‰ka ocenûní Vedoucí podnikatelka

svûta. V leto‰ním roce získala ocenûní

„Îena roku 2005“ v kategorii Business.

Ing. Olga Girstlová dlouhodobû usiluje

o vytváfiení prostfiedí pro podnikání Ïen

a podporuje aktivity Moravské asociace

podnikatelek a manaÏerek (MAPM). Mimo

jiné je ãlenkou správní rady Slezské uni-

verzity v Opavû, vûdecké rady Fakulty ma-

nagementu Univerzity Tomá‰e Bati ve

Zlínû a pfiedsedkyní âeského komitétu pro

vûdecké fiízení Brno.

Moderovat bude Ing. Pavlína Langerová.

Workshop je zdarma!
Pfiijìte, rádi vás uvítáme

Regionální klub Moravské asociace podnikatelek a manaÏerek v Bruntále

Projekt Bilanãní diagnostika je u konce, zv˘‰il kvalifikaci mnoha lidem bez práce
Tûsnû pfied oficiálním ukonãením je
projekt Bilanãní diagnostika, jehoÏ
cílem je pomoci nezamûstnan˘m
z Bruntálska najít uplatnûní na trhu
práce. Projekt v‰ak jiÏ hodnotila zá-
vûreãná konference, která se usku-
teãnila v prostorách bruntálské
Obchodní akademie a stfiední zemû-
dûlské ‰koly ve ãtvrtek 4. kvûtna.
Projekt financovan˘ Evropskou

unií a ãesk˘m státním rozpoãtem

zaãal loni na podzim. Jeho nápl-

ní bylo takzvané bilanãní dia-

gnostikování, tedy sebepoznává-

ní uchazeãÛ o práci a zji‰Èování

jejich skuteãn˘ch schopností,

dovedností a moÏností, a pfiede-

v‰ím zcela bezplatné rekvalifi-

kaãní kurzy, které zv˘‰ily vzdû-

lanostní úroveÀ úãastníkÛ pro-

jektu.

Cílovou skupinou byli dlouho-

dobû nezamûstnaní, lidé bez prá-

ce ve vûku do pûtadvaceti let ne-

bo právû lidé s nízkou úrovní

kvalifikace, evidovaní na úfia-

dech práce v Bruntále, R˘mafio-

vû a Krnovû.

Úãastníci pro‰li motivaãními

kurzy, kurzy angliãtiny a nûmãi-

ny, poãítaãov˘m kurzem a dále

kurzy ovládání ãíslicovû fiíze-

n˘ch obrábûcích CNC strojÛ

a poãítaãového navrhování

a kreslení CAD/CAM. V‰emi

kurzy v rámci projektu Bilanãní

diagnostika pro‰lo dohromady

115 lidí, pfiiãemÏ podíl muÏÛ

a Ïen byl témûfi stejn˘.

Právû specializované kurzy

CNC a CAD/CAM mohou velmi

v˘znamnû pomoci lidem bez

práce z na‰eho regionu. O profe-

se vyuÏívající tyto technologie

ve strojírenství je totiÏ velk˘ zá-

jem.

Poslední kurzy byly ukonãeny

v druhé polovinû dubna a jejich

odborné hodnocení - evaluaci

zajistila obecnû prospû‰ná spo-

leãnost pro podporu rozvoje

vzdûlání Comenius Moravus.

Celkové hodnocení kurzÛ, jehoÏ

v˘sledky byly prezentovány na

ãtvrteãní konferenci, je velmi

dobré.

Nositelem projektu Bilanãní dia-

gnostika je sdruÏení Svût vzdûlá-

vání - síÈ místních center celoÏi-

votního vzdûlávání, které konfe-

renci uspofiádalo.

Konference se úãastnili fieditelé

a pedagogové dvou v projektu

klíãov˘ch bruntálsk˘ch stfied-

ních ‰kol - Obchodní akademie

a stfiední zemûdûlské ‰koly

a Stfiední prÛmyslové ‰koly, kte-

ré zajistily technické i personální

zázemí pro uskuteãnûní kurzÛ.

Nechybûli zástupci partnerÛ pro-

jektu - Úfiadu práce v Bruntále

a MûÚ Bruntál, zakladatelé

sdruÏení Comenius Moravus

a zástupkynû jednoho z nejvût-

‰ích zamûstnavatelÛ v ‰irokém

okolí, spoleãnosti Al Invest

Bfiidliãná, a. s. V̆ sledkem pro-

jektu je totiÏ mimo jiné uzavfiení

smluv o spolupráci se ‰esti míst-

ními v˘znamn˘mi zamûstnava-

teli.

Projekt Bilanãní diagnostika ofi-

ciálnû skonãí v tomto mûsíci.  

Jifií Ondrá‰ek

Foto: www.podnikatelky.cz



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2006

28

Kosmetické studio
Dana KfiíÏková

vám nabízí tyto sluÏby

Tû‰ím se na va‰i náv‰tûvu
Dana KfiíÏková, námûstí Míru 1269/29, 795 01 R˘mafiov

tel.: 777 789 719

V mûsíci ãervnu vám bude nabídnuta
sleva 20 % na tyto sluÏby:

- trvalá na fiasy
- depilace nohou
- detoxikaãní medová masáÏ

• MasáÏe celého tûla,
zad a ‰íje

• Kosmetické sluÏby

• Prodej kosmetick˘ch
v˘robkÛ

• Diagnostika pleti

• Sady kosmetick˘ch
v˘robkÛ na rÛzné
typy pleti
za zv˘hodnûné ceny

Právû otevíráme
novou prodejnu

Otevírací doba
Po - Pá 9 - 17
So 9 - 12

PPPP rrrroooo dddd eeee jjjj nnnn aaaa

dddd ûûûû tttt ssss kkkk éééé hhhh oooo zzzz bbbb oooo ÏÏÏÏ íííí

HaPi Dítû
tfi. HrdinÛ 29, R˘mafiov

Pfiijìte se podívat na zavádûcí
ceny dûtského zboÏí
- koãárky, autosedaãky,

hraãky, jídelní Ïidliãky
a dûtské obleãení

UÏ letos vznikne 150 pracovních míst v Ïádan˘ch oborech
Po sedmi letech mÛÏe poãet lidí

bez práce na Bruntálsku klesnout

pod sedm tisíc. Ke dni 16. kvûtna

evidoval ÚP Bruntál 7221 dosa-

Ïiteln˘ch ÏadatelÛ o místo, coÏ

pfiedstavuje zhruba ãtrnáctipro-

centní míru nezamûstnanosti. Ta

region posunuje aÏ na osmou

pfiíãku mezi okresy s nejvy‰‰í ne-

zamûstnaností a podle fieditele

Úfiadu práce v Bruntále Milana

Horny se mÛÏe brzy zafiadit aÏ do

druhé desítky.

Nûkteré z firem letos poãítají

s nabíráním desítek nov˘ch za-

mûstnancÛ, nejvíc jich bude pfii-

jímat OSRAM Bruntál, Gala

Prostûjov pro závod v R˘mafiovû

i bruntálsk˘ market Kaufland, od

zaãátku roku pfiibíraly nové za-

mûstnance krnovské podniky

KOS, Dakon a Rame i bruntál-

sk˘ Alfa Plastik. AÏ 165 míst

vznikne v krnovské prÛmyslové

zónû âerven˘ DvÛr a dal‰í v b˘-

valém vojenském prostoru

v Dûtfiichovû. Pozitivnímu v˘vo-

ji na trhu práce mají pomoci také

dva cílené programy, na nûÏ bu-

de úfiad práce ãerpat 32 milionÛ

korun ze státního rozpoãtu.

První je zamûfien na podporu

tvorby a udrÏení pracovních míst

pro obãany se zdravotním posti-

Ïením a druh˘ fie‰í dlouhodob˘

hlad firem po strojírensk˘ch pro-

fesích.

Zájemci z fiad uchazeãÛ o práci

mohou získat rekvalifikaci

s pfiíslibem perspektivního za-

mûstnání na nûkolik let. „Firmy
investují do technologií, ale
scházejí jim kvalifikované síly.
Tento cílen˘ program mÛÏe po-
moci firmám a souãasnû umístit
schopné lidi z fiad nezamûstna-
n˘ch, ktefií se nebojí uãit se no-
vé profesi,“ fiekl Horna. Re-

kvalifikace bude trvat od tfií do

‰esti mûsícÛ a pak uchazeãe na

dobu neurãitou zamûstná nûkte-

rá z firem. Nového pracovníka

pÛl roku povede prÛvodce, kte-

r˘ mu pomÛÏe získat jistotu, po-

tfiebnou rutinu a v˘konnost, aby

se vyrovnal lidem s v˘uãním

listem. Zamûstnavatel mÛÏe zís-

kat pfiíspûvek na jedno takto vy-

tvofiené místo aÏ do v˘‰e 15 ti-

síc korun po dobu devíti mûsícÛ

a navíc pûtitisícov˘ pfiíspûvek

na mzdu prÛvodce na pÛl roku.

„Je na firmách, aby aktualizo-
valy své poÏadavky. Kdo dfiíve

pfiijde, má vût‰í ‰ance. Letos tak
bude obsazeno 150 míst ve stro-
jírensk˘ch profesích a pfií‰tí rok
dal‰ích 150,“ uvedl Tomá‰

Nûmec z Úfiadu práce Bruntál.

Z hlediska v˘voje se tedy bude

jednat o dlouhodob˘ pokles neza-

mûstnanosti. V souãasnosti fiada

firem sice pfiibírá jen po dvou ne-

bo tfiech lidech, ale prognóza vy‰-

‰í zamûstnanosti je optimistická.

Konkrétnû firma Gala Prostûjov

v R˘mafiovû vytvofiila dal‰í desít-

ky míst a provozovna z Janovic

se roz‰ifiuje do R˘mafiova, u lesní

firmy KATR nemá dfiívûj‰í pro-

pou‰tûní zamûstnancÛ takov˘ do-

pad, protoÏe lidé nachází prÛbûÏ-

nû zamûstnání u dal‰ích lesních

spoleãností.

Letos poprvé se dafií také obsa-

zovat Ïádané uãební obory ve

strojírensk˘ch oborech, a to jak

v Krnovû, Bruntále, tak i v R˘-

mafiovû. Stále velk˘ potenciál

vzniku nov˘ch pracovních míst

mohou v budoucnu nabídnout

prÛmyslové zóny v Krnovû (do

roku 2009 aÏ 850 nov˘ch míst)

a stále neobsazena zÛstává prÛ-

myslová zóna v R˘mafiovû.

Alena KiedroÀová

Tabulka nezamûstnanosti u tzv. dosaÏiteln˘ch
uchazeãÛ v rámci regionu R˘mafiovska

Bfiidliãná 241 uchazeãÛ (12,79 %)

Dolní Moravice 19 uchazeãÛ (10,86 %)

Horní Mûsto 92 uchazeãÛ (19,25 %)

Malá Morávka 51 uchazeãÛ (13,04 %)

Malá ·táhle 9 uchazeãÛ (13,04 %)

R˘mafiov 557 uchazeãÛ (11,6   %)

RyÏovi‰tû 36 uchazeãÛ (10,53 %)

Stará Ves 44 uchazeãÛ (17,19 %)

Tvrdkov 23 uchazeãÛ (19,66 %)

Val‰ov 11 uchazeãÛ (7,48   %)
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PoÏadujeme:

- minimálnû tfiíletou praxi 

v oboru MKD

- poctivé jednání

Nabízíme:

- dobré platové podmínky

- pracovní zafiazení na místo 

stfiídaãe

Kontakt:

Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (7.00 - 16.00).

PoÏadujeme:

- fiidiãské oprávnûní C, E

- minimálnû dvouletou 

praxi v fiízení nákladních 

vozidel

Nabízíme:

- odpovídající platové 

podmínky

- pfiidûlení vozidla

přijme řidiče
pro mezinárodní kamionovou dopravu

Dále firma přijme řidiče 
pro vnitrostátní dopravu

!!! MOTORISTÉ POZOR !!!
Firma Stanislav Jufiena STANSPED
OTEV¤ELA NOV¯ PNEUSERVIS
pro osobní i nákladní vozidla
Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba:
Po - Pá 8.00 - 16.00

Výrazné slevy nových pneumatik
pro první zákazníky !!!!!!



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT10/2006

30

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 11. 5. 2006. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií

Koneãn˘.  Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz

Vy‰lo dne: 19. 5. 2006. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 25. 5. 2006. Dal‰í ãíslo vyjde 2. 6. 2006.
Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz 

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 10,- Kã

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii hráli v Bohumínû
V sobotu 29. dubna se na kuÏelkáfiské dráze

v Bohumínû rozdávaly dal‰í cenné body zapoãí-

távané do celkového hodnocení Grand Prix 2006.

ZávodÛ se zúãastnilo celkem 46 tûlesnû postiÏe-

n˘ch kuÏelkáfiÛ z celé âR. A jak napovídají níÏe

uvedené v˘sledky, na‰i sportovci v Ïádném pfiípa-

dû nezÛstali pozadu. Tradiãnû ve své kategorii TP

muÏi pfiesvûdãivû dosáhl na zlato jeden z nejv˘-

raznûj‰ích kuÏelkáfiÛ - Zdenûk Doãkálek.

Kategorie LP2 muÏi:
1. místo ·trbík Vladimír - 386, Olympia Bruntál

2. místo ·merda Jan - 382, âKD Blansko

3. místo ·trait Jan - 376, âKD Blansko

4. místo Forcek Karel - 376, Jiskra R˘mafiov
7. místo Mrhal Ivo - 361, Jiskra R˘mafiov

TP muÏi:
1. místo Doãkálek Zdenûk - 495, Jiskra R˘mafiov
2. místo Tomá‰ek Franti‰ek - 468, Jiskra Rokycany

3. místo Orálek Jan - 456, Meta Opava

Zdenûk Doãkálek také reprezentoval ve dnech

18. - 20. dubna âeskou republiku na mistrovství

v Blansku proti SlovákÛm a se znaãn˘m bodo-

v˘m náskokem zvítûzil pomûrem 14:2. V sobo-

tu 27. kvûtna odjíÏdí ná‰ pfiední kuÏelkáfi spo-

leãnû se sv˘mi t˘mov˘mi kolegy z TJ Jiskra

R˘mafiov na dal‰í závod v rámci Grand Prix

2006 do Rybníku. JiKo

Dûti závodily v lovu na nejvût‰ího kapfiíka
Místní organizace âeského rybáfiského svazu ve

spolupráci se Stfiediskem volného ãasu v R˘ma-

fiovû uspofiádala v nedûli 7. kvûtna na Edrovic-

kém rybníku okrskové rybáfiské závody pro mlá-

deÏ do 15 let. Rybáfiského klání se zúãastnilo se-

dmadvacet mal˘ch rybáfiÛ.

Vítûzství vybojoval Luká‰ Kfiápek s kapfiíkem,

jehoÏ míra byla vskutku úctyhodná - 54 cm, na

druhém místû skonãil Petr Sigmund s kaprem

o délce 51 cm a tfietí místo vybojoval Jifií Macek

s padesáticentimetrov˘m kaprem. V‰echny dûti,

které se zúãastnily rybáfisk˘ch závodÛ, obdrÏely

za odmûnu rybáfiské potfieby. 

Mgr. Franti‰ek Stanûk

Bednáfi zlat˘ na „pûtce“
Ve stfiedu 3. kvûtna zmûfiili atleti

své síly v Brnû, které bylo v le-

to‰ním roce hostitelem âesk˘ch

akademick˘ch her. Nechybûl zde

ani r˘mafiovsk˘ rodák Tomá‰

Bednáfi, kter˘ hájil barvy

Ostravské univerzity, kde studu-

je prvním rokem.

Tomá‰ se pfiedstavil na pûtikilo-

metrové trati. Na start závodu se

postavila desítka bûÏcÛ. Závod

nemûl nijak závratné tempo, pro-

toÏe panovaly nepfiíznivé pod-

mínky. „Foukal siln˘ protivítr,
kter˘ bral hodnû sil,“ fiíká Tomá‰

Bednáfi. Od zaãátku tak byla k vi-

dûní spí‰e taktická bitva, kdy se

na ‰pici závodníci stfiídali.

Rozhodující zlom v závodû pfii‰el

pfiibliÏnû kilometr pfied cílem.

Bednáfi nastoupil a uplatnil své

zku‰enosti z patnáctistovky, která

je jeho parádní disciplínou,

a v pohodû si dobûhl pro vítûzství

a zároveÀ pro titul Akademického

mistra âeské republiky. V cíli

mûl z vítûzství obrovskou radost,

která byla je‰tû umocnûna tím, Ïe

si ãasem 14:56,83 vytvofiil osobní

rekord. Odstup od druhého v cíli

ãinil neuvûfiiteln˘ch 12 sekund.

„Kilák pfied cílem jsem se cítil
dobfie, a tak jsem si fiekl, Ïe se
zkusím urvat. To se podafiilo, a Ïe
je to osobák, jsem pfiekvapen˘,
protoÏe ten vítr bral váÏnû hodnû
sil,“ vysvûtluje Bednáfi.

Tomá‰ hájí nejen barvy OU

Ostrava, ale hlavnû barvy atletic-

kého klubu SSK Vítkovice. Obû

nejbliÏ‰í akce, které ho ãekají, se

uskuteãní v Ostravû, a sice 

20. kvûtna úvodní kolo extraligy

muÏÛ v atletice a poté nejvût‰í

atletická akce u nás - Zlatá tretra,

která se uskuteãní 30. kvûtna.

Doufejme, Ïe se mu i na tûchto

akcích bude dafiit. Choli

Prodám tûhotenské riflové lacláãe na v˘‰ku 165 cm, no‰ené 

3 mûsíce, cena 700 Kã. Tel.: 776 685 543.

Soukromá fiádková inzerce

Fota: autor ãlánku
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Jsme tady pro VÁS

Najdete nás i na internetov˘ch stránkách http://home.tiscali.cz/stavebninyeso

OD
15. kvûtna

Pfii nákupu zboÏí nad 2.000 Kã
pivo Z D A R M A

DO
31. kvûtna

tel.: 554 254 445

R˘mafiov, 8. kvûtna 61

smûr Bfiidliãná

D O D A V A T E L  S T A V E B N Í H O  M A T E R I Á L U

Perlinka GR 12 Kã/ks

Silikon sanitar. bíl˘ 70 Kã/ks

Akryl bíl˘ 28 Kã/ks

MontáÏní pûna 750 ml 95 Kã/ks

Pûna pistolová 750 ml 99 Kã/ks

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty 1. patro)

tel.: 554 230485



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ 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.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v. 2004,
2x airbag, ABS, kÛÏe, imob., posil. fiíz.,
multif. volant, indik. park., el. v˘bava,
tempomat, centrál. Cena: 639 000 Kã.

Peugeot 206 2.0 HDi, 1. maj., r. v.
2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, el. zrcátka a okna,
centrál. Cena: 179 900 Kã.

Opel Corsa 1.5D, r.v. 1995,
rádio, taÏné, venkovní teplo-
mûr, zadní stûraã. 
Cena: 59 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi, 50kW, CZ,
servis, r. v. 2000, airbag, rádio,
posil. fiíz., zadní stûraã, imobilizér,
alarm, centrál. Cena: 169 900 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Ford Focus 1.6TDCi, 1. maj., servis, 
r. v. 2005, 6x airbag, ABS, multif. volant,
imob., posil. fiíz., el. zrcátka a okna,
centrál, CD, rádio. Cena: 379 000 Kã

Peugeot 307 1.4 HDi, 1. maj., r. v.
2002, 6x airbag, ABS, posil. fiíz.,
PC, el. zrcátka a okna, centrál,
CD autorádio. Cena: 269 900 Kã.

Hyundai Santa Fe 2.7i, r. v. 2001, 
4 x airbag, ABS, rádio, imob., posil. fiíz.,
CD mûniã, tempomat, kÛÏe, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 349 000 Kã. 

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 289 900 Kã.

BMW 530D, 1. maj., r. v. 1998, 2x air-
bag, senz. stûraãÛ, ASR, ABS, CD, rá-
dio, PC, indik. park., el. v˘bava, temp.,
nez. topení, centrál. Cena: 268 000 Kã. 

Fiat Marea 2.4JTD 130 PS, CZ, 
r. v. 1999, rádio, posil. fiíz., multif. vo-
lant, 4x airbag, ABS, imob., el. okna,
centrál, el. zrcátka. Cena: 119 900 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: 379 900 Kã.

Renault Mégane Scénic 1.6,
1. majitel, servis, r. v. 1998. 
Cena: 149 500 Kã.

Ford Galaxy, 1. maj., r. v. 2002,
4x airbag, ABS, CD, rádio, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál, vyhfi.
el. zrcátka. Cena: 319 500 Kã.

Mercedes-Benz Sprinter 208 CDI, 
1. maj., CZ, servis, r. v. 2001, airbag,
ASR, ABS, rádio, taÏné, tachograf, posil.
fiíz., centrál. Cena: 289 000 Kã + DPH.

Volkswagen Passat 2.0 TDi 100kW,
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, posil.
fiíz., PC, imob., vyhfi. el. zrc., el. ok-
na, centrál. Cena: 629 000 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, 1. maj., r. v.
1998, rádio, centrál, el. pfi. okna,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã. Cena: 89 900 Kã.

Fiat Panda 1.2, 1. maj., servis, 
r. v. 2005, 2x airbag, ABS, imob.,
posil. fiíz., PC, el. v˘bava, centrál,
CD, rádio. Cena: 289 000 Kã.

Peugeot 307 2.0i, r. v. 2001, 6 x air-
bag, ABS, ESP, CD, rádio, el. okna,
PC, el. zrc., senzor stûraãÛ, centrál,
CD mûniã. Cena: 228 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi,
r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
centrál, el. okna+zrcátka, pa-
lub. PC. Cena: 237.000 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 1. maj.,
r. v. 1998, 2x airbag, ABS, el. ok-
na, posil. fiíz., centrál, el. zrcátka.
Cena: 128 900 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: 119 900 Kã.

Peugeot 306 1.9 XRD, r. v.
1993, rádio, posil. fiíz., taÏné,
dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã. Cena: 67 900 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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