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Osadní v˘bory informují Pozvánka Sovinecka, o. p. s.

Ve Stránském se pustili do jarního úklidu
V sobotu 14. dubna se z podnûtu Obecnû pro-

spû‰né spoleãnosti Sovinecko ve Stránském

se‰ly dvû desítky místních obyvatel, chatafiÛ

a chalupáfiÛ, aby uklidily obecní pozemek -

parãík u kostela sv. Katefiiny. „Po nûkolika le-
tech parãík zase vypadá dÛstojnû, navíc se ta-
to plocha stává velmi atraktivní a zajímavou
nejen z hlediska aktivit Sovinecka, o. p. s., ale
také pro dal‰í organizace pÛsobící ve
Stránském,“ sdûlil k sobotní brigádní iniciati-

vû fieditel Sovinecka, o. p. s., Petr Schäfer,

kter˘ pro brigádníky zajistil také obãerstvení.

V loÀském roce se na tûchto místech kona-

la napfiíklad oslava zaloÏení obce Stránské-

ho (686 let) s odhalením nové informaãní

tabule o historii obce, kterou nechalo vyro-

bit Obãanské sdruÏení Stránské za finanãní

podpory mûsta R˘mafiova. Novou tabuli

slavnostnû odhalil starosta R˘mafiova Petr

Klouda.

V leto‰ním roce je‰tû parãík poslouÏí napfií-

klad k oslavû Dne dûtí, která se uskuteãní 

2. ãervna pro v‰echny dûti z okolních obcí.

„Chtûli bychom toto místo zároveÀ vyuÏít
k vesnické pouti pfii pfiíleÏitosti m‰e, která
se v kostele sv. Katefiiny koná v den jeho vy-
svûcení. Termín bohosluÏby urãuje místní
církev a dosud jej neznáme,“ doplnil dále

Petr Schäfer, kter˘ pfiislí-

bil, Ïe s termínem této

akce bude vefiejnost vãas

obeznámena.

Brigádnické akce ve Strán-

ském organizuje Sovinec-

ko, o. p. s., jiÏ nûkolik let.

Loni dobrovolníci vyãis-

tili napfiíklad okolí komu-

nikace vedoucí ze

Stránského do R˘mafiova.

„Dnes to tam ov‰em vy-
padá, jako bychom vÛbec
Ïádn˘ úklid neprovádûli,“
dodal zklamanû Petr Schä-

fer a ujistil, Ïe v tûchto 

iniciativách chtûjí pokra-

ãovat. JiKo

Za kouzlem bylin
P¤IJEëTE DO STRÁNSKÉHO A POZNEJTE KOUZLO

BYLIN, KTERÉ SI ZÁROVE≈ MÒÎETE P¤I NENÁROâ-

NÉ NAUâNÉ VYCHÁZCE NASBÍRAT ZA DOPROVODU

ZNALCÒ, MANÎELÒ DVO¤ÁâKOV¯CH.

SRAZ JE V ÚTER¯ 1. KVùTNA V 10 HODIN U KLU-

BOVNY SOVINECKA, O. P. S., VE STRÁNSKÉM.

SOUâÁSTÍ EXKURZE BUDE TRADIâNÍ ODEMYKÁNÍ

STUDÁNKY VE STRÁNSKÉM A P¤IVÍTÁNÍ JARA NA

HORÁCH, V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH SE POSTAVÍ

MÁJKA A BUDE P¤IPRAVENO BOHATÉ OBâERSTVENÍ.

(V P¤ÍPADù NEP¤ÍZNIVÉHO POâASÍ BUDE P¤IPRAVEN

NÁHRADNÍ PROGRAM S PROMÍTÁNÍM V KLUBOVNù.)
JIKO

Mimofiádn˘ úspûch ÏákÛ základní ‰koly
Ve stfiedu 4. dubna se v Bruntále

konalo okresní kolo fyzikální 

olympiády. Tato olympiáda má

dlouholetou tradici a vypisuje se

v nûkolika kategoriích dle vûku

ÏákÛ. Kategorie A, B, C a D jsou

urãeny pro stfiední ‰koly. Kate-

gorie E je urãena pro Ïáky 9. roã-

níkÛ Z· a kvarty vícelet˘ch gym-

názií, kategorie F pro Ïáky 8. roã-

níkÛ Z· a tercie gymnázií, kate-

gorie G pro Ïáky 7. roãníkÛ a se-

kundy gymnázií (tzv. Archime-

diáda).

Ze Základní ‰koly R˘mafiov do 

okresního kola postoupili Lenka

Dokoupilová (kat. E) a Petr Ko-

Àárek (kat. F). V silné konkurenci

ãtyfi gymnázií a tfií základních

‰kol oba na‰i Ïáci získali 1. místo

ve své kategorii. Lenka navíc po-

stupuje do krajského kola. (Z ka-

tegorie F se nepostupuje.)

Kromû jiÏ zmínûné olympiády

se Lenka i Petr od 7. tfiídy úãast-

ní celostátní soutûÏe Fyzikální

korespondenãní semináfi, kter˘

probíhá po cel˘ ‰kolní rok.

SoutûÏ má pût sérií po pûti pfií-

kladech. Tyto pfiíklady nûkdy
svou nároãností pfievy‰ují úro-

veÀ základní ‰koly a jsou pro nû

v˘bornou prÛpravou na dal‰í

soutûÏe.

Z dfiívûj‰ích Lenãin˘ch úspû-

chÛ mÛÏeme jmenovat 3. místo 

v okresním kole Archimediády

a loÀské 2. místo v okresním kole

fyzikální olympiády. Ve Fyzikál-

ním korespondenãním semináfii

obsadila loni 8. místo v kraji, letos

aspiruje na vítûzku âR. Kromû to-

ho sbírá prvenství ve v‰ech mate-

matick˘ch a logick˘ch soutûÏích,

které probíhají na na‰í ‰kole.

Rozhodla se studovat na gymná-

ziu a v budoucnu se chce zamû-

fiit na pfiírodovûdné obory.

Petr se loni zúãastnil okresního

kola Archimediády, kde vybojo-

val vynikající 2. místo, ve Fyzi-

kálním korespondenãním seminá-

fii se umístil na 4. místû v kraji.

I on obsazuje pfiední pfiíãky v rÛz-

n˘ch matematick˘ch soutûÏích

pofiádan˘ch na‰í ‰kolou.

Lence i Petrovi upfiímnû blaho-

pfiejeme a dûkujeme za v˘bornou

reprezentaci na‰í ‰koly a tím i na-

‰eho mûsta. Lence drÏíme pûsti

a pfiejeme mnoho zdaru v kraj-

ském kole. Mgr. Jana Lounová
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Aktuálnû z mûsta

Na podporu kulturních a zájmov˘ch sdruÏení pÛjde 100 tisíc
V pondûlí 16. dubna se uskuteãnilo zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali

celkem dvaa‰edesát usnesení, z nichÏ pûta-

dvacet mûlo charakter doporuãení pro jedná-

ní zastupitelstva mûsta.

Rada mûsta schválila zprávu o hospodafiení

a rozdûlení hospodáfiského v˘sledku spoleã-

nosti Teplo R˘mafiov, s. r. o., za rok 2006

a schválila plán investic této spoleãnosti na

rok 2007.

Radní schválili v souladu s § 27 a násl. zá-

kona ã. 250/2000 Sb. rozdûlení hospodáfi-

sk˘ch v˘sledkÛ za rok 2006 pfiíspûvkov˘m

organizacím mûsta a uloÏili ‰kolské a kultur-

ní komisi vyãíslit u tûchto organizací vzniklé

úspory za v˘daje v topném období roku 2007

a pfiedloÏit návrh na vyuÏití úspor k opravám

kulturních a ‰kolsk˘ch zafiízení. Rada dále

schválila odpisov˘ plán dlouhodobého ma-

jetku a zásady pro pouÏívání Fondu repro-

dukce majetku Základní ‰kole R˘mafiov,

Jelínkova 1.

Radní schválili valorizaci nájemného u bytÛ

pronajat˘ch za vydraÏené smluvní nájemné

o úfiednû pfiiznan˘ pfiírÛstek prÛmûrného roã-

ního indexu spotfiebitelsk˘ch cen roku 2006,

zvefiejnûn˘ âesk˘m statistick˘m úfiadem, tj.

o 2,5 %.

Rada mûsta vyhlásila konkurzní fiízení na fie-

ditele pfiíspûvkové organizace Mûstské mu-

zeum R˘mafiov a jmenovala v˘bûrovou ko-

misi pro konkurzní fiízení ve sloÏení: Ing.

Jaroslav Kala, Mgr. Vlastimil Baran, Mgr.

Jarmila Labounková, Mgr. Hana Garncar-

zová, RNDr. Franti‰ek âermák, Mgr. Jifií

Karel, Ing. Miloslav Marek a Bc. Leona

Pleská.

Rada mûsta uloÏila hospodáfiské komisi

zpracovat návrh uÏívání umûlé ledové plo-

chy v R˘mafiovû pro pfií‰tí bruslafiskou sezó-

nu s cílem minimalizovat dopady provozu na

rozpoãet mûsta.

Podle Pravidel programÛ podpory kultur-

ních, spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit v R˘-

mafiovû, schválen˘ch radou mûsta 6. 12. 2004,

mûly moÏnost podat Ïádosti o dotaci subjek-

ty, které mají ve sv˘ch stanovách jako jednu

z hlavních ãinností provozování kulturních

a spoleãensk˘ch ãinností. Termín podání pfii-

hlá‰ek byl do 31. 3. 2006. Radní schválili po-

skytnutí dotací v celkové v˘‰i 100 tisíc korun

tûmto ÏadatelÛm:

Z materiálÛ MûÚ R˘mafiov zpracoval JiKo

Zastupitelé jednali o koupi nemovitosti âeské spofiitelny
V úter˘ 18. dubna se uskuteãnilo v zasedací

místnosti mûstského úfiadu R˘mafiov mimo-

fiádné jednání zastupitelstva mûsta. Zastupi-

telé museli neodkladnû projednat koupi ob-

jektu, jejímÏ souãasn˘m majitelem je âeská

spofiitelna, a. s., která se rozhodla nemovitost

ãp. 218 vãetnû pozemku parc. ã. 7 v k. ú. R˘-

mafiov prodat. Vzhledem k tomu, Ïe se jedná

o budovu, která se nachází v atraktivní loka-

litû v centru mûsta, projevilo mûsto R˘mafiov

o koupi zájem. Zastupitelé museli také

schválit pfiijetí hypoteãního úvûru a jeho li-

mitÛ.

Zastupitelstvo mûsta schválilo zakoupení ne-

movitosti na námûstí Míru 5 v R˘mafiovû

vãetnû pozemku o v˘mûfie 514 m2 od âeské

spofiitelny, a. s., a souãasnû schválilo pfiijetí

hypoteãního úvûru na koupi nemovitosti ve

v˘‰i max. 6 mil. Kã se splatností do 18 let.

Z materiálÛ MûÚ R˘mafiov
zpracoval JiKo

Osud druh˘ch jim není lhostejn˘
Pojem komunitního plánování je

pro mnohé obãany na‰eho mûsta

dosud nejasn˘m pojmem. A to

i pfiesto, Ïe se s ním lidé mohli jiÏ

seznámit na stránkách Katalogu

sociálních sluÏeb R˘mafiova, kte-

r˘ obdrÏeli do schránek nebo si

mohli vyzvednout ve vefiejn˘ch

institucích (mûstské knihovnû,

informaãním centru, mûstském

úfiadu apod.), nebo prostfiednic-

tvím ankety, kterou pfiipravil od-

bor sociálních vûcí a zdravotnic-

tví MûÚ R˘mafiov a s jejímiÏ v˘-

sledky se zájemci mohou sezná-

mit na webov˘ch stránkách mûs-

ta www.rymarov.cz.

Respondenti v anketû kritizovali

zejména nedostatek sociálních

sluÏeb ve mûstû, zru‰ení dÛleÏi-

t˘ch ambulancí a lÛÏkov˘ch od-

dûlení v r˘mafiovské nemocnici,

kritika zaznûla na neexistenci bez-

bariérov˘ch pfiístupÛ u vût‰iny ve-

fiejnû pfiístupn˘ch míst (knihov-

na, muzeum, mûstsk˘ úfiad ad.).

Znaãná ãást odpovûdí byla zamû-

fiena na problematiku seniorÛ

a zdravotnû postiÏen˘ch.

Komunitní plánování je jedna

z metod pouÏívan˘ch pro vytvo-

fiení plánu sociálních sluÏeb.

Základním cílem této metody je,

aby sociální sluÏby byly takové,

jaké si je obãané urãité komunity

(obce, mûsta, kraje) pfiejí, aby

byly dostupné a efektivní. To

znamená, Ïe poãet a druh posky-

tovan˘ch sluÏeb bude odpovídat

potfiebám obãanÛ. Komunitní

plánování mÛÏeme oznaãit jako

aktivní úsilí obce o dlouhodobé

zapojování vefiejnosti do fiízení

záleÏitostí obce.

Najdi sám sebe a pomoz druh˘m.

Tento slogan by dost dobfie mohl

charakterizovat práci dobrovol-

n˘ch ãlenÛ dvou pracovních sku-

pin, které se se‰ly k pravidelné-

mu jednání o komunitním plá-

nování v úter˘ 17. a ve ãtvrtek

19. dubna.

První pracovní skupina komunit-

ního plánování, zamûfiená na pro-

blematiku dûtí a mládeÏe a obãanÛ

se zvlá‰tními potfiebami, se se‰la

v úter˘ 17. dubna. V této skupinû

pracují pedagogiãtí pracovníci,

psycholog, pracovník pedagogic-

ko-psychologické poradny a pra-

covník rodinné poradny, zástupce

Dûtského domova v Janovicích,

Stfiediska volného ãasu

v R˘mafiovû a zástupce r˘mafiov-

sk˘ch RomÛ. Pracovní skupina je

stále otevfiena i zástupcÛm samot-
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n˘ch uÏivatelÛ sociálních sluÏeb,

tedy rodiãÛm dûtí, maminkám na

rodiãovské dovolené apod.

Na pracovním setkání byl schvá-

len jednací fiád a dále se úãastní-

ci schÛzky seznámili s v˘sledky

ankety o sociálních sluÏbách.

âlenové první skupiny zaãali

rovnûÏ pracovat na SWOT ana-

l˘ze pro úãely diagnostiky vnûj-

‰ího i vnitfiního prostfiedí a pro

vytipování dÛleÏit˘ch aspektÛ

budoucího komunitního plánová-

ní. SWOT anal˘za hodnotí silné

a slabé stránky (SW) - strengths,
weaknesses, a pfiíleÏitosti a ohro-

Ïení (OT) - opportunities, thre-
ats, které se vztahují k problema-

tice dan˘ch sociálních skupin.

Ve ãtvrtek 19. dubna se se‰la

v zasedací místnosti odboru soci-

álních vûcí v Domû s peãovatel-

skou sluÏbou na Revoluãní ulici

v R˘mafiovû druhá pracovní sku-

pina, zamûfiená na problematiku

seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch

obãanÛ. V této skupinû pracují

ãlenové místního a okresního

sdruÏení Svazu tûlesnû postiÏe-

n˘ch, dále pracovníci Diakonie

R˘mafiov, zástupci MûÚ R˘ma-

fiov a zástupci seniorÛ a mentálnû

postiÏen˘ch obãanÛ.

Také druhá pracovní skupina za-

ãala pracovat na SWOT anal˘ze.

Vedoucí odboru sociálních vûcí

a zdravotnictví Iveta Podzemná

uvedla, Ïe anal˘za je dosud pfií-

stupná pro pfiípadné dal‰í námûty.

Vedoucí odboru Iveta Podzemná

informovala pfiítomné o skuteã-

nosti, Ïe se nepodafiilo získat po-

tfiebné finance na realizaci aktivit

pro mentálnû postiÏené. Rodiãe

dûtí s mentálním postiÏením vy-

slovili pfiání, aby jim bylo pomo-

Ïeno pfii iniciování informativní

schÛzky pro pfiípadné zájemce

o ãinnost v obãanském sdruÏení,

které by chtûli zaloÏit. Redakce

R˘mafiovského horizontu v pfií‰-

tím vydání uvefiejnûní text v˘zvy,

ãást rodiãÛ, která nemá k periodi-

ku pfiístup, bude informována te-

lefonicky nebo osobnû.

Zástupkynû Dûtského domova

v Janovicích podala podrobnou

informaci o sluÏbách pro rodiãe.

Dûtsk˘ domov (DD) mÛÏe na zá-

kladû smlouvy s rodiãi zajistit

denní nebo vícedenní pobyt dítû-

te v tomto zafiízení s plnou péãí.

Podrobnosti sdûlí v‰em zájem-

cÛm vedení DD telefonicky

(554 212 328) nebo pfii náv‰tûvû

v janovickém domovû.

Na pracovní schÛzce bylo dále

konstatováno, Ïe si ãlenové sku-

piny pfiipraví pro pfií‰tí schÛzku

námûty pro priority a dále budou

upfiesnûny podmínky pro vyhlá-

‰ení v˘tvarné soutûÏe o vytvofiení

nejzajímavûj‰ího loga r˘mafiov-

ského komunitního plánování.

DÛleÏit˘m tématem, které spoju-

je obû pracovní skupiny, pfiede-

v‰ím maminky s mal˘mi dûtmi

a tûlesnû postiÏené, je bezbarié-

rov˘ pohyb po mûstû. Na tyto 

otázky soustavnû upozorÀují

zvlá‰tû tûlesnû postiÏení, zastou-

pení pfiedsedou místní organiza-

ce Svazu tûlesnû postiÏen˘ch

Franti‰kem Urbaníkem. Odstra-

Àování bariér bude i jednou

z prorit chystaného komunitního

plánu. Ke zmapování problémo-

v˘ch míst budou vyzváni sami 

obyvatelé mûsta. Redakce R˘ma-

fiovského horizontu pfiipraví spo-

leãnû s vybranou maminkou

a obãanem na invalidním vozíku

reportáÏ, která zdokumentuje ba-

riéry ve vefiejn˘ch budovách

a v centru mûsta.

Bûhem obou jednání pracovních

skupin pfii‰la na fiadu také otázka

pfiípadné spolupráce s okolními

obcemi. Místostarosta Jaroslav

Kala s vedoucí odboru Ivetou

Podzemnou v této souvislosti

pfiipraví krátk˘ vstup na jednání

starostÛ okolních obcí o komu-

nitním plánování. JiKo

Mobilní svozy: Luxus, nebo nutnost?
KaÏd˘m rokem na jafie a na podzim se v uli-

cích na‰eho mûsta objevují velkokapacitní

kontejnery, do nichÏ obãané umísÈují objem-

n˘ odpad, kter˘ se jim pfies zimu nebo v prÛ-

bûhu roku nashromáÏdil. Kontejnery jsou

pak pravidelnû vyváÏeny v rámci mobilních

svozÛ. Obãané mohli vyuÏít této nadstan-

dardní sluÏby (nadstandardní proto, Ïe ne

v‰echna mûsta ji sv˘m obãanÛm poskytují)

a mohli zaãít vyná‰et ze sklepÛ, bytÛ ãi pÛd

nepotfiebné harampádí, které pak zamûstnan-

ci Mûstsk˘ch sluÏeb vytfiídili a odvezli.

(V místních ãástech R˘mafiova o víkendu 

7. - 8. 4. a v samotném mûstû pak o t˘den po-

zdûji, tedy 14. - 15. 4.).

Podle vyhlá‰ky o tfiídûní odpadu a mobilních

svozech by v kontejnerech nebo na hroma-

dách u kontejnerÛ pro domovní odpad nemû-

lo b˘t sklo, papír a plasty - to v‰e patfií do ba-

revnû odli‰en˘ch nádob na tfiídûn˘ odpad,

tzv. separaãních hnízd. Stavební nebo nebez-

peãn˘ odpad (lednice, akumulátory, pneuma-

tiky, televizory apod.) mají své místo na re-

cyklaãním dvofie nebo na speciálních sklád-

kách, pfiípadnû by se mûly osobnû pfiedávat

pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb. Ale jaksi se

stalo zvykem, Ïe lidé nedbajíce této podmín-

ky vyhazují v‰e, na co pfiijdou a co se jim

zkrátka „nehodí do krámu“. V‰ak co, on to

nûkdo odveze.

Svûdãí o tom velké mnoÏství odpadu, kter˘

musely Mûstské sluÏby vyvézt z mûsta. „Na
skládku v Rejcharticích jsme odvezli 30 tun
z místních ãástí R˘mafiova a 47 tun z mûs-
ta R˘mafiova. Co se t˘ãe nebezpeãného od-
padu, odvezli jsme 24 autobaterií, 40 lednic,
120 litrÛ oleje, 35 pneumatik a 80 kg nejrÛz-
nûj‰ích barev. PovaÏuji za nutné upozornit,
Ïe tyto vûci tam vÛbec nemûly co dûlat nebo
mûly b˘t pfiedány pracovníkÛm osobnû,“
zdÛraznil fieditel Mûstsk˘ch sluÏeb Martin

Vala a dále konstatoval, Ïe vyhlá‰ka o naklá-

dání s odpady je takto nastavena, ale v praxi

se nedodrÏuje.

„Nebezpeãné odpady by mûli lidé, jak uÏ zde
bylo fieãeno, pfiedat zamûstnancÛm Mûst-
sk˘ch sluÏeb osobnû. Ov‰em to by na nû mu-
seli ãekat pfied domem. Toto není dofie‰eno,
a tak lednice, autobaterie a rÛzné barvy
a oleje leÏí na volném prostranství tfieba jiÏ
od stfiedy, neÏ si je v sobotu pracovníci
Mûstsk˘ch sluÏeb vyzvednou,“ dodal Martin

Vala. Z autobaterií pfiitom mÛÏe pfii pfievrá-

cení vytéct kyselina, nenechavci odstfiihnou

z lednic kompresor, takÏe freony uniknou do

ovzdu‰í, oleje a barvy mohou vsáknout do

zemû.

Druh˘ aspekt je ekonomick˘. Firmy, které se

zab˘vají zpûtnou recyklací elektrospotfiebi-

ãÛ, je odebírají jen v kompletním stavu.

„Pokud jsou spotfiebiãe nekompletní, musí je

Mûstské sluÏby hradit jako odpad a ãástky za
likvidaci takového odpadu se pohybují fiádo-
vû v tisících nebo desetitisících za jednu tu-
nu. A bohuÏel souãasn˘ zpÛsob mobilních
svozÛ tento jev, dá se fiíci, podporuje,“ kon-

statoval Martin Vala.

Podle nûj jsou mobilní svozy sluÏbou nad-

standardní, stojí nemalé finanãní prostfiedky

a jak pro mûsto, tak pro Mûstské sluÏby jde

o vyloÏenû ztrátovou záleÏitost. Obãané

mûsta by si této sluÏby proto mûli váÏit.

Proã? ProtoÏe vedle mobilních svozÛ je tady

je‰tû mûstsk˘ recyklaãní dvÛr a podle fiedite-

le Valy nic nebrání tomu, aby to, co konãí

v mobilním svozu, konãilo na recyklaãním

dvofie podstatnû levnûji a pohodlnûji.

Leto‰ní svozy nebyly co se t˘ãe mnoÏství

odpadu v˘jimeãné. Podílelo se na nich asi

dvacet zamûstnancÛ Mûstsk˘ch sluÏeb, tfii

nákladní vozidla, dva „kuka“ vozy a traktor

s vleãkou na odvoz nebezpeãného odpadu.

Mûstsk˘m sluÏbám od 1. dubna vypomáhají

lidé urãení pro vefiejnû prospû‰né práce, tûch

je stejnû jako vloni patnáct. Jedná se v pod-

statû o sezónní pracovníky. „Podílejí se ze-
jména na úklidu vefiejn˘ch prostranství, ãi‰-
tûní travnat˘ch ploch a podobnû,“ doplnil

fieditel Vala. Jeden zamûstnanec pracuje

u Mûstsk˘ch sluÏeb v rámci v˘konu alterna-

tivního trestu. Úklid mûsta po zimû byl v ne-

dávné dobû dokonãen. Letos s pfiedstihem dí-

ky mírnému prÛbûhu zimy. Pfiipravují se plo-

chy pro seãení trávy, bude se provádût v˘-

sadba zelenû, fini‰ují pfiípravy na stavební

práce, zejména opravy komunikací tzv. zá-

stfiikem a rekonstrukce chodníkÛ kolem ko-

várny, na Revoluãní ulici u hasiãÛ a na

Opavské ulici u autosalonu ·koda. Mûstské

sluÏby provádí asi 40 % své ãinnosti pro

mûsto R˘mafiov a zbytek pro okolní obce,

firmy a Ïivnostníky. JiKo
Rozvoj informaãních technologií proniká
i mezi vodníky v Podolském potoce
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Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové zafiazení: 9.-10. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb. a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb. v platném znûní.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních 

samosprávn˘ch celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání ÚSO stavebního smûru nebo V·;

- v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû;

- osvûdãení o zvlá‰tní odborné zpÛsobilosti podle vyhlá‰ky MV âR ã. 512/2002 Sb. bude upfiednostnûno;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zá-

kon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu /stavební zákon/, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);

- vysoké pracovní nasazení;

- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

- schopnost samostatného jednání a vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
Referent pofiizuje zejména územnûplánovací podklady (územnûanalytické podklady, územní studie), 

územní plán a regulaãní plán.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a doved-

nostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

odeslání nejpozdûji 14. kvûtna 2007.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 14. kvûtna 2007

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bu-

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat

s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Ing. Iveta Pochylová, vedoucí od-

boru stavební úfiad MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 301. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

T a j e m n í k M û s t s k é h o  ú fi a d u R ˘ m a fi o v
v y d á v á

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

na místo
referenta odboru stavební úfiad - územní plánování
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Místo v˘konu práce: Mûstské muzeum R˘mafiov, námûstí Míru 6, 795 01 R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. záfií 2007.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové zafiazení: 10. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb. a 469/2002 Sb. v platném znûní.

PoÏadavky: - poÏadované vzdûlání vysoko‰kolské, pfiípadnû stfiedo‰kolské s maturitní zkou‰kou;

- velmi dobrá znalost práce na poãítaãi a internetu;

- odpovûdnost a preciznost, profesionální vystupování;

- organizaãní a fiídící schopnosti, zku‰enosti s fiízením organizace v˘hodou;

- schopnost jednat s lidmi;

- obãanská a morální bezúhonnost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B;

- zájem o regionální historii a souãasné v˘tvarné umûní;

- znalost nûmeckého jazyka vítána;

- orientace zejména v následujících právních pfiedpisech:

• zákon ã. 122/2000 Sb., o ochranû sbírek muzejní povahy a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, 

ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;

• zákon ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ;

• zákon ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Písemná pfiihlá‰ka uchazeãe musí obsahovat tyto náleÏitosti:
- jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech 

a dovednostech t˘kajících se dané oblasti;

- v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad 

osvûdãující bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad nevydává, doloÏí se bezúhon-

nost ãestn˘m prohlá‰ením;

- ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

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

odeslání nejpozdûji 31. 7. 2007.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. 7. 2007

Mûsto R˘mafiov si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch zájemcÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bu-

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat

s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, tajemnik@rymarov.cz, popfiípadû

Leona Pleská, vedoucí odboru ·K MûÚ R˘mafiov, tel. 554 254 160, pleska@rymarov.cz. Ing. Petr Klouda, starosta

MùSTO R¯MA¤OV, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

R a d a   m û s t a R ˘ m a fi o v a
v y h l a ‰ u j e

k o n k u r z n í  fi í z e n í
na základû usnesení rady mûsta ã. 420/6/07 a) ze dne 16. 4. 2007

na funkci
fieditele pfiíspûvkové organizace Mûstské muzeum R˘mafiov
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V˘zva obãanÛm R˘mafiovska
Mûsíce duben a kvûten b˘vají v na‰í oblasti v le-

sích nejsu‰‰í z celého roku, neboÈ stromy a kefie

teprve ra‰í stejnû jako nová tráva na pasekách.

V této dobû je proto kaÏdoroãnû nejvût‰í v˘skyt

poÏárÛ lesa, které jsou zpÛsobeny neopatrn˘mi ná-

v‰tûvníky a bezohledn˘mi kufiáky.

Vûnujte proto, prosím za lesy, zv˘‰enou pozornost

pfii náv‰tûvû lesa a pfii v˘skytu tohoto zniãujícího

Ïivlu okamÏitû uvûdomte hasiãe na tel. ãísle 150.

Vyvarujte se rovnûÏ zacházení s otevfien˘m ohnûm

a cigaretu si zapalte aÏ mimo les. Dûkujeme.

S pozdravem Lesu zdar!

Ing. Oldfiich Matula, Spojené lesy, s. r. o.

Poslankynû Katefiina Koneãná besedovala se starostou i obãany
Na besedu s obãany mûsta R˘-

mafiova pfiijela v pondûlí 16. dub-

na jedna z nejmlad‰ích poslan-

kyÀ Poslanecké snûmovny PâR

a ãlenka klubu KSâM Katefiina

Koneãná. V parlamentu pracuje

jako ãlenka v˘boru pro Ïivotní

prostfiedí a místopfiedsedkynû

zahraniãního v˘boru, dále je

ãlenkou podv˘boru pro mládeÏ

a sport a pfiedsedkyní podv˘boru

pro ochranu pfiírody a krajiny, je

také pozorovatelem stálé delega-

ce v Parlamentním shromáÏdûní

Rady Evropy. 26letá poslanky-

nû, která v parlamentu pracuje

uÏ druhé volební období, pochá-

zí z okresu Nov˘ Jiãín, proto je jí

také blízká problematika Morav-

skoslezského kraje.

Katefiina Koneãná se v odpoled-

ních hodinách setkala na radnici

se starostou mûsta R˘mafiova

Petrem Kloudou a od 15 hodin

se ve Stfiedisku volného ãasu na

vefiejné schÛzi se‰la s více jak

tfiemi desítkami obãanÛ. Poslan-

kyni doprovázeli pfiedseda 

okresního v˘boru KSâM Pavel

BaãgoÀ a ãlenové v˘boru r˘ma-

fiovské organizace KSâM. Na

závûr náv‰tûvy si poslankynû za

doprovodu fieditelky Stfiediska

volného ãasu Marcely Pavlové

prohlédla novou poãítaãovou 

uãebnu a nûkteré dal‰í prostory,

souãasnû se seznámila s ãinností

a hospodafiením SVâ. Krátce

pobesedovala také se zástupci

vedení r˘mafiovského Klubu ães-

kého pohraniãí.

Pfii besedû se starostou mûsta

Petrem Kloudou se hovofiilo ze-

jména o moÏn˘ch negativních

dopadech pfiipravované reformy

vefiejn˘ch financí nejen na obce

velikosti R˘mafiova, ale zejména

pak na obce venkovského typu.

Probíhající reforma vefiejné

správy je ze strany státu farizej-

ská, obce s roz‰ífienou pÛsobnos-

tí vefiejné správy musí vynaklá-

dat mnoÏství financí na nejrÛz-

nûj‰í pfievádûné pravomoci a po-

vinnosti a dochází k tomu, Ïe

znaãná ãást tûchto pfiidávan˘ch

aktivit musí b˘t saturována

z majetku obcí, kter˘ se tak

zmen‰uje. Podle starosty znatel-

nû chybí prostfiedky z EU, nelze

zatím zaãít realizovat pfiipravené

investiãní akce, a mûsto tak jen

ztrácí ãas. Role vlády pfii získá-

vání evropsk˘ch penûz je slabá.

Naopak se dnes R˘mafiov podle

starosty Kloudy uÏ mÛÏe po-

chlubit dobudovanou kanalizací

a základní infrastrukturou obce,

dále zachovanou strukturou

místního ‰kolství a také získá-

ním investora do vybudované

prÛmyslové zóny. V závûru se

hovofiilo o problematice zdravot-

nictví v regionu, o jeho dne‰ním

stavu, zejména o tom, Ïe stát po-

ãátkem 90. let nenastavil Ïádné

parametry a pravidla pro budou-

cí sítû zdravotnick˘ch zafiízení.

Bylo konstatováno, Ïe mûstu

mÛÏe zanedlouho hrozit nedo-

statek zdravotní péãe, napfiíklad

nedostateãn˘ poãet stomatologÛ.

Na besedû s obãany mûsta ve

Stfiedisku volného ãasu nejdfiíve

poslankynû Katefiina Koneãná

seznámila pfiítomné se situací

a aktuálním dûním kolem uvaÏo-

vané radarové základny USA

u nás a s pfiístupem jednotliv˘ch

parlamentních politick˘ch stran

k této problematice. Jedinû stra-

na KSâM je zásadnû proti zá-

kladnû a proti pobytu cizích vo-

jákÛ na na‰em území. Navíc

strana pfiipomíná zahájení nové-

ho kola závodÛ ve zbrojení

a s tím spojen˘ch bezpeãnost-

ních rizik.

V diskusi se obãané zajímali

o dÛvody nezájmu na‰ich sdûlo-

vacích prostfiedkÛ objektivnû in-

formovat o základnû USA, kriti-

zovali útlum na‰eho zemûdûlství

a narÛstající závislost státu na

dovozu draÏ‰ích zemûdûlsk˘ch

produktÛ ze zemí EU. Hovofiilo

se také o negativní roli nûmecké

kanceláfie Sudetonûmeckého

landsman‰aftu v Praze, do‰lo

i na názory a kritiku ohlednû 

arogantního a ãasto hrubého

chování premiéra vlády. Nejvíce

ale obãané spolu s poslankyní

kritizovali nyní nastavenou léko-

vou politiku a pfiipravovanou re-

formu zdravotnictví vÛbec.

Demokracii rozhodnû podle pfií-

tomn˘ch obãanÛ neposlouÏilo

rozdûlení âSFR bez referenda,

vstup do NATO bez referenda

a také pfiipravované umístûní ra-

daru USA také zfiejmû bez refe-

renda. 

Pfiipravil PhDr. Alois Matu‰ka

Îáci Z· R˘mafiov, Jelínkova 1
upozorÀují,

Ïe 9. a 10. kvûtna 2007
probûhne sbûr papíru!

- ve stfiedu 9. 5. 2007
od 7.00 do 8.00 hodin

- ve ãtvrtek 10. 5. 2007
od 7.00 do 8.00 hodin

od 14.00 do 17.00 hodin

Papír je moÏné odevzdat
u v‰ech ‰kolních budov,

tj. Jelínkova 1, Národní 15,
1. máje 32.

Fota: autor ãlánku
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Zdravotnictví

·kolství

Lékafii zavedli novou vy‰etfiovací metodu - virtuální kolonoskopii
Lékafii bruntálského CT pracovi‰tû radiodi-

agnostického oddûlení Podhorské nemoc-

nice zavedli koncem bfiezna novou metodu

vy‰etfiení tlustého stfieva tzv. virtuální kolo-

noskopií. Nemocnice totiÏ pofiídila unikátní

software k CT pfiístroji Philips za pÛl mili-

onu korun. Lékafii mohou novou metodu

vyuÏít místo klasického endoskopického

kolonoskopického vy‰etfiení nebo jako do-

plÀující vy‰etfiení pfii nemoÏnosti ãi neús-

pûchu vy‰etfiení pacienta klasicky pro zúÏe-

ní stfieva, jeho nadmûrnou vinutost a po-

dobnû. Virtuální kolonoskopie má mnoho

v˘hod, pfiedev‰ím je ménû nepfiíjemná pro

pacienty. Dále nová metoda témûfi dokona-

le zobrazí cel˘ úsek tlustého stfieva a záro-

veÀ zhodnotí i ostatní zachycené orgány

a struktury bfiicha od bránice aÏ po moãov˘

mûch˘fi, umoÏÀuje tedy „screeningové vy-

‰etfiení“. MÛÏe proto odhalit dal‰í souvise-

jící ãi náhodnû zji‰tûné patologie.

Co tedy ãeká pacienta? Celé vy‰etfiení i s pfií-

pravou trvá asi dvacet minut. „Pacienta pfii-
pravíme stejnû jako na klasické kolonosko-
pické vy‰etfiení. To znamená, Ïe musí b˘t
fiádnû vyprázdnûn, laãn˘ a se zaji‰tûn˘m Ïil-
ním pfiístupem. Na CT pracovi‰ti po podání
látky na uvolnûní stfievní stûny nitroÏilnû na-
plníme postupnû tlusté stfievo pfies koneãník
vzduchem do pocitu tlaku pacienta. Poté na
CT pfiístroji vy‰etfiíme celé bfiicho i s podá-
ním kontrastní látky do Ïíly,“ popsal primáfi

radiodiagnostického oddûlení Podhorské ne-

mocnice MUDr. Tomá‰ Martínek.

Po vy‰etfiení následuje samotné zpracování

získan˘ch dat pomocí nového softwaru. „Pfii
dobré pfiípravû pacienta je tlusté stfievo pfie-
hledné od slepého stfieva aÏ po koneãník jed-
nak z pohledu endoskopu, to znamená, Ïe si
prohlíÏíme sliznici stfieva po celém obvodu

a v celé délce, ale na rozdíl od endoskopisty
libovolnû dlouho a kdykoliv opakovanû.
ZároveÀ v‰ak ze získan˘ch dat mÛÏeme hod-
notit v‰echny orgány dutiny bfii‰ní - játra,
slezinu, ledviny, hlavní cévy a podobnû,“ vy-

svûtlil primáfi MUDr. Tomá‰ Martínek.

Pfii nálezu patologie mohou lékafii narozdíl

od klasické kolonoskopie rovnou zhodnotit

i sílu stfievní stûny s jejím ohraniãením

oproti okolí, s postiÏením okolních lymfa-

tick˘ch uzlin a mohou urãit také moÏnost

pfiípadn˘ch metastáz v játrech. „Jedinou
nev˘hodou oproti klasické metodû pomocí
endoskopu je nemoÏnost odebrání vzorku
podezfielé tkánû k histologickému vy‰etfiení
pod mikroskopem. Lékafii v‰ak mohou na
místo nálezu endoskopistu k cílenému odbû-
ru tkánû navést, a to s pfiesností na milimet-
ry,“ dodal primáfi.

Simona Souãková, tisková mluvãí

·kolní akademie - prezentace umu a sportovních v˘konÛ
·kolní akademie pro‰ly v prÛbû-

hu nûkolika let pfievratn˘m v˘-

vojem. Mnozí pamûtníci jistû

vzpomenou na povinné akade-

mie ãi besídky, kdy Ïactvo s ru-

d˘mi ‰átky na krku a v pion˘r-

sk˘ch stejnokrojích recitovalo

tehdej‰í „pokrokovou“ poezii

a tanãilo a zpívalo pfii budovatel-

sk˘ch písních.

Ta doba je nenávratnû pryã.

Dnes mohou rodiãe a pfiíbuzní

spatfiit dûti v nejrÛznûj‰ích vol-

n˘ch disciplínách, zejména tûlo-

v˘chovn˘ch, pfiípadnû pfii mo-

derních hudebních a taneãních

kreacích ve stylu hip hopu, brake

dance, rapu, soulu a bÛhví v ãem

je‰tû za doprovodu muziky 

21. století. Povinná recitaãní

pásma vystfiídaly vtipné glosá-

torské skeãe ãi úryvky z oblíbe-

n˘ch filmÛ a televizních seriálÛ,

reality show nebo fantaskních

pohádkov˘ch pfiíbûhÛ.

V̆ jimkou ze souãasného moder-

ního pojetí ‰kolní akademie ne-

byla ani leto‰ní zábavná podíva-

ná ÏákÛ II. stupnû Základní ‰ko-

ly R˘mafiov. Její aktéfii se obecen-

stvu pfiedstavili v úter˘ 18. dub-

na na jevi‰ti mûstského kina.

Sólové v˘stupy nebo kolektivní

sportovní dovádûní pfiipravili

s dûtmi jejich tfiídní uãitelé pod

organizaãním dohledem Ivo

Janou‰ka. Vskutku nápaditá vy-

stoupení nenechala diváky v hle-

di‰ti klidn˘mi. Snûhurka a sedm

trpaslíkÛ létající pfies ‰védskou

bednu, to se tak ãasto nevidí.

Vût‰ina úãinkujících za své v˘-

kony sklidila po právu aplaus na

otevfiené scénû. Bfii‰ní taneãnice

se stfiídaly s gymnastkami, rych-

l˘mi sportovci a fotbalisty, po

kter˘ch nastoupili „studenti na-
prosto nepfiipraveni k maturitní

zkou‰ce“, ov‰em v naprosto pfii-
pravené divadelní scénce. A to

v‰e za asistence dvou sliãn˘ch

komentátorek, jeÏ cel˘ program

uvádûly.

Témûfi dvouhodinov˘ maratón

umu a sportovních v˘konÛ po-

tvrdil, Ïe dne‰ní mládeÏ se umí

nejen dobfie bavit, ale své doved-

nosti umí také jaksepatfií zúroãit.

A co víc, nechybí jí odvaha ani

názor. A to je moc dobfie. JiKo
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Nav‰tívili jsme gymnázium ve Strausbergu
V termínu od 23. 3. do 1. 4. 2007

se 11 studentÛ a 2 pedagogové

z Gymnázia R˘mafiov zúãastnili

v˘mûnného pobytu na gymnáziu

ve Strausbergu (40 km od Berlí-

na). Jedná se o rok trvající part-

nerství mezi obûma ‰kolami.

Nûmeãtí studenti byli u nás jiÏ

letos v lednu, kdy jsme jim pfii-

pravili sportovní program, na

kter˘ finanãnû pfiispûlo i mûsto

R˘mafiov.

Cesta byla dlouhá, ale stálo to za

to. Na‰i pfiátelé byli velmi po-

hostinní. Studenti bydleli v rodi-

nách a kaÏd˘ den dojíÏdûli buì

do Strausbergu do ‰koly nebo na

v˘lety do Berlína a okolí.

Program byl velmi nároãn˘, ale

zároveÀ zábavn˘ a ãasto i pouãn˘,

takÏe jsme se ani jeden den nenu-

dili. Dokonãili jsme spoleãn˘ v˘-

tvarn˘ projekt a mûli jsme moÏ-

nost také porovnat v˘uku na obou

gymnáziích. I kultury jsme si uÏi-

li poÏehnanû. Spoleãnû s nûmec-

k˘mi studenty jsme formou hry

poznávali historické jádro mûsta

Strausbergu. Dva dny jsme vûno-

vali památkám a v˘znamn˘m bu-

dovám v hlavním mûstû Berlínû.

Nav‰tívili jsme ãeské velvyslane-

ctví, ¤í‰sk˘ snûm, Braniborskou

bránu, Sony centrum. Velk˘ do-

jem v nás zanechaly zbytky Ber-

línské zdi. Veãer jsme zhlédli re-

vue ve Friedrichstadtpalastu a nû-

ktefií mûli moÏnost se sv˘mi hos-

titeli absolvovat i jiné moderní

koncerty. Velik˘m pfiekvapením

byl v˘let do Rostocku (pfiístavu

na Baltickém mofii), kde jsme si

prohlédli vojenské lodû nûmecké-

ho námofinictva.

Cel˘ pobyt byl pro nás velmi za-

jímav˘, ale i namáhav˘. Pfiedev-

‰ím jsme si zdokonalili na‰e ja-

zykové znalosti. Jsme rádi, Ïe

jsme se mohli této akce zúãast-

nit, a doufáme, Ïe jsme své pfiá-

tele nevidûli naposledy. 

Kamila H˘Ïová

Sportovní soutûÏe a Stfiední ‰kola R˘mafiov
V mûsíci dubnu se Stfiední ‰kola

R˘mafiov tradiãnû úãastní dvou

soutûÏí. Ve stfiedu 4. dubna byla

pofiadatelem jiÏ osmého roãníku

mezinárodního velikonoãního

turnaje v ko‰íkové. SoutûÏe se

zúãastnili Ïáci gymnázia z pol-

ského Ozimku, opavské MSZT·

a SOU, Gymnázia R˘mafiov a po-

fiádající Stfiední ‰koly R˘mafiov.

Turnaj se odehrál v pfiátelské at-

mosféfie s vyrovnan˘mi a i hernû

kvalitními zápasy. V turnaji, kde

se v‰echna muÏstva utkala vzá-

jemnû, byl divácky nejatraktiv-

nûj‰í zápas mezi hosty z Opavy

a Ozimku. O v˘sledku utkání

velmi vysoké kvality rozhodl aÏ

závûr. Vítûzem se stal t˘m

z Ozimku.

V celkovém pofiadí zvítûzil

Ozimek, druhá byla Opava, tfietí

t˘m S· R˘mafiov a ãerného Petra

si odnesl loÀsk˘ vítûz Gym-

názium R˘mafiov. V historické

tabulce vítûzství turnaje vede

domácí druÏstvo s pûti úspûchy.

Podûkování za dobr˘ a bezchyb-

n˘ v˘kon patfií rozhodãím M. Bo-

ciánovi a R. Musilovi.

Druhou dubnovou soutûÏí byl

Juniorsk˘ maratón druÏstev

V˘tvarné práce Gymnázia R˘mafiov
putovaly po evropsk˘ch galeriích

Na zaãátku ‰kolního roku se té-

mûfi v‰ichni Ïáci Gymnázia

R˘mafiov zapojili v hodinách v˘-

tvarné v˘chovy do mezinárodní

soutûÏe „Manifesta!“ o právech

dûtí v EU, pofiádané Multikul-

turním centrem Praha a Africa

e Mediterraneo v Itálii. Práce

tfiech studentÛ - Ondfieje Mûráka,

Romany Va‰kové a Sylvy

Ondrá‰kové - byly vybrány na

mezinárodní v˘stavu a zafiazeny

do katalogu vydaného v Itálii.

V̆ stava byla k vidûní v Praze

v prosinci a lednu, vernisáÏe

a konference s ní spjaté se zú-

ãastnila i Romana Va‰ková.

Nyní se v˘stava nachází v ¤ímû

a poté se pfiesune do PafiíÏe.

Kamila H˘Ïová

ZU· R˘mafiov se prezentovala
v Olomouci

ZU· R˘mafiov opût vystavovala projekt Baroko z loÀského ‰kolního ro-

ku, tentokrát ve v˘tvarnû zamûfiené ZU· Miloslava Stibora v Olomouci.

V̆ stavu uvedl Luká‰ Adam z literárnû-dramatického oboru a poté spo-

lu s Ludmilou Ondra‰íkovou a Martou Merkovou zahráli barokní diva-

dlo v reÏii Silvie Jablonãíkové. Kolekce vystaven˘ch prací a fotografií

z projektu sklidila úspûch a paní fieditelka PaedDr. Zuzana Hrubo‰ová

byla nad‰ená vzájemnou spoluprácí jednotliv˘ch oborÛ na‰í ‰koly.

Soubor prací na barokní téma se naposledy pfiesune na konci dubna do

‰ternberského klá‰tera, kde bude aÏ do záfií k vidûní Zrzav˘ salon - kraj-

ská pfiehlídka základních umûleck˘ch ‰kol. Kamila H˘Ïová

Foto: autorka ãlánku

Foto: Kamila HyÏováFoto: Kamila HyÏová
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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 ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Jifií Koneãn˘ se ptá Vûry Koláfiové
Proã jsem si ji vybral?
Bezejmenn˘ch lidí, ktefií dokáÏí

vrátit úsmûv tûm, jejichÏ blízcí jiÏ

vidûli svûtlo tunelu tam na druhé

stranû, je velice málo. A Vûra Ko-

láfiová patfií právû k té hrstce ano-

nymních hrdinÛ, ktefií mnohdy

vrací to nejcennûj‰í, co ãlovûk má,

a tím je Ïivot. A nejen v rámci své-

ho zamûstnání. Mnohdy i v anony-

mitû lidského hemÏení pfii doprav-

ní nehodû na frekventované cestû

nebo pfii náhlé pfiíhodû srdeãní

v ryzím soukromí. OceÀuji její lid-

sk˘ pfiístup, laskavost, skromnost

a obûtavost k bliÏnímu svému.

Lidé vás mohou pravidelnû vídat
ve vozidle lékafiské záchranné
sluÏby. Pracujete jako zdravotní
sestra. Jak dlouho svou profesi
vykonáváte a proã zrovna u „zá-
chranky“? Zvolila byste dnes stej-
nou profesi jako pfied lety?
Po absolvování základní devítileté

‰koly v Bfiidliãné jsem byla pfiijata

na Zdravotnickou ‰kolu do

Krnova. Po ukonãení studia jsem

nastoupila na interní oddûlení ne-

mocnice v R˘mafiovû. Po x letech

pÛsobení v r˘mafiovské nemocnici

mi byla nabídnuta práce u Zá-

chranné sluÏby v R˘mafiovû. Pfii-

znám se, dlouho jsem váhala, zda

toto místo pfiijmout, ãi nikoliv.

Práce na internû mû bavila, byl tam

i dobr˘ kolektiv, ze kterého se mi

‰patnû odcházelo. V tu dobu jsem

mûla totiÏ pocit, Ïe se interna beze

mû neobejde. Vidíte, a obe‰la.

Bylo tam sice hodnû práce, mnoh-

dy i tûÏké práce, ale byla to oprav-

du dobrá ‰kola praxe. Ráda na ni

vzpomínám. Na záchranné sluÏbû

je práce jiná, také zajímavá, nára-

zová, nároãná a zodpovûdná.

KaÏd˘ v˘jezd k pfiípadu je jin˘, nû-

ãím specifick˘, v˘jimeãn˘. Práce

se mi líbí, myslím, Ïe jsem se roz-

hodla dobfie, a nelituji.

ZachraÀujete s lékafiem holé Ïivo-
ty. Cítila jste se nûkdy sama
v ohroÏení Ïivota, aÈ jiÏ v rámci
v˘konu povolání (napadení zá-
chranáfie apod.) nebo kvÛli nemo-
ci ãi úrazu? Pokud ano, pfii jaké
pfiíleÏitosti?
Já sama jsem na‰tûstí v ohroÏení

Ïivota ãi zdraví nebyla, ale ná‰ ro-

dinn˘ znám˘ ano. Na na‰em spo-

leãném v˘letû se ocitl v ohroÏení

Ïivota. Na‰tûstí jsem byla s man-

Ïelem poblíÏ a mohli jsme vãas

zasáhnout. V‰e pro známého dob-

fie dopadlo. Dodnes na to vzpomí-

nám. Víte, nûco jiného je zachra-

Àovat pacienta s dostupn˘mi zdra-

votními pomÛckami, vybaven˘m

zdravotnick˘m autem a nûco jiné-

ho je, kdyÏ máte „holé ruce“. V tu

dobu se cítíte opravdu hodnû bez-

radn˘. Minuty vám pfiipadnou

vûãné. O to více mám dobr˘ pocit

z toho, Ïe se první pomoc poved-

la. Beru to jako velkou Ïivotní

zku‰enost.

I pfiesto, Ïe je profese záchranáfie

velmi odpovûdná a váÏná, vzpo-
menete si na nûjakou humornou
pfiíhodu?
Snad jen z vyprávûní kolegÛ, kdyÏ

se vraceli s prázdn˘m vozem na

základnu a spûchali, aby byli vãas

na svém stanovi‰ti, jel pfied nimi

traktor a uprostfied cesty se najed-

nou z niãeho nic zastavil. O nastar-

tování v tu chvíli pr˘ nebyla ani

fieã. Traktor stávkoval. Ani dopfie-

du, ani dozadu. Aby mohl vÛz ry-

chlé lékafiské pomoci traktor pfied-

jet, musela posádka pfiiloÏit ruce

k dílu a i s fiidiãem traktor odtlaãit

na kraj vozovky. Na‰tûstí mûl

prázdnou vleãku, jel z pole.

âasto vás mÛÏeme vídat mezi
sportovci, aÈ jiÏ na kole ãi na ly-
Ïích. Sportujete od mládí?
Ne, v dûtství jsem tomu moc neda-

la. Tenkrát nebylo takov˘ch pfiíle-

Ïitostí, jako má dne‰ní mládeÏ a ja-

ké jsou v R˘mafiovû. Ke sportu mû

pfiitáhl aÏ mÛj manÏel a dûti.

Zpoãátku jsem se tomu bránila, ale

pak jim dala za pravdu. Je to bal-

zám na tûlo i du‰i. âlovûk si spor-

tem dá tro‰ku do tûla, je mezi lid-

mi, pfiitom vypne a pfiijde i na jiné

my‰lenky. Vfiele v‰em doporuãuji.

Které charakterové vlastnosti ma-
jí u vás zelenou a které by nemu-
sely existovat vÛbec? Které své
vlastnosti si nejvíce ceníte a která
je naopak slabinou?
Dle mého je velmi ‰patnou lid-

skou vlastností závist a z ní ply-

noucí jednání. Zelenou má upfiím-

nost a slu‰nost. Urãitû nejsem

„podrazák“, a co slíbím, to se sna-

Ïím splnit.

Dokázala byste se sama charakte-
rizovat?
Na tuto otázku radûji nebudu od-

povídat, tu nechám svému okolí.

Ten kdo mû zná, udûlá si svÛj ná-

zor sám.

Jaké místo ve va‰em srdci zaují-
má umûní a kultura a kterou ob-
last máte nejradûji? Jaká je va‰e
oblíbená kniha, film ãi divadelní
pfiedstavení, na které ráda vzpo-
mínáte?
Mám ráda ruãní práce, hlavnû ta-

kové, které z pfiírodního materiálu

dokáÏí vytvofiit milé, teplé a pro

oko pfiíjemné vûci. Co se t˘ãe fil-

mÛ - ráda se podívám na pohádky,

napfiíklad Zlatovlásku nebo na

star‰í komedie, jak˘mi jsou Uspo-

fiená libra s Janem Werichem

a Jifiím Sovákem, Svûtáci, seriál

Taková normální rodinka. Podle

mû to pfiece nemá chybu!

Máte nûjaké Ïivotní krédo, podle
kterého fiídíte své „kroky“, nebo
jste spí‰ ãlovûk, jenÏ dá na náho-
du a Ïivotní osud?
Já na náhody nevûfiím, co se má

stát, to se stane. To se nedá ovliv-

nit. Jsem prostû fatalista. Jsem ale

povûrãivá, coÏ se doma ov‰em ni-

komu nelíbí.

Pfií‰tû: Vûra Koláfiová se bude
ptát Aleny Jurá‰ové.

v Olomouci. V této soutûÏi bûÏí

deset ÏákÛ (7 hochÛ a 3 dívky)

vzdálenost 42,195 km ‰tafetovû.

Krajskému kolu pfiedcházelo

‰kolní kolo, v nûmÏ se letos utka-

lo 18 ÏákÛ a ÏákyÀ o postup do

Olomouce.

V Olomouci se závod bûÏel na

velmi nevhodném místû, pfiímo

na námûstí, okolo radnice, na

600 metrÛ dlouhém okruhu.

Tento úsek musel kaÏd˘ bûÏec 

obûhnout sedmkrát a poté pfiedat

‰tafetu svému kolegovi v druÏ-

stvu. I ve velmi teplém poãasí

dosáhli Ïáci Stfiední ‰koly R˘ma-

fiov slu‰ného v˘sledku a vzdále-

nost ubûhli v ãase tfií hodin a tfii-

ceti ‰esti minut. KaÏd˘ Ïák si za

odmûnu odvezl triãko od spon-

zora závodu. Spoleãnû s Ïáky S·

R˘mafiov bûÏelo semifinálov˘

závod i ‰kolní kolo druÏstvo

SSO· Prima, tradiãní soupefi

Stfiední ‰koly.

V tomto ‰kolním roce bude

Stfiední ‰kola R˘mafiov ve spolu-

práci s mûstem je‰tû pofiádat dru-

h˘ roãník bûhu na Pradûd. 

Mgr. Petr Stanûk
Foto: archiv S· R˘mafiov
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Láska je povídka v citoslovcích. 

Charles Pierre Baudelaire
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Známá i neznámá v˘roãí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Marek Bocián ............................................................. R˘mafiov

Slávek Ondra .............................................................. Jamartice

Krist˘na Maceãková ................................................... R˘mafiov

Filip Maceãek ............................................................. R˘mafiov

Patrik Stojka ............................................................... Horní Mûsto

Silvie Kfiivánková ....................................................... Stará Ves

Michael Mitáãek ......................................................... Malá ·táhle

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Vojtûch Valãuha - R˘mafiov ................................................... 81 let

Franti‰ka Slováková - Janovice ............................................. 81 let

Marie Charvátová - R˘mafiov ................................................ 87 let

Bedfii‰ka DraÏanová - R˘mafiov ............................................. 87 let

Marie Zahradníková - Janovice ............................................. 95 let

Rozlouãili jsme se
Marie ·imková - R˘mafiov ..................................................... 1931

Vlastislav Hetmánek - Dolní Moravice ................................. 1922

Marie Svobodová - Dolní Moravice ....................................... 1931

Miroslav ·uba - R˘mafiov ....................................................... 1954

Jaroslav Gerhard - R˘mafiov ................................................... 1954

Franti‰ek Zigmund - R˘mafiov ................................................ 1914

Matrika MûÚ R˘mafiov

27. 4. Svûtov˘ den grafiky, slaven od roku 1963, v âR od ro-
ku 1966, v˘roãí zaloÏení Mezinárodní rady organiza-
cí grafického designu

27. 4. 1762 zemfi. Jan Josef Brixi, skladatel (nar. 19. 5. 1719) 

- 245. v˘roãí úmrtí

29. 4. Mezinárodní den tance - v˘roãí narození francouz-
ského choreografa a novátora tance Jeana Georgese -

Novarra v roce 1727, vyhlá‰en Mezinárodním diva-
delním ústavem roku 1982

29. 4. Den holocaustu - pfiipomínka vypuknutí povstání
ve var‰avském ghettu

30. 4. 1912 zemfi. Franti‰ek Kmoch, kapelník a lidov˘ skladatel 

(nar. 1. 8. 1848) - 95. v˘roãí úmrtí

1. 5. Svátek práce
2. 5. 1857 zemfi. Alfred de Musset, francouzsk˘ spisovatel (nar. 

11. 12. 1810) - 150. v˘roãí úmrtí

3. 5. Mezinárodní den svobody tisku, poprvé byl uspofiá-
dán roku 1991 z iniciativy sdruÏení Reportéfii bez -

hranic
4. 5. 1977 zemfi. Karel Höger, divadelní a filmov˘ herec (nar. 

17. 6. 1909) - 30. v˘roãí úmrtí

5. 5. V˘znamn˘ den âR, v˘roãí Kvûtnového povstání praÏ-
ského lidu v roce 1945

6. 5. 1992 zemfi. Marlene Dietrichová, nûmecká a americká filmo-

vá hereãka (nar. 27. 12. 1901) - 15. v˘roãí úmrtí

8. 5. Státní svátek âR - Den osvobození od fa‰ismu, v˘roãí
kapitulace Nûmecka v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den âerveného kfiíÏe, v˘roãí narození
Henriho Dunanta - zakladatele âerveného kfiíÏe, sla-
ví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konfe-
rence âerveného kfiíÏe

8. 5. 1662 nar. Franti‰ek Antonín hrabû ·pork, umûleck˘ mece-

ná‰ (zemfi. 3. 3. 1738) - 345. v˘roãí narození

10. 5. 1892 nar. Jan Weiss, prozaik (zemfi. 7. 3. 1972) - 115. v˘roãí 

narození

Pranostiky na mûsíc kvûten
• Studen˘ máj - v stodole ráj.

• V máji aby ani hÛl past˘fiova neoschla.

• Májová kapka platí dukát.

• Na mokr˘ kvûten pfiichází such˘ ãerven.

• KdyÏ máj vláhy nedá, ãerven se pfiedá.

• KdyÏ se v máji bl˘ská, sedlák si v˘ská.

• Filipa Jakuba dé‰È - to zlá zvûst. (1. kvûtna)

• Je-li o dni svatého Floriána velik˘ vítr, jest toho roku mnoho ohÀÛ.

(4. kvûtna)

• Pfied Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. (14. kvûtna)

• Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muÏi, Îofie je jejich kuchafika.

• Svatá Îofie políãka ãasto zalije. (15. kvûtna)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - kvûten 2007

2. 5. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

3. 5. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

4. 5. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

9. 5. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

10. 5. 9.30 kino “O Krteãkovi“ Divadlo Genus Brno 

(M·)

10. 5. 19.30 kino “Chvilková slabost“ 

- Divadlo R. Brzobohatého

12. 5. 15.00 SVâ Pódiové skladby 

- pohybovû-taneãní pfiehlídka

14. 5. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

19. 5. 9.00 Slezská Cyklistick˘ v˘let

Harta

23. 5. Olomouc “Nosáãek Pinocchio“

- zájezd pfied‰kolákÛ do Moravského

divadla v Olomouci

TENISTÉ POZOR!!!
V pondělí 2. dubna začala sezóna
na tenisovém kurtu
v Janovicích u hotelu U Zámku.
Tímto dnem byl také zahájen
sezónní tenisový turnaj

MAURITZ POHÁRY CUP 2007.
Turnaj je pro každého,
kdo už nebo ještě udrží
tenisovou raketu.

Turnaj je koncipován tak, 
že budete hrát jen 
s rovnocennými soupeři.

Turnaj je vypsán ve dvouhrách
i čtyřhrách.
Po ukončení turnaje, tj. 30. září 2007,
obdrží prvních šest sportovní poháry.

Za pořadatele Romana Moslera 
všechny srdečně zveme.

Bližší informace na tel.: 777 696 888
nebo 554 283 042.
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Po stopách v písku
Kam vedou stopy v písku? Do rozpálené

pustiny nekoneãné pou‰tû nebo k mofiskému

pobfieÏí, které om˘vají prÛzraãné, slané vlny

ãi do stínu palem v oáze klidu a snûní...

Poutník znaven dlouhou cestou nechává se

uná‰et vodami své fantazie, které jej zanesou

aÏ k nohám spanil˘ch taneãnic, cudn˘ch

a smysln˘ch zároveÀ. Jejich ústa nepromluví

jediného slova, jejich tûla v‰ak hovofií jazy-

kem nejv˘mluvnûj‰ím.

Na v˘let do dalekého Orientu pozvali své

hosty pofiadatelé podveãerního pásma Stopy

v písku, které se konalo v sobotu 14. dubna

ve Stfiedisku volného ãasu. Orientální taneã-

nice a ãlenové oddílu sebeobrany pod tak-

tovkou Dagmar Gajdo‰ové a Heleny

Tesafiové pfiipravili komponovan˘ pofiad, je-

hoÏ tématem bylo taneãní a bojové umûní

Blízkého i Dálného v˘chodu.

Autorky programu pojaly pásmo jako multi-

mediální show, v níÏ mûly zastoupení pohyb,

hudba, obraz, mluvené slovo, ale i krásné

kost˘my, hra svûtel a koufiové efekty. Pásmo

jednotliv˘ch vystoupení, v nichÏ se poãetné-

mu publiku postupnû pfiedvedli adepti bojo-

vého umûní a bfii‰ní taneãnice v‰ech vûko-

v˘ch kategorií, doprovázelo promítání foto-

grafií a komentáfi fiktivního poutníka. MuÏ

bûhem cesty letadlem usíná a proÏívá svÛj 

exotick˘ sen. Coby objevitel pÛvabu orientál-

ního svûta, v nûmÏ mlãenlivé Ïeny hovofií ra-

finovan˘mi pohyby svého tûla a muÏi se vy-

jadfiují prostfiednictvím pfiesn˘ch chvatÛ a zá-

sahÛ, pak provádí obecenstvo sv˘m snov˘m

putováním. Nechá nás ponofiit do kolébavého

rytmu, strhnout vá‰nivou melodií svádûní

i zatajit dech pfii souboji siln˘ch paÏí.

Pásmo vznikalo podle slov Heleny Tesafiové

nûkolik mûsícÛ, my‰lenka komponovaného

pofiadu se objevila uÏ poãátkem leto‰ního

‰kolního roku. PÛvodní návrh uspofiádat kla-

sickou akademii organizátorky opustily

a pfiipravily propracovanûj‰í tematick˘ po-

fiad, kter˘ díky své provázanosti získal vût‰í

spád a pÛsobivost.

Úãinkující, kter˘ch se bûhem podveãera na

jevi‰ti vystfiídalo bezmála padesát, jsou ves-

mûs ãleny zájmov˘ch krouÏkÛ sebeobrany

a orientálního tance, jeÏ v SVâ fungují tfie-

tím rokem. Mohli tak poprvé spoleãnû pfied-

vést vefiejnosti, ãím se ve svém volném ãase

zab˘vají, a snad i nalákat nové zájemce o po-

hyb na pomezí sportu a umûní. Pofiad doplni-

la malá v˘stava prací s orientální tematikou,

které vytvofiily dûti z v˘tvarného krouÏku

SVâ pod vedením Evy Lakomé.

Za exotickou vÛní Orientu pozvou organizá-

torky pásma diváky pravdûpodobnû i v pfií‰tí

sezónû. Helena Tesafiová pfiedem neprozradi-

la, kam povedou ony stopy v písku, slíbila

v‰ak nejedno pfiekvapení, jímÏ se autofii po-

kusí leto‰ní úspû‰n˘ pofiad pfiekonat. ZN

O víkendu 28. - 29. dubna kino
z technick˘ch dÛvodÛ nehraje!

sobota 5. kvûtna 19.30

Atentát v Ambassadoru
Drama (USA 2006)

Je rok 1968. Robert F. Kennedy pfiijíÏdí do hotelu Ambassador

v Los Angeles pfiednést projev v rámci kandidatury na preziden-

ta Spojen˘ch státÛ. Ve v‰ech vzbuzuje nadûji, Ïe jeho zvolení

bude pfiíãinou velk˘ch zmûn. Svût v‰ak brzy bude svûdkem udá-

losti, která zmûní historii a Ïivoty mnoha lidí... Film obsazen˘

hereck˘mi hvûzdami zachycuje pfiíbûh nûkolika lidí, jejichÏ ces-

ty se na pár hodin protnuly v bezprostfiední blízkosti jedno-

ho z nejvût‰ích incidentÛ 20. století. ReÏie: E. Estevez; hrají: 

H. Hunt, S. Stone, D. Moore, A. Hopkins, E. Wood ad.

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 12. kvûtna 19.30

Proposition
Akãní krimi (Austrálie 2006)

Pfiíbûh oddanosti, odplaty a hledání spravedlnosti v zemi bez pravi-

del. Film natoãen˘ podle scénáfie Nicka Cavea se odehrává v drsném

prostfiedí australského vnitrozemí na konci 19. století. Bratfii

Burnsovi terorizují své okolí. Dva z nich jsou lapeni a odsouzeni

k smrti. Dostanou v‰ak návrh: pokud chytí a zabijí svého bratra a tím

skoncují s brutalitou a zloãinností, dostanou milost. Hrají: G. Pearce,

J. Hurt, E. Watson; hudba: Nick Cave. Pfiístupn˘ od 15 let
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Karel Afréd patfiil k velk˘m milovníkÛm le-

sÛ a zásadov˘m ochráncÛm pfiírody, o niÏ se

dobfie a s velkou pílí staral. Harrachovské le-

sy patfiily k vzorov˘m a nejdokonaleji chrá-

nûn˘m v celé rozsáhlé rakousko-uherské

monarchii. Stávaly se proto ãast˘m cílem ná-

v‰tûv v˘znamn˘ch odborníkÛ a roku 1897

zde dokonce probûhlo nûkolikadenní valné

shromáÏdûní vitální Jednoty lesních a lov-

ãích zfiízencÛ (od 1. republiky Jednota ãsl.

lesních, lovãích a rybniãních zfiízencÛ) se

skvûle zorganizovanou exkurzí, jíÏ se úãast-

nili vedle fiady odborníkÛ téÏ mnozí vlastníci

a úfiedníci lesních správ z celé Moravy

a Slezska.

Jako prÛvodce exkurzí vydal hrabû Harrach

drobn˘, av‰ak obsaÏn˘ spisek, jehoÏ autorem

byl proslul˘ janovick˘ správce lesÛ Rudolf

Rieger. Obsahuje nejen dokonal˘ popis les-

ních ploch, ale mnoho dal‰ích dÛleÏit˘ch po-

znatkÛ vãetnû nákresÛ moderní lesnické

techniky. V‰e nechal hrabû v Brnû vytisk-

nout a svázat do úhledn˘ch zelen˘ch desek

z plátna a s názvem Harrachischer Domäne

Janowitz obdrÏel spisek kaÏd˘ z úãastníkÛ.

Janovické majetky leÏely v˘‰e neÏ sovine-

cké, tj. od 300 m n. m. do 1390 m n. m., coÏ

pochopitelnû ovlivnilo jejich odli‰né sloÏení.

O kvalitû Alfrédov˘ch lesÛ hovofií pfii své ná-

v‰tûvû lesÛ R˘mafiovska téÏ odborník

Heinrich Ludwig na konci 19. století.

ZmiÀuje se jiÏ o agresivním modfiínu, kter˘

potlaãuje ostatní dfieviny natolik, Ïe se musí

ãasto kácet. DorÛstal aÏ 30 m s dokonale

hladk˘m a rovn˘m kmenem, jeho kvalita by-

la mimofiádnû vysoká a trvanlivé dfievo mûlo

téÏ nesmírnû ‰irok˘ okruh vyuÏití.

Kronikáfi Julius Springer dûlil 1906 harra-

chovské lesy R˘mafiovska na ãerné se smr-

kem, jedlí, borovicí a modfiínem a svûtlé

(listnaté) s bukem, bfiízou, jilmem, jasanem,

topolem a lípou, kupodivu neuvedl typick˘

javor. NiÏ‰í polohy panství patfiily pfiedev‰ím

kultivované lesostepi. Od 18. zaãali

Harrachové osazovat horské holiny odoln˘-

mi dfievinami. Správa nyní úãinnû bránila ká-

cení mûkk˘ch dfievin do stáfií 80 - 100 a nû-

kdy i více let, u tvrd˘ch se povaÏovalo za

vhodné aÏ stáfií 140 let.

Lesní monokultury, jeÏ chybnû nahrazovaly

pfiirozen˘ smí‰en˘ les od 16. století, se jiÏ po

pÛli 18. století ukázaly zásadní chybou i na

Janovicku. SníÏila se kvalita porostÛ i lesní

pÛdy. BohuÏel teprve pfiedposlední Harrach

se zaãal aÏ v závûru 19. století vracet k pÛ-

vodnímu zdravému smí‰enému lesu.

Podobnû jako jinde i hrabû Karel Alfréd za-

stavil nebezpeãnou lesní pastvu a do‰lo ke

sniÏování stavÛ pfiemnoÏené zvûfie, která po-

‰kozovala zvlá‰tû mladé porosty.

Na janovick˘ch majetcích prosazovali po-

krok v lesnictví velmi v˘znamní odborníci

Rieger a Ditrich. Nepov‰imnut nezÛstal ani

Fond k podpofie zalesÀování, kter˘ na

Moravû od 12. fiíjna 1897 zdarma dodával

sazenice u nás dotud cizích dfievin v‰em zá-

jemcÛm z fiad velk˘ch i mal˘ch vlastníkÛ.

Proto se i u nás zaãala objevovat borovice

ãerná dovezená z Dolních Rakous, severoa-

merické dfieviny vejmutovka, douglaska ãi 

akát, ale téÏ ofie‰ák ãern˘, alpská limba, ka‰-

tanovník set˘ ãi dal‰í exoty. 1905 zahájili

vlastníci horsk˘ch partií Hrubého Jeseníku

R˘mafiovska, Bruntálska a ·umperska úspû‰-

nou v˘sadbu kleãe a limbÛ. Za celou akcí

stáli pfiedstavitelé fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ,

pfiedev‰ím velmistr arcivévoda EvÏen,

a Karel Alfréd Harrach se synem Franti‰kem

Arno‰tem. VÛbec se nejednalo o samoúãel-

nou hru ãi dokonce sázku aristokratÛ, jak

nûktefií tvrdí, ale o promy‰len˘ pokus kulti-

vovat horské polohy,

aãkoli dnes se názo-

ry znaãnû zmûnily,

neboÈ kosodfievina

pÛsobí úbytek vzác-

n˘ch druhÛ vysoko-

horsk˘ch rostlin. Peã-

livé hospodafiení s le-

sy pomohlo místním

lidem k dostatku trva-

lého zamûstnání i bez

proklamací o jisto-

tách.

Lesní revíry janovic-

kého velkostatku se dû-

lily od roku 1865 na bedfiichovsk˘, janovic-

k˘, ferdinandovsk˘, re‰ovsk˘, od roku 1912

spojil Karel Alfréd Harrach star‰í revíry

karlovsk˘ a novovesk˘, stejnû starovesk˘

a Ïìárskopotock˘ pod jednotné lesní sprá-

vy. Celkem zabíral pÛvodní okres R˘mafiov

20 774 ha zemûdûlské pÛdy 

a 14 545 ha lesní pÛdy. Harrachovské

R˘mafiovsko b˘valo jiÏ staletí povûstné

mnoÏstvím zvífiat a ptákÛ, v jejichÏ sloÏení

dodnes nedo‰lo k zásadním zmûnám kromû

ústupu dravcÛ ãi jist˘ch pfiesunech zpûv-

n˘ch opefiencÛ a úbytku kamzíkÛ.

Ov‰em jinak tomu bylo se stavy zvûfie.

Springer uvádí, Ïe roku 1884 jejich poãet

sníÏila krutá zima, ale na poãátku 20. století

Ïilo panství prÛbûÏnû je‰tû 400 kusÛ jelenÛ,

aãkoli roãní odstfiel dosahoval aÏ 50 kusÛ.

Jelení stáda bychom tehdy na‰li v revírech

Nová Ves, Moravice aÏ po R˘mafiov. Jen po-

ãet zajícÛ se zdál Springerovi nízk˘ a odha-

duje jej na 400-500 jedincÛ. Roãnû se jich 

ulovilo 20-40 s 1-2 li‰kami. UpozorÀuje, Ïe

by se nízké stavy drobné zvûfie mohly enorm-

nû zvednout, „pokud by se po nûkolik let
striktnû hájila, pohfiíchu v‰ak je dohoda mezi
nynûj‰ím mnoÏstvím sobeck˘ch milovníkÛ lo-
vu (tj. nájemcÛ honitby) témûfi nemoÏná“.

Také poãty ãerné zvûfie byly nemalé. Mezi

zajímavé a vyhledávané pfiedstavitele zvûfie

se poãítal kamzík horsk˘, jehoÏ poãty znaã-

nû sníÏila pfies protesty náv‰tûvníkÛ hor sprá-

va CHKO Jeseníky, aby ochránila nûkteré

druhy vzácn˘ch rostlin Velké kotliny.

Prvních pût kusÛ zvífiat pozdûji chránûného

druhu bylo dovezeno z alpsk˘ch honiteb

Mürzsteg ve ·t˘rsku, Neuburg-Rax Alpe

a Hölen Gebirge. První exempláfie nechal vy-

pustit arcivévoda EvÏen Habsbursk˘, fiádov˘

velmistr, v polesí Hubertov (Hubertus-

Kirsch) 21. února 1913, dal‰í 15. 8. a je‰tû 

1. 12. 1913. Ménû se jiÏ ví, Ïe nechal pfiivézt

téÏ muflony s daÀky. Mezi ‰kodnou se poãí-

tala kromû li‰ky i lasiãka, tchofi, kuna skalní

i lesní, ondatra a stûÏí by se nám líbilo, Ïe

byla plánovitû trávena a odstfielována. Lovily

se i vydry a v lesích pob˘val i jezevec. 

1. 5. 1884 dokonce zastfielili v revíru Karlov

skalního orla s rozpûtím kfiídel 2,3 m.

RovnûÏ pernatci podle F. Tutsche tvofiili

v první polovinû 20. století velmi rozmanitou

spoleãnost. Uvádí holuby hfiivnáãe, doupÀá-

ka obecného, hrdliãku, kaãenu divokou, ãír-

ku obecnou, vránu popelavou, havrana pol-

ního, kavku, sojku, straku, kvíãalu, brkosla-

va, ãíÏka, krutihlava, kukaãku, krásného

dudka, Èuh˘ka, skfiivana, chocholou‰e, ‰paã-

ka, konipase, ãervenku, vrabce, kosa, strna-

da, h˘la, pûnkavu, jíkavce, stehlíka, zvonka,

konopku, drozda, lelka kozodoje, straku, kfii-

vonosku, ror˘se a vla‰tovku. Mezi dravci

jmenuje po‰tolku, krkavce, krahujce, ostfiíÏe

lesního, jestfiába, sokola, kánû lesní, kánû

my‰ilova i kánû rousné, pu‰tíka obecného,

s˘ãka, v˘ra, sovu lesní, kalouse pustovku

Alfrédovy lesy

Z historie

Vozík lesní dráhy na janovickém panství (konec 19. stol.)
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a sovu pálenou. V okolí Skal se vyskytovala

lyska ãerná. V rozsáhl˘ch prostorech vy‰‰ích

poloh bychom nalezli tetfieva s tetfiívkem.

Objektem lovu se stala koroptev, kfiepelka,

sluka a baÏant. Harrachové sice byli oba vel-

k˘mi lovci, ale o zvûfi dobfie peãovali a nikdy

nepfiekroãili rozumnou mez. Tfieba je‰tû do-

dat, Ïe zvlá‰tû potoky na Tylovsku poskyto-

valy domov ohromnému mnoÏství rakÛ, jimÏ

vyhovovaly ideální úkryty v podemlet˘ch

bfiezích pfiirozenû meandrujících potokÛ.

Janoviãtí majitelé se snaÏili mezi prvními za-

jistit uÏ od 1. poloviny 19. stol. kvalitní od-

borné vzdûlání sv˘m lesním zamûstnancÛm,

ktefií se dfiíve pouze vyuãili u star˘ch prakti-

kÛ. Odborníci se záhy stali oporami fundo-

vaného lesnického v˘zkumnictví na R˘ma-

fiovsku. Není divu, Ïe harrachovské lesy by-

ly vzorem celé Moravy. Nelze téÏ nevzpo-

menout péãe HarrachÛ o lesní zamûstnance

vãetnû dûlníkÛ. Stavûly se nájemní rodinné

domky, k nimÏ patfiily téÏ nevelké rozlohy

polností, naturální dávky ve dfievû, ale i zdra-

votní péãe. Panství zamûstnávalo svého léka-

fie pro zamûstnance a harrachovská správa

suplovala dosud neexistující nemocenskou

poji‰Èovnu. Poskytovala úhradu léãení i po-

moc pfii jin˘ch nepfiedvídan˘ch událostech

ze spoleãného fondu, do nûjÏ pfiispívali ved-

le zamûstnancÛ znaãnou mûrou i zamûstna-

vatelé. V̆ sledkem bylo tradiãní a v˘hodné

zamûstnání v lese, jeÏ se dûdilo po fiadu ge-

nerací. Mgr. Jifií Karel

Mûstské muzeum a Galerie Octopus
31. bfiezna - 29. dubna Josef ·kubna,

malífi a grafik - 60 let v regionu R˘mafiovska

Pozvánka na v˘stavu
5. - 27. kvûtna - Bronislava ·najdrová, obrazy

VernisáÏ se uskuteãní 5. kvûtna v 16 hodin

V̆ stava ponese název Koleãka a jiné a pÛjde o obrazy men‰ích roz-

mûrÛ z let 2006 a 2007 malované temperou. V̆ stavu uvede Jifií

Valoch.

Bronislava ·najdrová se narodila v r. 1973 ve ·ternberku. V le-

tech 1992-1998 studovala na FF UP v Olomouci obor ãeská filo-

logie-v˘tvarná v˘chova, její diplomovou práci Krajina vedl Jifií

Krtiãka. Autorka Ïije v Olomouci-Chválkovicích.

V˘stavy:
1995 Obrazy v Galerii Jifiího Jílka, ·umperk

1998 Obrazy, Galerie U Mloka, Olomouc

2001 - 2002 Îena v domácnosti, Divadlo hudby Olomouc

2002 - 2003 Jelenovy lesní zprávy,

Galerie Jifiího Jílka, ·umperk

2005 Îáby taky, Zámek Námû‰È na Hané

2005 Aktuál 05 - okruh autorÛ Galerie Caesar, Galerie 

Caesar, Olomouc

2006 Aktuál 06 - okruh autorÛ Galerie Caesar, galerie 

Caesar, Olomouc

Muzeum a Galerie Octopus R˘mafiov

Mûstská knihovna

Pozvánka na pfiedná‰ku
astrologa Milana Gelnara

Motto: Na poãátku nápravy je sebepoznání. Epikúros

Ve ãtvrtek 3. kvûtna 2007 v 17.00 probûhne v Mûstské knihov-

nû v R˘mafiovû pfiedná‰ka známého astrologa Milana Gelnara
na téma Astrologie v denním Ïivotû. Astrolog bude hovofiit

o historii a kofienech astrologie, bude vysvûtlovat, na jak˘ch

principech astrologie funguje, povypráví zajímavé pfiíbûhy

z praxe a spoustu dal‰ích zajímavostí z oblasti astrologie.

Milan Gelnar v rámci své

poradenské praxe provozuje

webové stránky na adrese

www.astrosfera.cz, publiku-

je v nûkolika celoplo‰n˘ch

ãasopisech v rámci âR, do-

dává denní pfiedpovûdi do

pûti regionálních rádií a pfií-

leÏitostnû spolupracuje s dal-

‰ími médii. V souãasné dobû

pfiipravuje vydání své knihy

pod názvem Astrologická
pfiedehra.

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

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

Pro vyznavaãe nudismu a naturismu nabízí aquacentrum plavání bez

plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19 do 21 hodin.

Termíny do konce prvního pololetí 2007: 16. 5., 20. 6.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v kvûtnu

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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z deníku cestovatele

Cesta z âech aÏ na kraj svûta a zase zpátky
Jifií Strako‰: Poznámky z cesty do ·panûlska a Portugalska (4. ãást)

Dále jsme uÏ pokraãovali jen na

jih. Byli jsme blízko Atlantiku.

Lidé se tam hodnû Ïiví lovem

a zpracováním ryb. V roce 2004

se tu stala velká ekologická ka-

tastrofa, potopil se tanker s naf-

tou. ProjíÏdûli jsme okolo velkého

pfiístavního mûsta Vigo. LeÏí u ‰i-

rokého zálivu, kter˘ se zafiezává

hluboko do vnitrozemí. Pfiekle-

nuje ho obrovsk˘ most, kter˘

jsme pfiejeli a za chvíli uÏ jsme

byli na portugalské hranici. Mezi

·panûlskem a Portugalskem jsou

vysoké hory, nûkteré dosahují aÏ

v˘‰ky 1500 m. Policistka hned

nevûdûla, zda jsme v EU. Ptala se,

kde jsme byli a kam jedeme. Pas

jsme nepotfiebovali.

První mûsteãko na portugalském

území bylo Viana do Castelo.

LeÏí u ústí fieky Limy do Atlan-

tického oceánu. UÏ ve stfiedovûku

mûsto získalo v˘znamné postave-

ní jako stfiedisko rybáfiského prÛ-

myslu a pro zámofiské objevy

v 16. století. PfieváÏnû se zde nají-

mali námofiníci na objevitelské

plavby. Také pfies toto mûsto pfii-

cházelo do Portugalska bohatství

ze zámofií. Dá se fiíct, Ïe i dnes má

mûsto starobyl˘ ráz. Pamatuji se

na klá‰ter, námûstí s ka‰nou, kos-

tel, starou pevnost u mofie a velk˘

most pfies fieku Limu. Zkonstruo-

val ho stavitel Eiffel, autor slavné

pafiíÏské vûÏe. V tomto kraji mi-

mochodem vyrábûjí krásné obklá-

daãky.

Hlavním cílem cesty toho dne

v‰ak bylo mûsto Braga. Je uÏ ãás-

teãnû ve vnitrozemí. Historická

ãást se nachází na okraji. Zajíma-

vostmi této ãtvrti jsou zejmé-

na kostely, pfiepychové paláce

z 18. století a v neposlední fiadû

pÛvabné zahrady. Mûsto zaloÏili

¤ímané a jiÏ odedávna je centrem

obchodu a církve, sídlem arcibis-

kupÛ. Nejvíce mû v‰ak zaujal ar-

chitektonicky promy‰len˘ kostel

Bom Jesus del Monte na zalesnû-

ném kopci. Dne‰ní podoba je z ro-

ku 1811. Objekt patfií mezi nejv˘-

znamnûj‰í církevní památky Por-

tugalska. Ve spodní ãásti strmého

kopce zaãíná ãtrnáct zastavení Kfií-

Ïové cesty, serpentinovitû umístû-

né kaple se souso‰ími znázorÀují

poslední chvíle JeÏí‰e pfied ukfiiÏo-

váním. V̆ ‰ následuje schodi‰tû,

které zobrazuje pût smyslÛ v po-

dobû dÛvtipnû umístûn˘ch nástûn-

n˘ch ka‰en a soch biblick˘ch, my-

tologick˘ch a symbolick˘ch po-

stav. Z horní ãásti kopce u kostela

je v˘hled na mûsto. V okolí je

krásná parková úprava i nûkolik

hotelÛ. O víkendech k tomuto

poutnímu a turistickému místu mí-

fií davy sváteãnû obleãen˘ch lidí.

Nahoru ke kostelu vede i lanovka

na kolejích (technická památka),

bohuÏel byla v dobû na‰í náv‰tûvy

mimo provoz.

Cesta pokraãovala dále na jih do

starobylého mûsta Guimaraes. Je

známo jako kolébka portugalské-

ho národa. I území Portugalska

bylo od roku 711 pod nadvládou

ArabÛ, fiízenou z Dama‰ku, po-

zdûji uÏ pfiímo z Cordóby (756).

V té dobû se Cordóba stala nejv˘-

znamnûj‰ím svûtov˘m stfiediskem

kultury. Následujících 300 let byl

arabsk˘ vliv na poloostrovû nepo-

pirateln˘. V 11. století uÏ postupnû

slábl a vliv kfiesÈanÛ naopak rostl,

zejména v malém království León

a Kastilii. Po nûkolika poráÏkách

ArabÛ se roku 1139 stal králem ro-

dícího se Portugalska Alfoso Hen-

rigues. Za první sídelní mûsto si

zvolil právû Guimaraes.

Z této doby pochází hrad nad

mûstem. Nedaleko stojí panov-

níkova socha. O nûkolik stovek

metrÛ níÏ pod hradem je zachova-

lá historická ãást mûsta s hradba-

mi. Úzké uliãky lákají k procház-

kám, stejnû jako staré námûstí

s ka‰nou a kostelem, domy s lou-

bím ozdobené sochami, s mnoÏ-

stvím mal˘ch obchÛdkÛ a hospÛ-

dek, pfied kter˘mi se místní lidé

baví a popíjejí víno. Do této ãásti

mûsta se vstupuje krásnou stfiedo-

vûkou branou. Na nûkter˘ch do-

mech jsem obdivoval krásné ob-

kládaãky. Jedna navazuje pûknû

na druhou a tak se celkovû vytvá-

fií velk˘ obraz, jako by ho na fasá-

du nakreslil malífi. V tomto umûní

jsou portugal‰tí fiemeslníci mistfii.

Nauãili se je od MaurÛ. Nejãast-

ûj‰í barva obkladaãek je modro-

bílá. V novém mûstû se mi líbila

parková úprava.

âas kvapil, museli jsme jet zase

dál. Tentokrát trochu na západ do

mûsta Porto nad fiekou Douro vlé-

vající se do Atlantického oceánu.

Je to druhé nejvût‰í mûsto Portu-

galska. Od dob ¤ímanÛ pfiítom-

nost pfiístavu mûsto bohatû vyuÏí-

valo pfiedev‰ím k obchodu. V do-

bû námofiních objevÛ a kolonialis-

mu i pfies tento pfiístav do zemû

proudilo bohatství. Zlato, kofiení,

drahé dfievo atd. KdyÏ obcho-

dování se zámofiím pfiestávalo 

b˘t prosperující, obchodníci se

pfieorientovali na obchod s vínem.

Nejznámûj‰í znaãkou vína v Por-

tugalsku je právû portské.

ZaslouÏili se o to hlavnû brit‰tí

obchodníci uÏ od 17. století. KdyÏ

na lodích víno v sudech pfieváÏeli,

ãasto se jim kazilo. Jednou se do

sudu s vínem náhodou dostala

brendy. Víno se pfiestalo kazit

a v˘raznû se zlep‰ila jeho chuÈ.

Bûhem staletí se pfii‰lo na nejlep‰í

pomûr sloÏení vína a brendy.

Dnes má portské víno 19 - 20 %

alkoholu. Mezi tûmi procenty je

v˘razn˘ cenov˘ rozdíl (4,5 - 7,5

i víc euro). V‰ichni byli do náku-

pu portského jako diví, a tak jsem

si i já koupil lahvinku.

Portské víno se pûstuje nevíce na

svazích drsné krajiny v údolí hor-

ního toku fieky Douro u ‰panûl-

sk˘ch hranic. I dnes se na celo-

Braga - schodi‰tû pûti smyslÛ s ka‰nami a sochami

Guimaraes - hrad, sídlo prvního portugalského krále Alfonse
Henriguese z r. 1139

Viana de Castelo - námûstí, pfiístavní mûsteãko, odkud vyplouvali do-
byvatelé nov˘ch svûtÛ
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svûtovém obchodu s portsk˘m

nejvíce podílejí Britové. V Portu-

galsku a ve ·panûlsku se pûstuje

víno v‰ude, kde to jen jde. V Portu

je úfiad, kter˘ vydává certifikát

znaãky na prodej. Pfied zahájením

sezóny se za ni musí zaplatit.

KdyÏ to vyjde, mÛÏe pûstitel na

své znaãce hodnû vydûlat, kdyÏ je

‰patn˘ rok, prodûlá.

Na prohlídku Porta jsem se tû‰il.

Toho, co jsem nakonec vidûl pro

ãasovou omezenost tfií hodin, bylo

málo. Pamatuji si pfiedev‰ím na

dominantu mûsta, katedrálu z 12. 

- 13. století. Hned vedle je socha

Vimary Perese na koni. Byl to vel-

k˘ hrdina, kter˘ v roce 868 vyhnal

Maury z mûsta. Pod katedrálou te-

ãe velká fieka Douro. Cestou dolÛ

k fiece jsme ‰li okolo velice sta-

r˘ch a nevzhledn˘ch domÛ. Zfiej-

mû pamatují hodnû. V úzk˘ch,

‰patnû dláÏdûn˘ch uliãkách se su-

‰í prádlo. Bydlí tu nejchud‰í oby-

vatelé mûsta. Sám bych tudy ne‰el

ani za nic. Úplnû dole uÏ je fieka.

Kotví na ní lodû, v˘letní i náklad-

ní. Není divu, blízko je uÏ mofie.

Na bfiehu je ru‰no. Spousta kavár-

niãek, hraje tu harmonika a je ve-

selo. Pfies fieku se táhnou obrovské

mosty. Na druhé stranû fieky vidím

nûjaké sklady. SnaÏím se nûco vy-

fotit. Je zajímavé, Ïe právû tuto

ãást mûsta je vidût ãasto na po-

hlednicích. Z krátké procházky

ru‰n˘m mûstem jsem si toho uÏ

moc nezapamatoval. Jen vlakové

nádraÏí a veselící se studenty

v ãern˘ch talárech. MoÏná slavili

majáles. V Portu jsme také spali.

Ráno po snídani jsme popojeli na

jih a do vnitrozemí. Cílem bylo

starobylé mûsto Coimbra. ZaloÏili

ho ¤ímané na pahorku nad fiekou

Mondego. Mûsto mûli stfiídavû

v moci Maurové a kfiesÈan‰tí krá-

lové, aÏ ho roku 1064 nakonec

získal král Ferdinand Velik˘.

V dal‰ích staletích byla Coimbra

rodi‰tûm ‰esti portugalsk˘ch krá-

lÛ. Na Ïádost církve jeden z králÛ

Dinis zaloÏil roku 1290 v Coim-

bfie univerzitu. Patfií mezi nejstar-

‰í na svûtû. Na zaãátku se studo-

valo lékafiství, teologie, právo

a pozdûji dal‰í obory. Univerzita

je na samém vrcholu uvedeného

pahorku. Budovy jsou vût‰inou

z 18. století, rozestavûny ve tvaru

písmene U. Z otevfiené ãásti je

krásn˘ v˘hled na mûsto a fieku.

Do univerzitního prostoru se

vzchází boãním vchodem pfies

zdobenou Ïeleznou bránu z roku

1634. Dominantou univerzity

a celého mûsta je vûÏ se zvonky.

Dne‰ní podoba je z roku 1733.

Svolávala studenty k pfiedná‰-

kám. Vedle zvonice je sloupovi-

t˘, krásnû zdoben˘ hlavní vchod

s erbem Portugalska. Za ním je

asi aula. Pro nûjakou slavnost nás

tam na prohlídku nepustili.

Z druhé strany zvonice je kaple

a knihovna.

Na prohlídku se musí kaÏdá sku-

pina pfiedem objednat a zaplatit

vstupné. Mûli jsme ‰tûstí, univer-

zita nám dala povolení k prohlíd-

ce. Stálo to za to. Kaple se zaãala

stavût roku 1517, dne‰ní v˘zdo-

ba je z 18. století. Oltáfi, pí‰Èaly

k varhanám a celková v˘zdoba je

v barokním stylu, v‰echno pozla-

cené. Bylo to nádherné. Nesmûlo

se tam fotit. Knihovna je také

z 18. století. V regálech pfiizdobe-

n˘ch exotick˘m dfievem a zlatem

v ornamentálním stylu je uloÏeno

aÏ 300 000 star˘ch svazkÛ. Knihy

jsou dostupné pomocí ÏebfiíkÛ

a pfiilehl˘ch plo‰in. Na stûnách

jsou obrazy s erby mecená‰Û a pa-

novníkÛ, ktefií se o knihovnu za-

slouÏili. Dlouho jsme se v knihov-

nû nezdrÏeli (‰koda), protoÏe ven-

ku uÏ ãekalo nûkolik dal‰ích netr-

pûliv˘ch skupin na prohlídku.

Pod univerzitou jsou staré obytné

domy. âasto v nich Ïijí studenti.

KdyÏ jejich studium skonãí, pro-

dají dÛm nov˘m studentÛm.

Blízko je i katedrála. Byla zaloÏe-

na roku 1598. Dnes patfií pfiírodo-

vûdecké fakultû. Podobn˘ch pa-

mátek na úboãí kopce je hodnû.

Pomalu jsme sestupovali úzk˘mi

dláÏdûn˘mi uliãkami po schodech

dolÛ. V‰ude bylo plno mal˘ch ob-

chÛdkÛ a restaurací a mezi tím

spousta lidí. Tato toulavá procház-

ka v turisticky zajímavé atmosfé-

fie v historickém jádru mûsta se mi

moc líbila. Na úpatí kopce uÏ by-

la klasická obchodní zóna, která

navazovala na nábfieÏí fieky

Mondego. Na fiece kotvily v˘letní

parníky. Pfies fieku se táhlo nûko-

lik krásnû vyzdoben˘ch mostÛ.

Na druhém bfiehu uÏ byla normál-

ní mûstská zástavba. 

(Pokraãování pfií‰tû)

PÛjãovní doba knihovny: Po 9 - 17, Út 9 - 17, St zavfieno, ât 9 - 17, Pá 9 - 17, So 8 - 11

Úsmûvnû

Bonbónky
Anekdota, vtip, fórek, Ïertík. Pfiipomíná mi tak trochu bonbón, kter˘

rozbalíme a smlsneme si na nûm. Nûkdo si ulahodí

hned, nûkdo pozdûji, ale nûkomu to nejde a nedo-

jde. Zasmûjeme se, uchechtneme se a jdeme dál.

Japonci, âíÀané, Asiati na v˘chodû anekdoty jako

takové neznají.

UpfiednostÀuji krátké vtipy. Potkali se takhle

v tramvaji dva senátofii... ☺ Datel má zobák, aby si

nerozbil drÏku... ☺ Na silnici mÛÏe kaÏd˘, na slepi-

ci jen kohout. ☺ Nûco si udûlej k veãefii. - Tak já si

nûco udûlám! A vyskoãil z okna. ☺Mravenec se rá-
no probudí na tanku. BoÏe, kdyÏ já se opiju, co já v no-

ci pfiitáhnu domÛ! ☺ Kdo rozbil atom? - Já jsem to opravdu nebyl! ☺

V zimû se probudí medvûdice. Ty, star˘, proã nespí‰? - Ví‰, já si dal

v fiíjnu kafe. ☺ Na louce leÏí dvû krávy. Já mám strach z nemoci ‰í-

len˘ch krav, ty ne? - Ne. Já jsem totiÏ veverka. ☺ ·nek vzdychá:
Trpím jak zvífie. Pfied mûsícem mi utekla Ïena a já ji mám pofiád

pfied oãima. ☺ Molátko vyletí do svûta. Jaké to bylo? - Krásné,

v˘borné, v‰ude mi tleskali... ☺ Star˘ zajíc fiíká mladé-

mu: Papej, to je salát, lidi to taky Ïerou. ☺ V zoo.
Mami, já se chci povozit na oslovi. - ¤ekni tatínkovi,

aÈ tû vezme na ramena! ☺ Pane doktore, moje Ïena
k vám jde s koãkou. Dejte jí injekci, aÈ bezbolestnû usne.

- No a jak ta koãka trefí domÛ? ☺ Vnouãek poprvé vidí
vepfie. Babí, to prase mluví, jako kdyÏ ná‰ tatínek spí!

Tak uÏ tûch bonbónkÛ pro dne‰ek bylo dost. Za zuby se platí. Si

Porto - fieka Douro

Coimbra - univerzita, jedna z nejstar‰ích na svûtû, vlevo zvonice, svo-
lávala studenty k pfiedná‰kám Foto: archiv Jifiího Strako‰e
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

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

Posledním krokem rozrazil dvefie

domku. Aniãka sedûla schoulená

na stoliãce u kamen a smutnû po-

zorovala, co se bude dít.

„Hodnû pfiiloÏ, aÈ je tu horko,“

broukl na dívenku nov˘ str˘c.

Potom vytáhl ze záÀadfií nehybné

tûlíãko dcerky a poloÏil ho opatr-

nû na lavici, do huÀaté deky.

Právû, kdyÏ jí sundával poslední

zmáãené obleãení, dorazily obû

Ïeny do kuchynû.

„Podívej, je celá modrá a studená,

brouãek mÛj mal˘,“ bûdovala

v slzách Marie nad sv˘m miláã-

kem.

„Honem do suchého,“ zvolala po-

hotovû Franti‰ka.

„Poãkej,“ zadrÏel Karel Marii ru-

ku se spodní ko‰ilkou. Jemnû pfii-

loÏil ucho na studené tûlíãko.

„D˘chá,“ fiekl, kdyÏ opût zvedl

hlavu.

„Ale je jak po ‰oku. Nic nefiíká,

neh˘be se, jen koulí oãkama. Co

kdyÏ dostane zápal plic? Ví‰, jak˘

mívá ka‰el.“

Chvíli dumal a pak se otoãil

s prosbou ke ‰vagrové.

„Franti‰ko, zavolej radûji sanitku

s doktorem.“ A pak uÏ nic...

Îádné slovo v˘ãitky nebo nadáv-

ky, i kdyÏ na nû v hloubce du‰e

ãekala a nemohla by se na nûj za

to zlobit. VÏdyÈ to byla ona, která

tu dûtskou „sanici“ dovolila,

sv˘m dûtem dÛvûfiovala a nepfie-

m˘‰lela o tom, co se mÛÏe stát.

„Já mám lep‰í medicínu,“ zahla-

holil Jenda, kter˘ právû dorazil

s promrzl˘m Mirkem a náhodou

zaslechl Karlovu prosbu.

Chudák hoch - tváfiil se zkrou‰enû

a hned se vmáãkl na stoliãku

k sestfie.

„Ten ná‰ Plaváãek se musí zahfiát

zvenku a hlavnû zevnitfi,“ krájel

pomalu slova Jenda, kdyÏ stál nad

uzlíkem zababu‰en˘m do bílé

duchny. „Trochu slivoviãky v ãaji

to na‰e malé mrnû neporazí, ale

pomÛÏe mu rozproudit krev.

Dejte na mû, za chvíli se z té patá-

lie dostane.“

Jen domluvil, uÏ pfiipravoval ma-

lou ‰tamprli pro zmáãenou nete-

fiinku a vût‰í pro v‰echny dospûlé.

Kromû své Ïeny.

„SluÏba je sluÏba,“ brblal si pod

vousem. A to musel respektovat

i on, svobodomysln˘ ãlovûk.

„Tak na ty její druhé kfitiny,“ pfii-

píjel roz‰afnû, jako by cítil, Ïe

kdyÏ se holka neutopila, mají vy-

hráno. Jeho uvolnûná nálada byla

nakaÏlivá. Nikdo ho neokfiikl, ni-

kdo mu neodporoval.

„Kde bere tu jistotu dobrého kon-

ce?“ Na to se ptali v my‰lenkách

oba rodiãe v ledu vykoupaného

dítûte. Tak rádi si pfiáli ji mít ta-

ké...

„Fando, nikam nevolej. NeÏ sem

dorazí sanitka z Bruntálu nebo

R˘mafiova, bude holka zase fit,“

broukl do chodby Jenda za svou

právû odcházející Ïenou. Nastala

chvíle v‰eobecného mlãení, vypl-

nûná jen pfiípravou toho zázraãné-

ho léku. Potom v‰ichni s údivem

sledovali, jak její malé rtíky

chmatly po gumovém dudlíku

a jak mizí pÛl láhve léãivky v pa-

cientce. Maru‰ka se zaãala sla-

bounce vrtût, a neÏ se v‰ichni sta-

ãili vzpamatovat z pfiede‰l˘ch 

událostí, zavfiela oãi a usnula.

„Tak a teì nám, Mirku, fiekni, jak

se to v‰echno stalo?“ vzpomnûli

si na hlavního hrdinu hororové si-

tuace, kdyÏ teplem i zahfiívacím

mokem trochu pookfiáli.

„Já, já nevím, mû stra‰nû pálí prs-

ty,“ odpovûdûl chlapec a nabíral

k pláãi. „Au, au, to bolí,“ vyskoãil

a tfiepal obûma rukama do stran.

„Asi ti za‰lo za nehty, ukaÏ, já se

podívám,“ ozvala se ve dvefiích

Fanda. Vracela se ze stavûdla

a zaslechla synovo nafiíkání.

„Tak honem, pojì sem, já ti nale-

ju vlaÏnou vodu do lavóru.“ Nû-

Ïnû ho objala a pfiitiskla si zmod-

ralé prstíky na svoji líc.

AÏ teì si teprve uvûdomila, Ïe na

nûj úplnû zapomnûla. A pfiitom

byl tak odváÏn˘, siln˘ a vlastnû

zvládl v‰echno, co si pfiála a za co

se v té proklaté nekoneãné chvíli

vroucnû modlila. Opatrnû mu za-

ãala mnout jednotlivé ãlánky aÏ

ke koneãkÛm. Stfiídavû ve vodû

a pak zas ve sv˘ch dlaních. Karel

mlãky pozoroval tu scénu plnou

matefiského citu a pochopil, Ïe teì

není ‰ance dostat z chlapce kloud-

né slovo.

„Ale jsi opravdu silák, i já jsem

s tím nabobtnal˘m beránkem mûl

co dûlat,“ sekl poklonu uznání

smûrem k plechové Franti‰ãinû

lázni.

„Aniãko, ty bys nám dokázala

v‰echno vyprávût?“ obrátil pozor-

nost k zamlklé dívence.

„My jsme jeli po louce a na konci

byl takov˘ kopeãek,“ rozpovídala

se váhavû. „Chtûli jsme, aby se

Maru‰ka pofiádnû svezla, a tak

jsme ji pustili samotnou dolÛ.“

„A co bylo dál?“ povzbuzoval je-

jí povídání str˘c.

„Tam se najednou propadl sníh

a sanû se pfieklopily do vody. Teto,

teto, a ten fusak s ní zaãal plo-

vat...,“ dodávala s oãima navrch

hlavy. „Ale Mirek ho chytl a kfii-

ãel, abych utíkala rychle za str˘-

cem Karlem,“ naznaãila svou dût-

skou fieãí prÛbûh celé zapeklité

pfiíhody.

Marie vstala z lavice, vzala dûv-

ãátko za ruce, zahledûla se mu do

oãí a zeptala se: „A vy jste nevû-

dûli, Ïe tam teãe potok?“

„V‰ude byl jenom sníh, teto, a my

jsme si nepamatovali, kde tekl,

kdyÏ tam sníh nebyl,“ odvûtila

rozpaãitû Aniãka. Pustila se Ma-

rie, vzala si ply‰ového medvídka,

kter˘ zÛstal na lavici, a ‰la si sed-

nout znovu ke kamnÛm.

„Stejnû si hodná holka, Andulko,

moc jsi nám pomohla,“ pozname-

nala starostlivû

Marie.

„To ví‰, v‰ude jsou

naváté závûje, byla

to prostû ne‰Èastná

náhoda, Ïe s ní

dûcka jezdily, aniÏ

to tu‰ily, nad poto-

kem. A druhá ná-

hoda, Ïe se sníh

propadl zrovna pod

va‰ím mrnûtem,“

zafilosofoval Jen-

da a naráz do sebe

obrátil dal‰í ‰tam-

prli. „Dej si taky,

Marie, aÈ se trochu

vzpamatuje‰,“ za-

Ïertoval.

Ale ta nemûla stá-

ní. KaÏdou chvíli

chodila s obavami

nakukovat do loÏ-

nice, kam malou

po usnutí pfienesla.

StráÏila její spánek, sledovala její

dech, pozorovala, jestli jí aspoÀ

trochu rÛÏovûjí tváfie.

V kuchyni se donekoneãna probí-

ralo, co se stalo, co se mohlo stát,

co by se nestalo, kdyby... A také

jak se malá vypofiádá s nepláno-

vanou mrazivou koupelí a jestli ji

ve zdraví vÛbec pfieÏije. Jazyky se

zaplétaly, slova hluãnûla a slivovi-

ce z láhve nápadnû ub˘valo.

Asi za dvû hodiny zahoukala

u domu sanitka. Franti‰ka chtûla

mít ãisté svûdomí, a proto radûji

toho doktora zavolala. KdyÏ mu

koneãnû v‰echno vysvûtlili, stanul

nad malou sleãnou a zkoumavû si

prohlíÏel obliãej zabofien˘ v kana-

fasu. V‰ichni ostatní se mu snaÏi-

li nakukovat pfies rameno. Hol-

ãiãka se právû probouzela a oãima

hledala po místnosti známé tváfie.

Najednou se mírnû usmála, zavr-

tûla hlavou a sotva sly‰itelnû hles-

la: „Mama, papu.“

„To nebude tak zlé,“ prohodil lé-

kafi, vyprostil tûlíãko z pfiikr˘vky

a zaãal je prohlíÏet. „Zdá se, Ïe se

uÏ dostateãnû zahfiála, d˘chá také

v normû. Cítím, Ïe jste ji léãili

i vnitfinû. A vypadá to, Ïe to nebyl

aÏ tak ‰patn˘ nápad. Teì jí nûco

píchnu na povzbuzení a vy ji bu-

dete pofiád sledovat a hlídat.

Foto: Miloslav Marek
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Kdyby se stav zhor‰il nebo nûco

nebylo v pofiádku, ihned zavolejte

na pohotovost,“ ukonãil své vy-

‰etfiení muÏ v bílém.

„Jo, a je‰tû se omlouvám za ten

pozdní pfiíjezd. Rychleji to bohu-

Ïel ne‰lo. V‰ude jsou velké záva-

ly snûhu. V Bfiidliãné jsme zapad-

li a museli jsme ãekat na prohrnu-

tí silnice.“

Doktorova slova koneãnû v‰ech-

ny uklidnila. Mnohé z pfiítomn˘ch

zbavila pocitu viny, jiné strachu

a trochu i obav.

Jen Jenda si neodpustil: „Vidíte, já

jsem fiíkal, Ïe to zvládneme.“ A uÏ

si naléval dal‰í dávku.

Ta, která se stala bûhem chvilky

stfiedem pozornosti, zkou‰ela pol-

knout koláã namoãen˘ v mléce.

„Tak vidí‰, holka. Mûla jsi svoje

druhé kfitiny. Nebyly sice pfiíli‰

veselé, ale kdyÏ jsi je tak dobfie

zvládla, myslím, Ïe se ti u nás bu-

de líbit,“ nechal se sly‰et uÏ v tro-

‰ku rozjafiené náladû.

Mladí rodiãe na sebe upfieli po-

hled, ve kterém bylo rozhodnuto.

A Fanda uÏ zase stála u kolejí

v pfiedepsaném stejnokroji, pfii-

pravená salutovat fiãícímu moto-

ráku.

Pfiedstavy o stûhování a o spoleã-

ném souÏití tûch mal˘ch a vel-

k˘ch lidiãek byly prozatím odsu-

nuty, jako pára nad hrncem, nû-

kam pryã, nûkam do pozdûj‰ích

osudÛ zapadlého kraje. Nûkam do

dal‰ích let éry Gottwaldovy...

Organizace a spolky

Znovu se konalo zahrádkáfiské shromáÏdûní delegátÛ
Ve stfiedu 4. dubna se konalo ve velkém sále

SVâ v R˘mafiovû za úãasti zástupcÛ vy‰‰ích

orgánÛ Miloslava Kratochvíla, místopfiedse-

dy územní rady v Krnovû, a Josefa Kubíka,

ãlena republikové rady v Praze, a tradiãnû i za

úãasti starosty mûsta Petra Kloudy shromáÏ-

dûní delegátÛ zvolen˘ch ve dvanácti zahrád-

káfisk˘ch osadách. Z osmasedmdesáti delegá-

tÛ se shromáÏdûní zúãastnilo ãtyfiia‰edesát,

coÏ je 82 %.

Pfiedseda Josef Krã ve svém úvodním slovû

zhodnotil ãinnost celé organizace i v˘boru

ZO za uplynul˘ rok. ShromáÏdûní delegátÛ

pfiedcházely ãlenské schÛze v osadách, kde se

projednávala problematika jednotliv˘ch osad

i to, co se podafiilo vyfie‰it ku prospûchu za-

hrádkáfiÛ. ShromáÏdûní mûlo pfiekvapivû

hladk˘ prÛbûh, vzhledem k tomu, Ïe v‰ichni

delegáti obdrÏeli pfii prezenci potfiebné infor-

mace, které potfiebovali pro své rozhodování,

zejména návrh programu, plnûní rozpoãtu za

rok 2006 i návrh na rok 2007, v˘tah ze zprá-

vy revizní skupiny, pofiadník pro pfiidûlování

zahrádek a zejména návrh na usnesení.

Souãástí jednání bylo také vyhodnocení nej-

lep‰ích osad. Na prvním místû se umístila 

osada StráÀ III s odmûnou 3 000 Kã, na 2. mís-

tû osada âD II s odmûnou 2000 Kã a na tfietím

místû osada Lom I s odmûnou 1 000 Kã.

Na návrh osadních v˘borÛ udûlil v˘bor ZO

âestné uznání paní Neherové z osady StráÀ I,

panu Zelenkovi (osada Nemocnice I), Rozsí-

valovi (osada StráÀ III), Havlíkovi (osada

Nemocnice II), La‰ákovi (osada Hfibitov I)

a Schreibovi (osada âD II).

âlen republikové rady Josef Kubík pfiedal

jednateli organizace Jaroslavu Nejedlému za

jeho dlouholetou obûtavou a pfiínosnou práci

v R˘mafiovû i ve vy‰‰ím orgánu svazu „Nej-

vy‰‰í svazové vyznamenání za zásluhy o roz-

voj âeského zahrádkáfiského svazu“ (diplom,

medaili a odmûnu).

V leto‰ním roce bude provedena v˘mûna

ãlensk˘ch prÛkazÛ. Starosta Petr Klouda, kte-

r˘ je rovnûÏ ãlenem organizace zahrádkáfiÛ,

obdrÏel jako první legitimaci s pofiadov˘m

ãíslem 1. Z jeho úst zaznûlo, Ïe na zb˘vající

ãásti osady Nemocnice I se bude moci hos-

podafiit je‰tû ãtyfii roky. Dále podûkoval za-

hrádkáfiÛm za jejich prospû‰nou práci a upo-

zornil na rÛzné ãerné skládky poblíÏ zahrád-

káfisk˘ch osad, jejichÏ ãlenové by mûli vzni-

ku tûchto skládek zabránit.

V diskusi dále hovofiila pfiedsedkynû osady

âD I Jarmila Stopplová, jednatel ZO Jaroslav

Nejedl˘ a tajemník ústfiední rady Josef

Kubík. Jednomyslnû schválené usnesení dává

záruku, Ïe se práce celé r˘mafiovské Základní

organizace âeského zahrádkáfiského svazu

dále zlep‰í. V̆ bor ZO

Nestor zahrádkáfiÛ Jaroslav Nejedl˘ obdrÏel ocenûní
Na nedávném shromáÏdûní delegátÛ Základní

organizace âeského zahrádkáfiského svazu

(ZO âZS) byl jednatel Jaroslav Nejedl˘ vyzna-

menán „Nejvy‰‰ím svazov˘m vyznamenáním

za zásluhy o rozvoj âZS“. Pfiedal mu je ãlen

Republikové rady âZS Praha Josef Kubík.

Republiková rada ve svém zdÛvodnûní vzala

v úvahu, Ïe Jaroslav Nejedl˘ pracuje ve v˘bo-

ru ZO âZS 36 let jako jednatel. Má velk˘ po-

díl na rozvoji organizace získáním pozemkÛ

a zaloÏením ‰esti zahrádkáfisk˘ch osad, a to

Lom I, Lom II, âD I, âD II, StráÀ II a Nemoc-

nice II. Podílel se i na pfiemûnû Sadu míru na

zahrádkáfiskou osadu v Edrovicích. Je pfiedse-

dou osady Lom I od roku 1971. Osada patfií stá-

le k nejlep‰ím ve mûstû.

KdyÏ pfiebíral funkci jednatele ZO, mûla orga-

nizace 79 ãlenÛ. Zakládáním nov˘ch osad se

ãlenská základna rozrostla na 300 ãlenÛ.

Jednatelem byl jiÏ za pfiedsednictví Richarda

·tûrby, Jindfiicha Hájka, Jaroslava Zatloukala

a posléze i Rudolfa Dobe‰e, protoÏe jako zli-

kvidovan˘ exponent pravice nevyhovûl no-

menklatufie MûV KSâ na pfiedsedu, ale jako 

iniciativní a pracovit˘ jednatel. V jeho pfiírÛst-

kovém seznamu ãlenÛ figuruje neuvûfiiteln˘ch

977 ãlenÛ, coÏ kladlo nároky na vedení matri-

ky, vydávání ãlensk˘ch prÛkazÛ (letos uÏ

chystá tfietí vydání nov˘ch ãlensk˘ch prÛkazÛ).

Byl také organizátorem pomoci zahrádkáfiÛ

v akci „Z“, a to zejména pfii stavbû

kulturního domu, tûlocviãny na ulici

1. máje i gymnázia a vodojemu.

Sám dostal diplom za odpracování

220 brigádnick˘ch hodin pfii stavbû

kulturního domu. Mimofiádné úsilí

si vyÏádalo i budování osady Lom I,

kde ‰el pfiíkladem pfii organizaci i pfii

práci. Dnes tam uÏ jen rozdûluje 

úkoly.

Jaroslav Nejedl˘ dlouhá léta praco-

val i ve vy‰‰ích orgánech svazu.

Nejdfiíve v okresním v˘boru, pozdû-

ji v Ústfiední radû Krnov, kde je ãle-

nem pfiedstavenstva Územní rady âZS Bruntál

se sídlem v Krnovû, kam poctivû dojíÏdí.

Udûlené vyznamenání je tedy v dobr˘ch rukou.

Letos oslaví Jaroslav Nejedl˘ osmdesátku.

Pfiejeme mu, aby se jí v ãinorodé práci nejen

doÏil, ale aby mohl dal‰í léta v klidu pfiehlíÏet

v˘sledky své práce. 

Josef Krã, pfiedseda ZO âZS R˘mafiov
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Pfii koupání
pfii‰el o 15 tisíc

Neznám˘ pachatel odcizil v so-

botu 7. dubna v r˘mafiovském

Aquacentru tfiiaãtyfiicetiletému

muÏi 15 tisíc Kã. Hotovost mûl

zlodûj odcizit v dobû, kdy se

muÏ koupal. Peníze byly uloÏe-

ny v uzamãené skfiíÀce pánské

‰atny. BliÏ‰í okolnosti pfiípadu

‰etfií OOP R˘mafiov.

Opil˘ mladík napadal
osádku sanitky

K útoku na zdravotníky do‰lo

krátce pfied pÛlnocí 12. dubna na

Revoluãní ulici v R˘mafiovû.

Dispeãer Rychlé záchranné sluÏ-

by Bruntál oznámil policii, Ïe

sanita vyjíÏdí k údajné nehodû

cyklisty. Lékafi se na místû snaÏil

o‰etfiit 19letého mladíka, kter˘

v‰ak nespolupracoval a nebyl

schopen jakékoliv komunikace.

Podle lékafie se mladík pfied pfií-

jezdem policie k osádce sanity

choval agresivnû a odmítal o‰et-

fiení. Osádka sanitky uvedla, Ïe

mladík leÏel na silnici s hokejo-

vou pfiilbou na hlavû, ale kolo

u sebe nemûl. Doktor konstato-

val, Ïe mladík neutrpûl Ïádn˘ 

úraz a jeví pouze známky opilosti.

Pfiedal ho proto policistÛm s roz-

hodnutím o pfievozu na záchytnou

stanici, kam byl mladík 13. dubna

krátce po pÛlnoci pfiedán.

ZpÛsobil mu
otfies mozku

V tûchto dnech zahájil komisafi

Skupiny kriminální policie a vy-

‰etfiování Bruntál stíhání 20leté-

ho mladíka z Bfiidliãné pro trest-

né ãiny ublíÏení na zdraví a v˘-

trÏnictví. V restauraci v Bfiidliã-

né 10. února bezdÛvodnû fyzic-

ky napadl jednadvacetiletého

mladíka, kterého udefiil pûstí do

obliãeje a zpÛsobil mu otfies

mozku, zhmoÏdûní hlavy a trÏ-

nou ránu v obliãeji. Napaden˘

mladík musel b˘t hospitalizo-

ván.

Rok 2007 - rok ochrany
pfied majetkovou
trestnou ãinností

Policie opût upozorÀuje na ta‰ky
odloÏené v nákupních vozících!
Kontrolní ãinnost a preventiv-
ní aktivity Policie âR mají b˘t
podle rozkazu policejního pre-
zidenta v leto‰ním roce smûfio-
vány na ochranu pfied majet-
kovou trestnou ãinností. Ob-
ãany pravidelnû seznamujeme
se situací v majetkové krimi-
nalitû (vloupání do aut, chat,
restaurací, stánkÛ, domÛ a by-
tÛ, krádeÏe na seniorech, ka-
pesní krádeÏe apod.). Jedním
z ãast˘ch problémÛ je i pone-
chání kabelek a ta‰ek v nákup-
ních vozících.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Usnul a narazil do kefiÛ
Draze vy‰el 36letému fiidiãi Volva mikrospánek, do kterého upa-

dl 10. dubna za volantem bûhem jízdy po Opavské ulici

v R˘mafiovû. Krátce usnul a s autem sjel v mírné zatáãce do pfií-

kopu, kde porazil vzrostlé kefie, o které se Volvo zastavilo. Pfii ne-

hodû na nûm vznikla ‰koda za 300 tisíc Kã. ¤idiã zranûn nebyl.

Objektivem ZdeÀka Habra

Láska kvete v kaÏdém vûku

Foto: Miroslav Dulaj
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Jak se Ïije ...

RomÛm
Osmého dubna oslavili Romové

svÛj mezinárodní den. Jako u vût-

‰iny svûtov˘ch a mezinárodních

dnÛ je smyslem tohoto svátku pfii-

pomenutí existence urãitého feno-

ménu, v tomto pfiípadû romského

etnika, a to jak RomÛm sam˘m,

tak tzv. vût‰inové spoleãnosti.

Svátek se u nás oficiálnû slaví od

roku 1990, aãkoliv jeho historie

sahá aÏ do roku 1971, kdy se

v Británii poprvé konalo setkání

ãlenÛ romského hnutí z vyspûl˘ch

evropsk˘ch zemí, tehdy dokonce

za úãasti ãeskoslovensk˘ch zá-

stupcÛ ze Svazu cikánÛ-RomÛ

(1969-73).

Obnovená tradice Mezinárodního

dne RomÛ u nás zapoãala po pfie-

vratu roku 1989. âeskosloven‰tí

Romové získali statut národnostní

men‰iny a zaãali se sdruÏovat do

hnutí a organizací s cílem hájit svá

práva, upevÀovat svou identitu

a rozvíjet romskou kulturu. Osla-

va Mezinárodní dne RomÛ má

v˘znam nejen pro samotné Romy,

ale slouÏí také jako jeden z pro-

stfiedkÛ sbliÏování men‰inové

a vût‰inové spoleãnosti prostfied-

nictvím prezentace romské kultu-

ry a historie.

Zdlouhav˘ proces integrace rom-

ského etnika do ãeské spoleãnosti

trvá uÏ nûkolik století a v podsta-

tû není ukonãen. Romové postup-

nû pfiicházeli na evropské území

ve stfiedovûku. Ze své pÛvodní

vlasti, Indie, odcházeli za obÏivou

zfiejmû od 8. století a nûkoli-

ka proudy smûfiovali na západ.

V 15. století byli jiÏ rozpt˘leni po

celém evropském kontinentu.

Údaj âTK z roku 2003 uvádí, 

Ïe v souãasnosti Ïije v Evropû 

7 - 9 milionÛ RomÛ, nejvût‰í pro-

centuální zastoupení mají pfiitom

v Makedonii (pfies 10 % obyvatel-

stva), dále v Rumunsku (zde Ïije

kolem 2 milionÛ RomÛ), v Bul-

harsku, Maìarsku, Srbsku a âer-

né Hofie.

Ve stfiedovûkém ãlovûku budil

pfiíchod snûd˘ch koãovníkÛ z v˘-

chodu, hovofiících nesrozumitel-

nou fieãí a Ïijících nestandardním

zpÛsobem Ïivota, zvûdavost, ale

i nedÛvûru. Aãkoliv byli Romové

zpoãátku obdafieni aureolou pout-

níkÛ a pfiiná‰eli mnoho nov˘ch

poznatkÛ, napfi. technologii zpra-

cování kovÛ, nebyli vÏdy a v‰ude

vítáni. ZÛstávali a místy dosud

zÛstávají uzavfieni ve sv˘ch rodin-

n˘ch spoleãenstvích a drÏí se

vlastních norem chování, jeÏ jsou

mnohdy vzdálené normám okolí.

JiÏ ve stfiedovûku tak bylo zaseto

semínko vzájemn˘ch antipatií

mezi Romy a neromskou spoleã-

ností, které dalo bûhem onûch sta-

letí vyklíãit rostlinû s plody raso-

vé nesná‰enlivosti, diskriminace,

romského holocaustu, ale i vyso-

ké nezamûstnanosti, kriminality

romského obyvatelstva a devasta-

ce hmotn˘ch statkÛ.

Situace dne‰ních RomÛ se beze-

sporu zmûnila a po staletích psa-

nectví, perzekucí i násilné asimi-

lace (k níÏ patfií i pováleãné osíd-

lování pohraniãí) se ke slovu

v rozhodování o vlastním osudu

dostávají sami Romové, ktefií

vstupují do vefiejného Ïivota, do

politiky i masmédií. Most mezi 

obûma kulturami, romskou a ne-

romskou, je v‰ak stále teprve ve

v˘stavbû. O tom, Ïe jeho základy

jsou podkopávány pfietrvávající

xenofobií, svûdãí i nedávné ãiny

a v˘roky Jifiího âunka a podpora

jeho politiky ze strany voliãÛ.

Poté, co se jiÏ staly pravidlem ra-

sisticky motivované demonstrace

a útoky pravicov˘ch extremistÛ,

je vstup xenofobních postojÛ do

vysoké politiky alarmující.

B˘t Romem v âeské republice

s sebou nese jistá stigmata. Vedle

pfiedsudkÛ a otevfiené agrese na

jedné stranû k nim patfií i nízká 

úroveÀ vzdûlání, nekvalifikova-

nost a také ztráta národnostní 

identity na stranû druhé. K rom-

ské národnosti se pfii posledním

sãítání lidu (2001) pfiihlásilo

v âR pouze 11 746 osob, aãko-

liv zde podle odhadÛ European

Roma Rights Centre Ïije bezmá-

la 300 tisíc RomÛ. Pro zajíma-

vost, v rámci nûkdej‰ího okre-

su Bruntál se k romské národ-

nosti pfiihlásilo 174 lidí, v sa-

motném R˘mafiovû pouze dva.

Jak se Ïije RomÛm v R˘mafiovû?

S touto otázkou jsme oslovili nû-

kolik z nich.

Pavel I‰tok (34) se narodil v R˘-

mafiovû. Pracuje u Mûstsk˘ch slu-

Ïeb a voln˘ ãas tráví se svou dce-

rou, s pfiítelkyní, sportováním ne-

bo muzikou, která je jeho „nej-

rom‰tûj‰í“ stránkou. Jako vynika-

jící bubeník hrál v nûkolika roc-

kov˘ch kapelách. Vyuãil se malí-

fiem pokojÛ. O jiném nebo vy‰‰ím

vzdûlání pr˘ neuvaÏoval. Je se

svou profesí spokojen˘ a taky je

rád, Ïe tím vyhovûl pfiání svého

otce.

SvÛj romsk˘ pÛvod nepopírá (fií-

ká:“KdyÏ se mû nûkdo zeptá, jest-
li jsem Rom, tak mu nefieknu, Ïe
jsem Ital.“), ale ani si na nûm pfií-

li‰ nezakládá. Spí‰ váhá, zda se

má oznaãit za romského âecha,

nebo ãeského Roma. Romsky

mluvit neumí, aÏ na pár nepubli-

kovateln˘ch slov, která se nauãil

na uãili‰ti. Vzpomíná, Ïe na inter-

nátû mu jeho neznalost rom‰tiny

spoluÏáci z romského prostfiedí

dost zazlívali.

Romská historie, tradice a fiemes-

la zná Pavel jen z televize. Pofiady

o nich na nûj zapÛsobily, ale fiíká,

Ïe tyto poznatky nijak zvlá‰È ne-

vyhledává. Coby hudebník se

ov‰em vyzná v romsk˘ch muzi-

kantech, jako pfiíklad uvádí Anto-

nína Gondolána, Ala Di Meolu,

Paca de Lucíu ad.

Na otázku, zda se nûkdy setkal

s diskriminací, odpovídá, Ïe

v podstatû ne. I kdyÏ párkrát za-

znamenal, Ïe si jej lidé nedÛvûfii-

vû pfiemûfiují, nepfiikládal tomu

Ïádnou váhu. V Ïivotû se fiídí hes-

lem, které mu v‰típila maminka,

Ïe jak se bude sám chovat k ostat-

ním lidem, budou se oni chovat

k nûmu. Jako tolerantní a nekon-

fliktní ãlovûk se zfiejmû dokáÏe

smífiit i s urãit˘mi pfiedsudky oko-

lí. „Nedovedu si ale pfiedstavit, Ïe
bych pfii‰el k nûkomu vymalovat,
a on zaãal pfiede mnou v‰echno
schovávat,“ fiíká Pavel a dodává,

Ïe nûco takového se mu na‰tûstí

zatím nestalo.

A jak se podle Pavla I‰toka Ïije

RomÛm v R˘mafiovû?

„NemÛÏu mluvit za v‰echny, já 
v R˘mafiovû osobnû nemám Ïádn˘
problém.“
Nikola Kováãová (30) Ïije v R˘-

mafiovû odmaliãka. Pochází ze

ãtyfi dûtí a sama je dvojnásobnou

maminkou, toho ãasu na matefiské

dovolené. Poãetné potomstvo,

které je pro romské rodiny typic-

ké, ji neláká. ¤íká, Ïe v dne‰ní do-

bû dvû dûti staãí.

Nikola se hlásí k ãeské národnos-

ti. I ona se uÏ do znaãné míry od-

poutala od sv˘ch romsk˘ch kofie-

nÛ. Mluví pouze ãesky, romsky 

údajnû nezná jediné slovo. V̆ -

hradnû ãesky mluví i její rodiãe.

Nikola nelpí ani na romsk˘ch tra-

dicích, dokonce neposlouchá Ïád-

nou romskou hudbu a nezajímá se

ani o historii RomÛ.

Pfiesto se dá fiíct, Ïe ãást své rom-

ské identity si uchovala. Spoãívá

v pocitu silné rodinné sounáleÏi-

tosti, pro romské etnikum charak-

teristické. Nikola Ïije ve smí‰e-

ném partnerství, a kdyÏ srovnává

svÛj vztah a vztah svého muÏe

k vlastním rodiãÛm, konstatuje,

Ïe svazky mezi Romy jsou mno-

hem pevnûj‰í a jejich kontakt 

intenzivnûj‰í.

Nikola získala pouze základní

vzdûlání. Pro‰la klasickou cestou

romsk˘ch dûtí, kdyÏ byla hned po

první tfiídû pfiefiazena do zvlá‰tní

‰koly. Po skonãení povinné ‰kolní

docházky nastoupila hned do za-

mûstnání. Chtûla se brzy osamo-

statnit. Pracovala mimo jiné jako

kuchafika. Práce v kuchyni se jí lí-

bila a ráda by se k ní po matefiské

vrátila. Aãkoliv sama po vzdûlání

netouÏí, pfiála by si, kdyby její dû-

ti studovaly.

Ve ‰kole si Nikola uÏila posmû-

chu a nadávek za to, Ïe je Romka.

¤íká, Ïe i jako dospûlá si obãas

vyslechla nepfiíjemnou poznám-

ku. Ze sv˘ch zku‰eností taky na-

byla pfiesvûdãení o tom, Ïe jako

Romka má men‰í ‰anci získat prá-

ci. S otevfienou nesná‰enlivostí se

osobnû nesetkala, v R˘mafiovû je
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pr˘ klid, její pfiíbuzní Ïijící ve vût-

‰ích mûstech v‰ak mûli co doãinû-

ní i s útoky pravicov˘ch extremis-

tÛ. Nikole pfiitom nejvíc vadí, Ïe

jsou lidé zvyklí „házet v‰echny
Romy do jednoho pytle“ a neroz-

li‰ují slu‰né od tûch problémo-

v˘ch. K zlep‰ení souÏití RomÛ

a ostatní spoleãnosti by podle 

ní pomohla lep‰í komunikace 

a oboustranná tolerance.

Na otázku, co RomÛm v R˘ma-

fiovû chybí, Nikola odpovídá, Ïe

totéÏ co v‰em ostatním: vedle pra-

covních pfiíleÏitostí moÏnost vyÏi-

tí pro dûti a dospívající - dûtská

hfii‰tû, skatepark apod.

A jak se podle Nikoly Kováãové

Ïije RomÛm v R˘mafiovû? „Nám
se tady Ïije dobfie. Je tu klid. Není
tu tolik rasismu jako ve vût‰ích
mûstech. Známe se tady v‰ichni
navzájem. Osobnû bych nemûni-
la.“
Milan DaÀhel (46) Ïije v Olo-

mouci, ale jeho hlavním pÛsobi‰-

tûm je v poslední dobû R˘mafiov.

Pfied lety zde pracoval a seznámil

se se zdej‰ím prostfiedím, v roce

2005 se na popud r˘mafiovsk˘ch

RomÛ rozhodl zaloÏit ve mûstû

poboãku Spoleãenství RomÛ na

Moravû, obecnû prospû‰né orga-

nizace, jejímÏ ãlenem je jiÏ od ro-

ku 1994. Druh˘m rokem se snaÏí

v R˘mafiovû, kde do té doby Ïád-

né romské sdruÏení nefungovalo,

prosazovat hlavní cíle Spoleãen-

ství, jimiÏ jsou integrace RomÛ do

spoleãnosti a souãasnû úsilí o za-

chování romské identity.

V tûchto intencích se Milan

DaÀhel zamûfiuje hlavnû na mi-

mo‰kolní v˘chovu r˘mafiovsk˘ch

dûtí a dospívajících. Pro neorgani-

zované romské dûti bylo v záfií

2005 otevfieno komunitní centrum

na ÎiÏkovû ulici. Klubovna vznik-

la vedle skladu zeleniny poblíÏ

fotbalového hfii‰tû, v prostorách,

které poboãce Spoleãenství pro-

najalo mûsto a které si Romové

svépomocí opravili a postupnû

vybavili. V souãasnosti klubovna

disponuje zázemím pro nûkolik

zájmov˘ch krouÏkÛ (hudební a ta-

neãní, v˘tvarn˘ a keramick˘,

loutkáfisk˘, sportovní, modeláfi-

sk˘, cykloturistick˘, rybáfisk˘)

a kaÏdé v‰ední odpoledne a v so-

botu po cel˘ den se otvírá rom-

sk˘m i neromsk˘m dûtem ve vû-

ku od 6 do 16 let, které zde chtûjí

smysluplnû trávit voln˘ ãas.

Centrum pofiádá také letní tábory.

Hlavním popudem ke zfiízení

centra byla podle slov Milana

DaÀhela právû snaha vyplnit ãas

neorganizované romské mládeÏe,

která trávila odpoledne bezprizor-

nû v ulicích. Souãasnû tím vznikl

prostor pro pfiedná‰ky o romské

historii, tradicích a zvycích, k je-

jichÏ poznání se romské dûti bûÏ-

nû nedostanou, neboÈ ve ‰kolách

se o nich neuãí a rodiãe uÏ mnohé

znalosti postrádají. Dûti v‰ak mo-

hou vyuÏít i moÏnosti douãování

bûÏn˘ch ‰kolních pfiedmûtÛ, jako

je matematika, ãe‰tina nebo ang-

liãtina. Pracovníci poboãky se

tímto zpÛsobem snaÏí podporovat

vzdûlávání romsk˘ch dûtí a zv˘‰it

tak jejich budoucí ‰ance pfii hledá-

ní zamûstnání.

Milan DaÀhel se díky sv˘ch akti-

vitám a kontaktÛm s romsk˘mi 

obyvateli R˘mafiova stal i jak˘m-

si mluvãím komunity ve vztahu

k úfiadÛm. V rámci sv˘ch moÏ-

ností poskytuje poradenství r˘ma-

fiovsk˘m RomÛm a pomáhá fie‰it

napfi. jejich problémy s bydlením.

Stal se také zástupcem RomÛ

v projektu komunitního plánování

sociálních sluÏeb. Do r˘mafiov-

ského komunitního plánu chce

prosadit roz‰ífiení nabídky volno-

ãasov˘ch aktivit pro dûti, fie‰ení

bytové problematiky romsk˘ch

rodin a také rekvalifikaãní kurzy

pro romské nezamûstnané.

Milan DaÀhel vyzdvihuje pozitiv-

ní pfiístup mûsta k romskému oby-

vatelstvu, nejen jeho podporu ãin-

nosti komunitního centra, ale i by-

tovou politiku, která narozdíl od

jin˘ch mûst nevede k vytûsÀování

romsk˘ch rodin na okraj mûsta

ani k zakládání romsk˘ch ghett.

Jak se v oãích Milana DaÀhela Ïi-

je r˘mafiovsk˘m RomÛm? „Ro-
mové zde Ïijí slu‰nû a spofiádanû,
zkrátka drÏí pfii sobû.“
Zdenka T. (34) Ïije v R˘mafiovû

od narození. Vyrostla v ryze rom-

ské rodinû a posléze romskou ro-

dinu také zaloÏila. Má ãtyfii syny,

s nejmlad‰ím je nyní na rodiãov-

ské dovolené. Dûtem vûnuje vût-

‰inu svého ãasu, i svÛj koníãek -

sportování - provozuje s dûtmi.

Zdenka se povaÏuje za Romku

a âe‰ku zároveÀ. Oficiálnû se hlá-

sí k ãeské národnosti a rodiãe ji

odmaliãka uãili mluvit jen ãesky,

aãkoliv sami mezi sebou se bavili

i romsky. Základy rom‰tiny, které

Zdenka ovládá, se nauãila spí‰

z poslechu. Romská kultura ji

v‰ak zajímá. S dûtmi se úãastní

romsk˘ch festivalÛ v Brnû,

Olomouci nebo Ostravû, ãte rom-

ská periodika a poslouchá rom-

skou hudbu.

Jako velká vût‰ina ãesk˘ch RomÛ

dosáhla Zdenka jen základního

vzdûlání. Zaãala sice chodit na 

uãili‰tû, ve druhém roãníku se ale

rozhodla ze ‰koly odejít. DÛvod?

·kolní pfiíprava ji nebavila, chtûla

jít radûji do práce a dostat se mezi

lidi. Do narození prvního syna

pracovala jako pomocná síla v ku-

chyni. Zamûstnání ji bavilo, vrátit

se k nûmu v‰ak nechce. SvÛj bu-

doucí profesní osud vidí jinde -

v pedagogické práci s romsk˘mi

dûtmi. UÏ nyní se dálkovû pfiipra-

vuje na funkci asistentky pedago-

ga a dobrovolnû pracuje v r˘ma-

fiovské poboãce Spoleãenství

RomÛ na Moravû, pÛvodnû jako

terénní pracovnice, nyní jako spo-

luorganizátorka volného ãasu

romsk˘ch dûtí.

Zdenka se jako dítû ‰kolou po-

vinné setkávala s pfiedsudky.

¤íká, Ïe jako dospûlá na podobné

projevy nenaráÏí a nemûla na-

‰tûstí ani zku‰enost s otevfienou

agresivitou. Její dûti se ale opût

ve ‰kole pot˘kají s pocity, Ïe jsou

vidûni jako nûkdo, kdo se odli‰u-

je. Do jejich vnímání romské pfií-

slu‰nosti to vná‰í dilema - na jed-

nu stranu se jim líbí romská kul-

tura, hudba a tradice, na druhou

stranu jsou jim nepfiíjemné naráÏ-

ky okolí.

Se sv˘m Ïivotem v R˘mafiovû je

Zdenka T. spokojená. Vyhovuje jí

zdej‰í klid i fakt, Ïe ve mûstû nee-

xistují Ïádná romská ghetta. Uva-

Ïovala o tom, Ïe by se s rodinou

pfiestûhovala do Bruntálu, aby její

partner nemusel dojíÏdût do prá-

ce, skuteãnost, Ïe tam bydlí mno-

ho RomÛ, je v‰ak odradila. Do

ghetta by se nastûhovat nechtûla.

Pohled na neuklizená sídli‰tû

s hlouãky zahálejících RomÛ v ní

vzbuzuje pocit studu a nechce b˘t

posuzována stejnû jako oni.

Zdenka T. pÛsobí v r˘mafiovské

poboãce Spoleãenství RomÛ na

Moravû od jejího otevfiení. Fun-

guje jako prostfiedník mezi r˘ma-

fiovsk˘mi Romy a Spoleãenstvím,

nejvíce se v‰ak vûnuje dûtem, po-

máhá organizovat jejich voln˘

ãas, nacviãuje s nimi hudební a ta-

neãní vystoupení, s nimiÏ pak jez-

dí na festivaly. V této souvislosti

si pochvaluje vstfiícnost mûsta,

které pfiispívá na chod a vybavení

poboãky, na letní tábor pro dûti 

apod. KdyÏ má uvést, co RomÛm

ve mûstû chybí, v první fiadû zmi-

Àuje dûtské hfii‰tû. Dûti, které do-

cházejí do klubovny Spoleãen-

ství, vyuÏívají zatím jen provizor-

ní prostor.

A jak se podle Zdenky T. Ïije

RomÛm v R˘mafiovû? „Dobfie.
Tady Romové Ïijí dobfie, spofiáda-
nû.“ V‰em dotázan˘m

dûkuje za odpovûdi ZN

Milan DaÀhel s romsk˘mi dûtmi v klubovnû Spoleãenství
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Pozvánka na pietní akt
k 62. v˘roãí osvobození mûsta R˘mafiova

Ilustraãní foto

V pondûlí 7. kvûtna 2007 v 17 hodin se uskuteãní u pfiíleÏitosti pfii-

pomenutí 62. v˘roãí osvobození mûsta R˘mafiova Rudou armádou

slavnostní pietní akt vzpomínky a poloÏení kvûtin u Památníku 

osvobození v mûstském parku. Srdeãnû zvou pofiadatelé

Pozvánka

KOMUNISTICKÁ STRANA
âECH A MORAVY

V R¯MA¤OVù

zve srdeãnû v‰echny obãany
na

OSLAVU SVÁTKU PRÁCE

1. MÁJ 2007

MÍSTO KONÁNÍ: AREÁL H¤I·Tù KOPANÉ
TJ JISKRA R¯MA¤OV

DEN KONÁNÍ: ÚTER¯ 1. KVùTNA OD 10 HODIN

PROGRAM MÁJOV¯CH OSLAV

od 10.00 - HUDEBNÍ PRODUKCE, OBâERSTVENÍ
- JÍZDA NA KONÍCH ZE STÁJE

„KINCL“ HORNÍ MùSTO
- ATRAKCE PRO DùTI „SKÁKACÍ HRAD“

od 10.30 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STÁTNÍ HYMNOU
- PROJEV ZÁSTUPCE OKRESNÍHO V¯BORU KSâM

od 12.00 - VYLOSOVÁNÍ LIDOVÉ TOMBOLY

OBâERSTVENÍ V RESTAURACI
NA H¤I·TI ZAJI·TùNO,

TAKÉ STÁNKOV¯ PRODEJ

S R D E âN ù  Z V O U P O ¤ A D A T E L É

AL INVEST Bfiidliãná, a. s.
nabízí k prodeji níÏe uvedené star‰í osobní a nákladní vozy.

Prodej bude provádûn formou nabídky, kdy zájemci
uvedou SPZ vozu, o kter˘ mají zájem
a jakou ãástku jsou ochotni za vy-
bran˘ vÛz zaplatit. V pfiípadû,
Ïe se na jeden vÛz pfiihlásí více
zájemcÛ, automobil bude
prodán tomu, kdo nabídne
vy‰‰í ãástku. Zájemci o níÏe
uvedené vozy mohou své na-
bídky zasílat písemnû útva-
ru evidence majetku nebo tele-
fonicky na tel. 554 222 632 nebo 602 572 057 nejpo-
zdûji do 11. 5. 2007. Po tomto datu budou v‰ichni zá-

jemci informováni o v˘sledku jejich nabídek. Vozy je
moÏné si po dohodû prohlédnout, stojí v areálu spo-

leãnosti v Bfiidliãné.
UpozorÀujeme zájemce, Ïe se jedná

o star‰í a ojeté vozy, které byly pouÏí-
vány jako sluÏební a jejichÏ

technick˘ stav odpovídá dobû
pouÏívání a poãtu ujet˘ch kilo-
metrÛ. Proto Ïádáme ty, ktefií

o koupi projeví zájem, aby si vo-
zy fiádnû prohlédli a zjistili jejich

skuteãn˘ technick˘ stav a aÏ potom pfiedloÏili své ce-
nové nabídky.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zpravodajství, zajímavosti, pozvánky

Krátké zprávy

Biatlonisté Bfiidliãné úspû‰ní v Orlové
Klub biatlonu Bfiidliãná se 15. dubna zúãastnil regionálního kola âeského poháru v letním biatlonu ve vytrvaleckém závodû v Orlové. Závod

se konal v krásném areálu letního koupali‰tû a lesoparku. Závodníci si vedli velmi dobfie, o ãemÏ svûdãí v˘sledky v jednotliv˘ch disciplinách.

Kategorie:
pfiípravka chlapci 1. David Volek

pfiípravka dívky 1. Natálie Jacková

Ïákynû A 1. Dana DoleÏalová

Ïáci B 1. Adam Brachtl

Ïákynû B 2. Jana DoleÏalová

3. Aneta Mihálová

Ïáci C 3. Vítûzslav Volek

Ïákynû C 1. Michaela Györgyová

2. Andrea Proke‰ová

3. Markéta Koãvarová

dorostenci A 1. Jifií Václavík

2. Petr Machát

3. David Kupka

dorostenky B 1. Markéta Kováãová

muÏi A 6. Jan Opatrn˘

muÏi B 2. Libor Jacko

muÏi C 1. Josef Václavík

âesk˘ svaz biatlonu po-

vûfiil Klub biatlonu Bfii-

dliãná uspofiádáním dal-

‰ího kola âeského pohá-

ru v letním biatlonu ve

dnech 7. - 8. kvûtna. Zá-

vod se uskuteãní v areá-

lu stfielnice v Bfiidliãné.

Zájemci se mohou pfii-

hlásit nejpozdûji 4. kvût-

na 2007 nebo prostfied-

nictvím e-mailu: moni-

kakovacova@seznam.cz

do 6. kvûtna 2007. Lo-

sování probûhne v zá-

vodní kanceláfii v pon-

dûlí 7. 5. v 18 hodin.
Úspû‰ná dlouholetá závodnice a nedûlní vítûzka kategorie doro-
stenek „B“ Markéta Kováãová Foto: archiv Daniela Macha

Pozvánka na slet ãarodûjnic
Zveme v‰echny pfiíznivce ãarodûjnic do hospÛdky „U âarodûjnic“ ve

Vajglovû na nejv˘znamnûj‰í akci roku s názvem „Pálení ãarodûjnic“.

Zaãátek této akce je v pondûlí 30. dubna v 17 hodin. Je pfiipraveno

mnoho soutûÏí i s ohnûm pro malé a velké ãarodûjnice, plno rÛzn˘ch

cen a dokonce medaile s emblémem ãarodûjnic za speciální disciplí-

nu „O nej‰pinavûj‰í nohy“, k tomu diplomy, dorty a dal‰í pochutiny.

Pfiijìte se pobavit a zasmát.

✓ V novém knihkupectví, které je umístûno v prvním poschodí
Spoleãenského domu v Bfiidliãné, se pofiádá velk˘ v˘prodej knih za

10, 20 a 50 Kã, na ostatní knihy je sleva od 30 do 50 % pÛvodní ce-

ny. VyuÏijte této mimofiádné, ale ãasovû omezené nabídky.

✓ V internetové anketû zpravodaje „Na‰e Bfiidliãná“ o nejoblíbenûj-
‰í místní hudební skupinu zvítûzilo „Duo Paráda“, tûsnû za nimi se

umístili „ZlomeÀáci“ a tfietí s mal˘m odstupem skonãila skupina

„The Pant“. Celkem bylo hodnoceno 11 skupin.

✓ Jak jistû v‰ichni víte, zÛstala na‰e ‰koliãka po zru‰ení 2. M· na
Komenského ulici jedin˘m pfied‰kolním zafiízením v Bfiidliãné. K na-

‰í spokojenosti musíme pfiiznat, Ïe ‰kolka je plnû vyuÏita. V souãas-

né dobû ji nav‰tûvuje 80 dûtí, které jsou umístûny ve tfiech oddûle-

ních, ve vûku od 2,5 do 6 let. Jen maminky ze starého sídli‰tû nad to-

várnou si hlavnû v zimû povzdechnou: Kdyby to nebylo tak daleko...

✓ Zrekonstruovan˘ kryt˘ bazén v Bfiidliãné funguje ke spokojenosti
náv‰tûvníkÛ, aÏ na ty vy‰‰í ceny vstupného, uÏ druh˘ mûsíc. Ale nû-

kter˘m obãanÛm se zdá, Ïe rekonstrukce byla pfiíli‰ drahá a Ïe se ba-

zén mohl za ty peníze zmodernizovat je‰tû více. Pro informaci uvá-

díme ãást dokumentu s náklady na rekonstrukci.

Celková ãástka z dotace: 14 mil. Kã s DPH

Vlastní zdroje mûsta Bfiidliãná: 207 211 Kã s DPH

Zdroje MOS, s. r. o., Bfiidliãná: 1 mil. Kã s DPH 

Pfiipravil Daniel Mach

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Pfiijímaãky: Nával na gymnáziích, nezájem o uãili‰tû
Hlavními trendy ve stfiedo‰kolském vzdûlá-

vání jsou klesající poãty ÏákÛ uãebních obo-

rÛ s v˘uãním listem a naopak rÛst poãtu gym-

nazistÛ a studentÛ nástavbov˘ch oborÛ.

,,V posledních tfiech letech se trojnásobnû
zv˘‰il zájem o obory strojírenské, ode dna se
odrazilo hutnictví, zájem je o kvalifikované
horníky, pfiestoÏe zájem o fiemesla obecnû kle-
sá. Stagnují stále stavební obory - zedník, te-
safi, klempífi, ale i kominík. Gymnázia a více-

letá gymnázia se vût‰inou naplní po prvním
kole, tam poãty pfiihlá‰en˘ch rostou,“ pfiiblí-

Ïila v˘sledky bleskového prÛzkumu zájmu

o stfiední ‰koly v kraji námûstkynû hejtmana

Jaroslava Wenigerová.

V kraji nyní studuje na 151 stfiedních ‰kolách

pfiibliÏnû 69 tisíc ÏákÛ, míst v prvních roãnících

107 krajsk˘ch ‰kol vãetnû vícelet˘ch gymnázií

je pro rok 2007/08 témûfi 19 tisíc. Z 9. tfiíd by

mûlo letos vyjít necel˘ch 14 tisíc ÏákÛ.

U vícelet˘ch gymnázií je zájem letos o 65 %

vy‰‰í, neÏ pojmou jejich kapacity (vloni to by-

lo dokonce plus 75 %). âtyfiletá gymnázia hlá-

sí o 15 % více ÏákÛ, neÏ mohou pfiijmout.

V Ostravû je zájem je‰tû vy‰‰í, naopak na

Bruntálsku a Karvinsku budou je‰tû po prvním

kole pfiijímaãek na gymnáziích volná místa.

Zájem o lyceální obory roste pomûrnû v˘raznû

kaÏd˘m rokem, pfiedev‰ím u pedagogického,

zdravotního ãi ekonomického oboru. Men‰í zá-

Foto: archiv Daniela Macha
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Z okolních mûst a obcí

Kdo si hraje nezlobí aneb Hfii‰tû pro kaÏdého
Houpaãky, pískovi‰tû, hopsadla, laviãky

a skluzavku - to a je‰tû dal‰í prvky by chtûli mít

RyÏovi‰Èané na svém hfii‰ti. Budoucí podobu

hfii‰tû jiÏ od podzimu loÀského roku v‰ichni

spoleãnû plánovali pod dohledem facilitátora

z Nadace VIA. Projektu se nezúãastnili jen dû-

ti, rodiãe a prarodiãe z na‰í obce, ale i chatafii,

ktefií u nás tráví spoustu volného ãasu.

V prÛbûhu projektu se uskuteãnily tyto akce -

v˘tvarná soutûÏ, v˘stava v˘tvarn˘ch dûl, an-

keta, beseda s dûtmi ve ‰kole, karneval se sou-

tûÏemi, v‰e na téma projektu. Na základû akcí

mûl kaÏd˘ úãastník dvou plánovacích setkání

(pfies 200 úãastníkÛ) moÏnost se vyjádfiit k bu-

doucí podobû této plochy. V‰ichni pfiítomní se

aktivnû zapojili do spoleãného plánování.

Nûkteré maminky s mládeÏí pfiipravily ob-

ãerstvení, dal‰í pekly dorty pro vítûze v˘-

tvarné soutûÏe a dal‰í u‰ily pol‰táfiky s logem

projektu. Podnikatelé z na‰í i okolních obcí

také pfiispûli rÛzn˘mi dárky a hlavnû slad-

kostmi pro nejmen‰í.

Projekt nazvan˘ Kdo si hraje nezlobí aneb
Hfii‰tû pro kaÏdého uspûl v nadaãním fiízení

na podzim loÀského roku a získal grant od

Nadace VIA s podporou Nadace âeské spo-

fiitelny z programu „Pomáháme lidem zlep-

‰ovat místo, kde Ïijí“ ve v˘‰i 210 000 Kã.

Obãané si v‰ak nejen sami fiekli, co na plo-

‰e chtûjí vybudovat, ale cílem spoleãného

plánování je i to, Ïe si hfii‰tû sami postaví.

V souvislosti s vlastní v˘stavbou hfii‰tû se

RyÏovi‰Èané a ostatní dobrovolníci (dle pre-

zenãní listiny 114 úãastníkÛ) se‰li v sobotu

31. bfiezna 2007 na prvním pracovním set-

kání. Tento den jsme za doprovodu sluníãka

a ‰tábu televize âT 1 spoleãnû upravili

a pfiichystali prostor k v˘stavbû hfii‰tû.

(âeská televize natoãila o RyÏovi‰ti a jeho

historii dokument, kter˘ bude v sobotu 

28. dubna v 10.30 odvysílán v pofiadu Ná‰

venkov.)

Po dobu pracovního setkání bylo zdarma za-

ji‰tûno obãerstvení dle chuti - pivo, limo, ro-

lády, sladkosti, ovoce. Tento den jsme ukon-

ãili opékáním bufitÛ u táboráku.

Doufáme, Ïe se setkání v‰em líbilo a pfií‰tû

pfiijdou zase. Eva La‰áková,
starostka obce RyÏovi‰tû

Seriál

Nebojte se první pomoci (30. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Otravy
K otravû dochází v dÛsledku vniknutí toxic-

ké látky do organismu. Branou vstupu mÛÏe

b˘t zaÏívací trakt, d˘chací ústrojí nebo kÛÏe.

Obecné postupy první pomoci zahrnují zá-

branu dal‰ího vstupu jedu, jeho rychlou eli-

minaci z organismu, pfiípadnû podání protilá-

tek.

Pro dal‰í léãebn˘ postup je nezbytná identi-

fikace toxické látky. K opatfiením první po-

moci patfií i zaji‰tûní zbytkÛ látky, jejích 

obalÛ, zvratkÛ apod.

Pfiíãiny: - selhání techniky; lidské omyly;

sebevraÏedné pokusy; drogová závislost.

Pfiíznaky: - obecnû - nevolnost, zvracení,

poruchy vûdomí;

- kysliãník uhelnat˘ - nápadnû ãervená barva 

kÛÏe a sliznic;

- organofosfáty (postfiikové látky na hubení 

hmyzu) - slinûní, kfieãovité bolesti bfiicha, 

d˘chací potíÏe;

- drogy - stopy po injekãních vpi‰ích.

âím je postiÏen˘ ohroÏen? Smrtí - v závis-

losti na látce a dávce.

Postup první pomoci:
Selhání Ïivotních funkcí - kardiopulmonál-

ní resuscitace.

Inhalaãní otravy - vynesení na ãerstv˘

vzduch.

PoÏité látky - u postiÏeného pfii vûdomí me-

chanické vyvolání zvracení (prst do krku).

Otrava Fridexem - okamÏité vypití vût‰ího

mnoÏství destilátu.

Bezvûdomí vyvolané alkoholem se nepraví

„vyspáním“, jde o Ïivot.

Pfii vypití saponátu nedávejte pít vodu. Do‰lo

by k pûnûní s nebezpeãím vniknutí do d˘-

chacích cest.

Resuscitaci drogovû závislého jedince omez-

te na srdeãní masáÏ. Nemáte-li rukavice,

chraÀte se pfied potfiísnûním jeho krví.  

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

jem je o technické obory. U maturitních obo-
rÛ odborného vzdûlávání je situace podobná,

tradiãnû velk˘ zájem je napfiíklad o stfiední

zdravotnickou ‰kolu, ale i studium informaã-

ních technologií nebo v posledních letech 

o obor autotronik.

Naopak zájem o obory s v˘uãním listem
obecnû klesá, v posledních letech ale opût

nûkolikanásobnû vzrostl napfiíklad u strojíren-

sk˘ch oborÛ, roste u oborÛ hutních (dobfie se

obsazovaly uÏ vloni nové obory na SP· v Kar-

viné a S· v R˘mafiovû). Trval˘ nedostatek uã-

ÀÛ má stavebnictví (50 - 60 % zájmu u zední-

kÛ, tesafiÛ, klempífiÛ a pokr˘vaãÛ, je‰tû hÛfie se

naplÀují tfiídy pro malífie a kamnáfie). Na stfied-

ních ‰kolách v kraji je je‰tû 2800 míst právû

v oborech s v˘uãním listem - strojírenské pro-

fese hlásí 400, stavební více neÏ 500 a elektro-

technické také více neÏ 500 voln˘ch míst.

,,Pfiitom zamûstnavatelé na Ostravsku i v dal-
‰ích ãástech kraje stále hledají kvalifikované
dûlníky pro stavebnictví, elektro obory a strojí-
renství, roste obecnû zájem nov˘ch investorÛ
o technické profese, takÏe uvûdomûlí rodiãe ta-
kové obory sv˘m dûtem doporuãí, protoÏe prá-
ci vÏdy najdou,“ pfiipomnûla námûstkynû hejt-

mana Jaroslava Wenigerová.

Klesají trvale poãty ÏákÛ také v nûkter˘ch obo-

rech hÛfie uplatniteln˘ch na trhu práce, hlavnû

zemûdûlsk˘ch, ale také v oborech ekonomika

a administrativa, gastronomie, hotelnictví a tu-

rismus.

Na stfiedních ‰kolách v kraji je moÏné od 1. 9.

2007 studovat 34 nov˘ch oborÛ, 16 oborÛ na-

bízí na sv˘ch ‰kolách kraj, 18 novinek mají

‰koly soukromé. ,,Kraj se snaÏí obory ‰ít na
míru zamûstnavatelÛm, velmi dobrou spoluprá-
ci máme s hutními a strojírensk˘mi firmami, od
1. záfií otevíráme obor pro profesionální fiidiãe
na základû poÏadavkÛ autodopravcÛ, je zájem
i o kvalifikované horníky a samozfiejmû uvítá-
me dal‰í iniciativu podnikÛ,“ komentovala ná-

mûstkynû hejtmana Jaroslava Wenigerová.

Pfiehled voln˘ch kapacit ‰kol po prvním kole

pfiijímaãek bude pravidelnû aktualizován na

webov˘ch stránkách kraje www.kr-moravskos-

lezsky.cz. Zpracovala ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

Foto: archiv obce RyÏovi‰tû
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Sport

Tûlesnû postiÏen˘m kuÏelkáfiÛm se v âeské Tfiebové nevedlo
V sobotu 14. dubna se konal v ãeskotfiebov-

ské kuÏelnû jiÏ druh˘ závod zapoãítávan˘ do

republikového seriálu âeského poháru 2007

tûlesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ. Na kuÏelkáfi-

ské dráze se se‰lo celkem ‰estatfiicet hráãÛ

z celé republiky. Na‰i sportovci leto‰ní se-

zónu neodstartovali nijak slavnû. V katego-

rii LP se umístil nejlépe Ivo Mrhal, kter˘

skonãil ãtvrt˘ v˘konem 406 shozen˘ch kol-

kÛ. V kategorii TP 1 bylo v oãekávání pr-

venství favorizovaného ZdeÀka Doãkálka,

kter˘ ov‰em nastupoval s nemocnou rukou

a to se projevilo pochopitelnû také na ko-

neãném v˘sledku. ZdeÀkÛv celkov˘ souãet

506 shozen˘ch kolkÛ bohuÏel nestaãil na ví-

tûzného Franti‰ka Tomá‰ka z âKD Blansko

(527 kolkÛ), a proto skonãil druh˘.

Bronzovou pfiíãku vybojoval se 493 kolky

Jaroslav Horáãek z Olympie Bruntál.

R˘mafiovské barvy je‰tû hájili Petr ·védík,

Miroslav Grebenár a Josef Lutz, ti ov‰em

v˘raznû nebodovali. Pfies poãáteãní neús-

pûch v‰ak nemusí na‰i hráãi zoufat. Seriál

âeského poháru 2007 je teprve na svém po-

ãátku a dal‰í závod, kter˘ se bude hrát 

12. kvûtna na domácí r˘mafiovské kuÏelnû,

mÛÏe pfiinést na‰im sportovcÛm cenné body.

Organizátofii zvou do kuÏelkáfiské haly

v R˘mafiovû v‰echny pfiíznivce, aby pfii‰li

povzbudit na‰e sportovce. JiKo

TK Jes postupuje na „republiku“
14. dubna 2007 se stal Kulturní

dÛm Sidia v Olomouci dûji‰tûm

postupové taneãní soutûÏe pro

Olomouck˘ a Moravskoslezsk˘

kraj. Vyhla‰ovatelem soutûÏe

byla Taneãní unie âeské republi-

ky, hlavním pofiadatelem taneãní

skupina M-Plus Olomouc a me-

diálním partnerem ãasopis Dív-

ka, EMCO a rádio Evropa 2.

Velké mnoÏství taneãních sou-

borÛ si pfiijelo zmûfiit své síly

v disciplinách modern dance

a street dance. Na tuto soutûÏ

jsme vezli „Nezbedné plamín-

ky“ v kategorii Modern dance 

I. show - dûti a „Hippie Life“ v ka-

tegorii Modern dance II. dance -

hlavní. A právû dûtská kategorie,

která soutûÏ zahajovala, byla

nejpoãetnûji obsazená. V‰ech

deset pfiihlá‰en˘ch formací tan-

ãilo nejprve kolo semifinálové,

pak následovalo finále. Dûti po-

stoupily do finálové pûtky

a sv˘m „plamínkov˘m tancem“

obsadily 2. místo! V odpoled-

ních hodinách pfii‰la na fiadu ka-

tegorie „hlavÀákÛ“. Moc pûk-

n˘m a technicky ãist˘m tancem

si muzikálov˘ „Hippie Life“ od-

vezl kov nejcennûj‰í - zlato.

Obû formace postupují na mist-

rovství âeské republiky, které

probûhne 5. - 6. kvûtna v brnûn-

ském Boby Centru.

VáÏení ãtenáfii, drÏte nám paleã-

ky, aby se na nás usmálo ‰tûstí

a byli jsme i tam úspû‰ní.

Alena Tome‰ková

Vyhodnocení nejlep‰ích sportovcÛ, trenérÛ a cviãitelÛ
V rámci oslav 15. v˘roãí zaloÏení Studia Sport a zdraví R˘mafiov a 5. v˘roãí zaloÏení Sportovního klubu SaZ byli ocenûni nejlep‰í sportov-

ci, trenéfii a cviãitelé Studia SaZ za období 1991 - 2006.

Jednotlivci
Kadeti
3. místo - NELA PAULEROVÁ

- 13. místo na Mistrovství âR 2006 

a 2. místo na Moravû 2006 ve SA-team

2. místo - MARKÉTA K¤ENKOVÁ
- 13. místo na Mistrovství âR 2006 

a 2. místo na Moravû 2006 ve SA-team

1. místo a titul NEJLEP·Í KADET SK
2001 - 2006 TEREZA KRYWDOVÁ

- 13. místo na Mistrovství âR 2006 

a 2. místo na Moravû 2006 ve SA-team

- 13. místo ve SA na BASIC CUP Praha 2006

- 4x stfiíbrná, 4x zlatá medaile 

z krajsk˘ch závodÛ

- titul pfiebornice Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje v SAMC 2007

- 4. místo na MâR v SAMC 2005

- titul vicemistrynû âR v SAMC 2006

JUNIO¤I
1. místo a titul NEJLEP·Í JUNIOR SK
2001 - 2006 ZUZANA BUâKOVÁ

- 7. místo ve SA na BASIC CUP Praha 2004

- reprezentace na Mistrovství âR 

v SAMC 2005, 2006

- 1x bronzová, 2x stfiíbrná 

a 2x zlatá medaile z krajsk˘ch závodÛ

- titul pfiebornice Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje v SAMC 2006

ÎENY
3. místo - RENATA MIHÁLOVÁ

- ãlenka 10. Fitness step teamu

na Mistrovství âR 2005

- 3x stfiíbrná medaile z krajsk˘ch závodÛ

- finálové umístûní na Mistrovství âR

v SAMC 2004

- 8. místo na Mistrovství âR v SAMC 2005

2. místo - OLGA âLOVEâKOVÁ
- ãlenka 10. Fitness step teamu 

na Mistrovství âR 2005

- finálové umístûní na Mistrovství âR 

v SAMC 2003, 2004, 2005

- 6. místo na MâR v SAMC 2001

- od roku 2005 krajská rozhodãí SAMC

1. místo a titul NEJLEP·Í SPORTOVEC
SK 2001 - 2006 L̄ DIE ·VÉDÍKOVÁ

- ãlenka 10. Fitness step teamu 

na Mistrovství âR 2005

- 1x bronzová, 2x stfiíbrná 

a 8x zlatá medaile z krajsk˘ch závodÛ

- pfiebornice Moravskoslezského 

a Olomouckého kraje v SAMC 2003

- finálové umístûní na Mistrovství âR 

v SAMC 2001, 2002, 2003

- 6. místo na Mistrovství âR v SAMC 2004

- titul vicemistrynû âR v SAMC 2005

- od roku 2004 úspû‰ná lektorka 

krajsk˘ch soutûÏí

TEAMY
1. místo a titul NEJLEP·Í TEAM SK 2001
- 2006 FITNESS STEP TEAM 2005 ve slo-
Ïení:
G. Kováfiíková, R. Mihálová, O. âloveãko-
vá, Z. Albertová, M. Mezihoráková,
L. ·védíková

- 10. místo na Mistrovství âR 2005 se
skladbou Hfií‰né stepy

Trenéfii
- L˘die ·védíková st. - za celoÏivotní 

trenérskou práci s dûtmi a mládeÏí

- Olga âloveãková - za trenérskou práci 

s dûtmi a mládeÏí od roku 2000

- L˘die ·védíková ml. - za trenérskou práci 

s dûtmi a mládeÏí od roku 2001

Cviãitelé
- L˘die ·védíková st.- za cviãitelskou práci 

od roku 1991

- Olga âloveãková - za cviãitelskou práci 

od roku 1991

- L˘die ·védíková- za cviãitelskou práci 

od roku 2000

- Silva RoÏÀáková - za cviãitelskou práci 

od roku 2003

- Renata Mihálová - za cviãitelskou práci 

od roku 2005

SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov

Foto: archiv TK Jes
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Informace Cykloklubu Stará Ves
VáÏení sportovní pfiátelé,

po testování webu CK Stará Ves

vás zveme na oficiální stránky

cykloklubu - www.v-design.cz/

cksv. Na stránkách budou zve-

fiejÀovány propozice a v˘sledky

pofiádan˘ch akcí samotn˘m cyk-

loklubem i jin˘ch pofiadatelÛ.

Zapojte se také do diskuse, která

má jiÏ nûco za sebou. Webmast-

erem je Jakub Vala, kterému také

mÛÏete posílat podnûty na zlep‰e-

ní této prezentace. Samozfiejmû je

tato stránka otevfiena i sponzo-

rÛm, ktefií by se chtûli zviditelnit. 

Karel StrÏínek

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 11. 5. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 3. 5. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

09/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ
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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

Volkswagen Golf 1.4, r. v. 1998,
2x airbag, ABS, rádio, el., stfi. okno,
posil. fiíz., PC, taÏné, imob., el. okna
a zrc., centrál. Cena: 154 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D,1. maj., r. v.
1998, 2x airbag, centrál, posil.
fiízení., zadní stûraã, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 79 900 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.

Renault Laguna DCi, 6 rychl., 1. maj.,
CZ, r. v. 2001, 8x airb., ABS, ESP, ASR,
rádio, PC, el. v˘b., temp., senz. svûtel
a brzd, centr.. Cena: 229 900 Kã.

Fiat Brava 1.6i, 1. maj., r. v.
1996, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, centrál, el. okna.
Cena: 89 900 Kã.

VW Touran COMFORT, super stav, 
r. v. 2005, 10x airbag ESP, ASR, ABS,
CD, rádio, imob., el. v˘b., posil. fiíz., PC,
cent, temp. Cena: 429 900 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.

Volkswagen Passat BUSINESS, super
stav, r. v. 2004, 4x airbag, ESP, ABS,
CD, rádio, imob., el. v˘bava, posil. fiíz.,
PC, centrál temp. Cena: 349 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V, 1. maj.,
r. v. 2000, 4x airbag, ABS ESP, rádio,
el. okna, PC, multif. volant, el. zrc., tep-
lomûr, centrál. Cena: 169 900 Kã.

· - Octavia TDi, 96kW, WELEG, 
6 rychl., r. v. 2004, 4x airbag, ABS,
ASR, temp., senz. brzd, rádio + CD,
el. v˘b., PC, centr. Cena: 339 900 Kã.  

·koda Felicia 1.6GLX, 55kW, CZ,
r. v. 1996, rádio, el. okna, pos. fiíz.,
ostfiik. svûtl., zadní stûr., mlh.,
centr., el. zrc. Cena: 59 900 Kã.

Peugeot 406 SVDT, r. v. 1998, ESP,
ABS, taÏné, ski box, senzor stûraãÛ,
rádio, posil. fiíz., imob., el. okna a zr-
cátka, centrál. Cena: 89 900 Kã.

·koda Fabia 1.4TDi PD,KLIMA, 
1. maj., CZ, r. v. 2003, 4x airbag,
ABS, CD, PC, taÏ., teplom., imob.,
el. okna, centrál. Cena: 219 900 Kã.

Fiat Marea 1.9TD, perf. stav, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, imob., el. okna, centrál.
Cena: 109 900 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: 214 900 Kã.

Renault Clio 1.5 dCi, 1. maj., r. v. 2005,
rádio, pos. fiíz., PC, multif. volant, tep-
lom. temp., 4x airbag, ABS, CD, el. ok-
na a zrc., centr.. Cena: 199 900 Kã.

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

Ford Mondeo 1.8 16V ZETEC, r. v.
1997, rádio, posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo,
2x airbag, ABS, centrál, imob., el. okna
a zrcátka, el. sedadla. Cena: 89 900 Kã.

Audi A3 TDi 81kW, r. v. 1999, 4 x 
airbag, ABS, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, imobilizér, el. okna, el. zrcát-
ka, centrál. Cena: 159 900 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.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi, 
1. maj., servis, r. v. 2000, 4x airbag,
CD + rádio, el. okna a zrc., PC, multif.
vol., centr., teplom. Cena: 189 900 Kã.

·koda Felicia 50kW, tuning, top
stav, r. v. 1998, rádio, stfi. okno, taÏ.,
zám. fiad. páky, zad. stûraã, mlhov.,
centrál, el. zrc. Cena: 89 900 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.

KLIMAKLIMAKLIMAKLIMA

DIESEL 4X4

LPG DIESEL DIESELDIESELDIESEL

DIGI KLIMA DIGI KLIMAKLIMAKLIMA

KLIMA KLIMAKLIMA

DIESELDIGI KLIMA DIESELDIGI KLIMA DIGI KLIMA KLIMA

DIESEL

DIESEL 5 MÍST

DIESEL DIESEL

DIESEL

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace

pfienosn˘ DVD
4x letní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã


