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Aktuálnû z mûsta

Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Vrána letí, nemá dûti...
...my je máme, neprodáme, hez-

ky si je vychováme. To jsou slo-

va lidového fiíkadla. Ta slova

jsem mûla na mysli v sobotu 

10. bfiezna.

Odpoledne pfiicházeli rodiãe se

sv˘mi dûtmi do sálu r˘mafiovské

ZU·. Zde se po tfiech mûsících ko-

nalo slavnostní vítání dûtí do Ïivo-

ta, zápis do pamûtní knihy, setkání

se zástupci mûsta a nezbytné foto-

grafování. Vûfite, Ïe to bylo velice

radostné a sváteãní. Slavnostní

projev pfiednesla paní BoÏena

Filipová, pfiedsedkynû kulturní ko-

mise MûÚ. Bylo pozváno 27 dûtí,

vedla dûvãátka, tûch bylo 17.

A byly to dívenky jako panenky

z hraãkáfiství - Vendulka, Krist˘n-

ka, Petru‰ka, Viktorka, Terezka,

Nelinka... K tomu deset klukÛ ja-

ko bukÛ - zdrav˘ch, pûkn˘ch chla-

peãkÛ. Máme z na‰ich nov˘ch ob-

ãánkÛ radost, je vidût, Ïe se mají

bystfie k svûtu, málem jim nestaãi-

la kolébka.

A je‰tû nûco nás potû‰ilo. Spolu

s dûtmi a jejich rodiãi pfii‰li i ba-

biãky, dûdeãci, sourozenci, celé

‰ir‰í rodiny. A tak, na‰i malí

R˘mafiované, hodnû zdraví, ra-

dosti, dobr˘ch kamarádÛ, sluníã-

ko nad hlavou, aÈ dûláte sv˘m

rodiãÛm a blízk˘m jenom ra-

dost!

Za Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov
Kvûta Sicová,

komise pro obãanské záleÏitosti

Kostel sv. Augustina - ve stínu hradu Sovince
Na cestû po ménû znám˘ch pa-

mátkách R˘mafiovska, na kterou

pravidelnû zveme ãtenáfie R˘ma-

fiovského horizontu, se tentokrát

zastavíme v jedné z historicky

nejv˘znamnûj‰ích lokalit na‰eho

regionu - ve vesniã-

ce Sovinci, jejíÏ do-

minantou je stejno-

jmenn˘ stfiedovûk˘

hrad. Rozsáhlá stav-

ba s bohatou minu-

lostí, ãnící na skal-

natém pahorku upro-

stfied romantické

krajiny zalesnûn˘ch

kopcÛ, láká kaÏdo-

roãnû tisíce turistÛ.

A byÈ nepatfií zrov-

na mezi neznámé památky na‰e-

ho kraje, budeme se i jí v na‰em

seriálu vûnovat.

V dne‰ním pokraãování v‰ak ob-

rátíme pozornost k památce, kte-

rá stojí sv˘m zpÛsobem ve stínu

hradu Sovince. Klasicistní kostel

sv. Augustina z poloviny 19. sto-

letí má pfiitom osobité kouzlo

a díky své zachovalosti a sloho-

vé ãistotû je dokonce povaÏován

za jednu z nejcen-

nûj‰ích empíro-

v˘ch staveb na

Moravû.

Kostel zasvûcen˘

sv. Augustinovi,

jednomu z církev-

ních OtcÛ, stojí na

jiÏním pfiedhradí

Sovince (ãásteãnû

zastínûn je tedy ni-

koliv hradem, ale

spí‰e hotelem stojí-

cím v jeho tûsné blízkosti). Do

hradu prakticky nelze vstoupit,

aniÏ bychom kostel minuli. Je

ov‰em pravdou, Ïe fiada turistÛ

bûlostn˘ chrám obchází takfika

bez pov‰imnutí.

Kostel je totiÏ

vefiejnosti bûÏ-

nû nepfiístupn˘,

nahlédnout do

nûj lze v sezónû

pouze skrze mfií-

Ïe. Podle slov

správce objektu

Roberta Ráce se

zde pfiíleÏitost-

nû konají boho-

sluÏby (pfiede-

v‰ím na svátek

sv. Augustina

28. srpna) a kul-

turní pofiady

(napfi. loÀské So-

vinecké kultur-

ní léto s pásmem

koncertÛ hous-

listy Jaroslava

Svûceného a jeho hostÛ). Na-

opak vefiejnosti pfiístupná je ex-

pozice o fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ

a historii hradu Sovince ve vûÏi

kostela (dle údajÛ na oficiálních

stránkách fiádu je otevfiena od

kvûtna do záfií kaÏd˘ den kromû

pondûlí, v dubnu a fiíjnu o víken-

dech).

Na okraji pozornosti stál sovine-

ck˘ kostel dlouho i pro vût‰inu

historikÛ. Zatímco o hradû So-

vinci lze najít dlouhé v˘kladové

pasáÏe, o kostelu v jeho bezpro-

stfiedním sousedství existují v fia-

dû publikací jen struãné infor-

mace. Památka je zkrátka rela-

tivnû mladá, obzvlá‰tû ve srov-

nání s hradem. Nicménû dnes je

jiÏ hledisko badatelÛ o nûco pfiíz-

nivûj‰í a rovnûÏ mezi laiky se

najde mnoho obdivovatelÛ stylÛ

19. století. Pro obyvatele na‰eho

regionu je sovineck˘ kostel o to

cennûj‰í, Ïe jeho arnoltick˘

„sourozenec“, kostel sv. Anny,

vystavûn˘ roku 1846 z popudu

téÏe osoby, velmistra fiádu nû-

meck˘ch rytífiÛ arcivévody

Maxmiliána Josefa, byl bûhem

pováleãn˘ch let odsouzen k po-

stupné devastaci a v roce 1983

srovnán se zemí. Kostel sv.

Augustina tak zÛstává na území

R˘mafiovska jedineãn˘m dokla-

dem svého stylu.

Sovineck˘ kostel sv. Augustina

byl postaven bûhem let 1844

(nûkde je uvádûno uÏ 1842) -

1845. Nebyl samozfiejmû prvním

Kostel sv. Augustina - prÛãelí

Socha sv. Jana Nepomuckého 
z r. 1728-9 KfiíÏ z první pol. 19. stol.

Arcivév. Maxmilián Josef
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chrámem v Sovinci. Viktor Pin-

kava uvádí jako jeho pfiedchÛdce

podhradní kapli s hrobkou, kte-

rou nechal postavit Jan PÀovsk˘

ze Sovince v 15. století. Roku

1543 prodal Je‰ek PÀovsk˘ ze

Sovince hrad Kry‰tofovi z Bos-

kovic. Bûhem pÛsobení protes-

tantsk˘ch BoskovicÛ na sovine-

ckém panství vznikl samostatn˘

kostel uprostfied vesnice. Kostel

se hfibitovem byl roku 1643 zni-

ãen pfii ‰védském dob˘vání hra-

du. Jak ov‰em potvrzuje Pinka-

va, jeho pozÛstatky byly patrné

je‰tû roku 1865.

V roce 1576 pfie‰el Sovinec do

vlastnictví Vavfiince Edera ze

·tiavnice, zástavního majitele

sousedního rab‰tejnsko-janovic-

kého panství. Stejnû jako jeho

pfiedchÛdci i následovníci roz‰í-

fiil Eder areál hradu nûkolika pfií-

stavbami. Nechal postavit objekt

purkrabství vedle tfietí brány

a hradní opevnûní obohatil v˘-

stavbou polygonální dûlové ba‰-

ty zvané Remter, dále opevnû-

ním v˘bûÏku nad údolím, tzv.

Koãiãí hlavou, a pfiedsunutou os-

mibokou bateriovou vûÏí. Bû-

hem ‰védského obléhání v létû

1643 se horní ãást této vûÏe zfií-

tila. Její zbytky se staly zákla-

dem pro budoucí zvonici dne‰ní-

ho kostela, a jsou tudíÏ jeho nej-

star‰í souãástí.

18. ledna 1623 koupil panství

Sovinec od Jana Kobylky z Ko-

bylího fiád nûmeck˘ch rytífiÛ.

V letech 1651 aÏ 1655 byla pfií-

mo v areálu hradu zfiízena kaple

sv. Augustina. Vznikla podle na-

fiízení fiádového místodrÏícího

Augustina Osvalda z Lichten-

steina v prostoru ãeledníku. Ro-

ku 1655 ji slavnostnû vysvûtil 

olomouck˘ biskup Jan Gobar.

Poprvé se tak objevuje v souvis-

losti s chrámem na Sovinci jmé-

no patrona sv. Augustina.

Jeho druh˘m nositelem se stal

souãasn˘ kostel, umístûn˘ jiÏ ni-

koliv v interiéru hradu, ale na je-

ho jiÏním pfiedhradí. Viktor Pin-

kava obdafiil tento kostel pfií-

vlastkem „na StraÏi‰ti“. Chrám

totiÏ vznikl na místû stráÏních

domkÛ, jeÏ pfiiléhaly ke ‰títové

zdi pfiedhradí. Kostel, jak jiÏ by-

lo fieãeno, nechal v tûchto mís-

tech postavit arcivévoda Maxmi-

lián Josef, velmistr fiádu nûmec-

k˘ch rytífiÛ, ve 40. letech 19. sto-

letí. Empírová budova navazuje

pfiímo na hradní opevnûní, a to

prostfiednictvím zmínûné osmi-

boké bateriové vûÏe, která svého

ãasu slouÏila i jako vûzení s hla-

domornou. VûÏ, poniãená dûlo-

stfielbou z doby tfiicetileté války,

byla zv˘‰ena na zvonici. Dosud

je v‰ak patrn˘ pfiedûl mezi ní

a presbyteriem kostela, má i sa-

mostatn˘ vstup zvenãí. Slohovû

je neorganicky pfiipojená zvoni-

ce slouãena s empírovou archi-

tekturou kostela prostfiednictvím

‰tíhlé nadstavby nûkdej‰í hradní

ba‰ty, respektující osmibok˘ pÛ-

dorys a zakonãené kopulí.

Jednolodní podélná stavba kos-

tela je na severní stranû zakonãe-

na pÛlkruhov˘m knûÏi‰tûm, za-

klenut˘m kazetovou kopulí, na

jiÏní stranû zdobí vstupní prÛãelí

trojúhelníkov˘ tympanon s ‰iro-

k˘mi pilastry a obdélníkov˘m

portálem. Boãní fasády kostela

ãlení pásová rustika. Vnitfiní zdi

lodi jsou ãlenûny pilastry s prÛ-

bûÏn˘mi fiímsami, okna jsou níz-

ká pÛlkruhová. Pomûrnû jedno-

duché vybavení tvofií klasicistní

hlavní oltáfi, boãní oltáfi s obra-

zem Malé Kalvárie (Fr. Springer,

1855) a obrazy na boãních stû-

nách. Na kÛru stojí krásné a do-

sud funkãní varhany. Ve vûÏi je

umístûn zvon s reliéfem Madony

s dítûtem, zhotoven˘ Maxem

Samassou ve Vídni roku 1913

(zvon byl ulit z pÛvodního zvo-

nu Antonína Oblettera z roku

1791). Nov˘ zvon EvÏen, ulit˘

v dílnû manÏelÛ Dytrychov˘ch,

byl slavnostnû vysvûcen 10. záfií

2005 bûhem slavnosti k 50. v˘-

roãí úmrtí arcivévody EvÏena

Habsburského, posledního pfied-

stavitele rytífiské tfiídy fiádu.

Vysvûcení vykonal velmistr fiádu

Abt. Dr. Bruno Platter pfiímo

v sovineckém kostele, zvon byl

poté zavû‰en na vûÏ pomocí jefiá-

bu.

Pfied hlavním vstupem do koste-

la stojí je‰tû dvû men‰í památky,

které by náv‰tûvníci Sovince ne-

mûli pfiehlédnout. Z pohledu pfií-

chozího napravo stojí barokní

socha sv. Jana Nepomuckého 

z r. 1728-9, kterou vytvofiil Jifií

Antonín Heinz. Na podstavci je

nápis a rodov˘ znak sovinecké-

ho hejtmana Heinricha Biuka

z Gerstenfeldu, jenÏ nechal so-

chu zhotovit. Vlevo pak stojí ka-

menn˘ kfiíÏ z první poloviny 

19. století. ZN
(PouÏitá literatura: Pinkava,
Viktor. Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘
okres, Brno 1922; Samek,
Bohumil. Umûlecké památky
Moravy a Slezska 2, Praha
1999; PhDr. Tomá‰ Niesner.
âasová osa v˘voje na Sovinci
a Historick˘ v˘voj, www.hradso-
vinec.cz; Sovinec, www.pameti-
hodnosti.cz; David Hibsch. Sovi-
nec 10. záfií 2005, www.nemec-
kyrad.cz.)

Interiér kostela sv. Augustina Foto: Robert Rác

Foto: Robert Rác

Expozice ve zvonici kostela Foto: Robert Rác

Svûcení zvonu EvÏen Foto: Jitka Zatloukalová



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT05/2007

4

Rada mûsta projednala bezpeãnostní situaci ve mûstû
V pondûlí 26. února se uskuteãnilo zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali

celkem ‰estatfiicet usnesení, z nichÏ jedno mû-

lo charakter doporuãení pro jednání zastupitel-

stva mûsta. Vût‰inu usnesení tvofiily záleÏitosti

bytové.

Rada schválila 12. záfií 2005 Pravidla pro spo-

luúãast nájemníkÛ na opravách domu formou

dohody o smluvním nájemném. Pravidla 

umoÏÀují nájemníkÛm domu ve vlastnictví

mûsta, ktefií poÏadují opravy nad rámec fi-

nanãních moÏností Bytermu, aby se na finan-

cování opravy spolupodíleli tím, Ïe pfiistoupí

ke zv˘‰ení nájemného, tj. na smluvní nájemné.

Jedná se o opravy, které vedou ke zlep‰ení te-

pelnû-energetick˘ch vlastností bytového domu

a které prokazatelnû sníÏí náklady spojené 

s uÏíváním bytu, zejména o v˘mûnu oken a za-

teplení objektu.

Pro rok 2007 byla v plánu jmenovit˘ch akcí

schválena v˘mûna oken v bytovém domû na

Sokolovské ulici ã. 42 a 44, kde v‰ichni ná-

jemníci pfiistoupili na zv˘‰ení nájemného 

o 5 Kã/m2. Vítûzem v˘bûrového fiízení investiã-

ní akce se stala firma Agros Moravsk˘ Beroun.

Podle pravidel uhradí nájemníci 3/4 pofiizovací

ceny oken, to znamená, Ïe budou platit nájem-

né 21,01 Kã/m2 po dobu 7 let a 6 mûsícÛ. Pak

se nájemné vrátí na v˘‰i v té dobû platného ná-

jemného v ostatních „regulovan˘ch“ bytech

a bude se navy‰ovat pouze v souladu se záko-

nem 107/2006 Sb. Zv˘‰ené nájemné bude hra-

zeno jen z bytu, nikoliv ze sklepních kójí.

Radní v této souvislosti schválili uzavfiení do-

datkÛ k nájemním smlouvám nájemníkÛ uÏí-

vajících byty na Sokolovské ulici ã. 42 a 44

v R˘mafiovû, kter˘m se mûní v˘‰e nájemného

novû na ãástku 21,01 Kã/m2. Nav˘‰ení se ne-

t˘ká nájemníkÛ v bytech v pÛdních vestav-

bách.

Rada mûsta vzala na vûdomí zprávu

Obvodního oddûlení Policie âR (OOP âR)

R˘mafiov o ãinnosti a bezpeãnostní situaci ve

mûstû a zprávu o ãinnosti Mûstské policie

R˘mafiov za rok 2006.

vybíráme ze zprávy OOP âR R˘mafiov

vybíráme ze zprávy Mûstské policie R˘mafiov

Na obvodním oddûlení Policie

âR v R˘mafiovû pracuje celkem

dvacet policistÛ a jedna administ-

rativní pracovnice. V roce 2006

‰etfiilo oddûlení celkem 290 trest-

n˘ch ãinÛ, z toho jich bylo objas-

nûno 184, coÏ je 63 %. Na úseku

mravnostních trestn˘ch ãinÛ byla

50% objasnûnost, na úseku násil-

né trestné ãinnosti to bylo 83 %,

na úseku majetkové trestné ãin-

nosti 38 % a na úseku hospodáfi-

ské trestné ãinnosti byla 76% ob-

jasnûnost. Nejvût‰í procento ne-

objasnûn˘ch trestn˘ch ãinÛ bylo

na úseku krádeÏí prost˘ch - 35 %.

V porovnání s pfiedchozími léty

do‰lo k mírnému nárÛstu trest-

n˘ch ãinÛ. Na území mûsta

R˘mafiova bylo vloni spácháno

240 trestn˘ch ãinÛ, z toho bylo

objasnûno 127 a odloÏeno 26 pfií-

padÛ, 70 bylo spácháno nezná-

m˘m pachatelem. Nejvy‰‰í podíl

tvofií obecná a majetková trestná

ãinnost, krádeÏe a v nemalé mífie

rÛzné úvûrové podvody. Stále pfie-

trvávají krádeÏe barevn˘ch kovÛ,

horsk˘ch kol a mobilních telefonÛ

a také trestné ãiny násilné. Jedná

se pfieváÏnû o ublíÏení na zdraví

mezi obãany nebo osobami v pfií-

buzenském vztahu, zejména mezi

manÏely. Dal‰ími ãast˘mi pfiípady

trestné ãinnosti jsou zanedbání

povinné v˘Ïivy. Policie nezazna-

menala vy‰‰í nárÛst trestné ãin-

nosti páchané mladistv˘mi osoba-

mi.

R˘mafiov‰tí policisté konstatovali

celkov˘ pokles pfiestupkÛ, z 1040

na 877, coÏ je o 163 ménû neÏ v ro-

ce 2005. Na úseku bezpeãnosti

a plynulosti silniãního provozu

do‰lo k 440 pfiestupkÛm, na úseku

majetku bylo spácháno 156 pfie-

stupkÛ, na úseku vefiejného pofiád-

ku a ochrany majetku 147 pfie-

stupkÛ a na úseku ochrany proti

alkoholismu a toxikomanii 20 pfie-

stupkÛ. Dvû stû dvacet ãtyfii pfie-

stupkÛ bylo fie‰eno blokovû v cel-

kové ãástce 170 tisíc korun. Proti

roku 2005 byla také niÏ‰í nehodo-

vost, policisté v‰ak zadrÏeli 37 fii-

diãÛ pod vlivem alkoholu. Ve

znaãné mífie se na pfiestupkové ãin-

nosti podílí nezletilí a mladiství.

Obvodní oddûlení Police âR

R˘mafiov úzce spolupracuje

s Mûstskou policií R˘mafiov, ze-

jména v souvislosti s preventivnû-

bezpeãnostními akcemi zamûfie-

n˘mi na poÏívání alkoholick˘ch

nápojÛ mladistv˘mi a dále pfii

bezpeãnostních opatfieních v rám-

ci pofiádání kulturních a spoleãen-

sk˘ch akcí.

Mûstská policie, jejíÏ ãinnost za-

ji‰Èují dva stráÏníci, vyfie‰ila

v roce 2006 celkem 472 pfiestup-

kÛ a uloÏila v blokovém fiízení

pokuty ve v˘‰i 35 tisíc Kã.

Vyjádfieno v procentech se jedná

o pokles 4,5 % proti roku 2005.

ZároveÀ podali stráÏníci mûst-

ské policie podnût k zahájení 

16 správních fiízení. Nejvy‰‰í vy-

branou ãástku v blokovém fiízení

za rok 2006 (11 000 Kã) tvofií 

úsek bezpeãnosti a plynulosti

silniãního provozu, dále vefiejn˘

pofiádek - zábor vefiejného pro-

stranství (6 600 Kã) a tfietí nej-

vy‰‰í poloÏka (5 200 Kã) se

vztahuje k vyhlá‰ce mûsta o ve-

fiejném pofiádku (volné pobíhání

psÛ, zneãi‰tûní vefiejného pro-

stranství psy).

V roce 2006 provedli stráÏníci

Mûstské policie R˘mafiov odchyt

34 psÛ. Vût‰inou se podafiilo zji-

stit majitele a psi byli po uloÏení

sankce vráceni. Ve zprávû se dá-

le hovofií, Ïe pfietrvávajícím pro-

blémem odchytu je absence útul-

ku pro zvífiata. Mûstská policie

v záleÏitostech odchytu, prohlíd-

ky a identifikace psÛ spolupra-

cuje s místními veterinárními

ambulancemi. Poãet odchyce-

n˘ch zvífiat se kaÏdoroãnû navy-

‰uje, v roce 2002 bylo odchyce-

no 12 zvífiat, v roce 2006 od-

chytli stráÏníci mûstské policie

o dal‰ích 22 zvífiat více.

Mûstská policie zaji‰Èuje kromû

vefiejného pofiádku fiadu dal‰ích

úkolÛ, mezi které patfií napfiíklad

zabezpeãování provozu a kom-

pletního servisu parkovacího au-

tomatu na námûstí Míru, vãetnû

odvodu vybran˘ch prostfiedkÛ.

Za rok 2006 bylo vybráno za

prodej parkovacích lístkÛ cel-

kem 144 tisíc korun, za prodej

parkovacích karet 16,5 tisíce ko-

run a za pfiestupky spáchané ne-

zakoupením parkovacího lístku

bylo vybráno témûfi 4 000 Kã.

Celkov˘ pfiíjem z ãinnosti kolem

parkování na námûstí Míru za

rok 2006 ãinil témûfi 165 tisíc

korun. Celkov˘ v˘nos parkova-

cího automatu od roku 2004, kdy

byl zprovoznûn, ãiní 362 tisíc

korun. Mûstská policie R˘mafiov

úzce spolupracuje s Obvodním

oddûlením Policie âR R˘mafiov.

Spolupráce spoãívá zejména

v pfiedávání poznatkÛ, lustrací

vozidel, osob apod.

Poskytnutí pfiíspûvkÛ
Rada mûsta schválila poskytnutí dotací v rámci ProgramÛ pro pod-

poru sportu v R˘mafiovû v celkové v˘‰i 143 a pÛl tisíce korun, po-

skytnutí pfiíspûvku Sportovnímu klubu Sport a zdraví na pofiádání

5. roãníku R˘mafiovského soutûÏního aerobiku Master Class ve

v˘‰i 5 000 Kã, pfiíspûvku Základní umûlecké ‰kole R˘mafiov na

dopravu na pfiípravnou schÛzku projektu Svût pfiátel 2007 ve v˘‰i

7 000 Kã a poskytnutí pfiíspûvku Gymnáziu R˘mafiov na projekt

Univerzity tfietího vûku z rozpoãtu roku 2007.

Podle pravidel ProgramÛ podpory sportu v R˘mafiovû, schvále-

n˘ch Radou mûsta R˘mafiova ze dne 6. 12. 2004, mûly moÏnost

podat Ïádost o dotaci subjekty, které mají ve sv˘ch stanovách jako

jednu z hlavních náplní provozování sportovních a tûlov˘chov-

n˘ch ãinností. Termín podání pfiihlá‰ek byl do 31. 1. 2007. JiKo
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názor starosty

Odbory MûÚ informují

Odbor dopravy: Neotálejte s v˘mûnou starého fiidiãáku!
Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství
opût vyz˘vá v‰echny obãany, ktefií mají fii-
diãské prÛkazy vydané do roku 1993 vãet-
nû, k jejich v˘mûnû!
Povinná v˘mûna je urãena do konce roku

2007, s ohledem na informace poskytnuté

Ministerstvem dopravy âeské republiky v‰ak

Ïádáme v‰echny, kter˘ch se v˘mûna t˘ká (ma-

jitele fiidiãsk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch do roku
1993 vãetnû!), aby v˘mûnu neodkládali na ko-

nec roku. Îadatelé se tak vyhnou pozdûj‰ímu

hromadnému pfiílivu osob na odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství. Souãasná celostátní

statistika ukazuje, Ïe pokud fiidiãi nezaãnou

mûnit své prÛkazy jiÏ nyní, nebude technicky

moÏné v‰echny povinné v˘mûny zvládnout.

Pozor! V˘mûna fiidiãákÛ je osvobozena od
správního poplatku!
Doklady potfiebné k v˘mûnû: fiidiãsk˘ prÛ-

kaz, obãansk˘ prÛkaz, 1x fotografie na doklad,

obãané nad 60 let lékafiské potvrzení o zdra-

votní zpÛsobilosti.

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství,
evidence fiidiãÛ, MûÚ R˘mafiov

Jednání Euroregionu Pradûd o rozvoji turismu v Jeseníkách
V pátek 23. února se v krásném pro-
stfiedí Domu s peãovatelskou sluÏ-
bou v Mikulovicích konalo jednání
rady ãeské ãásti Euroregionu Pra-
dûd. StûÏejním bodem programu by-
lo projednání souãasné situace
v propagaci JeseníkÛ.
K jednání byli pfiizváni pfiedsta-

vitelé Destinaãního managemen-

tu Moravsko-Slezského, o. p. s.,

Vladimír Vavreãka a Michal Bla‰-

ko. Jednatel Euroregionu Pradûd

pan Zdenûk Jarmar prezentoval

urãitou nespokojenost s propa-

gací, kterou JeseníkÛm zaji‰Èu-

je Moravskoslezsk˘ kraj spolu

s Destinaãním managementem,

jak ji pociÈují zástupci zdej‰ích

obcí. Pan Vavreãka ve svém vy-

stoupení naznaãil, Ïe jedním

z problémÛ, které pfiispívají k si-

tuaci v turistické oblasti Jesení-

kÛ, je nesoulad administrativních

hranic s pfiirozen˘mi turistic-

k˘mi regiony ãi oblastmi. S po-

dobn˘mi problémy se pot˘kají

i v Beskydách na pomezí Morav-

skoslezského a Zlínského kraje

a také v oblasti Hané, která je

ãásteãnû na území kraje Olo-

mouckého a Zlínského.

Destinaãní management Morav-

sko-Slezsk˘ dle nûho pfiistupuje

ke spolupráci se v‰emi zaintere-

sovan˘mi subjekty pÛsobícími

v turistické oblasti JeseníkÛ bez

rozdílu, aÈ jde o moravskoslez-

skou nebo olomouckou ãást.

A na financování tûchto aktivit

se podílí více ménû pouze Mo-

ravskoslezsk˘ kraj. âlenÛm rady

euroregionu spolu s Michalem

Bla‰kem dále dokumentoval roz-

sah realizovan˘ch aktivit Desti-

naãního managementu pro turis-

tickou oblast JeseníkÛ za období

posledních ãtyfi let.

V reakci na konferenci „Jeseníky

v nadûji II“, která se 22. 2. 2007

konala v Horním Mûstû, Vladi-

mír Vavreãka uvedl, Ïe Morav-

skoslezsk˘ kraj a jím podporo-

van˘ DMMS, o. p. s., od samého

poãátku usilují o to, aby na

Jeseníky bylo pohlíÏeno jako na

jeden turistick˘ region, av‰ak ta-

to snaha vÏdy narazila na nespo-

lupráci a neochotu ZdeÀka Zer-

zánû, pfiedsedy správní rady

spolku SdruÏení cestovního ru-

chu Jeseníky. A pfiitom zájem

o rozvoj JeseníkÛ by mûl v‰ech-

ny vést k dohodû, a ne k vytváfie-

ní pfiíkopu. Pokud se nepodafií

racionálnû komunikovat a spo-

leãnû jednat, ke zlep‰ení nedo-

jde.

Vladimír Vavreãka ãleny rady

dále informoval, Ïe v poslední

dobû vznikla celá fiada propagaã-

ních materiálÛ, ve kter˘ch se ob-

last JeseníkÛ zmiÀuje minimálnû

ve stejném rozsahu jako ostatní

lokality Moravskoslezského kra-

je, pfiestoÏe finanãní podpora

Olomouckého kraje na tyto akti-

vity byla pouze nepatrná. V zá-

vûru svého projevu vyjádfiil ná-

zor, Ïe by Destinaãní manage-

ment Moravsko-Slezsk˘, o. p. s.,

a SdruÏení cestovního ruchu

Jeseníky nemûly b˘t vnímány ja-

ko dvû navzájem si konkurující

instituce, n˘brÏ jako spolupracu-

jící subjekty.

Rada Euroregionu Pradûd na zá-

vûr tohoto bodu jednání deklaro-

vala vÛli po spoleãném postupu

krajÛ Moravskoslezského a Olo-

mouckého v fiízení cestovního

ruchu v oblasti JeseníkÛ na úze-

mí Euroregionu Pradûd.

Dal‰ím nosn˘m tématem jednání

Rady Euroregionu Pradûd byly

informace o pfiípravû nového

programu Evropské územní spo-

lupráce na období 2007 aÏ 2013.

Jednatel euroregionu Zdenûk

Jarmar poukázal zejména na od-

li‰nosti, které mohou pfiíhraniãní

zájemci o finanãní pomoc Evrop-

ské unie oãekávat. SloÏitûj‰í bu-

de pfiípravné období, protoÏe

kaÏd˘ projekt se bude pfiedkládat

jako spoleãn˘ s polsk˘m partne-

rem v reÏimu tzv. leadpartner-

ství. Velikost pfiíspûvku pro „ma-

lé“ projekty v rámci Fondu mik-

roprojektÛ bude v rozmezí 2 000

aÏ 30 000 eur. Tzv. „velké“ pro-

jekty budou podpofieny ãástkou

od 30 000 eur v˘‰e. V̆ hodou pro

Ïadatele bude zv˘‰en˘ podíl

pfiíspûvku Evropské unie ze sou-

ãasn˘ch 75 % na 85 %. PfiestoÏe

konkrétní pravidla a podmínky

tohoto programu zatím známy

nejsou, lze oãekávat, Ïe první

pfiíjem projektov˘ch Ïádostí by

mohl probûhnout jiÏ ke konci to-

hoto roku.

Sekretariát Euroregionu Pradûd

Jeseníky v nadûji aneb Rozvoj turismu v rovinû vizí?
Podle vyjádfiení mnoh˘ch úãastníkÛ konference

Jeseníky v nadûji II, která se konala ve dnech 

22. - 23. února v Horním Mûstû, se nesla vût‰ina

prezentací v duchu megalomansk˘ch vizí a pro fia-

du zástupcÛ obcí, mûst, rÛzn˘ch sdruÏení zab˘vají-

cích se turismem a rozvojem agroturistiky, ani

z pohledu podnikatelÛ a hoteliérÛ nepfiinesla v˘-

znamnûj‰í fie‰ení celé problematiky. Jak budoucí

rozvoj turistického ruchu v Jeseníkách vnímá sta-

rosta mûsta R˘mafiova Petr Klouda?

Kde vidíte hlavní potenciál roz-
voje turistického ruchu v Jese-
níkách. Domníváte se, Ïe akce ty-
pu konference Jeseníky v nadûji
mohou této problematice pomo-
ci? Pokud ano, jak?

V‰echny, ktefií nûco vûdí nebo

mluví o turismu v Jeseníkách,

spojuje náfiek nad tím, co nám zde

nejvíce chybí - spoleãná propaga-

ce, spoleãná znaãka a logo

JeseníkÛ, zastfie‰ující organizace,

spoleãná prezentace regionu, do-

hody o spoleãném postupu, diver-

zifikace vyuÏití volného ãasu atd.

Viníka tohoto stavu spatfiují pod-

nikatelé v nûkterém ze dvou kra-

jÛ, které Jeseníky zahrnují - Olo-

Foto: archiv Euroregionu Pradûd
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mouckém nebo Moravskoslez-

ském, pfiípadnû v obou souãasnû.

Já osobnû si myslím, Ïe prvotní

pfiíãina tohoto stavu je v podni-

katelsk˘ch subjektech, které se

v regionu turistikou nûjak zab˘-

vají. Své kolegy z branÏe totiÏ

vnímají v˘hradnû jako konkuren-

ty a nejsou schopni nebo ochotni

zapoãít jakoukoli vzájemnou

spolupráci, která by jim v bu-

doucnu pfiinesla spoleãn˘ pro-

spûch a synergické efekty. Obce,

mûsta a kraje pak slouÏí tûmto li-

dem jako nûco, na co mohou

svést vinu za stávající neutû‰en˘

stav. Obce do propagace regionu

vstupují, snaÏí se podmínky pro

rozvoj turistiky zajistit a zlep‰it,

ale ãasto z tohoto úsilí vycházejí

jako ti, kdo vûci jen ‰kodí a zavi-

nili stagnaci. Pfiitom mají obce

z turistiky aÏ druhotn˘, zpro-

stfiedkovan˘ efekt a pfiímo eko-

nomicky závislí podnikatelé do

spoleãného zájmu neradi inves-

tují úsilí, nefikuli peníze. Hrají si

jen na svém. âest v˘jimkám.

Ale myslím, Ïe situace uÏ dozrála

do takové fáze, Ïe je otázkou blíz-

ké budoucnosti, kdy se obce, mûs-

ta, kraje, sdruÏení a podnikatelé

dohodnou (respektive se tak jiÏ

stalo) a chybûjící pfiedpoklady 

úspû‰ného turismu v Jeseníkách

zaãnou rychle vznikat a rozvíjet

se. Konference Jeseníky v nadûji

problémy opût pojmenovala, ale

jaká je síla organizátorÛ pfievzít

‰tafetu, to nemohu odhadnout.

SubjektÛ s ambicemi zastfie‰it tu-

rismus v Jeseníkách je více, ale je

nutné se vzájemnû dohodnout,

a to neb˘vá vÏdy snadné, pfiede-

v‰ím pro osobní vlastnosti jedna-

jících. Problémy a cíle JeseníkÛ

jsou dávno známy, jen postup

v jejich fie‰ení vázne.

Je podle vás dÛleÏitá úzká spolu-
práce obou krajÛ - Moravsko-
slezského a Olomouckého? Ja-
kou by tyto kraje mûly mít v roz-
voji turismu v Jeseníkách úlohu?
Spolupráce krajÛ je samozfiejmû

dÛleÏitá. Kraje by pfiedev‰ím mû-

ly ve sv˘ch územních plánech ko-

ordinovanû urãit, které lokality

budou slouÏit tomu kterému dru-

hu turistiky, ochranû pfiírody,

a dal‰í základní náleÏitosti, urãit

rámce zastfie‰ujícím subjektÛm

a podporovat propagaci. Vlastnû

by tak mûly zajistit podmínky

a mantinely pro podnikatele. Tady

role krajÛ podle mû konãí. Ostatní

by mûli zajistit podnikatelé, ktefií

z turistiky pfiímo profitují, a obce

na svém území.

Jak se mohou konkrétnû na roz-
voji agroturistiky podílet samot-
né obce a mûsta?
Pfiesnû tak jako kraje, ov‰em ve

svém, men‰ím regionu. Opût urãit

ve sv˘ch územních plánech oblas-

ti pro rozvoj turistiky, nastavit

podmínky a mantinely pro podni-

katele, podpofiit propagaci. Ostat-

ní uÏ je pak vûcí podnikatelÛ.

Hejtman na‰eho kraje EvÏen
To‰enovsk˘ fiekl, Ïe na horách
chybí alternativní moÏnost zimní
rekreace, a spoleãnû s pfiedsedou
Unihostu (SdruÏení podnikatelÛ
v pohostinství, gastronomii a ce-
stovním ruchu) ZdeÀkem Kop-
kou a pfiedsedou hospodáfiské ko-
mory Pavlem Barto‰em se shod-
li, Ïe nelze postavit podnikatelské
zámûry na jediném zpÛsobu vyu-
Ïití volného ãasu a relaxace. Je
to podle vás správn˘ názor, ob-
zvlá‰È kdyÏ podnikatelé vloÏili ne-
malé prostfiedky napfiíklad do vy-
budování lyÏafisk˘ch areálÛ?
Je to správn˘ názor. Podnikatelé

podle mû mají investovat zisky,

které jim turismus pfiiná‰í, do roz-

‰ífiení a diverzifikace atraktivity

lokality, ve které podnikají. Také

ãasto sly‰ím náfiky vlekafiÛ typu:

Obce, postavte kryt˘ bazén, aqua-

park, bowling, tenisovou halu, aÈ

nûco pro turistiku udûláte. A já

k tomu dodávám: Vysoce ziskové

lyÏafiské areály si nechají podni-

katelé, a ztrátová a investiãnû ná-

roãná sportovní zafiízení budou 

udrÏovat obce. Mûsto R˘mafiov

investuje roãnû do sportovních

a kulturních zafiízení podstatnou

ãást svého rozpoãtu, ale hlavním

motivem je zajistit sportovní

a kulturní vyÏití pfiedev‰ím pro

místní obãany. Znovu pfiipomí-

nám, Ïe se tato slova net˘kají

v‰ech podnikatelÛ. Existují opaã-

né pfiípady uvaÏování podnikatelÛ

a z tûch mám radost.

Jak mÛÏe v budoucnu pomoci
rozvoji turismu samotné mûsto
R˘mafiov?
Tûch zpÛsobÛ je celá fiada a mno-

ho z nich je jiÏ v bûhu. BûÏí pfie-

dev‰ím propagace regionu R˘-

mafiovska - v˘stavba webov˘ch

stránek mikroregionu a pfiíprava

propagaãních materiálÛ v neb˘va-

le vysok˘ch finanãních objemech.

Víte také, Ïe mûsto otevfielo umû-

lou ledovou plochu, která posky-

tuje alternativu k lyÏování, proda-

li jsme pozemky na v˘stavbu teni-

sové haly, v územním plánu má-

me vyãlenûny oblasti pro rozvoj

turistiky, budujeme cyklostezky

atd. Jako nejbliÏ‰í úkol pro nás vi-

dím nutnost spojit se s dal‰ími re-

giony v Jeseníkách a propagovat

Jeseníky spoleãnû. Jen v regionu

R˘mafiovska si uÏ nelze hrát na

velkou turistiku a propagaci. Je

nutné se propojovat a sjednoco-

vat, ale o tom jsem jiÏ hovofiil.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Zdravotnictví

V Podhorské nemocnici opût funguje laktaãní poradna
Maminky, které mají potíÏe s kojením, mo-

hou vyuÏít v Podhorské nemocnici pomoc

laktaãní poradkynû. Na poliklinice bruntál-

ského pracovi‰tû nemocnice totiÏ opût fun-

guje laktaãní poradna. V ordinaci pro dûti

a dorost MUDr. Davida Walowicze je kaÏ-

dou stfiedu od 12.30 do 14.00 hodin k dispo-

zici maminkám laktaãní poradkynû Stanisla-

va ·tûpánová, která pracuje pod zá‰titou

Laktaãní ligy. 

Maminky se mohou na laktaãní poradkyni

obrátit kdykoliv, i mimo stanovenou ordinaã-

ní dobu poradny. Telefonní ãísla do ambu-

lance (554 700 173) nebo na mobilní telefon

(606 411 194) najdou také na webov˘ch

stránkách Podhorské nemocnice.

Laktace se u Ïen rozbíhá od porodu aÏ do pû-

ti dnÛ. „Pfiístup ke kaÏdé matce musí b˘t zce-
la individuální. Nelze dát univerzální radu,
jak pfii kojení postupovat.VyÏaduje to od dût-
ské sestry hodnû zku‰eností a trpûlivosti.
Stoupá ale poãet Ïen, které mají v prvních
t˘dnech po porodu potíÏe s kojením,“ vy-

svûtlila laktaãní poradkynû. 

Maminky mnohdy odcházejí z nemocnice po

porodu nepouãené v základní péãi o novoro-

zence, ani u nich není rozvinuta laktace.

Statistika uvádí, Ïe 50 % rodiãek potfiebuje

odbornou pomoc pfii kojení. „Pokud se jim
této pomoci nedostane v prvních dnech po
porodu, kojení mÛÏe b˘t neúspû‰né. Matky se
dostávají do stresu, mají pocit, Ïe nejsou
schopné kojení zvládnout. Doporuãení zdra-
votnické organizace zastoupené u nás
Laktaãní ligou je pfiitom plnû kojit ‰est mûsí-
cÛ a s pfiídavky do dvou let,“ fiekla Stanislava

·tûpánová.

Dfiíve fungovala pfii novorozeneckém oddû-

lení nemocnice dvacet ãtyfii hodin dennû pod

vedením laktaãní poradkynû Horká linka ko-

jení. „Matky nejen z na‰eho regionu tuto
sluÏbu hojnû vyuÏívaly. Po zru‰ení porodnice
v Bruntále tato sluÏba najednou chybûla,“
dodala laktaãní poradkynû. Nemocnice se

proto rozhodla laktaãní poradnu znovu zfiídit.

Simona Souãková, tisková mluvãí
Fota: www.mamita.czFota: www.mamita.cz

Ilustraãní foto
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·tafeta

Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãtenáfie. Spoleãnû s otáz-

kami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podobn˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zají-

mavého ãlovûka.

Milan Ondra‰ík se ptá Lenky Vavfiiãkové
Proã jsem si ji vybral?
Lenku Vavfiiãkovou, fieditelku Bytermu, jsem

si k pfiedání ‰tafety zvolil pro její optimistick˘

pohled na svût, protoÏe i pfies nevdûãné za-

mûstnání, ve kterém se setkává s nespokojen˘-

mi lidmi, neztratila svÛj úsmûv. A oceÀuji, Ïe

se po studiích vrátila do R˘mafiova.

Jde‰ takhle na‰ím mûstem... Co tû napadá?
Stejnû jako ty jsem se v R˘mafiovû narodila.

Po ‰kole jsem zvaÏovala odchod za prací do

Brna, ale nakonec jsem zÛstala tady. A vÛbec

toho nelituji. A dokonce se mi podafiilo roz‰ífiit

fiady obãanÛ R˘mafiova o jednoho Ostraváka -

svého manÏela.

Vím, Ïe najezdí‰ hodnû kilometrÛ. Má‰ do-
jem, Ïe po loÀské novele zákona je na silni-
cích bezpeãnûji?
Mám pocit, Ïe je. Ale pofiád se najde hodnû ‰í-

lencÛ, ktefií nerespektují Ïádná pravidla a do-

kazují si na silnicích svou „velikost“. Divím

se, Ïe jejich bodov˘ úãet vykazuje stále nulu.

Jak to ti lidé dûlají?!? Na druhou stranu, tfieba

na Opavské ulici nedodrÏuje padesátku snad

nikdo.

Co se ti kdy „povedlo“ uvafiit tak dobfie, Ïe jsi
to musela vylít?
Asi pfied tfiemi roky jsem mûla období zdravé

v˘Ïivy, kdy jsem se snaÏila nauãit jíst svého

manÏela dietní a vysoce zdravá jídla. UÏ si ne-

vzpomínám, co jsem tehdy vafiila, ale vím, Ïe

jsem svou porci jednou s pfiedstíranou chutí

snûdla (ono to fakt nebylo moc k jídlu, ale pfie-

ce to nepfiiznám), ale mÛj manÏel se nad tou

svou porcí tak dlouho o‰íval, aÏ skonãila v zá-

chodové míse. Talífi jsem zachránila.

Kdy ses naposledy zasmála sama sobû nebo
se ti stal trapas?
Poslední tfii víkendy jsem trávila s pfiáteli a je-

jich dûtmi na bruslích. Nikdy jsem neodolala

a s jin˘mi duchem mlad˘mi (a vût‰inou o ge-

neraci mlad‰ími) jsem hrála na honûnou.

Samozfiejmû to vÏdycky skonãilo po deseti mi-

nutách m˘m velmi krkolomn˘m pádem. V tu

chvíli mi do smíchu moc nebylo, protoÏe jsem

byla pokaÏdé dost potluãená, ale dnes se tomu

uÏ s chutí zasmûji.

Z ãeho mívá‰ spolehlivû depresi a jak ji zahá-
ní‰?
Tfieba loÀskou zimu jsem mûla depresi pokaÏ-

dé, kdyÏ jsem se po ránu podívala z okna a zji-

stila jsem, Ïe opût snûÏí. Tûch penûz, co to stá-

lo a které mohly b˘t vyuÏity smysluplnûji...

Na‰tûstí jsem optimistick˘ ãlovûk, takÏe jsem

spolu s Nohavicou zazpívala Ladovskou zimu,

zatnula zuby a snaÏila se myslet na lyÏafie, kte-

fií si to uÏívali. Na náladû mi v zimû nepfiidá ani

krátk˘ den, po‰mourno a plískanice. Z tûchto

pocitÛ mi bezpeãnû pomÛÏe dobrá hudba, film

ãi kníÏka.

V jakém historickém období nebo s jakou his-
torickou postavou by ses chtûla setkat?
Îádné historické období mi nevyhovuje tak ja-

ko souãasnost. Jsem ráda za v‰echny technic-

ké vymoÏenosti dne‰ka. Setkat bych se chtûla

s Leonardem da Vincim. Obdivuji jeho studie

anatomie ãlovûka. Byl to génius, kter˘ v˘raz-

nû pfiedbûhl svou dobu a jehoÏ vynálezy byly

pochopeny a ocenûny aÏ za mnohá staletí.

Zajímalo by mne, kde bral nápady a inspiraci.

Vtip? Îivotní krédo?
Vtipy vyprávût neumím, takÏe se o to ani ne-

pokusím. M˘m Ïivotním krédem je „S úsmû-

vem jde v‰echno líp“ a „ Nic není tak horké,

jak se to uvafií“.

Pfií‰tû: Lenka Vavfiiãková se bude ptát
Vratislava Koneãného.

Krnovská nemocnice zaãne chirurgicky léãit Ïeny s inkontinencí
Lékafii krnovské nemocnice

(SdruÏeného zdravotnického od-

dûlení Krnov) zaãínají od bfiezna

chirurgicky léãit Ïenskou inkonti-

nenci - nepfiíjemn˘ nekontrolova-

teln˘ únik moãi, kter˘ postihuje

aÏ polovinu Ïenské populace po

pfiechodu nebo mladé Ïeny po ob-

tíÏném porodu, Ïeny s nadváhou

nebo s vysokou fyzickou ãi stre-

sovou zátûÏí. Krnov‰tí odborní-

ci gynekologicko-porodnické-

ho oddûlení ve spolupráci s urolo-

gy nyní dovedou zcela vyléãit aÏ

90 procent pfiípadÛ inkontinence.

Úplného uzdravení dokáÏí lékafii

docílit pomocí speciálních poly-

esterov˘ch implantátÛ a asi dva-

cet minut trvajícího operaãního

zákroku, kter˘ se provádí v cel-

kové nebo lokální anestézii. Díky

‰etrné a souãasnû úãinné metodû

si pacientky pobudou v nemocni-

ci pouhé dva dny.

Chirurgick˘ zákrok spoãívá v za-

vedení speciální pásky, která

slouÏí k vyztuÏení uvolnûné mo-

ãové trubice. Poskytne trvalou

schopnost udrÏet moã. „Páska je
vyrobena ze speciálního materiá-
lu, jehoÏ vlastnosti a struktu-
ra zpÛsobí, Ïe dokonale sroste
s okolními tkánûmi, takÏe o exi-
stenci pásky Ïena prakticky vÛbec
neví. Organismus ji sná‰í velmi
dobfie,“ uvádí primáfi gyneko-

logicko-porodnického oddûlení

Otto Vanão. Dodává, Ïe implantát

dostávají inkontinentní pacientky

zdarma.

O tom, zda je zavedení speciální-

ho implantátu pro Ïenu vhodné,

rozhodují v˘sledky urologick˘ch

vy‰etfiení. V pfiípadû krnovské ne-

mocnice je v˘hodou, Ïe je paci-

entky absolvují takfiíkajíc pod

jednou stfiechou, tedy na urolo-

gickém oddûlení v Krnovû, které

disponuje v‰emi potfiebn˘mi dia-

gnostick˘mi pfiístroji. Obecnû se

k operaci pfiistupuje v pfiípadû,

kdy pacientce nepomohla speci-

ální cviãení ani medikamentózní

léãba.

„Inkontinence je problém, kter˘
Ïeny vnímají velmi citlivû, zasa-
huje i do jejich psychiky, proto je
komplexní a diskrétní pomoc vel-
mi dÛleÏitá,“ pfiipomnûl primáfi

Vanão. K úplnému zhojení ran po

zákroku a tím i k návratu k plno-

hodnotnému spoleãenskému Ïi-

votu je zapotfiebí pfieváÏnû jenom

pár dní, individuálnû podle typu

zamûstnání. Efekt obnovení kon-

troly nad moãením je okamÏit˘

a nastupuje prakticky ihned po 

operaci.

Inkontinence mÛÏe b˘t zpÛsobe-

na ochabnutím svalÛ pánevního

dna, které podpírají moãov˘ mû-

ch˘fi a pomáhají jej uzavírat, nebo

ochabnutím svûraãe moãové tru-

bice. K takov˘m stavÛm dochází

napfiíklad pfii nûkter˘ch onemoc-

nûních, jako je mozková mrtvice,

cukrovka, po úrazech nebo po

tûÏkém porodu. Îeny se s tímto

onemocnûním mohou také setkat

pfii chronickém ka‰li, napfiíklad

u astmatu, pfii tûlesné námaze ne-

bo pfii nadmûrné obezitû.

Eva Kijonková,
mediální zástupce
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·kolství

„Podpora rozvoje komunitních škol“
Cílem komunitních škol je napomáhat rozvoji komunity, tj. občanům města a jeho okolí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Pozvánka na konferenci partnera projektu Moravskoslezského kraje
Komunitní školy při Gymnáziu Rýmařov

která proběhne:

23. března 2007 od 16.00
v prostorách Komunitní školy Gymnázia Rýmařov na Sokolovské ulici 23

U příležitosti zahájení činnosti
Komunitní školy Gymnázia Rýmařov
se uskuteční vernisáž stálé výstavy

akademického malíře Bořka Zemana,
která je umístěna v prostorách

Komunitní školy Gymnázia Rýmařov.

Jste srdečně zváni, svou účast prosím potvrďte
do 19. 3. 2007 na e-mail: komunitniskola@seznam.cz

Negativní jevy na Stfiední ‰kole
Ne, nebojte se, nepfiicházíme s Ïádnou ‰okující

zprávou o v˘skytu negativních jevÛ na na‰í

‰kole. Právû naopak. V úter˘ 27. února se na

Stfiední ‰kole R˘mafiov konalo ‰kolní kolo ob-

líbené soutûÏe s názvem „Negativní jevy ve

spoleãnosti“. JiÏ nûkolikát˘m rokem je toto

soutûÏní klání tradicí a musíme s potû‰ením

konstatovat, Ïe zájem je stále vy‰‰í.

A co bylo vlastnû zámûrem? Pfiedev‰ím mladé

lidi motivovat k zájmu o problémy dne‰ní do-

by a pomoci jim vyvarovat se návyku na nej-

rÛznûj‰í látky, bojovat proti nim a ukázat na je-

jich nebezpeãí v literárních a v˘tvarn˘ch pra-

cích. Cílem bylo také roz‰ifiovat jejich mluv-

nické znalosti a stylistické dovednosti, rozvíjet

estetick˘ cit.

SoutûÏe se zúãastnilo celkem 18 ÏákÛ, ktefií se

se sv˘mi pracemi prezentovali opravdu hezky.

Porota mûla velmi nároãnou práci vybrat z to-

lika nápadÛ ty nejlep‰í.

A jak to dopadlo?

Ve v˘tvarné ãásti byly pfiedstaveny koláÏe a kresby.

Umístûní:
Jméno Název Roãník Body

práce

1. Katefiina Langerová De‰tník 3. 57

2. Alena Keprdová Cesta 2. 51

3. Jarmila Strnadlová Koufiení 3. 50

Literární ãást byla zamûfiena na vypravování, vlastní

pfiíbûh, úvahu.

Umístûní:
Jméno Název Roãník Body

práce
1. Jakub Koãandrle Bylo jí 3. 30

teprve 12

2. Petra âerveÀáková Strach 2. 29

3. Daniela Kerpãarová Násilí v rodinû 2. 27

SoutûÏící, ktefií se v obou kategoriích umístili na 1. a 2. místû, postupují do oblastního kola. KaÏd˘ byl odmûnûn malou upomínkou. VítûzÛm

blahopfiejeme a v‰em úãastníkÛm dûkujeme za hezké a inspirující práce.  Za S· Lenka Polãáková
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ZU· R˘mafiov zamífiila do Svûta pfiátel
Mezinárodní studentsk˘ projekt

Svût pfiátel je na‰im ãtenáfiÛm do-

bfie znám díky aktivitám Gym-

názia R˘mafiov, které se k nûmu

pfiipojilo jiÏ pfied nûkolika lety.

KaÏdoroãní letní setkání studentÛ

v nûkterém z partnersk˘ch zemí

se letos bude konat v italském

mûsteãku Mapello, leÏícím v pro-

vincii Bergamo, nedaleko Milá-

na. Vzhledem k tomu, Ïe zamûfie-

ní leto‰ního projektu je hudební,

zapojila se do nûj po gymnáziu

a SSO· Prima (která se podílela

na loÀském roãníku) také ZU·.

Pfiípravné setkání zástupcÛ v‰ech

zúãastnûn˘ch ‰kol v Mapellu pro-

bûhlo o víkendu 24. - 25. února.

Hosté se bûhem nûj seznámili

s programem leto‰ního roãníku,

jehoÏ leitmotivem bude hudba ja-

ko univerzální fieã, spojující pfií-

slu‰níky nejrÛznûj‰ích národÛ.

Hlavní my‰lenka je ponûkud od-

váÏná, ale podle slov

fieditele ZU· R˘ma-

fiov Jifiího Taufera

velmi krásná. V‰i-

chni zástupci part-

nersk˘ch mûst v úno-

ru pfievzali noty, kte-

ré rozdají talentovan˘m dûtem

doma, aby si tyto vybraly party

podle svého nástroje a do léta na-

cviãily vlastní interpretaci. V t˘d-

nu od 9. do 16. ãervence se ti nej-

lep‰í znovu sjedou v Mapellu,

kde se cel˘ mezinárodní orchestr

secviãí a odehraje nûkolik kon-

certÛ pro italskou vefiejnost.

Situace, která není úplnû nezvy-

klá u ‰piãkov˘ch orchestrÛ sloÏe-

n˘ch z hudebních virtuózÛ, bude

moÏná poznamená-

na urãit˘mi technic-

k˘mi obtíÏemi, smy-

sl projektu v‰ak na-

plní dokonale. „Je to
úÏasná motivace pro
dûti, aby peãlivû cvi-

ãily na své nástroje a také studo-
valy cizí jazyky,“ dodává Jifií

Taufer. Setkání totiÏ podle jeho

slov nebude jen o hudbû, ale

pfiedev‰ím o navazování kontak-

tÛ mezi dûtmi z rÛzn˘ch kultur-

ních a jazykov˘ch prostfiedí.

Souãástí t˘denního pobytu bude

samozfiejmû i fiada poznávacích

v˘letÛ, náv‰tûva místních histo-

rick˘ch památek a pfiírodních

zajímavostí.

Pro dospûlou ãást v˘pravy pro-

bûhne v rámci ãervencového set-

kání konference o umûleckém

vzdûlávání v jednotliv˘ch ze-

mích. Unikátní systém ãeského

základního umûleckého ‰kolství

na ní bude prezentovat právû r˘-

mafiovská ZU·, která mimocho-

dem jako jedna ze tfií ‰kol

v Moravskoslezském kraji získa-

la prestiÏní roli pilotní ‰koly pro

tvorbu ‰kolních vzdûlávacích

programÛ (viz ãlánek v RH

4/2007). ZN

Po smyku se pfietoãila
pfies stfiechu

I slabé záchvûvy zimy dokáÏou

zkomplikovat jízdu autem. U On-

dfiejova havarovala 26. února

22letá fiidiãka Fabie. V zatáãce

dostala smyk a vjela do silniãního

pfiíkopu. Tam se auto pfietoãilo

pfies stfiechu a zÛstalo stát na le-

vém boku. Mladá fiidiãka nebyla

zranûna, ‰koda na autû je v‰ak

velká - 150 tisíc Kã.

Pozor na smyk!
Narazil do vozidla

auto‰koly
Dne 26. února dostal fiidiã Fabie

smyk na snûhem pokryté komuni-

kaci u Malé ·táhle. Pfiejel do pro-

tismûru, narazil do svodidla a od-

razil se zpût na silnici. V tu chvíli

se neovladatelnému autu do cesty

pfiipletlo vozidlo auto‰koly s mla-

dou Ïaãkou za volantem. Na Fabii

vznikla ‰koda za 80 tisíc Kã, na

Dacii auto‰koly za 60 tisíc Kã.

Nikdo na‰tûstí nebyl ranûn.

Zachytil ‰kodovku radlicí
Na zbytky snûhu najel 28. února

fiidiã traktoru v Dolní Moravici,

kdyÏ se na úzké silnici vyh˘bal

protijedoucímu Superbu. Prav˘mi

koly najel na snûhem pokryt˘ 

okraj komunikace, kola mu pod-

klouzla a tûÏk˘ stroj se sesul smû-

rem ke stfiedu vozovky. Radlicí,

kterou vezl, pfiitom narazil do bo-

ku osobního auta. Na ‰kodovce

tak vznikla ‰koda za 17 tisíc Kã,

traktor zÛstal nepo‰kozen˘.

Zemfiel pfii opravû auta
Policisté ‰etfií pfiípad úmrtí 23leté-

ho mladíka z R˘mafiovska. Ten

byl 1. bfiezna ve veãerních hodi-

nách nalezen v R˘mafiovû zaklí-

nûn˘ pod autem. Vozidlo na nûj

pravdûpodobnû sjelo ze zvedáku

a pfiimáãklo ho k zemi. Mladík na

místû zemfiel.

Noãní vloupání
v R˘mafiovû

V noci z pátku na sobotu 3. bfiez-

na do‰lo k vloupání na Radniãní

ulici v R˘mafiovû. Pachatel vypá-

ãil zámky dvefií do prodejny

a z pfiíruãní kasy si odnesl finanã-

ní hotovost pfies 3 000 Kã. Vzal si

také 13 kartonÛ cigaret a zpÛsobil

tak celkovou ‰kodu za témûfi 

9 000 Kã.

Z chaty vzal
domácí pálenku

Na alkohol se zamûfiil zlodûj, kte-

r˘ se v dobû od 26. února do 

2. bfiezna vloupal do chaty v Malé

Morávce. Rozbil okno a majiteli

odcizil asi 15 litrÛ alkoholu. ·lo

o domácí slivovici a meruÀkovici

a dal‰í alkoholické nápoje.

Celkem majiteli zpÛsobil ‰kodu

za 5 500 Kã.

Pfiehlédla v˘straÏn˘
trojúhelník

¤idiãka za volantem Nissanu 

5. bfiezna zfiejmû vlivem oslnûní

pfiehlédla na Hornomûstské ulici

v R˘mafiovû nákladní vozidlo

Multicar, které stálo na pravém 

okraji silnice. Ze zadní ãásti auta

byl vysunut Ïebfiík, na nûmÏ v té

chvíli stál mlad˘ muÏ a pracoval

na opravû domu ve v˘‰ce asi 

10 metrÛ. ¤idiãka minula v˘straÏ-

n˘ trojúhelník oznaãující místo

s multikárou a zavadila o Ïebfiík.

Nárazem se multikára otoãila ko-

lem své osy a pracovník na Ïebfií-

ku se zfiítil. Zranûn˘ muÏ byl pfie-

vezen do nemocnice a bude se lé-

ãit asi 4 t˘dny. ZpÛsobená ‰koda

na autech ãiní celkem 56 tisíc Kã.

Pfii nehodû
zemfiel chodec

K tragické nehodû do‰lo ve stfiedu

7. bfiezna vpodveãer mezi R˘ma-

fiovem a Janovicemi. ¤idiã Felicie

ve chvíli, kdy v protismûru pfiijíÏ-

dûlo nákladní vozidlo, na silnici

vãas nezahlédl 51letého chodce

a narazil do nûj. Chodec byl oble-

ãen˘ v tmavém odûvu bez reflex-

ních prvkÛ a tlaãil neosvûtlen˘

dvoukolov˘ vozík se dfievem.

Zranûn˘ byl naloÏen do vozidla

rychlé záchranné sluÏby, bûhem

pfievozu v‰ak bohuÏel zemfiel.

U fiidiãe Felicie bylo poÏití alko-

holu vylouãeno, u zemfielého bu-

de pfiípadná pfiítomnost alkoholu

zkoumána - byla nafiízena soudní

pitva. Na místû museli r˘mafiov‰tí

policisté provést asi dvouhodino-

vou dopravní uzávûru.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ tisk. mluvãí

PâR Bruntál

Policie Ïádá o pomoc pfii pátrání
Bruntál‰tí policisté od 2. bfiezna pátrají po MUDr. Vladimíru

Miku‰ovi z Tábora, kter˘ se zúãastnil pracovního ‰kolení

v Karlovû Studánce. Prvního bfiezna v 18.00 odjel sluÏebním vo-

zidlem Opel Vectra nav‰tívit svého známého, kter˘ bydlí poblíÏ.

Vzal si s sebou jen osobní doklady, mobilní telefon a kreditní

kartu. Od uvedené doby o sobû nepodal Ïádnou zprávu, mobilní

telefon má nedostupn˘. Nevrátil se ani

v plánovan˘ den odjezdu.

Popis pohfie‰ovaného: PfiibliÏné stáfií 42 let,

182 cm, kulat˘ obliãej, hnûdé krátké pro-

fiídlé vlasy s ãelní ple‰í, tmavé strni‰tû, ku-

laté dioptrické br˘le. Obleãen byl do zimní

lyÏafiské bundy zn. ANZI BESSON ‰edo-

modré barvy, modr˘ch riflí a ãerveno-oran-

Ïového pleteného svetru. Jmenovan˘ nebyl

v minulosti nikdy pohfie‰ován.

Policie Ïádá vefiejnost o spolupráci pfii pátrání po hledaném
muÏi. Informace pfiijme kterákoli policejní sluÏebna nebo
linka 158. vrchní inspektor nprap. Pavla Tu‰ková
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

ZdeÀka Kabelíková: Dvakrát kfitûná za éry Gottwalda (1. ãást)
(3. místo v kategorii próza)

Psal se rok 1950.

Noc ãím dál víc ukrajovala

dnÛm. Advent zaãal nakukovat

do v‰ech koutÛ domova. Krajina

kolem se tfipytila bílou pokr˘v-

kou. Mráz rozdával ‰típance na

tváfie, do nosu a na v‰echny od-

halené ãásti tûla. ZasnûÏená

Sluneãná pfiipomínala velkou

cukrovou homoli. Pod ní se

choulila fiada domkÛ i vût‰ích

statkÛ. Byly rozesety podél as-

faltové silnice, která vesniãku

spojovala s vût‰ími mûsty. Teì

v‰ak krajinu ticha a klidu neru‰il

Ïádn˘ hluk dopravních prostfied-

kÛ. Její bílé snûní zkrá‰lovaly

jen veselé zvoneãky na koÀ-

sk˘ch povozech a obãasné ‰vito-

fiení dûtsk˘ch hláskÛ.

Osadou ale zarachotily v urãi-

t˘ch intervalech je‰tû i dal‰í zvu-

ky. To se po kolejích okruhem

kolem vsi prohnaly vlaky. Buì

do kopce funící z velkého mûsta

Olomouce a nebo rychleji odde-

chující nabran˘m tempem

z JeseníkÛ.

Na kraji vesnice, ve smûru

k Olomouci, stál stráÏní domek

s hradlem a závorami. V nûm se-

dûla mladá hnûdovlasá Ïena

u dfievûného stolu. Byl pokryt

ruãnû vy‰ívan˘m ubrusem

s modr˘mi ornamenty. Na sta-

r˘ch novinách mûla rozloÏen˘

dopisní papír, pero s násadkou

a kalamáfi. Pohlédla oknem na

zavátou zahradu a blízké louky...

Nikde ani Ïiváãka. Îádné divoké

skotaãení, Ïádné dûtské ‰tûbetání

a dovádûní. Jen severák se pfied-

vádûl. Nabíral snûhové vloãky

a tvofiil z nich padající krajkové

záclony.

„Je‰tû Ïe jsou ti moji rara‰i ve

‰kole,“ pomyslela si Ïena, „aspoÀ

mohu v klidu napsat dopis, kter˘

jsem tak dlouho odkládala.“

Namoãila ‰piãku pera do inkou-

stu a opatrnû, aby neukápla kaÀ-

ku, zaãala tvofiit písmena.

Milá rodino,

srdeãnû Vás v‰echny pozdravu-

jeme. UÏ skoro rok bydlíme

v malé vesnici mezi Bruntálem

a R˘mafiovem. Jmenuje se Dût-

fiichov. Usadili jsme se v domku

u Ïelezniãního pfiejezdu a dostali

jsme i práci. Já obsluhuji závory,

Jenda mnû pomáhá a je‰tû pfii-

tom sedlaãí. UÏ také nejsme jen

sami dva. Koneãnû sedáme ko-

lem stolu ãtyfii, jako správná ro-

dina. Pronajali jsme si pole

a louky za kolejama. Máme i nû-

jak˘ dobytek a dafií se nám cel-

kem dobfie. V dûdinû je hodnû

prázdn˘ch chalup po Nûmcích

i práce se tu najde. A hlavnû, je

tady ãist˘, zdrav˘ vzduch.

Kolem samé lesy, nikde Ïádná

ãmoudící fabrika.

Marie, to by bylo nûco pro Va‰i

malou Maru‰ku! AspoÀ by se

zbavila toho vûãného ka‰le.

Pfiijeìte se na nás podívat. Tfieba

o vánoãních svátcích a nebo

hned po Novém roku. Jenda Vás

bude ãekat na nádraÏí.

Napi‰te brzy. Tû‰íme se na Vás

a hlavnû na Maru‰ku.

Zdraví Fanda

Právû kdyÏ skládala dopis do 

obálky, ozval se z hradla dráÏní

zvonek. Pfiijala hovor a spû‰nû

oblékala tûÏk˘ Ïelezniãní kabát,

nezbytnou ãást zimní uniformy.

Rychle vybûhla do ‰tiplavého

mrazu. Stáhla závory a upfienû se

zahledûla do dálky - k hustému

porostu smrkÛ, odkud jí náklad-

ní vlak vysílal koufiov˘ signál

tmav˘m d˘mem. Stoupání pod

Sluneãnou mu dávalo pofiádnû

zabrat...

Pod dfievûnou kÛlnou se k sobû

tlaãilo bezpoãet pûknû rostl˘ch

smrãkÛ. 

„Tati, proã máme tolik strom-

kÛ?“ zeptal se otce mal˘ Mirek,

kdyÏ mu je pomáhal sundávat

z pfieplnûn˘ch saní. 

„Doma si vyzdobíme pro JeÏí‰ka

jen jeden. A na ty ostatní naváÏe-

me stfiíbrné hvûzdiãky a postaví-

me je v kostele k jesliãkám,“ vy-

svûtloval trpûlivû Jenda.

Potom kolem zeleného porostu

chvátal k malé udírnû. PfiiloÏil

buková polena a zkontroloval lá-

kavû vonící obsah za dvífiky.

Kuchynû Ïila vánoãním ruchem.

Hbitû tu kmitala postava Ïeny

v kvûtované zástûfie a malé dí-

venky, která pfiebíhala od roze-

hfiáté trouby ke krabici plné slad-

kostí. Vzduchem se prolínaly 

omamné vÛnû. Vanilková se záz-

vorem se snaÏila pfietlaãit vÛni

pfiírody ze smetany domácího

kravského mléka.

„Jendo,“ zvolala váhavû, kdyÏ vy-

tahovala poslední plech s cukro-

vím. „ZlíÀáci psali. Pfiijedou 

2. ledna. To bude mít Maru‰ka

zrovna jeden rok. Zajede‰, prosím

tû, pro nû sanûma na nádraÏí?“

Potom se zkoumavû zahledûla do

jeho tváfie a ãekala na odpovûì.

Dobfie totiÏ znala náladovost

a nevyzpytatelné chování svého

muÏe. Maskoval jím v hloubce

uchované jádro dobroty, které

tenkrát láskou odhalila a na kte-

ré sázela, kdyÏ tak tvrdo‰íjnû

stála o to, aby se za nûj provdala.

Takticky volila vÏit˘ slang pro 

oslovení rodiny své sestry - pod-

le názvu mûsta, kde Marie pra-

cuje a také Ïije.

Ale pfied rokem se název mûsta

stal záminkou vzru‰en˘ch debat

a ostr˘ch názorÛ mezi lidmi na

ulici, v hospodách i v mnoha ro-

dinách. Tenkrát, po v‰ech tûch

hektick˘ch zmûnách v zemi, se

„noví vládnoucí“ rozhodli k ra-

dikálnímu kroku. Na poãest své-

ho vÛdce, prvního dûlnického

prezidenta, pfiejmenovali mûsto

Zlín na Gottwaldov.

„Taková troufalost,“ brblal

Jenda doma a vykfiikoval u piva

mezi chlapama. „To si ani BaÈa

nedovolil a kolika lidem dal prá-

ci i stfiechu nad hlavou!“

Instinktivnû se vyh˘bala deba-

tám se sv˘m muÏem o politic-

k˘ch tématech. Vûdûla, Ïe i kdyÏ

mu „noví v‰emocní“ umoÏnili

hospodafiit v pohraniãí, vzali mu

to, co ho dûlalo váÏnou osobou

v ‰irokém okolí - majitelem vy-

hledávaného fieznického krámu,

Foto: Ing. Miloslav Marek
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vlivn˘m Ïivnostníkem, se kte-

r˘m musela i mûstská rada poãí-

tat. Nedokázal poníÏit svou ce-

chovní fieznickou ãest, aby v ze-

státnûném obchodû nabízel

sv˘m dfiívûj‰ím stál˘m zákazní-

kÛm kdejak˘ „‰unt“ (jak sám 

oznaãoval), kter˘m teì zásobo-

vala prodejny zestátnûná jatka.

A i kdyÏ zmûnu tûÏce nesl, volil

radûji krok do neznáma - zkusil

se prosadit v novém, nepozna-

ném - zkusil chytit druhou ‰anci.

Ale zatím i tu, v drsném prostfie-

dí pohraniãí, dostává jeden ko-

panec za druh˘m. Pomalu v nûm

narÛstá nedÛvûra a obavy z dal-

‰ích blíÏících se zmûn, které mu

urãitû nepfiinesou nic dobrého

v jeho tak slibnû se rozvíjejícím

hospodáfiství. Stával se ãím dál

víc zatrpkl˘m, popudliv˘m a ne-

dÛtkliv˘m.

Nejvût‰í ránu na jeho du‰i v‰ak

zanechával odmítav˘ aÏ pfiezíra-

v˘ postoj nové garnitury k vífie

a k vûfiícím. On, jehoÏ cel˘ Ïivot

se nesl v duchu kfiesÈanství, teì

musí ‰kemrat na obci, aby jim

zajistila faráfie a povolila alespoÀ

jednou t˘dnû bohosluÏby.

Stejnû nakonec musel zajet na

farnost v Bruntále a v‰echno vy-

jednat sám. Pfiitom kostelík sv.

Jifií, kter˘ se dominantnû tyãí nad

vesnicí, je v zachovalém a udr-

Ïovaném stavu. Byl by hfiích,

kdyby zel prázdnotou. Je‰tû Ïe

se nechal samozvanû jmenovat

hlavním kostelníkem. V‰ak on

jim ukáÏe, v‰em tûm nevûrcÛm

a pfiivandrovalcÛm, jak má vypa-

dat m‰e svatá, jak zaplnit kostel

a jak dodrÏovat v‰echny církevní

svátky a obfiady.

„......No, to je dost, Ïe se ozvali,“

fiekl koneãnû po dlouhé chvíli

mlãení, „ale myslel jsem si, Ïe

·tûdr˘ den oslavíme spoleãnû

a pozveme je na pÛlnoãní.“

Rozpaãité gesto manÏelky mu

dávalo dostateãnou odpovûì na

nevyfiãenou otázku. Bez dal‰ích

slov si rozváÏnû zapálil cigaretu

a odkráãel tmavou chodbou do

chléva. Ona zase vûdûla, Ïe mu

zahrála na citlivou strunu.

Z rovinaté Hané nabíral vlak po-

malej‰í tempo. Pozvolné stoupá-

ní k zalesnûn˘m kopcÛm, hlubo-

k˘m bfiidlicov˘m srázÛm a údo-

lím kolem fieky Bystfiiãky jej nu-

tilo k hutnûj‰ímu nabírání dechu,

sípání a uvolÀování tmavûj‰ího

d˘mu. Divoká krása pfiírody by-

la protkána linií nûkolika mostÛ

a tunelÛ. Mûsteãka i vût‰í vesni-

ce zÛstávaly za horizontem. âím

strmûji se vagóny sunuly, tím

bylo kolem trati vidût ménû cha-

lup s men‰ími nádraÏími. Zato

snûhu v pfiibliÏujícím se podhÛfií

JeseníkÛ stále pfiib˘valo.

„Hluboãky, Jívová, Doma‰ov,

Ondrá‰ov,“ slabikovala Ïena

u pozvolna zamrzajícího okna.

Byla tou pfiírodní scenérií zjevnû

potû‰ená.

„Podívej, Maru‰ko,“ otoãila se

ke své dcerce, plácající buclatou

dlaniãkou na chladivé sklo. „Za

chvíli budeme vystupovat.

¤ekneme tatínkovi, aÈ nachystá

kufr. A zamáváme tetû. Bude stát

u závor a vyhlíÏet, jestli jsme to

náhodou nevzdali.“

„Vidí‰, je tam,“ vykfiikla radostnû,

kdyÏ se jí sestra, celá v modrém,

mihla v pruhu ubíhající krajiny.

„UÏ jsme tady?“ ‰pitlo Marii u le-

vého ucha. K˘vla mlãky hlavou.

„A já myslel, Ïe bude je‰tû nûja-

k˘ podjezd s ãernem v kupé, má

lásko,“ zala‰koval manÏel, témûfi

za jejími zády. Ten okamÏik nûhy

si prodlouÏil vÛní její ‰íje a vlni-

t˘ch vlasÛ, které jej ‰imraly ve

tváfii. A kdyÏ jí galantnû nabízel

koÏí‰ek, je‰tû staãil oãima polas-

kat její boky i celou postavu.

„Ne, ne, ne, Ïádné ‰pásování, pa-

ne, jízda je u konce,“ hlesla té-

mûfi nesly‰nû a zahledûla se do

ka‰tanov˘ch oãí - Zvládneme tu

záhadnou náv‰tûvu v neznámém

zapadlém kraji? Co nám pfiinese?

(Pokraãování pfií‰tû)

recenze
Dobfií hrobníci se vracejí

Jméno britského dramatika Nor-

mana Robbinse (1931) znají ãe‰-

tí diváci díky jeho hororové ko-

medii Hrobka s vyhlídkou

(A Tomb With a View, 1978).

Robbins se po dvaceti letech k o-

sudÛm netypické rodinky TombÛ

vrátil, dle vlastních slov aby vy-

hovûl ãetn˘m Ïádostem o pokra-

ãování, v parodii Do hrobky ta-

neãním krokem (Tiptoe Through

the Tombstones, 1998). R˘ma-

fiovsk˘ amatérsk˘ spolek Mahen

uvedl obû hry (ãímÏ do R˘ma-

fiova pfiinesl maximum do ãe‰ti-

ny pfieloÏené Robbinsovy tvor-

by), Hrobku s vyhlídkou v roce

2001, její volné pokraãování

právû nyní. Premiéra se konala

v pondûlí 26. února, repríza 

5. bfiezna.

Norman Robbins zaãínal svou

divadelní kariéru jako herec

a pfiedev‰ím jako mim. Panto-

mima ostatnû tvofií stûÏejní ãást

jak jeho hereckého, tak tvÛrãího

Ïivota, vedle jednadvaceti panto-

mim a devíti ãinoher napsal oce-

Àovanou monografii vûnovanou

v˘voji britské pantomimy. U nás

se Robbins prosadil spí‰e díky

sv˘m ãinohrám, a to konkrétnû

nûkoliker˘m inscenacím obou

Hrobek. Do svého repertoáru je

zafiadily profesionální ansámbly

(divadlo Rokoko, ABC) i ama-

térské spolky, které obecnû inkli-

nují ke komediálním ÏánrÛm.

Robbinsovy komedie v‰ak umí

b˘t docela záludné. Obû Hrobky

jsou toho v˘mluvn˘m dokladem.

Zvlá‰tû se to t˘ká volného po-

kraãování, jeÏ je spí‰e dvojãetem

první hry neÏ jedineãn˘m origi-

nálem (o to tûÏ‰í je uãinit z nûj

svébytné pfiedstavení). Autor si

byl vûdom jeho závislosti na

Hrobce s vyhlídkou, kdyÏ pfies

dobrozdání, Ïe je hra Do hrobky

taneãním krokem zcela samo-

statn˘m pfiíbûhem, kter˘ je moÏ-

no zhlédnout i bez znalosti první

hry, zaplnil text scénáfie ãetn˘mi

odkazy na události Hrobky s vy-

hlídkou. R˘mafiovské publikum

bylo díky jejímu uvedení pfied

pár lety na tuto situaci pfiiprave-

no. Hru lze navíc skuteãnû vidût

i samu o sobû, je totiÏ vlastnû jen

variací na totéÏ téma, odehráva-

jící se v témÏ prostoru a s velmi

podobn˘mi postavami.

Dûj komedie Do hrobky taneã-

ním krokem (pÛvodní název lze

doslovnû pfieloÏit i jako Po ‰piã-

kách mezi náhrobky) do znaãné

míry kopíruje pfiíbûh Hrobky

s vyhlídkou. I tentokrát jde

o projednání dûdictví po zámoÏ-

n˘ch pfiíbuzn˘ch, k nûmuÏ se

sjíÏdûjí dosud Ïijící ãlenové ro-

diny TombÛ na stra‰idelné sídlo

Monument House, stojící upro-

stfied bezedn˘ch blat a obestfiené

zrádnou mlhou. Rodina maso-

v˘ch vrahÛ TombÛ (jejich pfií-

jmení je prÛhledn˘m nomen 

omen), která mûla b˘t v pÛvodní

hfie smetena z povrchu zemské-

ho, se ukáÏe b˘t rozvûtvenûj‰í,

neÏ se zdálo (a to hned dvakrát).

Rodinn˘ právník Mortimer

Crayle, kter˘ má sám zálusk na

tuãné dûdictví, proto zosnuje

plán na jejich odstranûní. Dfiív,

neÏ spoleãnû se svou sekretáfi-

kou Zoe Mapletonovou pfiistoupí

k jeho realizaci, stane se obûtí

nûãích intrik a první poloÏkou na

dlouhém seznamu mrtvol.

Pfiíbûh Robbinsovy parodie ne

náhodou pfiipomíná Deset ma-

l˘ch ãernou‰kÛ Agathy Christie,

první dámy detektivky, jíÏ Rob-

bins svou hrou vysekl poklonu.

I zde se v rychlém sledu mûní

hosté starobylého domu v ne-

boÏtíky, i zde se neustále speku-

luje, kdo mohl b˘t jejich vrahem

(u TombÛ to totiÏ mohl b˘t kdo-

koliv). Hypotetiãtí viníci se vzá-

pûtí sami stávají obûtmi, takÏe aÏ

Norman Robbins
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do konce nemáme jistotu, kdo za

v‰ím stojí.

Detektivka Deset mal˘ch ãer-

nou‰kÛ není jedin˘m dílem, kte-

ré Norman Robbins ve své hfie

cituje. K vykreslení Tombova vra-

hounského klanu mu poslouÏil

i pfiiznan˘ odkaz na Addamsovu

rodinu, jejíÏ ãlenové mûli také

svoje zvlá‰tní „záliby“. A nespor-

nou aluzí jsou i nûkterá kfiestní

jména TombÛ, napfi. Augusta, je-

ho sestry Octavie ãi Septima

a Marca z první Hrobky, kteráÏ-

to jména proslula v dobû fiímské-

ho císafiství jako synonyma nelí-

tostn˘ch kariéristÛ, jejichÏ cesta

k moci vedla doslova pfies mrt-

voly.

âetné odkazování a citování je

typické pro Ïánr parodie. A prá-

vû tou je podle Robbinsov˘ch

slov hra Do hrobky taneãním

krokem pfiedev‰ím. Je ov‰em pa-

rodií laskavou, slouÏící nikoliv

k zesmû‰nûní, ale naopak k uctû-

ní velk˘ch mistrÛ detektivky

a hororové komedie. Autor si pfii

psaní scénáfie pfiál, aby byl chá-

pán nikoliv jako bûÏná detektiv-

ní komedie, ale jako hra na de-

tektivní komedii, aby zkrátka re-

Ïiséfii i herci pfiistupovali k textu

s hravostí a vlastní invencí. Ne

pro kaÏdého je to snadn˘ úkol.

ReÏisérka amatérského spolku

Mahen Hana Vystrãilová pro le-

to‰ní sezónu zvolila zcela v in-

tencích dlouholeté orientace ma-

henovského repertoáru komedii.

Veselohry jsou obecnû pokládá-

ny za divácky vdûãnûj‰í a snad

i herecky snaz‰í, i v ‰irokém

spektru komediálních ÏánrÛ se

v‰ak najdou obtíÏnûj‰í kusy.

Z hlediska hercÛ jsou to konver-

zaãní komedie, které vyÏadují

slovní obratnost a udrÏení sviÏ-

ného tempa, z hlediska reÏisér-

ského a dramaturgického jsou

nároãnûj‰í parodie, neboÈ jejich

úãinek je závisl˘ na divákovû

pochopení podtextu. Robbinso-

va hra Do hrobky taneãním kro-

kem je obojím, parodií a konver-

zaãní komedií, navíc stavûjící na

typicky anglickém humoru.

Pfiedstavení Mahena lze hodnotit

jen s pfiihlédnutím k faktu, Ïe jde

o ochotnické divadlo, disponují-

cí omezen˘mi prostfiedky a vy-

stupující na jevi‰ti, které má co

do technického vybavení svou

zlatou éru dávno za sebou. I pfie-

sto se Mahenu dafií ãas od ãasu

nastudovat nadprÛmûrnû kvalitní

pfiedstavení. Dokladem budiÏ

loÀská inscenace Simonov˘ch

¤eãí. Jindy v‰ak naráÏí na mnoÏ-

ství pfiekáÏek, s nimiÏ není lehké

se vyrovnat. BohuÏel tak tomu

bylo i letos.

Leto‰ní pfiedstavení mûlo svá

plus i minus. Nesporn˘m kladem

byl hereck˘ projev vût‰iny akté-

rÛ. Aã amatérsk˘, má spolek

Mahen hned nûkolik skuteãn˘ch

hereck˘ch osobností. Pomine-

me-li profesionálnû vybaveného

Jifiího Koneãného v roli na oko

pfiihfiátého uklízeãe Vernona

Prewitta, kter˘ se své role zhos-

til s naprost˘m pfiehledem, bylo

potû‰ením dívat se i na stále lep-

‰í Radku Kolárikovou coby

nymfomanku Fabii Tombovou,

stejnû jako na Vlastimilu Vy-

krutíkovou, která ztvárnila mou-

drou Athénu Tombovou. K dal-

‰ím oporám Mahenu patfií Pavel

Hejsek, kter˘ si s evidentní chu-

tí zahrál autoritativního Augusta

Tomba a i v tûch nûkolika málo

v˘stupech, které mu scénáfi 

umoÏnil, zaperlil. Pomûrnû pfie-

svûdãivû pÛsobila také Ivana

Charvátová, která si vystfiihla ro-

li senzibilní Octavie Tombové

s roztomilou v‰eteãností stár-

noucí Nata‰y Gollové. Jako ulitá

padla Vratislavu Koneãnému úlo-

ha obstaroÏního právníka Mor-

timera Crayla a v podstatû stejnû

na míru byla u‰ita i role jeho

mladistvého komplice Larryho

Lewise nejmlad‰ímu muÏi sou-

boru Pavlu Kon‰tackému. Na-

opak ménû sedûl sympatické

Helenû Papajové kost˘m misan-

tropické drsÀaãky Henrietty Tom-

bové (aãkoliv i její despekt byl

zahrán docela uvûfiitelnû). Ani

Jana Stehlíková coby protfielá

Craylova sekretáfika Zoe Maple-

tonová za ostatními nepokulhá-

vala, navíc jako jediná svou vi-

záÏí opravdu pfiipomínala nûko-

ho z Addamsovic rodiny (líãení

ostatních hercÛ mohlo b˘t v˘raz-

nûj‰í). Nejmlad‰í ãlenka souboru

Ludmila Ondra‰íková nasadila

své sluÏebné Ednû Honeywillo-

vé v˘raz pfiesmutného ‰afáfiova

dvoreãku a v této vypla‰ené pó-

ze setrvala aÏ do samotného zá-

vûru, kdy brisknû pfiefiadila na

frajerskou tváfi Vernonovy spo-

jenkynû. I na jejím v˘konu bylo

znát, Ïe herecky roste.

Finálové odhalení („náhodného“

hosta Larryho coby milence

Mortimera Crayla, buzíka Ver-

nona coby neznámého potomka

TombÛ a hlavního vraha a rov-

nûÏ vydû‰ené sluÏtiãky Edny co-

by jeho nevlastní sestry) pfiineslo

do hry moment pravého pfiekva-

pení a také urãité úlevy. Po ne-

koneãném sledu spekulací a pfie-

komplikovan˘ch hypotéz, kdo

Ïe to vlastnû soustavnû vyvraÏ-

ìuje „nebohé“ Tomby, si divák

koneãnû oddechl - ne snad, Ïe by

byl tolik napjat, ale spí‰ Ïe byl

nadmíru zmaten. Hlavním úska-

lím Robbinsovy hry totiÏ je prá-

vû ta sloÏitá zmûÈ jmen, nejen

vystupujících, ale i uÏ dávno

zemfiel˘ch postav (k v˘‰e uvede-

nému seznamu zde pfiibyla

Monika, Dora, Marcus a nûktefií

dal‰í z Hrobky s vyhlídkou a ta-

ké teta Vesta, o níÏ se tu a je‰tû

k tomu jen nerado mluví, ale kte-

rá má jakoÏto ‰edá eminence sto-

jící v pozadí vlastnû v‰echno na

svûdomí). Díky nepfiehlednému

mnoÏství jmen a také kvÛli neu-

stálému vysvûtlování záhadn˘ch

událostí, jeÏ se pokaÏdé ukáÏe

b˘t lich˘m, se divák v pfiíbûhu

chvílemi ztrácí, a pfiipojíme-li

k tomu pomalé tempo, které pro-

vází zvlá‰tû první dûjství, dosta-

neme v˘sledek, kter˘ má k napí-

navé detektivce daleko. Proble-

matická je v tomto ohledu kupfií-

kladu scéna, v níÏ právník Cray-

le vymûÀuje otrávené lahve a od-

halí pfiitom tajnou chodbu za

knihovnou. Scéna je pfiíli‰ dlou-

há a s knihovnou se herci ‰patnû

manipuluje, coÏ pÛsobí ru‰ivû.

Problémem je i ticho, které scé-

nu provází. AÏ na pfiedûly mezi

dûjstvími se v celém pfiedstavení

vÛbec nepracuje s hudební sloÏ-

kou, aã mohla atmosféru leckte-

ré scény v˘bornû podtrhnout.

Ale budiÏ, o napínavou detektiv-

ku zde ani tak nejde, je to pfiece

parodie, aã i ta potfiebuje rychlej-

‰í spád. Ponûkud uondaného di-

váka v závûru prvního dûjství

dokonale probere první v˘stfiel

a s pfiib˘vajícími mrtvolami v ná-

sledujících dûjstvích se na‰tûstí

zrychluje i tempo pfiíbûhu. Pfii-

b˘vá i vtipn˘ch scén, které divá-

ci spontánnû odmûÀují smíchem.

Suma sumárum, Mahen letos na-

studoval ne zrovna vdûãnou hru

(nabízí se otázka, zda nemûl

Robbins radûji odolat onûm ãet-

n˘m Ïádostem a neopakovat se).

Ve v˘sledku úroveÀ pfiedstavení

udrÏely hlavnû slu‰né herecké

v˘kony, hra jako celek v‰ak mo-

hla b˘t sviÏnûj‰í. S vûdomím to-

ho, Ïe má ochotnick˘ spolek

hned nûkolik v˘razn˘ch herec-

k˘ch osobností, mohla by snad

jeho vedoucí pro pfií‰tí sezónu 

uvaÏovat i o zmûnû Ïánru.

Mahen má urãitû na men‰í expe-

riment potenciál. ZN
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Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - bfiezen 2007

16. 3. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
19. 3. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·
21. 3. 9.45 SVâ Keramická dílna pro Z·
24. 3. 8.00 SVâ 4. turnaj krajského pfieboru

v ‰achu ÏákÛ do 14 let
26. 3. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Adéla Gorãíková ............................................................. R˘mafiov

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

RÛÏena Ondrová - R˘mafiov ................................................. 81 let

Ladislav Bláha - R˘mafiov .................................................... 81 let

Pavel Bednár - Janovice ....................................................... 81 let

Anatolij Kroutil - Ondfiejov ................................................. 82 let

Karolina Coufalová - R˘mafiov ............................................ 83 let

AneÏka Kovalãíková - R˘mafiov .......................................... 83 let

Natalia Domanská - R˘mafiov .............................................. 84 let

Franti‰ka Hlobilová - R˘mafiov ............................................ 84 let

Josef Furi‰ - Janovice .......................................................... 85 let

Antonín Klusal - R˘mafiov ................................................... 86 let

Rozlouãili jsme se
Anna Bryndzová - R˘mafiov ................................................. 1924

Miroslav Kopeãn˘ - Albrechtice u R˘mafiova ...................... 1959

Josef Mondek - Re‰ov ........................................................... 1954

Stanislav S˘kora - Edrovice .................................................. 1984

Jan Albert - Stará Ves ............................................................ 1955

Matrika MûÚ R˘mafiov

16. 3. 1837 nar. Franti‰ek Barto‰, sbûratel a vydavatel lidové slo-

vesnosti (zemfi. 11. 6. 1906) - 170. v˘roãí narození

16. 3. 1927 nar. Milo‰ Kirschner, loutkoherec, reÏisér, autor lout-

kov˘ch her (zemfi. 2. 7. 1996) - 80. v˘roãí narození

19. 3. 1817 nar. Jozef Miloslav Hurban, slovensk˘ spisovatel 

a politik, spoluzakladatel Matice slovenské (zemfi. 

21. 2. 1888) - 190. v˘roãí narození

21. 3. Mezinárodní den boje za odstranûní rasové diskri-
minace - v˘roãí masakru v Sharpeville v JAR roku
1960, slaví se od roku 1977

21. 3. Svûtov˘ den poezie (UNESCO)
21. 3. 1942 zemfi. Jindfiich ·tyrsk˘, malífi, grafik a v˘tvarn˘ teore-

tik (nar. 11. 8. 1899) - 65. v˘roãí úmrtí

22. 3. 1832 zemfi. Johann Wolfgang von Goethe, nûmeck˘ spiso-

vatel a pfiírodovûdec (nar. 28. 8. 1749) - 175. v˘r. úmrtí

22. 3. 1892 nar. Karel Poláãek, prozaik a novináfi (zahynul 

v Osvûtimi asi 19. 10. 1944) - 115. v˘roãí narození

23. 3. 1842 zemfi. Stendhal, vl. jm. Marie Henri Beyle, francouzsk˘ 

prozaik a publicista (nar. 23. 1. 1783) - 165. v˘r. úmrtí

23. 3. 1862 nar. Gabriela Preissová, spisovatelka (zemfi. 27. 3. 

1946) - 145. v˘roãí narození

23. 3. 1887 nar. Josef âapek, malífi, grafik a spisovatel (zahynul 

v koncentraãním tábofie Bergen-Belsen asi 10. 4. 1945) 

- 120. v˘roãí narození

26. 3. 1827 zemfi. Ludwig van Beethoven, nûmeck˘ skladatel (nar. 

16. 12. 1770) - 180. v˘roãí úmrtí

27. 3. Mezinárodní den divadla, v˘roãí otevfiení pafiíÏské-
ho Divadla národÛ roku 1957, slaví se od roku 1962
z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelní-
ho ústavu

27. 3. 1967 zemfi. Jaroslav Heyrovsk˘, fyzikální chemik, tvÛrce 

polarografické analytické metody, nositel Nobelovy ce-

ny za chemii (nar. 20. 12. 1890) - 40. v˘roãí úmrtí

28. 3. Den uãitelÛ, v˘roãí narození Jana Amose Komen-
ského v roce 1592

28. 3. 1592 nar. Jan Amos Komensk˘, pedagog, reformátor, spiso-

vatel a filozof, autor moderní evropské pedagogiky 

(zemfi. 15. 11. 1670) - 415. v˘roãí narození

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Vodomilci se doãkali: bazén v Bfiidliãné opût v provozu
V pondûlí 5. bfiezna byl za úãasti zá-
stupcÛ mûsta a Mûstské obchodní
spoleãnosti (MOS) slavnostnû otev-
fien opraven˘ kryt˘ bazén v Bfiidliã-
né.
Ve ãtrnáct hodin se první nedo-

ãkavci nahrnuli do novû zrekon-

struovaného bazénu, pfiitom ne-

museli zaplatit ani korunu vstup-

ného. V den otevfiení se totiÏ

správce bazénu MOS Bfiidliãná

rozhodl vûnovat náv‰tûvníkÛm

mal˘ dárek - plavání zdarma.

A malí i velcí náv‰tûvníci si toho

jaksepatfií uÏívali. BodejÈ taky

ne, kdyÏ byl bazén osm mûsícÛ

mimo provoz. Novinkou pro ne-

jmen‰í plavce je dûtská atrakce -

vodní hfiíbek, pod kter˘m se ve

stálém gejzíru vody mohou dûti

dosyta vydovádût. Starosta mûs-

ta Bfiidliãné Bohumír Kamenec

informoval pozvané hosty o re-

konstrukci a nákladech celé in-

vestice a pozval je na malou ex-

kurzi do moderní strojovny ba-

zénu, jejíÏ oprava si vyÏádala

znaãnou ãást státních dotací.

V závûru oficiální ãásti popfiál

starosta Bfiidliãné krytému bazé-

nu mnoho spokojen˘ch náv‰tûv-

níkÛ. JiKo

SdruÏení rodiãÛ a dûtí oznamuje,
Ïe v sobotu 7. dubna 2007

zahajuje kurz plavání pro dûti ve vûku od 6 mûsícÛ
na plaveckém bazénu v Bfiidliãné

Kurz bude probíhat vÏdy v sobotu v dopoledních hodinách

Pfiihlásit se mÛÏete telefonicky nebo zasláním sms ve tvaru:
jméno a pfiíjmení dítûte, rodné ãíslo a kontakt

Tel. 731 479 595, 775 359 067
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Mûstská knihovna

16. bfiezna 2007 od 9.00 do 17.00

Galerie U Stromu poznání

JARNÍ V¯PRODEJ KNIH
nakladatelství VOTOBIA

Pfiijìte si koupit knihu s velkou slevou

Pozvánka na besedu

písniãkáfipísniãkáfiee
spisovatelespisovatele

aa cestovatelecestovatele

Jana Buriana

Îenou se ãlovûk
nerodí, ale stává

- autorské ãtení

28. 3. 2007 v 17 hodin.

Za zvífiaty jdûte do knihovny
VernisáÏí v pátek 2. bfiezna zahá-

jila Galerie U Stromu poznání ve

vestibulu r˘mafiovské knihovny

v˘stavu obrazÛ Miroslava Moráv-

ka. Malífi-samouk z nedalek˘ch

Janovic zde vystavuje uÏ podru-

hé, tentokrát malby s loveckou

tematikou.

V̆ stavy obrazÛ Miroslava Mo-

rávka patfií uÏ neodmyslitelnû na

program tematick˘ch v˘stav

v prostorách Osadního v˘boru

Janovice. Byly souãástí témûfi

v‰ech vánoãních, velikonoãních

i jin˘ch pfiíleÏitostn˘ch expozic,

které se na osadním v˘boru do-

sud konaly. Nedávno pronikl

Miroslav Morávek i do R˘ma-

fiova, a to díky v˘stavní ãinnosti

Galerie U Stromu poznání, která

nabízí jak˘si ménû okázal˘ pro-

tûj‰ek Galerie Octopus v muzeu.

Vystavují zde hlavnû místní auto-

fii, dûti ze základní umûlecké

‰koly a zaãínající mladí v˘tvar-

níci, kter˘m vyhovuje nevelk˘

prostor, snadno pfiístupn˘ i ná-

hodn˘m náv‰tûvníkÛm.

Miroslav Morávek na bfieznové

v˘stavû pfiedstavuje cyklus sv˘ch

olejomaleb zamûfien˘ch na pfií-

rodu a zvlá‰tû její zvífiecí obyva-

tele. Absolvent lesnického uãi-

li‰tû v Karlovû a ãlovûk, kter˘

v lese pracuje cel˘ Ïivot, má tu-

to tematiku doslova dennû nado-

sah, a tak není divu, Ïe jí vûnoval

velkou ãást své tvorby. Instalo-

vané obrazy tak nabízejí typická

lesní záti‰í i panoramatické po-

hledy na zalesnûné kopce, ale

hlavnû barvité kompozice s domi-

nantními reprezentanty svûta lesní

zvûfie. Vidíme stáda pasoucí se

vysoké, jeleny v fiíji, portrét rysa

i houf prchajících kancÛ. Autor

pfiipojil i jedno lovecké záti‰í s u-

loven˘mi opefienci.

ByÈ nepfiedstavuje tvorba Miro-

slava Morávka Ïádn˘ prÛkopnic-

k˘ ãin, ba právû naopak bezez-

bytku naplÀuje obsah tradiãního

zpÛsobu zpracování lovecké te-

matiky, mÛÏe b˘t pfiíjemn˘m

zpestfiením náv‰tûvy r˘mafiovské

knihovny zvlá‰tû pro dûti, které

nehledají vysoké umûní, ale mi-

lují barevnost a konkrétnost zo-

brazen˘ch námûtÛ a zvífiat pfie-

dev‰ím. ZN

z deníku cestovatele
Cesta z âech aÏ na kraj svûta a zase zpátky

Cestovatelské besedy, doprovázené promítá-

ním fotografií z nejrÛznûj‰ích koutÛ svûta,

se uÏ staly tradiãním pofiadem r˘mafiovské

knihovny. KaÏd˘ z cestovatelÛ, ktefií zasedli

k promítacímu plátnu v oddûlení literatury

pro dûti a mládeÏ, byli svérázn˘mi osob-

nostmi. Stejnû originální byl zpÛsob jejich

cestování i dÛvody, proã tu „svou“ zemi

nav‰tívili.

V úter˘ 27. února si pro zájemce o cestování

pfiipravil besedu Jifií Strako‰, ãlovûk, kter˘ se

pfies své zdravotní obtíÏe v kvûtnu loÀského

roku odváÏil vycestovat aÏ na nûkdej‰í konec

svûta - na nejzápadnûj‰í okraj evropského

kontinentu. Bûhem hojnû nav‰tívené besedy

promítl pfies 250 snímkÛ nejrÛznûj‰ích zají-

mavostí, které bûhem svého putování do

Santiaga de Compostela spatfiil. Od prvních

okamÏikÛ cesty aÏ do jejího konce si také dû-

lal zápisky. Jeho poznámky tak poslouÏily

jako pozoruhodn˘ komentáfi k besedû, pro-

dchnut˘ jedineãností cestovatelov˘ch záÏit-

kÛ i jeho vidûní okolního svûta. Jifií Strako‰

laskavû zapÛjãil své poznámky na‰í redakci,

takÏe nyní mÛÏeme ãtenáfiÛm nabídnout nû-

kolik pokraãování tohoto cestovatelského

deníku. ZN

Jifií Strako‰: Poznámky z cesty do ·panûlska a Portugalska (1. ãást)
O existenci poutního místa

Santiago de Compostela uÏ vím

nûkolik rokÛ. Chtûl jsem se tam

jednou podívat. V prosinci jsem si

koupil kníÏku cestopis „Cestou

hvûzdy“ od Pavly Jazairiové.

Známá novináfika a cestovatelka

absolvovala poutní cestu do

Santiaga z jiÏní Francie pû‰ky

(skoro 800 km) za 33 dní, pravdû-

podobnû bez turistické prÛpravy.

Na chvíli jsem zatouÏil to také

zkusit, ale usoudil jsem, Ïe bych

si to po stránce zdravotní, komu-

nikace a orientace v cizím prostfie-

dí sám nemohl dovolit, a od této

my‰lenky jsem ustoupil. Poté se

mi dostal do ruky jeden cestovní

kalendáfi poznávacích zájezdÛ.

V nabídce zájezdu do Portugalska

a ·panûlska byla také zastávka

v Santiagu. Zájezd jsem si koupil.

Nástupní místo jsem mûl v Olo-

mouci u autobusového nádraÏí.

Dlouho jsem tam ãekal úplnû

sám. Byla velká zima a znervóz-

Àovaly mû pochyby, zda jsem na

správném místû. Po nûjaké dobû

pfii‰ly dva páry, coÏ mne uklidni-

lo. Autobus pfiijel s pÛlhodinov˘m

zpoÏdûním. Po krátké dobû v au-

tobuse jsem vycítil, Ïe prÛvodce

a vût‰ina úãastníkÛ zájezdu jsou

zku‰ení cestovatelé.

Zájezd smûfioval pfies Mikulov

a VídeÀ smûrem na Benátky

a Padovu. Krajina byla rovinatá.

V‰ude byly vysázeny vinice.

Nûkteré mûly ochranné sítû, snad

proti ‰paãkÛm. KdyÏ jsme se pfii-

blíÏili k Ligurské a Francouzské

riviefie, krajina se zvlnila.

ProjíÏdûli jsme spoustou tunelÛ.

V‰ude okolo bylo pfiekvapivû

BMI Bfiezen mûsíc internetu
internet zdarma pro ãtenáfie

vzdûlávací kurz pro ty,

kdo chtûjí s internetem zaãít,

kaÏdou stfiedu v mûsíci od 9 - 10 hod.
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hodnû skleníkÛ. Pûstovaly se

v nich kvûtiny na prodej. Hranici

mezi Itálií a Francií jsem skoro

ani nezpozoroval. K veãeru jsme

koneãnû dojeli k na‰emu prvnímu

noclehu, nedaleko Marseille. Spa-

li jsme v malém levném hotelu

Formule 1.

Ráno jsme si jeli prohlédnout pfie-

dev‰ím historickou ãást mûsta.

Nejdfiíve mal˘ pfiístav chránûn˘

starou pevností sv. Jana. Kotvilo

tam velké mnoÏství jachet a ma-

l˘ch rybáfisk˘ch ãlunÛ, které právû

dodávaly ãerstvû nalovené ryby na

molo, kde je hned trhovci prodáva-

li. V‰ude bylo hodnû lidí a kfiiku.

Okolní krámky byly je‰tû zavfiené,

a tak jsme si ‰li prohlédnout starou

ãást mûsta, toulali se úzk˘mi uliã-

kami a prohlíÏeli si v˘klady.

Stará ãást mûsta a okolí zmínûné-

ho pfiístavu pozvolna navazuje na

vyv˘‰eninu, na které stojí velká

katedrála Panny Marie námofiní-

kÛ. Je krásná. Z kopce je vidût na

velkou ãást mûsta, dole star˘ pfií-

stav a na mofii mal˘ ostrÛvek Iff,

kde byl vûznûn románov˘ hrdina

hrabû Monte Christo. KdyÏ jsme

odjíÏdûli, zahlédli jsme je‰tû dvû

vedle sebe stojící katedrály - jed-

na je z 13. století a druhá, novûj‰í

z 19. století.

Mûsto má na jiném místû velk˘

námofiní pfiístav, kde kotví lodû

z celého svûta. Marseille je druhé

nejvût‰í mûsto Francie a je skuteã-

nû kosmopolitní. Právû pfies toto

místo ãasto vstupují do Francie

pfiistûhovalci, nejãastûji z Afriky.

Marseille patfií mezi nejstar‰í

mûsta v Evropû.

Zájezd pokraãoval dálnicí podél

Stfiedozemního mofie, okolo vût-

‰ích ãi men‰ích malebn˘ch mûste-

ãek, vût‰ích ãi men‰ích pfiístavÛ,

na které navazovaly prÛmyslové

podniky a rafinerie, tfieba Shell

a Total atd. Tato ãást Francie je ní-

Ïinatá. Roste tady skoro v‰echno,

dfiíve se tu pûstovala dokonce i r˘-

Ïe. Chovají se tu i b˘ci pro koridu.

B˘ci se zde narozdíl od ·panûlska

jen poraní a poté mimo koridu po-

razí. Korida v tûchto oblastech je

tradicí sahající hluboko do minu-

losti. Ochranáfii zvífiat by s ní nic

nezmohli.

Na nûkter˘ch místech jsou tu mo-

kfiiny, které se schválnû nevysu‰u-

jí, aby se zachovala vzácná zvífia-

ta a hlavnû ptactvo. V zoologické

a botanické rezervaci Camargue

poblíÏ ústí Rhôny Ïijí volnû cel˘

rok divocí konû. Na jednom místû

jsme pfiejíÏdûli historick˘ kanál

z roku 1667. Je dlouh˘ 1400 km,

v˘‰ku 150 m pfiekonává nûkolika

zdymadly a spojuje Stfiedozemní

mofie a Atlantik. Je to plnû funkã-

ní turistická atrakce. Protéká krás-

nou krajinou. PÛjãují se tam mo-

torové loìky. V mûstû Narbonne

jsme se otoãili na západ a projeli

jsme celou jiÏní Francií aÏ

k Atlantiku.

Plánovanû jsme se zastavili ve

mûstû Carcassonne, a to v jeho

v historické ãásti. Je tfiikrát obe-

hnáno velice dobfie zachoval˘mi

hradbami. Jsou nûkolik kilometrÛ

dlouhé. BohuÏel z ãasov˘ch dÛ-

vodÛ jsem si je nemohl celé pro-

hlédnout. Z hradeb je krásn˘ roz-

hled dolÛ na nové mûsto. Ve veli-

ce stísnûném prostoru s úzk˘mi 

uliãkami bydlí lidé. V‰ude je vel-

ké mnoÏství mal˘ch restaurací

a krámkÛ, kde se dá koupit skoro

v‰echno, hlavnû v‰ak suven˘ry.

V‰ude byly vidût repliky historic-

k˘ch seãn˘ch i paln˘ch zbraní.

Byla tam spousta turistÛ. Dole za

hradbami stálo na velkém parko-

vi‰ti snad 20 zájezdov˘ch auto-

busÛ. Mûsto zfiejmû zachránil 

v 19. století jeden americk˘ archi-

tekt, kter˘ se pokusil hradby opra-

vit a tím je ubránil pfied rozebrá-

ním na materiál na stavbu domeã-

kÛ v dolní ãástí mûsta. Historická

ãást je chránûná organizací UNE-

SCO.

Dále jsme jeli pofiád na západ 

okolo velkého mûsta Toulouse,

stfiediska vzdûlanosti (nûkolik

univerzit), v˘zkumu (i kosmické-

ho), prÛmyslu, kultury, sportu.

V roce 2000 vybouchla jedna

tamní chemická továrna a velká

ãást mûsta byla v troskách. Nû-

kolik opu‰tûn˘ch a doposud neo-

praven˘ch domÛ jsem je‰tû zahlé-

dl. Z tohoto mûsta pocházel zku-

‰ební letec z první svûtové války

Roland Garo, podle kterého jsou

v PafiíÏi pojmenovány ústfiední te-

nisové dvorce.

Druhou zastávkou na pfiespání by-

lo mûsteãko Tarbos. Po ubytování

jsme mûli je‰tû ãas, a kdyÏ se nám

podafiilo na‰eho vedoucího pfie-

mluvit, abychom se je‰tû podívali

do nedalek˘ch neplánovan˘ch

Lurd, vût‰ina úãastníku zájezdu

byla ráda. Mûli jsme na to hodinu

a pÛl. Pfiedev‰ím jsme se byli po-

dívat na dvû baziliky ze tfií. Byly

obrovské. BohuÏel veãer uÏ byly

zamãené. Pfied kaÏdou byla velká

dláÏdûná plocha. Jedna se jmenu-

je bazilika sv. RÛÏence, vejde se

do ní 1000 lidí a je z 19. století.

Druhá se jmenuje bazilika Berna-

detty, vejde se do ní aÏ 5 000 vû-

fiících. Je novû postavená a ãásteã-

nû je pod zemí.

Nedaleko je malá jeskynû se stu-

dánkou a sochou Panny Marie.

Údajnû se zde malé pasaãce Ber-

nadettû zjevila Panna Marie. Zá-

zrak! V nûj doufají zástupy ne-

mocn˘ch, ktefií do Lurd putují

z celého svûta. Pfied touto jeskyní

bylo nûkolik fiad laviãek. Sedûlo

na nich pár lidí, ktefií v klidu me-

ditovali, modlili se. Nûktefií se dí-

vali, jak se dal‰í lidé v zástupu do-

t˘kají mokr˘ch stûn jeskynû

a projevují úctu Pannû Marii.

Také jsem si k tûmto lidem na la-

viãku na chvíli sedl.

Nedaleko této duchovní zóny by-

la zóna obchodní se spoustou ma-

l˘ch restaurací, obchodÛ a rÛz-

n˘ch krámkÛ, kde se prodávaly

pohlednice, suven˘ry, ãasto aÏ

k˘ãovitû nevhodné pro takové

poutní místo. Za v˘klady bylo vi-

dût desítky so‰ek Panny Marie

v rÛzn˘ch velikostech. O nûco dál

byly hotely, sanatoria, léãebné do-

my se spoustou zdravotnického

personálu a je‰tû více pacientÛ.

KdyÏ jsme do Lurd pfiijeli, nebylo

na ulicích moc lidí, ale kdyÏ jsme

mûli odjíÏdût, najednou se ze

v‰ech léãeben vyrojily stovky

a stovky lidí a tento dav se hrnul

na m‰i pfied katedrálu. Po m‰i mû-

lo b˘t svíãkové procesí se sochou

Panny Marie na nosítkách, které

mûlo obejít celé velké prostranství

pfied bazilikou sv. RÛÏence.

Mrzelo mû, Ïe jsem to nemohl vi-

dût, protoÏe jsme uÏ museli odjet

na ubytovnu.

Lurdy jsou stfiednû veliké mûsto

mezi kopeãky, v krásné kraji-

nû podhÛfií Pyrenejí. Nûkde tudy

vede trasa nejvy‰‰ího bodu cyk-

listického závodu Tour de France.

Pfied nûkolika lety jsem toto místo

vidûl v televizi, jak je Lance

Armstrong zdolává na kole mezi

je‰tû zasnûÏen˘mi pyrenejsk˘mi

velikány.  (Pokraãování pfií‰tû)

Carcassonne 

Trasa zájezdu

Lurdy Fota: archiv Jifiího Strako‰e
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na v˘stavu

3. - 25. bfiezna - Pavel Surma - obrazy, kresby, plastiky

Dvû tvÛrãí etapy Pavla Surmy v Galerii Octopus
R˘mafiovské muzeum pfiipravilo

na bfiezen v˘stavu v˘tvarníka Pa-

vla Surmy, autora, jehoÏ Ïivotní

cesta je typick˘m dokladem nor-

malizaãních osudÛ celé generace

ãesk˘ch umûlcÛ a intelektuálÛ.

Pavel Surma pochází z nedaleké

Dlouhé Louãky. Pfies evidentní ta-

lent nesmûl kvÛli postojÛm svého

otce v roce 1968 naplnit své stu-

dijní perspektivy, a i proto ve

sv˘ch ãtyfiiadvaceti letech zvolil

spoleãnû se svou Ïenou odváÏnou

cestu do emigrace. Azyl mu po-

skytlo tehdej‰í Západní Nûmecko,

jeÏ se stalo jeho velkou Ïivotní

‰kolou. Aãkoli hektick˘ svût re-

klamy pfiiná‰el nemalé úspûchy,

neuspokojoval jej. Roku 2000 se

rázem zbavil prosperující agentu-

ry, závazkÛ i vkusu ãi nevkusu zá-

kazníkÛ a rozdal svÛj majetek pfiá-

telÛm. Zimu Surmovi strávili na

andalusk˘ch pláÏích a horách, ale

pak se vrátili domÛ na Moravu.

V̆ tvarník obohacen dojmy i zku-

‰enostmi vstoupil do zcela nové-

ho období tvofiení. Pro svÛj Ïivot

zvolili manÏelé rozsáhl˘ hanáck˘

statek v Le‰anech nedaleko Pro-

stûjova, kde si Pavel Surma vy-

tvofiil ateliér a pofiádá v˘stavy

v Galerii Stodola, v zajímavém

a nekonvenãním prostoru kdysi

hospodáfiské ãásti komplexu.

Autor jiÏ vystavoval v ãetn˘ch

domácích a evropsk˘ch galeriích

v Anglii, Francii, Nûmecku, na

Slovensku, ale i mimo evropsk˘

kontinent. âeské umûní reprezen-

toval ve Spojen˘ch státech, Ka-

nadû, ba i v Austrálii. Jeho práce

bychom na‰li ve fondech svûto-

v˘ch umûleck˘ch institucí i sou-

krom˘ch sbírkách kromû uvede-

n˘ch státÛ téÏ v Polsku, Rusku,

Holandsku a dal‰ích zemích.

Vedle zdánlivû dominantní olejo-

malby se vûnuje téÏ osobité kres-

bû, grafice, koláÏi a nezanedbatel-

né místo zaujímá interiérová a ex-

teriérová kamenná plastika pfie-

váÏnû z dokonalého hofiického pí-

skovce, kterou komponuje v sou-

ladu s architekturou. Tím v‰ak v˘-

ãet technik a ÏánrÛ umûleckého

polyhistora nekonãí a nutno pfii-

ãíst je‰tû velmi invenãní fotogra-

fii, v níÏ nûkdy zaznívají tóny au-

torov˘ch obrazÛ, i film ãi reklam-

ní ãinnost a v neposlední fiadû téÏ

restaurování kamenn˘ch soch

a souãástí historick˘ch staveb.

Jako kaÏd˘ v˘jimeãn˘ v˘tvarník

i on vzdoruje zafiazení do nûkteré

kunsthistorické pfiihrádky. Pra-

vda, surrealismus, jejÏ autor léta

vyznával, by mohl b˘t jist˘m vo-

dítkem pro zafiazení star‰í ãásti

autorovy tvorby, v˘voj v‰ak po-

kroãil a tfieba hovofiit o nápadnû 

originální formû imaginativního

umûní a snad uÏít termín Sur-,

chcete-li Sur-Art, kryptogram

spojující pÛvodní styl i jméno au-

tora. To je v‰ak pro v˘tvarníka,

jak zdÛrazÀuje, zcela vedlej‰í.

A zpÛsob tvofiení? Zde jsou jeho

slova: „Jde mi to samo od ruky,
nemusím nad námûtem dlouho
spekulovat ani si pofiizovat skici,
kdyÏ pfiijde „ta“ chvíle a já mám
chuÈ vzít do ruky ‰tûtec nebo dlá-
to, tak to uãiním a ... v˘sledek pro-
cesu, na jeho konci je imaginativ-
ní sdûlení ve formû obrazu ãi plas-
tiky...“
Stejnû jako dílo pÛsobí silnû i je-

ho skromnost, otevfienost, odmítá-

ní adaptace na tzv. módní trendy

a sympatická nechuÈ ke komerci.

Svou práci rozdûluje do dvou

sfér: na ãinnost zaji‰Èující obÏivu,

neboÈ také chlebem Ïiv jest ãlo-

vûk, ze zásady v‰ak upfiednostÀu-

je vlastní nezávislou tvorbu na

stranû druhé. Zvlá‰È vzácn˘ v na‰í

dobû je nesobeck˘ vztah k ostat-

ním kolegÛm z mnohdy ha‰tefiivé

umûlecké branÏe, jimÏ pofiádá v˘-

stavy a dûlá skvûlou reklamu na

sv˘ch v˘tvarnû i technicky doko-

nal˘ch webov˘ch stránkách, aniÏ

vystupuje z pozadí.

Ve velkém sále Galerie Octopus

mÛÏeme zhlédnout autorovy mal-

by z nûmeck˘ch devadesát˘ch let,

kdy se zatím v pracích projevoval

pfiedev‰ím svébytn˘ surrealismus

s ohromn˘m mnoÏstvím jinotajÛ

s tématy velmi lidsk˘mi. Stfiídá je

tu‰í kreslen˘ vtip, jenÏ je laska-

v˘m humorem par excellence, ale

i váÏnûj‰í témata v tuÏce. Nelze

pominout fascinující techniku

malby a neobyãejnou dÛstojnost

kombinace hnûdí s ostfie záfiícími

zlatav˘mi lesky. Dovádí ji k plas-

tické a jistû pracné dokonalosti ve

velké olejomalbû na ãelní stûnû.

Ménû je umírnûn˘ch zeleno‰e-

d˘ch témbrÛ ãi ostrá kombinace

tmav˘ch tónÛ s jasnou ãervení.

Místy jako by zazvonila ãistota

pozdní renesance s nespoutanou

boschovskou obrazotvorností. Jin-

dy v odli‰nû plo‰ném provedení

dal‰ích lze tu‰it názvuky jednodu-

chého, ale pÛsobivého afrického

umûní. Pro milovníka barevné fo-

tografie jsou tu dva motivy natu-

rálního umûní Ïivé i neÏivé pfiíro-

dy. Jemnû opracovaná drobná pís-

kovcová plastika doplÀuje nená-

padnû, ale pfiesvûdãivû prostor.

Komornûj‰í men‰í sál oÏivil Pavel

Surma instalací ãasovû bliÏ‰ího

období, jiÏ moravsk˘ch let 2001 -

2006, a mûl by b˘t nav‰tíven

v pofiadí druh˘. Jakmile ãlovûk

vstoupí, je okamÏitû jasné, jak

velk˘ krok v˘tvarník bûhem jedi-

ného desetiletí udûlal. Pfies jisté

podtóny star‰ího období, jeÏ se

v‰ak projevují jen zfietelnou rukou

autora, virtuózní peãlivostí ãi jeho

hlubok˘m smyslem pro fiád, niko-

li námûty, jsme jiÏ zcela jinde.

SloÏité, dokonale vykrouÏené geo-

metrické obrazce fantaskních ole-

jomaleb stfiídají kresby a ãernobí-

lé fotografie nápadit˘ch detailÛ 

opût z dílny velké matky pfiírody.

ZÛstávají v neutrálních ‰edích

a tvofií rozmafiil˘m olejÛm zfietel-

n˘ pandán, zdÛrazÀují znova

ohromn˘ cit pro kontrast. V mal-

bû, jeÏ nadále vyznává vzne‰ené

temné, ale pfiitom teplé tóny

se svítící, ale ‰etrnûji uÏitou bar-

vou ‰afránu, jako by se vynofiova-

la Spinozova panteistická mystika

vzájemného prostupování a jed-

noty jediného Stvofiitele a svûta.

Tu‰íme jej v náznacích, které me-

zi jin˘mi pfiipomínají kfiesÈanské,

snad buddhistické ãi hinduistické

znamení boÏího oka, ba i tajemné

kabalistické symboly. S nimi do-

spívá malífi k vy‰‰í imaginaci

a dal‰ímu odpoutání od star‰ího

názoru tvofienou figurální symbo-

likou s realistick˘mi prvky.  

Mgr. Jifií Karel
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V roce 1869 se stal pfiedsedou Hospodáfiské

jednoty kraje táborského a âeské hedvábnické

jednoty, byl pfiedsedou âeského spolku pro

v˘voz a pfiívoz (import), pozdûji pfiedsedou

správní rady banky Slávie. Roku 1870 jej zvo-

lili ãe‰tí voliãi venkovsk˘ch obcí okresÛ jilem-

nického, rokytnického, vrchlabského a vysoc-

kého jednohlasnû za fií‰ského poslance. Jako

jeden z mála slu‰n˘ch, tolerantních a moud-

r˘ch poslancÛ fií‰ské rady a zemského snûmu

nalézal vÏdy jinak nesmírnû obtíÏná fie‰ení ná-

rodnostních komplikací a sporÛ. Pokládal za

svÛj úkol odstraÀovat pfiekáÏky, jeÏ se kupily

z neznalosti ãeské vûci ãi ze zlé vÛle na niÏ‰í

i vysoké diplomatické úrovni, a byl vítan˘m

mluvãím smíru mezi rakouskou fií‰í a ãesk˘m

národem.

V nejtûÏ‰í dobû roku 1870 spolupracoval s cí-

safiem Franti‰kem Josefem na fie‰ení otázek

kolem pamûtním spisu, kter˘m odmítl ãesk˘

zemsk˘ snûm dualismus (vytvofiení Rakouska-

Uherska) jako poru‰ení právní svrchovanosti

zemí Koruny ãeské, a pfiitom císafie ovlivÀoval

ve prospûch svého národa. Vzájemn˘ smír po-

vaÏoval za nutn˘ a prospû‰n˘ a zasazoval se,

aby se národ probral z neplodné a trucovité 

opozice z roku 1873, a proto pfiijal poslaneck˘

mandát do snûmu i fií‰ské rady, kdyÏ se ãeská

národní strana rozhodla k obecnému prospû-

chu opût obeslat oba zákonodárné sbory. Na

fií‰ské radû zastupoval venkovské obce okresÛ

královéhradeckého a jaromûfiského aÏ do roku

1884, kdy byl po smrti svého otce povolán ja-

ko dûdiãn˘ ãlen do panské snûmovny. Úãastnil

se jednání ministra Potockého s ãesk˘mi pfie-

dáky jako jejich kolega. V Hohenwartovû ob-

dobí se scházeli a jednali pfiední zástupci ães-

ké státoprávní opozice s ministrem Shäffiem

v harrachovském praÏském domû.

Od poãátku pÛsobil v pfiedsednictvu pfiíprav-

ného v˘boru slavné národopisné v˘stavy, kte-

rou bojkotovali nûmeãtí obyvatelé zemû,

s âeÀkem Gregorem, starostou mûsta Prahy,

velk˘m vlastencem Vladimírem hrabûtem

z LaÏan, prof. Otokarem Hostinsk˘m,

Franti‰kem Adamem ·ubertem, Franti‰kem

Barto‰em, téÏ ãestn˘m pfiedsedou, Arturem

Häslerem a Karlem Adámkem. Od 28. 6. 1891

patfiil k v˘znamn˘m organizátorÛm v˘stavy

a od 16. 9. 1891 do 12. 7. 1892 se plnû vûno-

val funkci pfiedsedy v˘stavního v˘boru, pro

velkou zaneprázdnûnost, a není se ãemu divit,

v‰ak odstoupil a funkci odevzdal v˘‰e vzpo-

menutému JUDr. Vladimíru LaÏanskému

z Chy‰e. Sám se stal pro velké zásluhy o v˘-

stavu pfiedsedou ãestn˘m. Roku 1894 byli pro

v˘razn˘ nával práce zvoleni je‰tû dal‰í ãestní

pfiedsedové: Fr. Barto‰ a fií‰sk˘ poslanec 

K. Adámek s Arno‰tem hrabûtem Sylva-

Tarouca.

Úãastnil se samozfiejmû téÏ slavnostního zahá-

jení v˘stavy 15. 5. 1895 v 10 hodin v ústfied-

ním sále paláce národopisu v tzv. královském

pavilonu. Spolu s ním pfiivítali v˘stavu téÏ

zemsk˘ mar‰álek kníÏe Lobkowicz a polní

zbrojmistr gen. hrabû Grünne. Slavnost se ko-

nala pod obrazem sv. Václava, zahájena

Svatováclavsk˘m chorálem, kter˘ mûl dlouho

ãáku stát se ãeskou hymnou, naposledy je‰tû

na poãátku devadesát˘ch let 20. století.

Pamûtihodn˘m se stal i emotivní projev hrabû-

te Václava LaÏanského, kter˘ pfiipomnûl: „ByÈ
i na‰e v˘stava utvofiena byla pfiedev‰ím ke cti
ãeského lidu k pouãení a sesílení jeho, pfiece
jsme hrdi na to, Ïe mÛÏeme jin˘m národÛm
ukázati ovoce své práce, obraz své svéráznos-
ti...“ V̆ stava pak se otevfiela náv‰tûvníkÛm

v poledne po sborovém vystoupení praÏského

Hlaholu, kter˘ zazpíval píseÀ Kde domov mÛj.

Janovo politické krédo se nijak neli‰ilo od pfie-

svûdãení Franti‰ka Palackého a uloÏil je roku

1862 v dílku Spása Rakouska.

Roku 1876 odprodal Jan Nepomuk ‰luknov-

ské panství Arno‰tu Grumblovi, saskému ko-

merãnímu radovi. 1868 nechal obnovit na

zámku Horní Branná sgrafita z roku 1582

a poslední pfiestavba probûhla 1895-8. Nechal

téÏ strhnout nebezpeãné ruiny zámku

v Hrabaãovû. V roce 1856 koupil Konárovice

a 1872 je prodal J. Getzlovi. Roku 1886 kou-

pil Libãany u Hradce Králové a vybudoval zde

archiv a správu panství Sadová (v majetku ji-

lemnické vûtve do r. 1945). 1868 získal puch-

lovick˘ dvÛr a upravil jej rovnûÏ pro správní 

úãely. Po smrti Ïeny knûÏny z Lobkowicz se 

ujal jejích statkÛ Zeleã s Planou, Mal‰icemi

a DraÏicemi a 1879 zakoupil Pfiím, 1886 Lib-

ãany a zdûdil téÏ majetek vymfielé rohravské

vûtve. Patfiil mu Prugg v Dolních Rakousích,

Parendorf a Neudorf v Maìarsku. Zámek

Îinkovy u Nepomuku, kter˘ získal roku 1883,

byl brzy opraven a pfiestavûn, hrabû jej vlastnil

do roku 1897. Stal se nejv˘znamnûj‰ím dûdi-

cem rakousk˘ch i ãesk˘ch statkÛ a majorátním

pánem po svém otci Arno‰tu Kry‰tofovi.

Se svou Ïenou Marií Markétou knûÏnou

z Lobkowitz (1837-70) mûl devût dûtí. Anna

Marie (1858-1938) se stala ãestnou dámou 

c. k. ‰lechtického ústavu svûtského pro dámy

Mariiny ‰koly v Brnû, dal‰ími byly Gabriela

Terezie (1859-1942), Marie Terezie, Markéta

Karolína a synové Karel Franti‰ek (1857-

1920), Arno‰t Franti‰ek Hugo (1879-1971)

a Ota Jan Nepomuk (1863-1935). Ani rodina

Jana Nepomuka nebyla prosta pfiedãasn˘ch

dûtsk˘ch úmrtí, Alfréd (26. 5. 1864 - 10. 6.

1864) a Jana zemfiela pfii porodu 1869.

Posledním Ïijícím potomkem je Arno‰t

Jindfiich Rudolf Gyri, kter˘ se narodil 11. 2.

1979 ve Vídni a mûl tu „neuvûfiitelnou drzost“,

Ïe poÏádal ãesk˘ stát o vrácení mrÀavé ãásti

majetku. Z Arno‰ta se stal na âT 1 pfies noc

Ernstem. Asi za trest tûmto zl˘m feudálÛm se

vypafiil na âT 2 téÏ plánovan˘ medailonek

HarrachÛ, k nûmuÏ jsme byli sjednáni s panem

fieditelem Podkrkono‰ského muzea pfied dvû-

ma roky, oba se totiÏ Harrachy léta zab˘váme,

máme je rádi a váÏíme si jich. Údajnû se pr˘

vypafiila i solidní redaktorka, jeÏ si nás vybra-

la, nevíme. A dále? No comment! 

Mgr. Jifií Karel 

Politik Jan Nepomuk a slavná národopisná v˘stava
Z historie

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Aquacentrum Slunce vychází vstfiíc v‰em vyznavaãÛm
naturismu a stejnû jako vloni i letos se uskuteãní plavání

bez plavek v termínech: 21. 3. a 18. 4.
v dobû od 19 do 21 hodin.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Od 5. bfiezna

je opût otevfien kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v bfieznu

Pondûlí 14.00 - 18.30 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle 13.00 - 19.00

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C
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sobota 17. bfiezna 19.30

Extrémní svahy
Akãní (USA 2005)

Pût nejlep‰ích snowboardistÛ svûta pfiijíÏdí na Alja‰ku, kde se koná

extrémní závod ve snowboardingu. Své síly zmûfií v nejnepfiístupnûj-

‰ím terénu. âeká je sjezd na hranû Ïivota... Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 18. bfiezna 17.00

V tom domû stra‰í
Animovan˘/rodinn˘ (USA 2006)

Dvanáctilet˘ DJ Walters bydlí naproti polorozpadlému domu, ve kte-

rém se nestále ztrácejí vûci. Co se skr˘vá za v‰emi záhadami? 

MládeÏi pfiístupn˘

sobota 24. bfiezna 19.30

Obsluhoval jsem anglického krále
Hofiká komedie (âR 2006)

V zapadlé vísce poblíÏ hranic Ïije v opu‰tûné hájovnû muÏ bohaté

minulosti, kter˘ tu pracuje jako cestáfi. Obãas zaãne vzpomínat. Film

natoãen˘ na motivy stejnojmenné knihy Bohumila Hrabala. ReÏie: J.

Menzel; hrají: I. Barnev, O. Kaiser, M. Labuda, M. Lasica.

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 31. bfiezna 19.30

Kupec benátsk˘
Komedie (USA/Itálie/Lucembursko/VB 2004)

Slavná nadãasová hra W. Shakespeara sleduje dramatické i komické

zvraty osudÛ skupiny kfiesÈansk˘ch ‰lechticÛ, ktefií se zadluÏí Ïidovské-

mu lichváfii. Hrají: Al Pacino, J. Irons, J. Fiennes.  Pfiístupn˘ od 12 let

Objektivem ZdeÀka Habra

Zdenûk Habr: Romské dûti (30. 6. 2000)
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Kam na v˘letÚsmûvnû

Osadní v˘bory informují

Na první jarní vycházku
Klub ãesk˘ch turistÛ zve v‰echny, kdo mají zájem

o pohyb v pfiírodû, na první jarní vycházku, která

se bude konat ve ãtvrtek 22. bfiezna 2007. Sraz je

u v˘vûsky a mapy KâT na námûstí Míru v 9 hodin.

Jako jiÏ tradiãnû se pÛjde po zpevnûné polní ces-

tû, která odboãuje za mûstem ze silnice na Horní

Mûsto vpravo, vystoupá ke stoÏáru signálního

pfievadûãe a pokraãuje dále pfies Nové Pole do

Janovic k zámku. Cestu znají snad v‰ichni

R˘mafiováci (bohuÏel ale i dal‰í lidé, ktefií obãas

kolem ní dokáÏou zakládat ãerné skládky). Není

tfieba mít obavy z rychlého tempa, a tak je moÏné

si v klidu prohlédnout okolní jarní zajímavosti

a u Nového Pole jiÏ od podzimu opravené kapliã-

ky stojící na okraji Janovického lesa (Hofwaldu).

V Janovicích je pak moÏné si po cestû odpoãinout

a zajít tfieba na obãerstvení.

Pro koho by cesta zpût do R˘mafiova byla dlouhá,

mÛÏe pouÏít k návratu z Janovic autobus. Bude-li

pûkné poãasí, ti, kdo budou mít zájem a dostatek

sil, mohou dojít tfieba aÏ k památnému stromu

u PstruÏího potoka a do R˘mafiova se vrátit auto-

busem ze Staré Vsi.

Popsaná cesta do Janovic je dlouhá 6 km, z Jano-

vic do R˘mafiova 2,5 km, z Janovic ke stromu

a do Staré Vsi 3,5 km. BliÏ‰í informace se dozví-

te ve v˘vûsce KâT.

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

Co pohladí
Ïenské ucho?

Pánové, poslouchejte a udûlejte ra-

dost sv˘m drah˘m tfiíãtvrtinkám:

- Nejsi unavená? Chvilku si lehni.

- Nepotfiebuje‰ nûco na sebe?

- Co je to pivo?

- Pfiepni si na seriál, ten fotbal hrají

jak ponocní.

- Ví‰, jak já rád vysávám?

- MÛÏu vynést odpadky pfii cestû do

obchodu?

- Na tfiídní schÛzku jdu já, dlouho

jsem tam nebyl.

- Tu kytku jsem ti koupil jen tak, pro

radost.

- Ví‰, Ïe ti ten úães sedí?

- Obûd nemûl chybu, jak jsi to stihla?

- MÛÏu vyzkou‰et tu novou napafiova-

cí Ïehliãku?

- Nechce‰ jít na kafe za kamarádkou?

- Vím, Ïe moderní je nekoufiit. Co 

abych to zkusil?

Îe to pÛjde ztuha? Ale za pokus to

stojí. S nov˘m jarem, s nov˘mi silami

a odhodláním. AspoÀ jste to zkusili.

(Mimochodem - víte, Ïe kaÏdé lidské

embryo bylo nejprve Ïenské?) Si

Keltgrass Band ze Stránského v Bystfiici bezkonkurenãnû nejlep‰í
Kulturní dÛm ve Velké Bystfiici
u Olomouce hostil v sobotu 24. úno-

ra jiÏ podeváté muzikanty regionál-
ních kapel. Na pfiehlídce pod názvem

Regi Banjo zaznûly akordy trampské
písnû, country, folku a bluegrassu.
Na tuto tradiãní pfiehlídku pfiijíÏ-

dí obvykle i v˘znamná muzi-

kantská osobnost. LoÀského 

8. roãníku se napfiíklad zúãastni-

la ãeskobudûjovická legenda

trampské muziky - Miki Ryvola,

bratr jiÏ zemfielého Wabiho, je-

jichÏ písnû se zpívají u táborákÛ

po celém trampském svûtû.

Letos zavítala do Velké Bystfiice

legendární country skupina

Poutníci z Brna, která zpívá pro

milovníky trampského stylu jiÏ

neuvûfiiteln˘ch sedmatfiicet let.

Pfiehlídky Regi Banjo v Bystfiici

se zúãastÀuje pravidelnû také na-

‰e kapela ze Stránského Kelt-

grass Band pod vedením kapelní-

ka Petra Schäfera. Kapelu mnozí

znají také pod zkratkou KGB.

Zapálené muzikanty mohou po-

sluchaãi sly‰et na pravideln˘ch

koncertech v b˘valé hospÛdce ve

Stránském, a to kaÏd˘ poslední

pátek v mûsíci, nebo pfiíleÏitostnû

v Malé Morávce-Karlovû v hos-

pÛdce Ve Srubu, pfiípadnû na

koncertech oblastních kol Porty

i pfii dal‰ích akcích.

Souãasnou podobu kapely má na

svûdomí nûkolikalet˘ v˘voj a ta-

ké, jak je bûÏné i u jin˘ch sku-

pin, stfiídání muzikantÛ. Kapel-

ník Petr Schäfer zaãínal s blue-

grassem, kter˘ ov‰em nebyl pod-

le jeho slov pozdûji tak lákav˘.

Fota: M. Ka‰par

Fota: archiv Keltgrass Bandu
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A tak dal prÛchod vlastním poci-

tÛm. „Do mé du‰e se natrvalo
usadil zvuk pûtistrunného banja
a skotsk˘ch dud. Navíc to v‰e
pod vlivem zku‰eností, kdy jsem
vidûl skvûlé v˘kony kapel hrají-
cích bluegrass nebo irskou hud-
bu v na‰ich horsk˘ch hospÛd-
kách, kde v‰ak náv‰tûvníci po
nûkolika skladbách odcházeli.
Proto jsem se s kapelou vydal po
cestû nazvané keltgrass. Na le-
to‰ním bystfiickém Regi Banju
konãí I. etapa na‰í práce, která
je je‰tû hodnû ovlivnûna blue-
grassovou technikou. V II. etapû
se budeme více vûnovat irské
harmonii a rytmÛm a koneãnû

III. etapa pfiinese cílené kfiíÏení
a vlastní tvorbu,“ fiíká kapelník

KGB Petr Schäfer, kter˘ mÛÏe

b˘t s v˘konem sv˘ch spoluhráãÛ

nadmíru spokojen, protoÏe v sil-

né konkurenci devíti kapel leto‰-

ního roãníku bystfiického Regi

Banja získali prvenství. Druzí

skonãili Pfiátelé a tfietí Domino,

obû kapely pochází z hanácké

metropole Olomouce.

Stráneck˘ Keltgrass Band hraje

ve sloÏení: Petr Dagy Schäfer

(banjo, autoharfa, bodhrán),

Tomá‰ Doktor Kura‰ (housle),

Jan Hnilo (pí‰Èaly, akordeon,

mandolína), Martin Pospí‰il

(housle, mandolína), Martin

MarÈan Mikulec (kytara), Iveta

âalová (bicí, bodhrán) a Jaromír

Kovboj Vrobel (skotské a jese-

nické dudy).  JiKo

Pfiipravované akce Obecnû prospû‰né spoleãnosti Sovinecko ve Stránském:
17. 3. Chalupáfisk˘ gulá‰ek a jamsession 18.00 (klubovna Stránské)

Setkání muzikantÛ a chalupáfiÛ - pfiátel skupiny KGB.

7. - 8. 4. Velikonoãní ateliér 10.00 (klubovna Stránské a okolí)

Ukázky pletení ko‰íkÛ a pomlázek z proutí, zdobení kraslic,

pfiedení na kolovratu a dal‰í.

1. 5. Slavnosti jara 10.00
Vycházka do okolí s praktickou ukázkou sbûru léãiv˘ch bylin.

Kraj opût pomÛÏe stanicím, které se starají o ohroÏená zvífiata
Sto tisíc korun dostane stanice na záchra-

nu handicapovan˘ch dravcÛ a sov ve

Stránském u R˘mafiova (dotace je schvá-
lená - 100 tisíc je v kompetenci rady kra-
je). Stanice na záchranu handicapovan˘ch

dravcÛ a sov Stránské je souãástí areálu

Pradûdovy zahrádky provozovaného

Obecnû prospû‰nou spoleãností Sovinec-

ko. Stanice Stránské se specializuje v˘-

hradnû na dravce a sovy. Ostatní Ïivoãi-

chy pfienechává spolupracujícím stani-

cím, napfi. Zoo na Sv. Kopeãku u Olo-

mouce, pfiípadnû Barto‰ovicím na Mora-

vû. Zafiízení má nonstop provoz, do volné

pfiírody vrací 95 % ptákÛ a je souãástí ná-

rodní sítû záchrann˘ch stanic s pÛsobnos-

tí v Moravskoslezském a Olomouckém

kraji. Její provoz stojí celkovû cca 200 ti-

síc roãnû.

Dal‰ích 600 tisíc korun navrhla rada kra-

je schválit pro tento rok na provoz stanice

v Barto‰ovicích (návrh je‰tû musí projít
zastupitelstvem). Stanice je dostateãnû

známá a stará se o ochranu zvlá‰tû chrá-

nûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ, peãuje o handi-

capovaná zvífiata a realizuje speciální zá-

chranné programy.  

·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK

Pozvánka na velikonoãní v˘stavu
Osadní v˘bor v Janovicích pofiádá v dobû od

19. do 24. bfiezna 2007 velikonoãní v˘stavu.

V̆ stava bude otevfiena od pondûlí do pátku

od 8 - 17 hodin (s polední pauzou od 11.30

do 13.30 hodin) a v sobotu od 13 do 16 ho-

din.

Ke zhlédnutí budou kraslice, perníãky, veli-

konoãní v˘zdoba a obrazy mladého malífie

Václava Pavézy z Janovic. Na v˘stavû budou

tradiãnû k prodeji v˘robky na‰ich Ïen.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni. 

Dá‰a Vogelová

Akce hradu Sovince

První leto‰ní akce na hradû
Stfievíc bílé paní Hortenzie

7., 8. a 9. dubna 2007

Po hradbách vÏdy o svátcích velikonoãních bílá paní

prochází a svÛj ztracen˘ stfievíc hledá. Co asi ãeká dva

flamendry, ktefií stfievíc objeví?

Netradiãní prohlídky hradních zákoutí s mistrem ‰ermu

Petrem Skalick˘m, pohádkov˘mi bytostmi a Pájou.

Hudba stfiedovûku v podání skupiny Ratus Ratus.

Hrad otevfien od 10 do 17 hodin
Délka prohlídky cca 70 minut
Prohlídky kaÏd˘ch 20 minut

Vlevo: mistr ‰ermu Petr Skalick˘, vpravo: by-
tost Pája.
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Seriál

Nebojte se první pomoci (28. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy podle lokalizace - orgánov˘ch systémÛ: Poranûní pohybového aparátu
Pohybov˘ aparát se skládá z kostí, kloubÛ

a svalÛ. Nejãastûj‰ím poranûním svalÛ je po-

hmoÏdûní po nárazu. Poranûné místo je bo-

lestivé, oteklé, b˘vá viditelná modfiina.

Pfii poranûní kloubu dochází k podvrtnutí ne-

bo vymknutí. Podvrtnutí vzniká extrémním

pohybem, pfii nûmÏ se ãásteãnû trhají vazy

a cévy. Kloub je bolestiv˘, otekl˘, uvnitfi se

vytvofií krevní v˘ron. Vymknutí vzniká pfii 

úplném utrÏení vazÛ, kloub není funkãní,

kontaktní plochy se navzájem nedot˘kají.

Zlomenina je poru‰ení kontinuity kosti.

MÛÏe, ale nemusí zasahovat celou ‰ífii kosti.

Zlomená kost mÛÏe zachovat pÛvodní tvar

nebo je rÛzn˘m zpÛsobem deformovaná.

Zlomenina bez poru‰ení kÛÏe je zavfiená, 

otevfiená zlomenina je spojena s ránou.

Zlomeniny pánve a dlouh˘ch kostí dolní

konãetiny jsou spojeny s velk˘mi ztrátami

krve (stehenní kost 1500 ml i více). Jedná se

tedy o váÏné ‰okující úrazy, jeÏ mohou vést

i k ohroÏení Ïivota. Pfii zlomeninách dlou-

h˘ch kostí se tukové kapénky uvolnûné

z kostní dfienû mohou Ïilami dostat do plic

a zpÛsobit tukovou embolii. K jejímu vzniku

pfiispívá zejména pohyb nezafixovan˘ch 

úlomkÛ.

Pfiíãiny: - vût‰inou pfiímé násilí (nárazy, pády).

Pfiíznaky: - bolest; otok; nepfiirozen˘ tvar

a ztráta funkce.

âím je zranûn˘ ohroÏen? Pfii zlomeninách

dlouh˘ch kostí ‰okem a tukovou embolií. Pfii

otevfien˘ch zlomeninách následnou infekcí.

Postup první pomoci:
PohmoÏdûní svalu - pfiikládání studen˘ch

obkladÛ, nevyÏaduje lékafiské o‰etfiení.

Podvrtnutí kloubu - vyzout, chladit, fixovat

elastick˘m obinadlem.

Vymknutí kloubu - nenapravovat, fixovat

v poloze vzniklé úrazem, pfiedat záchranné

sluÏbû.

Zavfiená zlomenina - fixovat provizorní dla-

hou.

Otevfiená zlomenina - sterilnû kr˘t ránu, po-

tom fixovat.

Pfiikládání dlahy: znehybnûn musí b˘t

kloub nad i pod zlomeninou, tomu musí od-

povídat délka dlahy. Pfii zlomeném bérci mu-

sí b˘t znehybnûno koleno i hlezenní kloub.

Dlaha má b˘t plochá bez ostr˘ch hran, nemá

se pfiikládat pfiímo na kÛÏi, pfiiloÏení nesmí

b˘t provázeno brnûním.

Volba materiálu je záleÏitostí improvizace;

dolní konãetinu lze provizornû fixovat pfiivá-

záním ke zdravé.

Fixace zlomeniny a následn˘ transport
zranûného patfií ke standardním úkolÛm

zdravotnické záchranné sluÏby, která má

k dispozici speciální dlahy. V laické první po-

moci pfiichází v úvahu jen provizorní fixace.

âeho chceme docílit? Zabránit ‰oku, sníÏit

bolest a omezit riziko infekce.

Krevní ztráty pfii zlomeninách mohou ohro-

zit Ïivot. Transport nezafixované zlomeniny

dolní konãetiny je poukazem na tukovou em-

bolii. MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Prostor pro firmy a podnikatele

Svûdomí
Pfied pûti lety jsme koupili sibifi-

ské koÈátko, pro radost na‰i, ale

hlavnû vnouãkÛ. Stala se z ní

krásná, milá a spoleãenská koã-

ka. Îila s námi v domû. KaÏdou

náv‰tûvu ‰la pfiivítat i rozlouãit

se s ní. Kdo ji poznal, fiíkal, Ïe je

to paní koãka. BohuÏel nastal

ãas, kdy jsme se s ní museli ne-

ãekanû rozlouãit.

Ráno a naveãer se ráda probûhla

venku, chytila my‰ku a radostnû

se vracela domÛ. AÏ v sobotu 

17. 2. 2007 v podveãer zazvonila

sousedka a fiekla, Ïe na‰e koãiãka

leÏí v lesíku u cesty, pár metrÛ od

domu na Strálecké ulici. V ‰oku

jsem pro ni bûÏela. Ihned jsme ji

pfievezli do veterinární ordinace

MVDr. ·picery. PfiestoÏe byl so-

botní veãer, pfiijel okamÏitû.

BohuÏel byla mrtvá. Pfii prohlídce

zjistil, Ïe ji nûkdo udefiil do hlavy.

A tak zÛstává otázka bez odpo-

vûdi: Kdo byl tak krut˘ a bez-

branné zvífie pfiipravil o Ïivot?

BohuÏel nejvíc ublíÏil sedmileté

vnuãce, která pfii vzpomínce na

koãiãku pláãe a ptá se PROâ?

Jejího rozru‰ení si v‰imla i paní

uãitelka ve ‰kole.

Prosím tímto v‰echny, kdo ‰li

v sobotu 17. 2. 2007 po Strálecké

ulici mezi 17.00 a 17.30 a nûãeho

si v‰imli, o sdûlení. ZároveÀ vy-

slovuji velk˘ dík MVDr. ·pice-

rovi a jeho asistentce za jejich

ãas i cit. Obojí v dne‰ní konzum-

ní dobû moc chybí.

Vyjde na svûtlo, kdo dokázal za-

bít ‰lechtûnou koãku s rodokme-

nem a vzít vnouãátkÛm víru, Ïe

na svûtû jsou v‰ichni lidé hod-

ní...?  D. Ondrová

Letos mÛÏe dát kraj na podporu hospodafiení v lesích aÏ 40 milionÛ
Vlastníci nebo nájemci lesÛ v Moravskoslezském
kraji budou moci v leto‰ním roce opût kraj Ïádat
o finanãní podporu na hospodafiení v lesích.
Letos navíc mohou Ïadatelé poprvé získat do-

tace i na opatfiení k omezení ‰kod zpÛsoben˘ch

kalamitními ‰kÛdci (pfiedev‰ím kÛrovcem).

„Moravskoslezsk˘ kraj podporuje vlastníky
nebo nájemce lesÛ v regionu od roku 2005.
Napfiíklad vloni pro nû uvolnilo zastupitelstvo
více neÏ 16 milionÛ korun, letos uÏ máme v po-
kladnû nejménû 30 milionÛ korun, ãástka se

mÛÏe ale je‰tû zv˘‰it,“ uvedl námûstek hejtma-

na Pavol Luk‰a.

Peníze pÛjdou na obnovu lesÛ po‰kozen˘ch 

imisemi (vliv prÛmyslu na Ïivotní prostfiedí),

na podporu v˘sadby a obnovu lesÛ, na péãi

o lesní porosty, na ekologické a k pfiírodû ‰etr-

né technologie. Novû letos bude kraj dotovat

také opatfiení k omezení ‰kod zpÛsoben˘ch ka-

lamitními ‰kÛdci, pfiedev‰ím kÛrovcem. Je to

reakce na vûtrnou kalamitu, která poãátkem le-

to‰ního roku postihla i lesy v na‰em kraji, po-

lomy jsou ‰kÛdci ohroÏeny mnohem více.

Îádosti o poskytnutí pfiíspûvku je moÏné po-

dávat na odboru Ïivotního prostfiedí a zemû-

dûlství krajského úfiadu v prÛbûhu celého le-

to‰ního roku. Informace jsou na webov˘ch

stránkách kraje www.kr-moravskoslezsky.cz,

Kromû uveden˘ch dotací kraj v roce 2006

podpofiil také protipovodÀová a protierozní 

opatfiení provádûná v lesích (na potocích a fie-

kách) - celkem za 17 milionÛ korun. 

·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK

Ilustraãní foto
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Sport

Zdenûk Doãkálek je drÏitelem titulu Nejlep‰í sportovec kraje 2006
Za úãasti v˘znamn˘ch osobností sportu, hejtmana
Moravskoslezského kraje EvÏena To‰enovského,
námûstkynû hejtmana Jaroslavy Wenigerové
a námûstka ministrynû ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy Ivo Kaderky se v Domû kultury mûsta
Ostravy v úter˘ 6. bfiezna uskuteãnil slavnostní
galaveãer s vyhlá‰ením v˘sledkÛ ankety o nejús-
pû‰nûj‰ího sportovce, sportovkyni, handicapova-
ného sportovce, cviãitele a trenéra Moravsko-
slezského kraje za rok 2006.
Vzácné hosty a více jak tfii desítky ocenû-

n˘ch sportovcÛ, tfii mládeÏnická druÏstva

a pût druÏstev dospûl˘ch pfiivítal v úvodu ve-

ãera sportovní komentátor Petr Vichnar, jenÏ

cel˘ program moderoval. Mezi ocenûn˘mi

v kategorii handicapovan˘ch sportovcÛ byl

i kuÏelkáfi Zdenûk Doãkálek z Tûlov˘chovné

jednoty Jiskra R˘mafiov, kter˘ má na svém

kontû jiÏ fiadu ocenûní - titul mistra âeské re-

publiky tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ, deví-

tinásobného mistra âeské republiky v kuÏel-

kách v kategorii tûÏce postiÏen˘ch a pfiebor-

níka Moravskoslezského kraje. Spolu s han-

dicapovan˘mi Ivanem Karabcem ze sportov-

ního klubu ST Havífiov, reprezentantem âR

ve stolním tenise, a Milanem Kubalou, atle-

tem a drÏitelem stfiíbrné medaile z mistrov-

ství Evropy v hodu diskem ze Sportovního

klubu zdravotnû postiÏen˘ch sportovcÛ

Fr˘dek-Místek, pfievzal Zdenûk Doãkálek 

ocenûní z rukou námûstkynû hejtmana

Jaroslavy Wenigerové a ãlenky Rady Mo-

ravskoslezského kraje Dagmar Adamové.

„Je to pro mû velká ãest, Ïe jsem se ocitl zde
na krajském pfiedávání ocenûní tûm nejlep-
‰ím, ale za to, Ïe jsem tady, bych chtûl pfiede-
v‰ím podûkovat pfiedsedovi TJ Jiskra R˘ma-
fiov Franti‰ku Pohankovi a také du‰i r˘ma-
fiovské kuÏelny ZdeÀku Dûdáãkovi,“ fiekl

skromnû bezprostfiednû po slavnostním veãe-

ru Zdenûk Doãkálek.

Z b˘valého okresu Bruntál pfievzal ocenûní

v kategorii mládeÏe jednotlivcÛ také cyklista

a cyklokrosafi Lubomír Petru‰ (ACS Drak

Vrbno).

Ze znám˘ch osobností byl v kategorii cviãi-

telÛ a trenérÛ ocenûn trenér ãeské hokejové

reprezentace Alois Hadamczik (HC Slezan

Opava) nebo v kategorii dospûl˘ch jednot-

livcÛ skokan na lyÏích Jakub Janda. Ocenûní

za celoÏivotní práci bylo pfiedáno cviãitelce

TJ Sokol Moravská Ostrava Olze Bubení-

kové a Cenu hejtmana Moravskoslezského

kraje za nejhodnotnûj‰í sportovní v˘kon ro-

ku 2006 pfievzal z rukou EvÏena To‰enov-

ského David âech, kter˘ dne 7. 8. 2006 jako

první plavec âR pfieplaval kanál La Manche

obûma smûry v ãase 19.54. Hejtman To‰e-

novsk˘ uvedl do pomyslné sínû slávy také b˘-

valého olympionika v zápasu fieckofiímsk˘m

stylem Vítûzslava Máchu (OH 1968 10., OH

1972 1., OH 1976 2., OH 1980 6. místo, nej-

lep‰í sportovec republiky 1974, 1977).

Na slavnostním galaveãeru vystoupila fiada

umûlcÛ a zpûvákÛ, mimo jiné Franti‰ek

Nedvûd, skupina Femme Fatale, Ewa Farná -

objev roku 2006 v soutûÏi Zlat˘ slavík, Iva

Frühlingová, dále se pfiedstavili ãlenové bo-

jového umûní ‰koly Taekwon-Do ITF

z Fr˘dku-Místku ãi moderní gymnastky

z Havífiova.

Na závûr slavnostního veãera podûkoval

hejtman EvÏen To‰enovsk˘ v‰em, ktefií se

zaslouÏili o to, Ïe sportovní v˘kony jsou ãím

dál v˘raznûj‰í a lep‰í. „Chci podûkovat v‰em
tûm bezejmenn˘m, ktefií stojí v pozadí, ale
pfiitom se v˘raznû zaslouÏili o to, Ïe dne‰ní
ocenûní sportovci stáli zde na pódiu. Dûkuji
v‰em rodiãÛm, ktefií pfiivedli své dûti - na‰e
nejmlad‰í nadûje - ke sportu. Ale chtûl bych
také podûkovat v‰em, ktefií pomáhají ekono-
micky, aÈ se jiÏ jedná o kolektivy a firmy ne-
bo jednotlivce. Chtûl bych popfiát v‰em spor-
tovcÛm, aby se va‰e fiady pro hodnocení to-
hoto leto‰ního roku dále roz‰ífiily o dal‰í
mistry republiky, Evropy a pfiípadnû i svûta
a mohli jsme se pak vámi chlubit a b˘t hrdi
na to, co na‰i lidi dovedou. ProtoÏe ve spor-
tu platí víc neÏ v jin˘ch lidsk˘ch aktivitách,
Ïe tûch, co dûlají aktivnû sport, je mnoho, ale
tûch, co pak stojí na tom pódiu, je stra‰nû
málo. A k úspûchu vede velmi klikatá cesta.
Zkuste si b˘t nûkdo mistrem svûta v dne‰ním
sloÏitém svûtû. Je‰tû jednou za nás dûkuji
vám v‰em sportovcÛm a pfieji pfiedev‰ím pev-
né zdraví, bez toho sport dûlat nejde.
Pfiijmûte je‰tû jednou blahopfiání a dûkuji
v‰em, ktefií pomohli, abychom mohli na‰e
sportovce ocenit,“ dodal na závûr hejtman

To‰enovsk˘. JiKo

Zdenûk Doãkálek pfiebírá ocenûní

Mezi ocenûn˘mi byl i trenér národního t˘mu
hokejistÛ âR Alois Hadamczik

Legenda ãeského folku Franti‰ek Nedvûd

Ocenûní v kategorii handicapovan˘ch spor-
tovcÛ Cenu hejtmana kraje pfievzal David âech

Do pomyslné sínû slávy uvedl EvÏen To‰e-
novsk˘ b˘valého olympionika V. Máchu
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Desetibojafii navzdory mírné zimû vyjeli do bílé stopy
Tak trochu ve stínu probíhajícího

MS v klasickém lyÏování v japon-

ském Sapporu se konala ‰está dis-

ciplína R˘mafiovského desetiboje

- bûh na lyÏích. Leto‰ní zima si

s organizátory této disciplíny dost

zala‰kovala. Hrozilo, Ïe se bude 

opakovat situace z 22. roãníku

v roce 1998, kdy do‰lo na náhrad-

ní disciplínu - ‰ipky. V zákulisí do-

cházelo k boufiliv˘m diskuzím,

která disciplína by pfiípadnû letos

nahradila bûh na lyÏích. Chladno-

krevn˘ Ivan Sovi‰, hlavní organi-

zátor této disciplíny, v‰ak na chlup

pfiesnû vystihl ideální ãas a pozval

v‰echny desetibojafie na Skfiítek,

kde byly v sobotu 3. bfiezna 2007

pro tuto disciplínu pfiímo ideální

podmínky - poãasí v˘borné, snû-

hové podmínky dobré, traÈ upra-

vená, organizace bezchybná, úãast

bohuÏel slab‰í. Se‰lo se pouze 

28 nejskalnûj‰ích pfiíznivcÛ, které

nezlomil fakt, Ïe nemají natréno-

váno, a odolali leto‰ní zimu pfiejí-

címu gauãingu.

S mázou se v‰ichni vypofiádali do-

bfie, kdo si nevûdûl rady, pouÏil

precizních sluÏeb servismana Jar-

dy Lachnita. Spoleãné starty pfii-

daly na atraktivnosti. Jako první

byli vpu‰tûni na start muÏi katego-

rie A a B, které ãekaly dva okruhy

3km trasy. Pût minut po nich star-

tovaly zb˘vající kategorie, a to

muÏi C, Ïeny A a B, které mûly

pfied sebou jeden okruh. Na trati se

kategorie promíchaly, ale do cíle

dobûhli v‰ichni, spokojeni se sv˘-

mi v˘kony. Nejvût‰í potlesk si

v cíli vyslouÏili Josef Dfievo 

(72 let) a Milu‰ka Koneãná 

(63 let). Oba se v cíli pochlubili,

Ïe traÈ projeli bez jediného pádu.

Za dobrou organizaci, rychl˘ spád

závodu a v˘born˘ hork˘ ãaj patfií

dík manÏelÛm Sovi‰ov˘m, sekun-

dantu u ãasomíry Rudovi Heisi-

govi, za pfiedvedené v˘kony dese-

tibojafiÛm, za povzbuzení pfiíbuz-

n˘m a kamarádÛm. V‰echny vel-

mi potû‰il i pfiístup Vojty Smetany,

kter˘ aã letos není aktivním úãast-

níkem desetiboje, pfiijel na kole

povzbudit a pomoci v obãerstvo-

vací stanici.

A jak tedy dojeli závodníci v jed-

notliv˘ch kategoriích? Za svÛj v˘-

kon si zaslouÏí zvefiejnit v‰ichni:

MuÏi A: MuÏi B: MuÏi C: Îeny A: Îeny B:

1. Sovi‰ I. Koláfi Pavel Sovi‰ I. Holubová E. Pitorová M.

2. SvatoÀ P. Lachnit J. Hrdina V. Cisariková H. Jurá‰ová A.

3. Rektofiík B. Svedoník J. Dfievo J. Hájková H. Egidová J.

4. Hnilo Jifií Hofman J. Koneãn˘ A. Îáková M. ·opíková I.

5. Toman K. Egida M. Koneãná B.

6. Jaro‰ J. Kfiimsk˘ L.

7. Koneãn˘ P

8. Holub P.

9. Chalcafi M.

Teì uÏ se na‰e my‰lenky upírají k dal‰ímu

mûfiení sil. Koneãnû jsme se doãkali otev-

fiení krytého bazénu v Bfiidliãné, a tak zmi-

zela dal‰í chmura z tváfií organizátorÛ, kde

uspofiádat tuto disciplínu. Kryt˘ bazén má-

me pronajat˘ v sobotu 31. bfiezna 2007

v dobû od 11 do 12 hodin. Pfiijìte si zapla-

vat.

A jak vypadá prÛbûÏné pofiadí po ‰esti disciplínách?

MuÏi A: Hnilo Jifií Koneãn˘ Petr Sovi‰ Ivo

MuÏi B: Hofman Jaroslav Lachnit Jaroslav Egida Miroslav

MuÏi C: Koneãn˘ Antonín Dfievo Josef Sovi‰ Ivan

Îeny A: Cisariková Hana Holubová Eva Îáková Marcela

Îeny B: Jurá‰ová Alena Egidová Jana Pitorová Marie

Pfiipravila Alena Jurá‰ová

Zápasy ledního hokeje mlad˘ch nadûjí
V sobotu 24. 2. hráli Ïáci 7. tfiíd v zá-

pasu proti Uniãovu a utkání skonãilo

7:4. Za domácí skórovali: D. ·a‰inka

2x, T. Adamec, T. Heider 1x.

V nedûli 25. 2. hráli nejmen‰í nadû-

je 3. tfiídy v utkání proti Hornímu

Bene‰ovu s v˘sledkem 12:2. Domá-

cí stfielci: Caga‰ík 5x, Ry‰ka 5x,

Pavlík 2x.

V úter˘ 27. 2. se utkali Ïáci 5. tfiíd

proti TJ Bruntál. Na‰im se nedafiilo

a prohráli 9:5. Za R˘mafiov skórova-

li: Îváãek 3x, Pavlík, Vosyka 1x.

V pátek 2. bfiezna bylo odehráno ut-

kání nejmen‰ích nadûjí - 3. tfiíd

Horní Bene‰ov proti R˘mafiovu

s v˘sledn˘m skóre 1:14. Na‰i mladí

„bombefii“ - Caga‰ík 5x, Ry‰ka 3x,

Vosyka 2x, Kaláb 2x, Suchánek 1x,

Zahradník 1x.

Jak je vidût z koneãn˘ch v˘sledkÛ,

r˘mafiovská druÏstva v leto‰ním roã-

níku neoslnila. AÈ se to t˘ká druÏ-

stva TJ Jiskra R˘mafiov ve skupinû

A, tak i Grizzlies a MedvûdÛ ve sku-

pinû B. Jifií Slováãek

Foto: Radek Koláfi
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Prodej nemovitosti ve vlastnictví âeské spofiitelny, a. s.

R˘mafiov, námûstí Míru 5
prostfiednictvím Realitní spoleãnosti âeské spofiitelny, a. s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3.

Nabídky na koupi dle podmínek prodeje musí b˘t doruãeny po‰tou nebo osobnû pfiedány

na v˘‰e uvedenou adresu nejpozdûji do 23. 4. 2007 do 15.00.

BliÏ‰í informace o pfiedmûtu a podmínkách prodeje je moÏno obdrÏet zdarma

na v˘‰e uvedené kontaktní adrese, na stránkách www.rscs.cz nebo na tel.: 800 227 227.

1. roãník R˘mafiovské hokejové ligy je minulostí
Oddíl LH TJ Jiskra R˘mafiov ukonãil první roã-

ník R˘mafiovské ligy na umûlé ledové plo‰e v se-

zónû 2006 - 2007. Suverénním vítûzem se stalo

druÏstvo Slovanu R˘mafiov vedené kapitánem

Miroslavem Mervou ml. Zato boj o druhou a tfie-

tí pfiíãku byl vyrovnan˘ aÏ do samého konce.

O tento post bojovala druÏstva Ferdovi Tygfii,

Medvûdi a Grizzlies. Z bojÛ vy‰lo nakonec vítûz-

nû druÏstvo Ferdovi Tygfii (2. místo), Grizzlies

získali 3. místo a Medvûdi 4. místo - viz tabulku.

Nejlep‰ím stfielcem R˘mafiovské ligy se stal

Pavel Merva ze Slovanu. Závûrem lze konstato-

vat, Ïe soutûÏ R˘mafiovské ligy, i pfies urãité ne-

dostatky a problémy t˘kající se ledové plochy

a organizace, probûhla dobfie. JiÏ nyní se hokeji-

sté tû‰í na dal‰í roãník.

Závûrem bychom chtûli podûkovat v‰em zúãast-

nûn˘m druÏstvÛm a také v‰em dobrovoln˘m pra-

covníkÛm, ktefií mûli s hokejem nûco spoleãného

a byli velmi nápomocni. Velké díky patfií také

v‰em rozhodãím. Martin Ftáãek

Tabulka stfielcÛ R˘mafiovské ligy:
poãet druÏstvo

1. Merva Pavel 25 Slovan

2. Ftáãek 22 Ferdovi Tygfii

3. ·imko ml. 17 Ferdovi Tygfii

4. Svozílek 14 Horní Mûsto

5. ·imko ml. 13 Slovan

6. La‰ák 12 Slovan

7 - 9. Pospí‰il 11 Grizzlies

Sadovsk˘ 11 Medvûdi

DoleÏel 11 Horní Mûsto

Studio Sport a zdraví R˘mafiov
15 let Studia SaZ - 5 let sportovního klubu

zve na
AKADEMII

sál kina - 30. 3. 2007
v 17 hodin

vstupné dobrovolné
- provedeme vás historií studia

- zacviãí vám nejmen‰í Beru‰ky i nejstar‰í cviãenky studia

- závodní sestavy pfiedvedou pfiebornice kraje, finalistky MâR

i vicemistrynû âR

- jako hosté zacviãí dûti z M·

Cviãí celé mûsto: sportovní tradice,
která má své stálé pfiíznivce

V sobotu 17. února probûhla v tûlocviãnû na Hornomûstské ulici akce

Cviãí celé mûsto. Sobotní dopoledne si cviãením zpfiíjemnily tfii desít-

ky Ïen z R˘mafiova a nejbliÏ‰ího okolí. Pozvání pfiijala instruktorka 

aerobiku Ivana KoÏmínová z Havífiova, která si pro nás pfiipravila dvû

velice pûkné cviãební hodiny. První hodina na zahfiátí byla v taneãním

rytmu, choreografie pfiíjemnû plynule navazovala z jednoho pohybu

do druhého, takÏe si ji cviãenky prostû nemohly jinak neÏ bájeãnû 

uÏívat. Pfiestávka byla velmi pfiíjemn˘m kulturním záÏitkem.

Taneãní vystoupení Terezky Valové a Îanety Szapowalové, které tré-

nuje Alena Tome‰ková, nás pfiíjemnû naladilo na dal‰í hodinu, která

nabrala na otáãkách. Byla to posilovací hodina, pfii které jsme vyuÏi-

ly stepy (bed˘nky) a posilovací gumy. Hodina nebyla vÛbec jedno-

duchá, ale cviãenky se s ní náleÏitû popraly a sklidily na‰e uznání.

Tombola byla pfiíjemnou teãkou za sportovním dopolednem.

Dûkujeme v‰em zúãastnûn˘m, v‰em, kdo se zaslouÏili o hladk˘ prÛ-

bûh akce a za dárky do tomboly.

Tû‰íme se na dal‰í sportovní setkání. Alena Jurá‰ová

Ilustraãní fotoFoto: archiv Studia Sport a zdraví
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Konference komunitních ‰kol v Ostravû
V pondûlí 5. bfiezna 2007 se

v kongresovém sále hotelu Har-

mony v Ostravû konala závûreãná

konference projektu Moravsko-

slezského kraje „Podpora rozvoje

komunitních ‰kol“. Projekt spolu-

financovan˘ Evropskou unií je

zamûfien na otevfiení a zpfiístupnû-

ní ‰kol tak, aby poskytovaly

vzdûlávací, kulturní, sociální

a dal‰í aktivity pro ‰irokou vefiej-

nost. Komunitní centra jsou rov-

nomûrnû rozloÏena po celém kra-

ji, v na‰em regionu je komunitní

‰kolou Gymnázium R˘mafiov. Na

pozvání fieditelky gymnázia Mgr.

Zdeny Kovafiíkové se konference

zúãastnili také pfiedstavitelé mûs-

ta a zástupci v˘znamn˘ch regio-

nálních zamûstnavatelÛ.

Osm krajsk˘ch stfiedních ‰kol

(Obchodní akademie Orlová,

Gymnázium a Stfiední odborná

‰kola Nov˘ Jiãín, Gymnázium

Vítkov, Gymnázium R˘mafiov,

Stfiední ‰kola prÛmyslová Krnov,

Stfiední ‰kola prÛmyslová a umû-

lecká Opava, Stfiední ‰kola Odry

a Obchodní akademie a Stfiední

zemûdûlská ‰kola Bruntál) pro-

‰lo v loÀském roce stavebními 

úpravami - samostatné, dobfie

vybavené a bezbariérovû upra-

vené prostory jsou jednou z pod-

mínek úspû‰ného fungování pro-

jektu. KaÏdou komunitní ‰kolu

tvofií samostatná v˘uková uãeb-

na, studovna, kanceláfi. Centra

jsou vybavena poãítaãi a dal‰ími

didaktick˘mi pomÛckami. KaÏ-

dé centrum má svého koordiná-

tora, kter˘ bude zaji‰Èovat spoje-

ní s obcí, firmami v místû, zá-

jmov˘mi sdruÏeními, nezisko-

v˘mi organizacemi a profesními

komorami a má za úkol starat se

o aktuální nabídku akcí. Infor-

mace o moÏnostech budou ‰koly

mít mj. na spoleãném webu

(http://profesne.obaka.orlova.cz),

vyti‰tûné uÏ mají i letáãky a in-

formace budou vycházet v míst-

ním tisku. Komunitní centrum

pfii Gymnáziu R˘mafiov zahajuje

svou ãinnost slavnostní konfe-

rencí a vernisáÏí v pátek 23. bfiez-

na 2007.

„Cílem v âesku zatím ojedinûlé-
ho projektu bylo zpfiístupnit na‰e
‰koly nej‰ir‰í vefiejnosti, promû-

nit je v centra vzdûlávání, spole-
ãenského i kulturního Ïivota pro
obyvatele v okolí. Znamená to
nejen roz‰ífiení vzdûlávacích pfií-
leÏitostí ve ‰kolách, ale také pro-
pojení prvotního a dal‰ího vzdû-
lávání. ·koly nabídnou více
vzdûlávacích mnoÏností, jejich
pedagogové roz‰ifiují své aktivity
v oblastech sociální, kulturní i ji-
n˘ch pro v‰echny obãany v pfií-
slu‰ném mûstû. Vzniklá komunit-
ní centra pfiispûjí k celoÏivotní-
mu vzdûlávání, ale také pomo-
hou zaãlenûní sociálnû ohroÏe-
n˘ch skupin obyvatel. ·kola je
v kaÏdé obci pfiirozen˘m centrem
vzdûlávání - a z toho projekt vy-
cházel,“ fiekla námûstkynû hejt-

mana kraje pro oblast ‰kolství

Jaroslava Wenigerová ve svém

úvodním vystoupení na konfe-

renci v Ostravû. 

DÛleÏit˘m pfiínosem projektu je

také spolupráce a obohacení ãin-

nosti mezi ‰kolami, které si tak

budou pfiedávat zku‰enosti, vy-

mûÀovat kurzy a lektory, a ne-

hodlají si navzájem konkurovat.

Potvrzovali to také fieditelé ‰kol,

které se projektu úãastní, pfii

sv˘ch prezentacích. „Komunitní
vzdûlávací centra jsou otevfiená
obãanÛm pfiíslu‰ného mûsta a je-
ho okolí. Tomu odpovídá i pest-
rost jejich nabídky: Poskytnou
dal‰í vzdûlávání - jazykové, po-
ãítaãové (mj. i kurzy poãítaãové
gramotnosti pro nezamûstnané
nebo seniory), rekvalifikaãní,
odborné, sociální, zájmové,
slouÏí jako ‰kolicí centra, pro
pfiedná‰ky, besedy, setkání, vol-
noãasové programy, ale také pro
v˘stavy, soutûÏe a pfiehlídky.
Vzhledem k nabídce jsou komu-
nitní ‰koly urãeny opravdu ‰ir‰í
cílové skupinû: nezamûstnan˘m,
rodiãÛm, seniorÛm, matkám
s dûtmi, zamûstnancÛm úfiadÛ,
podnikÛ, rekvalifikantÛm, národ-
nostním men‰inám, zdravotnû
handicapovan˘m lidem, absol-
ventÛm ‰kol a dal‰ím,“ pfiiblíÏila

námûstkynû Jaroslava Wenige-

rová s tím, Ïe ‰koly dnes nabíze-

jí pfiedná‰ky a kurzy zdarma

a chtûly by získat dal‰í podporu

EU tak, aby kurzy nemusely vÛ-

bec zpoplatÀovat. -ona-

Nejste je‰tû pfiipojeni na novou
nebo stávající kanalizaci?!

Provádíme:
- kompletní pfiipojení

objektÛ (rodinn˘ch

domkÛ,  prÛmyslov˘ch

objektÛ apod.)

- v˘kopové práce,

montáÏ, napojení

na hlavní fiad, terénní

úpravy a vypracování

protokolu o zkou‰ce

tûsnosti (nutného

ke kolaudaci)

Ve‰keré formality
- vytyãení stávajících sítí, povolení

k pfiekopu cest apod.

- vyfiídíme za vás!

Dále provádíme vodovodní a elektrické pfiípojky
a vnitfiní elektroinstalace vãetnû revizních zpráv.

Al Invest Bfiidliãná, a. s., prodá:
10 ks dfievûn˘ch staviteln˘ch stolÛ ...... 300 Kã/ks

2 ks mobilních bunûk ..... 25 000 Kã/ks

3 ks elektrick˘ch psacích strojÛ JatraÀ ..... 300 Kã/ks

2 ks elektrick˘ch psacích strojÛ Optima 202 ..... 300 Kã/ks

3 ks elektrick˘ch psacích strojÛ Optima SP 24 ..... 400 Kã/ks

4 ks mechanick˘ch psacích strojÛ Robotron 24 ..... 200 Kã/ks

5 ks osobních poãítaãÛ Deskpro 2000 ..... 500 Kã/ks

Kontakt na telefonu: 554 222 632 nebo 602 572 057
(V‰echny ceny jsou uvedeny bez DPH)

Kanalizaãní pfiípojky

Kontakt:
Pavel Pokorn˘, Opavská 18, R˘mafiov

Tel.: 608 830 881
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 30. 3. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 22. 3. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

06/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ

INVESTICE

Soukromá fiádková inzerce
Prodej

• Prodám druÏstevní byt 1+1 (30m2) v zatepleném panelovém domû

na ulici Pfiíkopy. Byt je vybaven vestavûn˘mi skfiínûmi. Dal‰í infor-

mace na tel.: 602 436 341.

Penzion Zastávka opět v provozu

Provozní doba:

pondûlí - ãtvrtek
8.00 - 20.00

pátek a sobota
8.00 - 22.00 i déle

nedûle
8.00 - 19.00

Nabízíme:
- gurmánské speciality

domácí kuchynû
- menu od 55 Kã,

v˘bûr ze tfií jídel
- svatební hostiny
- narozeninové párty
- smuteãní hostiny

Motorest a penzion „Zastávka“, Žďárský Potok č. 63

zve k návštěvě a příjemnému posezení

Kontaktní tel.: 605 238 087
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·koda Octavia TDi, CZ, servis, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, rádio, cent-
rál, el. ‰íbr, PC, zám. fiad. páky, mlh.,
el. okna a zrc. Cena: 149 900 Kã.

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

·koda Favorit 135 LXi, CZ,
taÏné, r. v. 1994, rádio, stfie‰-
ní okno, taÏné, zadní stûraã,
el. okna. Cena: 24 900 Kã.

Audi A4 2.5,132 kW, Quattro, r. v.
2001, 6 x airbag, ABS, ESP, senzor
brzd, ASR, rádio, imob., pos. fiíz., PC, el.
v˘b., centrál, CD. Cena: 339 900 Kã.

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 329 900 Kã bez DPH.

Citroen Xsara 1.6i 16V, CZ, r. v.
2001, 4x airbag, ESP, ABS, rádio,
senzor brzd, posil. fiíz., PC, el. zrc., el.
v˘bava, centrál. Cena: 169 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 109 900 Kã.

BMW 525TD 85kW, r. v. 1999, 6x air-
bag, ABS, rádio a CD, PC, multif. vo-
lant, taÏné, temp., senzor brzd, el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 189 900 Kã.

Citroen Berlingo 1.9D, CZ, 5 míst,
r. v. 1997, imob., el. okna, cent-
rál, zadní stûraã, rádio, posilovaã
fiízení. Cena: 114 900 Kã.

Suzuki Jimny 1.3,1. maj., CZ, r. v.
1999, 2x airbag, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., zadní stûraã, uzávûrka dif.,
el. zrc., centrál. Cena: 139 500 Kã.

·koda Fabia 1.2, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2003, 2x airbag, ABS, rá-
dio, CD, posil. fiíz., taÏ., zám. fiad.
páky, zad. stûr. Cena: 169 900 Kã.

Fiat Bravo 1.6 16V 100, r. v.
1998, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, mlhovky, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 84 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9TDi, 85kW, 1. maj.,
r. v. 2001, 4x airbag, ABS, el. okna
a zrcátka, senzor brzd, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 265 900 Kã.

VW Caddy TDi, CZ, 1. maj., r. v.
2006, 4x airbag, ABS, rádio + CD,
el. v˘bava, PC, taÏné, senzor brzd,
centrál a dal‰í. Cena: 599 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, 2x air-
bag, ABS, ASR, PC, vyhfi. zrc., mlhov-
ky, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
aut. pfievodovka. Cena: 229 900 Kã.

· Fabia Comfort, 50 kW, servis, r. v.
2000, 2x airbag, rádio, centrál, po-
sil. fiíz., PC, teplomûr, zám. fiad. pá-
ky, el. okna. Cena: 139 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 219 900 Kã.

Renault Clio 1.4i, r. v. 1999, 2x air-
bag, ABS, rádio, el. okna, PC, cent-
rál, zadní stûraã, el. zrcátka, dûlená
zadní sedadla. Cena: 98 900 Kã.

Citroen Saxo 1.1i, 5dvefi., r. v.
1998, airbag, rádio, zadní stûraã,
tónovaná skla, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 64 900 Kã.

Volkswagen Bora 85 kW, r. v.
2000, 4x airbag, ASR, ABS, rádio,
el. v˘bava, senzor brzd, imob., po-
sil. fiíz., centrál. Cena: 194 900 Kã.

Volkswagen Passat 1.9TDi, 81 kW,
4x4, 1. maj., r. v. 1998, 4x airbag,
ABS, el. ‰íbr, vyhfi. zrc., centr. zam., el.
okna a zrcátka. Cena: 194 900 Kã.

Citroen C5 2.0HDi, 80kW, 1. maj.,
r. v. 2002, 8x airbag, ESP, ASR, ABS,
rádio, el. v˘bava, PC, centrál, senzor
brzd a dal‰í. Cena: 249 900 Kã.

Renault Mégane 1.6, 55kW, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, mlhovky, el. okna,
centrál. Cena: 89 900 Kã.

Fiat Dobló cargo 1.6,76 kW, 1. maj.,
CZ, r. v. 2002, airbag, rádio, centrál,
posil. fiíz., taÏné, zad. stûraã, mlh., 
imob., el. okna. Cena: 179 900 Kã.

Opel Frontera 2.5 TDS, r. v. 1998,
2x airbag, rádio, posil. fiíz., taÏné,
imobilizér, alarm, el. okna a zrcát-
ka. Cena: 219 900 Kã.

KLIMAKLIMA AUTOMAT

AUTOMAT

DIESEL 4X4 4X4

4X4

DIESEL DIESEL DIESEL

DIGI KLIMA

KLIMAKLIMA 6 RYCHLOSTÍKLIMA

LPG

LPG

KLIMAKLIMA

DIESELDIGI KLIMA KLIMA

DIESELDIGI KLIMA DIESEL

DIESEL 5 MÍST

DIESEL

DIESEL

NAJETO 48 TIS. KM

NAJETO 35 TIS. KM
TOP STAV

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY


