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Aktuálnû z mûsta

S pfiicházejícím jarem vy‰lo devatenáct sluníãek
Úctyhodn˘ch devatenáct nov˘ch

obãánkÛ letos poprvé pfiivítalo

v sobotu 8. bfiezna mûsto R˘ma-

fiov v reprezentaãním sále Zá-

kladní umûlecké ‰koly v R˘ma-

fiovû. Tradiãní vítání a zápis do

pamûtní knihy mûsta má mezi

rodiãi stále vût‰í popularitu. Je to

rovnûÏ pfiíleÏitost pochlubit se

poprvé na vefiejnosti ãi pfied zná-

m˘mi a kamarády s novû naroze-

nou ratolestí, krásnû nastrojenou

„panenkou“ nebo „klouãkem

zpûváãkem“. A bylo opravdu ko-

ho obdivovat.

Dûti narozené od 12. listopadu

2007 do 1. února 2008 doprovo-

dily hrdé maminky a py‰ní tatín-

kové. Pfiedstavitelé mûsta, sta-

rosta Petr Klouda, pfiedsedkynû

kulturní komise BoÏena Filipová,

zastupitelky Kvûtoslava Sicová

a Jarmila Labounková, zorgani-

zovali vítání vpravdû na úrovni.

Blahopfiání v podobû voniãky

písní pfiipravila pro své malé ka-

marády také dûvãátka ze Zá-

kladní ‰koly R˘mafiov. Slav-

nostní proslov pronesla tradiãnû

BoÏena Filipová, ke gratulantÛm

se pfiipojili ostatní zástupci mûs-

ta, starosta navíc popfiál v‰echno

dobré maminkám pfii pfiíleÏitosti

Mezinárodního dne Ïen a pfiedal

jim kytiãku.

Spokojenost na tváfiích rodiãÛ

i prarodiãÛ a dal‰ích pfiíbuzn˘ch

v poklidném sobotním odpoled-

ni svûdãí o tom, Ïe akce vítání

dûtí, která se uskuteãÀuje pravi-

delnû ãtyfiikrát roãnû, si najde

své pfiíznivce. Obzvlá‰È, kdyÏ je

pfiipravována ze strany mûsta

s takovou peãlivostí, jak to umí

jen sehran˘ t˘m zástupcÛ mûsta

R˘mafiova, zdravotních sestfiiãek

a klavíristy. 

JiKo

BlíÏí se mobilní svoz!
KaÏdoroãnû provádí Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., svoz objemného odpadu. Letos se svoz v místních ãástech

R˘mafiova uskuteãní první dubnovou sobotu (5. 4.) a ve mûstû R˘mafiovû druhou dubnovou sobotu (12. 4.).

Informace poskytne a na dotazy odpoví Radek Musil na kontaktním telefonu: 554 21 25 17 nebo 737 24 10 51.

Odbory MûÚ informují

Odbor Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

Likvidace autovrakÛ zdarma!
Tak jako v loÀském roce, i letos probûhne

sbûr autovrakÛ. Akci organizuje odbor Ïivot-

ního prostfiedí a regionálního rozvoje

(ÎPaRR) MûÚ R˘mafiov ve spolupráci s fir-

mou ÎDB Group, a. s., Bohumín. V loÀském

roce bylo odvezeno 25 autovrakÛ, nejvíce

v rámci Moravskoslezského kraje. Akce se

uskuteãní 3. dubna 2008 od 11 do 16 hodin

na ulici 8. kvûtna v b˘valém areálu skladu

hnojiv (dfiíve Strojní traktorová stanice).

Ekologická recyklace aut je plnû zdarma.
V pfiípadû, Ïe nebude ve voze motor, uhradí

majitel 600 Kã, a nebude-li ve vozidle pfie-

vodovka, ãiní poplatek 350 Kã.

Ihned na místû obdrÏí majitelé odevzdan˘ch

aut protokol o ekologické likvidaci vozidla.

Protokol slouÏí k trvalému vyfiazení vozidla

z evidence.

Doklady, které je nutno mít na místû:

a) majitel vozidla musí pfiedloÏit obãansk˘

prÛkaz a velk˘ technick˘ prÛkaz;

b) ostatní osoby musí pfiedloÏit obãansk˘

prÛkaz, velk˘ technick˘ prÛkaz a plnou moc.

Odbor ÎPaRR
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Komunitní plán získává finální podobu
Také v tomto roce se schází pracovní skupi-

ny, které se podílejí na pfiípravû komunitního

plánu mûsta R˘mafiova. První leto‰ní schÛz-

ka na konci ledna byla spoleãná pro obû sku-

piny; bylo to prakticky poprvé, co si ãlenové

obou skupin mohli vzájemnû sdûlit, na ãem

pracují, a zhodnotit dosavadní v˘sledky ko-

munitního plánování.

Hlavním bodem programu spoleãné schÛzky

byly priority obou skupin, které jsou ve fázi

finálního rozpracování, v níÏ budou zafiazeny

do v˘sledného dokumentu - komunitního plá-

nu mûsta. Skupina zamûfiená na problematiku

dûtí, mládeÏe a obãanÛ se zvlá‰tními potfieba-

mi dospûla k formulování ãtyfi priorit: progra-

mÛ prevence pro základní ‰koly, rodinné asi-

stence, vybudování domova pro matku a dítû

a azylového domu pro muÏe. Dal‰ím diskuto-

van˘m námûtem této skupiny je vize fieditel-

ky Dûtského domova v Janovicích Aleny

Horké o pfied‰kolní a ‰kolní pfiípravû dûtí ze

sociálnû slab˘ch rodin, z níÏ se pravdûpodob-

nû stane pátá priorita.

Skupina orientovaná na oblast seniorÛ a zdra-

votnû postiÏen˘ch také pfiednesla své priority.

Tfii základní, s nimiÏ pracuje od poãátku, te-

dy vybudování denního centra pro mentálnû

postiÏené, zmapování bariérov˘ch míst ve

mûstû a moÏností jejich odstranûní a zvy‰o-

vání právního povûdomí seniorÛ bylo doplnû-

no o moÏnou ãtvrtou prioritu, a to zavedení 

asistenãní sluÏby pro seniory a zdravotnû po-

stiÏené. Osobní asistent pÛsobí pfiímo v rodi-

nû klientÛ, doprovází je pfii vyfiizování nej-

rÛznûj‰ích záleÏitostí apod. O potfiebnosti té-

to sluÏby se vedla diskuse také na samostatné

schÛzce skupiny 4. bfiezna. ¤editelka

Diakonie âCE Marcela StaÀková pfiipomnû-

la, Ïe asistenãní sluÏba jiÏ byla seniorÛm

v R˘mafiovû nabízena mnohokrát, ale zatím

se nesetkala s jejich zájmem. Téma zÛstalo 

otevfiené, o jeho zafiazení do komunitního

plánu se zfiejmû rozhodne na pfií‰tí schÛzce.

Na setkání 4. bfiezna se skupina zab˘vala

i dal‰ími námûty. Jedna z priorit - vybudová-

ní centra pro mentálnû postiÏené - jiÏ byla re-

alizována, pfiesto zÛstane souãástí komunit-

ního plánu, neboÈ denní centrum Kouzelná

bufiinka existuje teprve krátce a stále potfie-

buje pro zaji‰tûní svého provozu podporu

mûsta. Na schÛzce se vedla debata o moÏ-

nostech financování centra a také o jeho re-

gistraci coby sociální sluÏby.

Jako moÏnou ãtvrtou, resp. pátou prioritu na-

vrhla pfiedsedkynû r˘mafiovské organizace

Spoleãnosti pro pomoc lidem s mentálním

postiÏením AneÏka Pfiikrylová zfiízení chrá-

nûného bydlení pro mentálnû handicapova-

né. Chránûné bydlení v R˘mafiovû je budo-

váno pfiedev‰ím pro seniory, o bytech pro 

osamûlé mentálnû postiÏené se zatím neuva-

Ïovalo, zafiazení do komunitního plánu by

tento nefie‰en˘ problém mûlo zviditelnit.

Skupina se znovu sejde 15. dubna. Na pfií‰tí

schÛzce by mûly v‰echny navrhované priori-

ty dosáhnout koneãné podoby, v níÏ budou

zafiazeny do komunitního plánu. Hotov˘ plán

obsahující priority obou skupin bude pfiedlo-

Ïen k pfiipomínkování vefiejnosti a po schva-

lovacím fiízení se stane závazn˘m dokumen-

tem mûsta, slouÏícím jako podklad pro roz-

voj sociálních sluÏeb. ZN

Emma byla vlídnûj‰í neÏ Kyril
Podobné povûtrnostní podmínky, které loni

v lednu pfiinesly orkán Kyril, zpÛsobily první

bfieznov˘ víkend pfiíchod vichfiice Emma, do-

provázené boufiemi a krupobitím. Její bilance

v âeské republice: dvû obûti, rozsáhlé materi-

ální ‰kody, na mnoha místech pfieru‰ená Ïelez-

niãní a silniãní doprava a bûhem soboty 

1. bfiezna 920 tisíc lidí bez elektfiiny. Pfieru‰ení

dodávek elektfiiny mûlo za následek také ne-

funkãnost vysílaãÛ mobilního signálu. Tradiã-

nû velkou újmu utrpûl státní podnik Lesy âR,

jemuÏ vichfiice poniãila nûkolik statisícÛ kubí-

kÛ dfieva. Práce nad hlavu mají pfiedev‰ím po-

ji‰Èovny, jelikoÏ siln˘ vítr se nevyhnul ani do-

mácnostem a podnikatelÛm - hlá‰ení pojist-

n˘ch událostí se t˘ká hlavnû poniãen˘ch stfiech

rodinn˘ch domÛ, po‰kozen˘ch automobilÛ

a nûkter˘ch skladi‰È.

Mûsto R˘mafiov bylo Emmou z velké ãásti 

u‰etfieno a vût‰í ‰kody ve mûstû ani v okolí ne-

vznikly. Jednotka profesionálních hasiãÛ

z R˘mafiova vyjíÏdûla v sobotu 1. bfiezna k se-

dmi událostem, vût‰inou se jednalo o spadlé

stromy v Rudû, v R˘mafiovû na tfiídû HrdinÛ,

ve Stránském, v Bfiidliãné, v Malé ·táhli

a v Jamarticích - tam strom zablokoval Ïelez-

niãní traÈ. V sobotu 2. bfiezna vyjeli hasiãi uÏ

jen ke spadlému stromu v Mirotínku. Co se t˘-

ãe dodávek elektrické energie, R˘mafiovsko

nezaznamenalo v˘raznûj‰í v˘padky ãi ‰kody.

Podle sdûlení energetikÛ se jednalo spí‰e o lo-

kální v˘padky energie, kdyÏ na vedení vlivem

silného vûtru spadla vûtev nebo do‰lo ke zkra-

tu mezi dvûma vodiãi pfii velkém vych˘lení

zpÛsobeném vûtrem.

„·koda na lesním porostu se pohybuje kolem
6000 m3 dfievní hmoty. Jedná se vût‰inou o na-
hodilé a roztrou‰ené kalamity,“ sdûlil zástupce

LesÛ âeské republiky, správy Janovice, Ing.

Jago‰. ·kody v mûstsk˘ch lesích jsou témûfi

zanedbatelné. Podle zástupce Ing. Rapoucha

se jedná o pfiibliÏnû 200 m3 spadané dfievní

hmoty rovnûÏ v nahodil˘ch lokalitách.

V tûchto dnech by se mûl prohnat âeskou re-

publikou vítr aÏ devadesátikilometrovou rych-

lostí. Meteorologové oãekávají, Ïe nejsilnûj‰í

by mohl b˘t zítra (tj. v sobotu). Na hfiebenech

hor bude vítr provázen snûÏením a dosáhne sí-

ly vichfiice. Svou silou by se v‰ak vítr nemûl

vyrovnat fiádûní vichru Emma. Mûlo by se ta-

ké zvolna ochlazovat. Na horách by místy

mohlo postupnû napadnout pfies 20 centimetrÛ

snûhu.

Budeme si asi muset zvykat na to, Ïe se zmû-

nami svûtového klimatu budou tyto „rozmary“

poãasí pfiicházet ãastûji. Místo pofiádnû nafou-

kan˘ch snûhov˘ch závûjí, na Jesenicku zcela

bûÏn˘ch, nám poãátkem roku bude pofiádnû

foukat „od strni‰È“.  JiKo

DaÀová pfiiznání se mohou podávat i v R˘mafiovû
Ve dnech 26., 28. a 31. bfiezna budou pracovníci Finanãního úfiadu v Bruntále

vybírat v mezipatfie Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû (klubovna ã. 1) daÀová pfiiznání.

Úfiední doba je stanovena takto:

26. 3. 2008: 13.00 - 17.00, 28. 3. 2008: 13.00 - 17.00, 31. 3. 2008: 13.00 - 17.00
Tak jako v minulém roce, i letos je moÏné pro placení danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob vyuÏít daÀové sloÏenky. DaÀová sloÏenka slouÏí k pou-

kázání platby daní finanãnímu úfiadu prostfiednictvím âeské po‰ty. Tato forma placení je osvobozena od po‰tovních poplatkÛ. DaÀové slo-

Ïenky jsou k dispozici na kaÏdé poboãce âeské po‰ty. Ing. Vojtûch ·ujan, vedoucí oddûlení vymûfiovacího

Ilustraãní foto
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Proã jsem si ho vybral?
K tomuto rozhovoru jsem si

Romana vybral, protoÏe ho znám

jiÏ del‰í dobu jak osobnû, tak po

pracovní stránce. Vím, Ïe provo-

zuje mnoho zájmÛ - jak kultur-

ních, tak i sportovních. Nûkteré

jeho názory jsou velmi originální

a nechybí mu upfiímnost.

Znám tû jako v˘tvarníka ze
sdruÏení Octopus a hudebníka
pÛsobícího ve skupinû Sibérija.
Kde bude‰ vystavovat ãi hrát
v nejbliÏ‰í dobû?

V dubnu bychom mûli mít s ka-

marády v˘stavu v Dubé u âeské

Lípy a v fiíjnu vystavuje Octopus

v Uniãovû. Fotografové se úãast-

ní dlouhodobû projektu s náz-

vem „Moravskoslezsk˘ mapov˘ 

okruh“ a pfied rokem si odnesli 

2. a celkovû 3. místo z obrovské

konkurence kolegÛ. Mají úroveÀ.

Ostatnû pokraãují v tradici nesto-

ra moravsk˘ch fotografÛ Jaro-

slava Nûmce, Jindfiicha ·treita,

Milo‰e PoÏára ãi Bohumila ·vé-

dy a dal‰ích osobností. âinnost

Octopu a jeho pfiátel je vefiejnos-

ti dostateãnû známa. Nadále hod-

láme provozovat v˘stavy regio-

nálních v˘tvarníkÛ i renomova-

n˘ch klasikÛ provûfien˘ch ãasem.

Jen letos budou obãané moci

zhlédnout práce Josefa âapka,

Emílie Medkové ãi Viléma

Reichmana téÏ díky podpofie na-

‰eho pfiítele Jindfiicha ·treita.

Se Sibérijí jsme minul˘ t˘den

mûli tu ãest vystoupit na vernisá-

Ïi v redakci nakladatelství Vetus

Via u zásadního spolutvÛrce br-

nûnské nezávislé scény J. E. Fri-

ãe. Jan Balabán zde uvádûl svou

v reedici vydanou knihu BoÏí la-

no, v˘stavu zde otevfiel Vladimír

Sm˘kal-Havran a pfiátelé ze Stra-

ny houpacího konû uvedli nûko-

lik sv˘ch zásadních divadelních

kusÛ - Bfiichomila a Procesor

JeÏu‰ Listus. V kvûtnu se usku-

teãní v Libinû koncert „otce ães-

ké alternativy“ Mikolá‰e Chadi-

my, kde budeme vystupovat téÏ.

Pohybuje‰ se v oblasti kulturní-
ho dûní. Má‰ k tomu co fiíci?
S úÏasem sleduji dûní ve v‰ech

oblastech v˘tvarného a hudební-

ho umûní. To, co se zde odehrá-

vá, povaÏuji za fenomén rene-

sanãní, v tomto regionu nevída-

n˘. S nadsázkou bych jej mohl

pfiirovnat ke stfiedovûké Floren-

cii. Taková koncentrace siln˘ch

osobností zde nikdy nebyla

a mÛÏeme jen doufat, Ïe tento

v˘voj bude pokraãovat. Vynika-

jící kantofii na ZU· se skvûl˘mi

v˘sledky: Jifií Taufer, Kamila

H˘Ïová, ·árka Lupeãková, paní

·treitová, Martina Mácová a je-

jich kolegové, mladí lidé sdruÏe-

ní kolem aktivit „Johana“ Pfii-

kryla v SVâ, ktefií jsou schopni

zajistit vynikající hudebníky svû-

tov˘ch jmen, skvûle pí‰ící Zdena

Pfiikrylová-Nesetová ãi nesporn˘

pfiínos Vladimíra Stanzela, Mar-

tina âermáka, v˘borní uãitelé na

‰kolách, za v‰echny napfi. paní

Jaroslava Slaviãínská a její stu-

denti úspû‰ní v debatní lize.

Vedle muzea a Octopu nov˘ v˘-

stavní prostor v mûstské knihov-

nû, dal‰í divadelní spoleãnost.

Vá‰ hip-hopov˘ festival Battle

Kings a ohromné mnoÏství hu-

debních skupin nejrÛznûj‰ích

ÏánrÛ, které sv˘m zamûfiením 

a úrovní dávno pfiekroãily ná‰ re-

gion. Nové tváfie fotografÛ ãi v˘-

tvarníkÛ a mnoÏství sportovních

ãi jinak zamûfien˘ch spolkÛ. Ti

v‰ichni zde vytváfií nezamûniteln˘

kolorit a jinak místy neupravenou

·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.

Ladislav Stanûk se ptá Alfreda Heinische

dopisovatelsk˘ pfiíspûvek
Dûtfiichovsk˘ kostel podlehl vichfiici Emma

Osudy obãanÛ postiÏen˘ch vich-

fiicí Emma jsem sledovala v tele-

vizním zpravodajství jako vût‰i-

na divákÛ s pochopením a souci-

tem. ZaplaÈpánbÛh na‰ím mûs-

tem proletûla trochu oslabená

a nenapáchala vût‰í ‰kody. KdyÏ

jsem v‰ak zahlédla spou‰È, kte-

rou zpÛsobila na kostele v Dûtfii-

chovû nad Bystfiicí, zamrazilo

mû a bodlo u srdce. I kdyÏ ne-

jsem ortodoxní vûfiící, tento kos-

tel patfií nerozluãnû do vzpomí-

nek na mé dûtství.

Pfied 50 lety jsem pravidelnû

kaÏdou nedûli kráãela se sv˘mi

pfiíbuzn˘mi krásnou lipovou ale-

jí na vr‰ek k chrámu. MÛj str˘c

Jan Konupãík a teta Franti‰ka

Konupãíková slouÏili tomuto

svatému stánku aÏ do konce své-

ho Ïivota. Str˘c byl kostelník

a teta se starala o v˘zdobu a ãis-

totu interiéru. Oba dnes odpoãí-

vají kousek od kostelní zdi. Mûla

jsem obavy, Ïe zfiícená vûÏ poni-

ãila jejich hroby, a proto jsem se

rozjela do vesnice. KdyÏ jsem

stanula pfied tou zkázou, v údivu

mû napadla zvlá‰tní my‰lenka.

Nedávno jsem se totiÏ v ãasopi-

se R˘mafiovsk˘ horizont, kter˘

pravidelnû informuje ãtenáfie

o historick˘ch pozoruhodnos-

tech regionu, doãetla, Ïe dle slov

faráfie se v dûtfiichovském koste-

le dlouho nekonaly m‰e, protoÏe

„není pro koho“. Vlastnû od

smrti m˘ch pfiíbuzn˘ch se zfiej-

mû v‰ichni vûfiící z vesnice nû-

kam vytratili. Co kdyÏ si koste-

lík sv. Jifií, vystaven˘ dle histo-

rick˘ch pramenÛ v letech 1771-

73, pfiipadal na vr‰ku nad vesni-

cí zbyteãn˘ a jako jedin˘ v okolí

se poddal síle vichfiice? Mûla

jsem pocit, jako by neviditelná

boÏí ruka nahnula kupoli tak,

aby pfii zfiícení nepo‰kodila pa-

mátku tûch, ktefií kostelu léta od-

danû slouÏili, a jako zázrakem

dopadla na stranu márnice.

Hroby zÛstaly netknuté.

Osud chátrající, opakovanû vy-

kradené památky, která prováze-

la mé dûtství, nevidím vÛbec rÛ-

Ïovû. 

Zdena Kabelíková, ·ternberk
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stfiediskovou obec na periferii mû-

ní a hlavnû polid‰Èují zevnitfi.

Vydûlají na tom v‰ichni a samo-

zfiejmû nehovofiím o penûzích. Já

to tak vnímám a fiíkám to napros-

to upfiímnû. Nemálo osobností

z velk˘ch center to vidí podobnû.

V‰e má ov‰em rub a líc...
Samozfiejmû jsem velmi citliv˘

na události, které se mne bezpro-

stfiednû t˘kají a nebo mne ohro-

Ïují. Asi pfied rokem jsme u Ry-

Ïovi‰tû zhlédli scénku vpravdû

hrabalovskou. Skupina zelen˘ch

muÏikÛ, poãtem i vzezfiením pfii-

pomínajících Alibabu a 40 lou-

peÏníkÛ, vrávoralo u nedalekého

lesa. Alibaba mûl na klobouku

nejdel‰í péro, urãitû trofej. Asi

z orla mofiského. Bambitky na ra-

menou ãi frajersky zapíchnuty ve

snûhu a v‰ichni do jednoho v ne-

uvûfiitelném akrobatickém záklo-

nu, aÏ jim ty jejich klobouky pa-

daly. Netroubili ov‰em na lesní

rohy. V rukou svírali bandasky

a dle nekoordinovan˘ch pohybÛ,

prapodivného huãení a mumlání

si troufám fiíci, Ïe urãitû nepili li-

pov˘ ãaj... Radûji jsme nepozo-

rováni projeli kolem, co kdyby si

na‰e auto popletli tfieba se slo-

nem. Îe se u nás slon vyskytuje

vzácnû a po lesích rozhodnû ne-

chodí? No, kdyÏ stfiílí po sobû, je

mi to putna. Ale kdyÏ ohroÏují

mou rodinu, to mi vfie krev. Není

to tak dávno, co si postavili kulo-

metní hnízdo (posed) kousek za

na‰ím domem a já mám pocit, Ïe

ze mne udûlali Ivana Dûnisoviãe

v SolÏenicynovû gulagu. Pfií‰tû si

udûlají honitbu pfiímo ve mûstû...

Co mne v‰ak ani náhodou nene-

chává v klidu, jsou nûkteré kroky

vedení MûÚ v R˘mafiovû. Pfie-

dev‰ím zákulisí nûkter˘ch kon-

kurzÛ, kdy konkurzní komise vy-

dá nûjaké doporuãení ãi rozhod-

nutí a starosta s mûstskou radou

v‰e zru‰í a rozhodnou sami. Naã

tedy ten humbuk kolem konkur-

zÛ? Jde mi o princip a jasné

a prÛhledné dodrÏování demo-

kratick˘ch norem. Podot˘kám,

Ïe mi nejde o jména, a pokud je

v‰e legální a v rámci zákona, pak

tyto kroky povaÏuji minimálnû

za nemorální a byl bych pro 

úpravu zákona. Podobnû jako

v pfiípadû oloupení muzea o dota-

ci 500.000 Kã, schválenou mûst-

skou radou na rekonstrukci stfie-

chy, která se nachází v naprosto

bídném stavu, viditelném pou-

h˘m okem z ulice. A co aÏ bude

nûkdo potfiebovat kliky, okna,

dvefie nebo koberce, hned napro-

ti máte muzeum. Ve finále dojde

i na pantofle. A co napfi. dfiívûj‰í

doporuãení prapodivnû sloÏené

kulturní komise, kde ãlenem není

snad ani jeden ãlovûk, kter˘ by

se pfiímo na kulturním dûní podí-

lel. Doporuãení tehdej‰ímu fiedi-

teli D. Schallnerovi - nepfiímo

Octopu, aby se zamûfiil více na

v˘stavy pro lidi, ...to nám v‰em

opravdu spadla brada a já se mu-

sím zeptat tûchto odborníkÛ, co

Ïe to mají na mysli, snad v˘stav-

ky choro‰Û, parohÛ, vycpané

zvûfie nebo nûjak˘ ten socialistic-

k˘ realismus? Je to jasné, profe-

sor AVU Vladimír Kokolia, Bo-

huslav Reynek a jeho syn Daniel,

Olbram Zoubek nebo Josef

âapek, Markéta Luskaãová, ro-

dina ·najdrÛ, Dalibor Chatrn˘ ãi

vynikající Kovalovi a mnoho

dal‰ích i zahraniãních umûlcÛ

nesplÀují poÏadavky a nároky re-

voluãní doby a v‰elidového umû-

ní zrovna zde v R˘mafiovû. Jinak

se jmenovaní setkávají bûÏnû ve

svûtov˘ch galeriích. Budete nás

tedy muset zakázat a vsadit do 

arestu. Smutn˘ osud dobrovol-

n˘ch hasiãÛ ãi odvolání Martina

Valy, kterého si váÏím, zru‰ená

moÏnost svobodnû se vyjádfiit

k aktuálnímu dûní na mûstsk˘ch

internetov˘ch stránkách údajnû

pro uÏívání nevhodn˘ch v˘razÛ,

coÏ je ãistû odpovûdnost autora

pfiíspûvku, zfietelnû poukazuje na

metody nevyspûlé a ne zcela de-

mokratické spoleãnosti a právû

zde máme co dohánût. „Vidíte,

dûcka nevdûãná, zlobíte..., tak já

vám tu hraãku zabavuji!“ Vím,

koho nebudu volit, protoÏe bych

nerad zaÏil dal‰í normalizaci. Ale

uÏ dost, neb budu muset do kou-

ta na hrách...

UvaÏuje‰ o vstupu do komunál-
ní politiky?
Nejsem diplomat, neumím jednat

s politiky ani domlouvat neustále

nûjaké kompromisy. Nechci

skonãit u pfiestupkové komise.

Jsem lehce impulzivní a má pfií-

padná úãast v místní politice by

byla spí‰e kontraproduktivní.

Rád dám hlas lidem, kter˘ch si

mohu váÏit, a tûch je zde oprav-

du dostatek. Vím, Ïe jejich doba

teprve nastane.

Jaká kniha tû naposled oslovi-
la?
Mám rozeãtenou knihu „PamûÈ

básníka“ Jifiího Kubûny. Je prostû

vynikající. „Fízla“ Petra Placáka,

pfiedního monarchisty, jsem pfie-

ãetl jedním dechem, ale je toho

více. Jan Bene‰, Ota Ulã, Pavel

Zajíãek...

Pfií‰tû: Roman Karel se bude

ptát ·árky Lupeãkové.

Zdravotnictví

Podhorská nemocnice mÛÏe vzdûlávat lékafie v oboru vnitfiního lékafiství
Akreditaci pro speciální vzdûlávání lékafiÛ v obo-
ru vnitfiního lékafiství získalo v tûchto dnech od
ministerstva zdravotnictví interní oddûlení
Podhorské nemocnice, která je souãástí skupiny
Agel. Díky certifikátu mohou lékafii, ktefií se chtû-
jí specializovat v oboru vnitfiního lékafiství, absol-
vovat pfieváÏnou ãást praxe v Podhorské nemoc-
nici.
„Pro získání akreditace jsme museli splnit
mnoho kritérií, a to napfiíklad zajistit dosta-
teãn˘ poãet ‰kolitelÛ s odpovídajícím vzdûlá-
ním, adekvátní pfiístrojové vybavení oddûle-
ní, technické a organizaãní zaji‰tûní vlastní

v˘uky lékafiÛ,“ fiíká primáfi interního oddûle-

ní MUDr. Petr Opletal s tím, Ïe s nov˘m cer-

tifikátem mÛÏe oddûlení slouÏit jako vzdûlá-

vací stfiedisko i pro lékafie z jin˘ch zdravot-

nick˘ch zafiízení nebo oborÛ, ktefií mají pfie-

depsanou praxi v oblasti vnitfiního lékafiství.

Akreditaci na dobu osmi let udûluje akredi-

taãní komise, sloÏená z pfiedních odborníkÛ

v daném oboru, ktefií posuzují nároãné poÏa-

davky stanovené Ministerstvem zdravotnic-

tví âR. Poté bude Podhorská nemocnice cer-

tifikát opût obhajovat.

Interní oddûlení Podhorské nemocnice má

96 lÛÏek a poskytuje komplexní péãi pro pa-

cienty z bruntálského a r˘mafiovského regio-

nu v rozsahu celého vnitfiního lékafiství.

Oddûlení má kvalitní ambulantní zázemí

a trvalou návaznost na diagnostick˘ komple-

ment a ostatní oddûlení nemocnice. 

Ing. Tomá‰ Îelazko,
mluvãí holdingu Agel

Ilustraãní fota
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·kolství

Dívka roku 2008
V sobotu 1. bfiezna probûhlo ve ·ternberku zá-

kladní kolo soutûÏe Dívka roku 2008, kterého

se po v˘bûru zúãastnilo osm dívek v kategorii

13 - 15 let. Za mûsto R˘mafiov se do základ-

ního kola pod vedením DDM ·ternberk pro-

bojovala Dominika Bahníãková a Michaela

·tefelová, obû Ïákynû 9. tfiídy Z· R˘mafiov.

Celé klání trvalo více jak tfii hodiny, dívky se

ucházely o umístûní pfied odbornou i laickou

porotou v pûti disciplínách: vlastní v˘roba

‰perkÛ, vûdomostní kvíz, rozhovor s moderá-

torem a porotou, latinsko-americk˘ tanec

a volná disciplína.

Obû si zaslouÏí obdiv a pochvalu za nároãnou

pfiípravu a samotné vystoupení, kter˘m pre-

zentovaly, jak tráví voln˘ ãas a peãují o svÛj

vzhled a vystupování. Dík patfií i trpûliv˘m

rodiãÛm, AlÏbûtû Vepfiekové z butiku Quelle

za v˘bûr luxusních ‰atÛ a kadefinictví 

H. Gottwaldové. Redakce

Kantofii versus Ïáci
Pomalu konãící hokejová sezóna pfiinesla

v R˘mafiovû unikátní souboj dvou druÏstev,

která se jindy potkávají jen na ‰kolních chod-

bách a v uãebnách, pfií písemkách, zkou‰e-

ních a snad stejnû ãasto i pfii hodinách prozá-

fien˘ch klidem a úsmûvy. Na ledû se totiÏ

setkali na jedné stranû uãitelé místní základ-

ní ‰koly (republikovou zvlá‰tností je to, Ïe

jedna základní ‰kola dá dohromady pûtku

skvûl˘ch hokejistÛ, jejichÏ hrajícím kapitá-

nem je dokonce samotn˘ fieditel) a na stranû

druhé jejich stateãní vyzyvatelé. Ti se sice

obvykle nachází na druhé stranû katedry,

ale... Vyz˘vajícím celkem byla totiÏ desítka

odváÏn˘ch ÏákÛ druhého stupnû.

OkamÏikem vhození prvního buly se v‰ak

smazaly ve‰keré ‰kolní pfiedsudky, opadl os-

tych ze soupefie a utkání mohlo zaãít. Je zce-

la zbyteãné se zab˘vat jednotliv˘mi tfietina-

mi, které byly provázeny povzbuzováním

pfiedev‰ím v fiadách kantorského soupefie, ale

právû to dodalo uãitelÛm potfiebnou sílu

k dal‰ím bojÛm. Bojovalo se na obou stra-

nách urputnû, ale nestrann˘ rozhodãí v osobû

pana Václava Vláska byl vÏdy muÏem na

svém místû, a zápas tedy mohl b˘t dobojo-

ván nejen mezi mantinely hfii‰tû, ale také

v mezích hokejov˘ch pravidel. Útoky byly

na obou stranách stfiídány skvûl˘mi zákroky

obou brankáfiÛ (zde uãitelé dûkují jimi draf-

tovanému brankáfii Michalu Kalábovi za je-

ho v˘kon) a s pfiib˘vajícími minutami a rych-

le mizejícími silami byli ocenûni i trenéfii 

obou druÏstev za nutné vydolování posled-

ních zbytkÛ sil ze sv˘ch svûfiencÛ.

Souboj si ale bohuÏel vyÏádal i jednu velmi

nepfiíjemnou chvíli, kdy jeden z hráãÛ hvûzd-

ného kantorského t˘mu musel s vykloube-

n˘m ramenem vyhledat o‰etfiení ‰ternberské

nemocnice a tato sezóna tak pro nûj defini-

tivnû skonãila. Snad v tuto chvíli ani není dÛ-

leÏité, kdo vlastnû zvítûzil, ale myslím si, Ïe

vyhráli v‰ichni zúãastnûní, neboÈ urãitû ne‰-

lo o pokofiení a udolání soupefie, ne‰lo ani

o dokázání si jakékoliv pfievahy a vystupÀo-

vání nesmyslné rivality. V‰ichni se pfii‰li po-

bavit, uÏít si pohybu, na chvíli smazat nûkdy

nutn˘ rozdíl uãitel - Ïák a jen tak si prostû za-

hrát hokej. Ale pfiesto nakonec zvítûzili...

Ivo Janou‰ek

Nejlep‰í florbalisté jsou z Bfiidliãné
Ve stfiedu 27. února se na základní ‰kole 

uskuteãnilo okrskové kolo ve florbalu ÏákÛ

ãtvrt˘ch a pát˘ch roãníkÛ. Vedle druÏstev

z R˘mafiova a Bfiidliãné (podobnû jako v pfie-

de‰lém roce) byla letos startovní listina roz-

‰ífiena i o florbalisty ze ‰koly v Horním

Mûstû. Devût druÏstev se v bojích jednotli-

v˘ch kategorií utkalo kaÏdé s kaÏd˘m. V zá-

vûru turnaje získaly nejlep‰í t˘my diplomy

a v‰ichni pro doplnûní ztracené energie slad-

kou odmûnu.

Cizí prostfiedí jako kdyby zv˘‰ilo cenu vítûz-

ství pro soupefie, neboÈ i loni se ukázalo pra-

vidlem, Ïe jinde se bojuje lépe a odhodlanûji

a vítûzství tû‰í víc. Loni na‰i v Bfiidliãné, le-

tos hosté u nás projevili vût‰í touhu po vítûz-

ství a v celkovém hodnocení obsadili první

i druhé místo v obou kategoriích. Îáci

z Horního Mûsta nakonec nebyli do celkové-

ho hodnocení zafiazeni, protoÏe k bojÛm pfii-

vezli jen jedno sloÏené druÏstvo, a byli tedy

po domluvû s pofiadateli zaãlenûni pouze do

mlad‰í kategorie.

Kromû bojovnosti a radosti ze hry hostí vy-

niklo r˘mafiovské druÏstvo páÈákÛ jedineã-

nou neochotou k pohybu, ale i neãekanou

schopností umoÏnit soupefii je‰tû snadnûji

dopravit bíl˘ plastov˘ „nesmysl“ do své brá-

ny. Snad bude pfií‰tí roãník v Bfiidliãné do-

stateãn˘m hnacím motorem k tomu, aby na-

‰i borci trénovali pilnûji, usilovnûji, více po-

zornosti vûnovali ostraze svého brankovi‰tû

a vût‰í vÛli lep‰ímu v˘sledku. A tak na závûr

v‰em borcÛm pfieji mnoho florbalov˘ch 

úspûchÛ a radosti ze hry a pohybu vÛbec. 

Ivo Janou‰ek

Fota: archiv DDM ·ternberk

Foto: archiv Z· R˘mafiov
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Úspû‰ní taneãníci TK Jes
v hanácké metropoli

·kolní karaoke

V nedûli 2. bfiezna 2008 se roztan-

ãil sál Domu dûtí a mládeÏe

v Olomouci. V rytmu diska, hip-

hopu a v˘razového tance zde mû-

fiili síly taneãníci Olomouckého

i Moravskoslezského kraje. Od

ranních hodin probíhala Ïebfiíãko-

vá soutûÏ dûtí, juniorÛ a mládeÏe

pod názvem „O Hanáck˘ kolá-

ãek“ v sólech a duích.

Také TK Jes, kter˘ pracuje pfii Z·

R˘mafiov, zde mûl své zástupce.

V dûtské kategorii v˘razového

tance si prvenství odnesla Îanetka

Szapowalová a její „Pipi v Ame-

rice“, 2. místo patfiilo Martince

Machaãové a „Tanci v písku“ 

a 4. pfiíãku obsadila Terezka Valo-

vá se skladbiãkou „Mamá“, kterou

vytvofiila Nikola âudovská.

V juniorské kategorii rovnûÏ ve

v˘razovém tanci si nejvy‰‰í oce-

nûní odvezla Lenka Mrhalová

s choreografií „Pohlazení pro du-

‰i“.

V‰em sv˘m sólov˘m taneãnicím

je‰tû jednou blahopfieji a dûkuji za

krásné v˘kony.

Alena Tome‰ková,
vedoucí a trenérka TK Jes

Pro zpestfiení posledního vyuãovacího dne pfied jarními prázdninami

probûhla na na‰í ‰kole soutûÏ ve zpûvu a tanci karaoke. Vystoupení si

samostatnû nebo s pomocí uãitelÛ pfiipravilo 14 ÏákÛ v‰ech roãníkÛ, od

první tfiídy po devátou. Jednotlivé úãastníky hodnotila porota sloÏená

z uãitelÛ a ÏákÛ. Ocenûním pro vystupující byl jistû také potlesk spo-

luÏákÛ a hostÛ - rodiãÛ, kamarádÛ ãi klientÛ centra Kouzelná bufiinka.

Na stupních vítûzÛ nakonec stanuly Nikola âarná z 5. roãníku,

Veronika Mirgová z 8. roãníku a Hana Novotná ze 4. roãníku. Ocenûní

za svou snahu si v‰ak zaslouÏili v‰ichni úãinkující, a proto byla pro

v‰echny kromû diplomÛ pfiipravena i sladká odmûna.

Dûkujeme Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ R˘mafiov, kter˘ byl sponzorem

na‰í akce. Velk˘ dík patfií paní uãitelce Annû Kratochvílové, která v‰e

zorganizovala a pfiipravila s dûtmi i nûkterá vystoupení. Pochvala pat-

fií také ÏákÛm 8. roãníku Adéle Vaniãkové, Marku Turtákovi a Radimu

Slovákovi, ktefií pfiispûli ke zdárné organizaci a prÛbûhu celé akce.

V‰ichni úãastníci karaoke odcházeli spokojeni s pfiáním, abychom se

pfií‰tí rok pfied jarními prázdninami na podobné akci zase se‰li.

Mgr. Hana Mûráková, fieditelka ‰koly

Negativní jevy dvanáctkrát jinak

ZU· pro Kufie
Základní umûlecká ‰kola v R˘mafiovû se zúãastnila tele-

vizního natáãení pofiadu Pomozte dûtem. V opavském di-

vadle, kde natáãení probíhalo, se na pódiu stfiídaly takové

hudební hvûzdy, jako jsou Kry‰tof, Ewa Farná nebo Petr

Bende.

Îáci ZU· R˘mafiov byli pozváni do publika odmûnou za

to, Ïe se ‰kola aktivnû zapojila do leto‰ní sbírky. V rámci

7. roãníku rockového festivalu Bigbeatové Vánoce, kter˘

ZU· kaÏdoroãnû pofiádá, se povedlo pro „Kufie“ (jak je ta-

ké sbírka naz˘vána) vybrat pfies 5700 Kã. A organizáto-

fii vûfií, Ïe to v rámci pfií‰tího roãníku „bigbeaÈákÛ“ bude

je‰tû více.

Sbírka Pomozte dûtem, jejímÏ hlavním mediálním part-

nerem je âeská televize, kaÏdoroãnû vrcholí velikonoã-

ním televizním pofiadem. Letos jej âeská televize uvede

24. bfiezna na âT1. Televizní vstupy s r˘mafiovsk˘m za-

stoupením mÛÏete sledovat od 18 hodin.  

ZU· R˘mafiov

Jako kaÏd˘ rok, i letos pofiádala

Stfiední ‰kola R˘mafiov ‰kolní ko-

lo soutûÏe „Negativní jevy ve spo-

leãnosti“. Probûhlo 28. února

2008 za úãasti 12 soutûÏících. Do

v˘tvarné ãásti se zapojilo sedm

ÏákÛ, literární ãásti se zúãastnilo

pût ÏákÛ.

Tématem byly ve‰keré sociálnû

patologické jevy, se kter˘mi se té-

mûfi dennû setkáváme: tabakis-

mus, alkoholismus, drogy, ‰ikana,

zá‰koláctví, ale v neposlední fiadû

také sekty, skupiny skinheads,

punk, vandalismus, gambling.

Porota nemûla lehké rozhodování,

ale ve finále pfiece jen spravedlivû

rozhodla. KaÏdá z prací byla oso-

bitá. A jak dopadlo celé klání?

V̆ tvarná ãást:

1. Petra Poledníková,

Zbyteãná smrt

2. Zuzana Palou‰ková, Toluen

3. Markéta Pet˘rková, Drogy zabíjí

Literární ãást:

1. Helena Hru‰ovská, Sen

2. Ivana Válková, Drogy

3. Kamila âaradyová, Drogy

SoutûÏící na prvních dvou místech

v obou kategoriích postupují do

regionálního kola, které se bude

konat v dubnu. V‰em ÏákÛm patfií

podûkování za ãas, kter˘ pracím

vûnovali. V‰ichni dostali sladkou

odmûnu. 

Za S· R˘mafiov Lenka Polãáková

Foto: archiv TK Jes

Foto: archiv S· R˘mafiov
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R˘mafiov - mûsto hereck˘ch talentÛ
R˘mafiovská ZU· si mÛÏe pfiipsat dal‰í úspûch

- patnáctilet˘ Ïák literárnû-dramatického oboru

Luká‰ Adam v lednu sloÏil zkou‰ky a byl pfiijat

ke studiu herectví na Janáãkovû konzervatofii

v Ostravû.

Do „dramaÈáku“ pfiivedla Luká‰e pfied ‰est lety

maminka, pr˘ aby tam vybil svou energii. Dnes

jej jeho uãitelka Sylvie Jablonãíková oznaãuje

za jednoho ze sv˘ch nejtalentovanûj‰ích svû-

fiencÛ, obsazuje jej do nároãn˘ch rolí a umoÏ-

Àuje mu realizovat vlastní autorské pokusy.

Luká‰ totiÏ nejen hraje, ale také pí‰e, divadelní

scénky i rozsáhlej‰í prozaické texty (úryvek

jednoho z nich mohli ãtenáfii najít v minulém

ãísle RH).

„Nejdfiív jsem chodit do dramaÈáku vlastnû ani
nechtûl, ale postupnû jsem v tom na‰el svÛj Ïi-
votní údûl,“ svûfiuje se Luká‰ Adam. Herectví

si jako budoucí povolání vybral i proto, Ïe ne-

ní stereotypní a umoÏní mu získávat neustále

nové zku‰enosti. K herecké fieholi zatím pfiiãic-

hl jen v místním ochotnickém prostfiedí (hraje

v Na‰em mûsteãku spolku Pradivadlo a ãeká jej

role ãerta v chystané pohádce spolku Mahen).

Cesta k profesionálnímu herectví v‰ak vede

pfies studia, a proto se Luká‰ rozhodl ucházet

o pfiijetí na konzervatofi. O jeho talentu svûdãí

i to, Ïe byl úspû‰n˘ hned napoprvé.

„Pfii zkou‰kách jsem byl ze zaãátku nervózní,
ale po úspûchu v prvním kole jsem mûl dobr˘
pocit. Po druhém kole mû pfiepadla nejistota,
takÏe kdyÏ pfii‰lo vyrozumûní o pfiijetí, mûl jsem
velkou radost,“ popisuje svoje pocity ze zkou-

‰ek Luká‰.

Na pfiijímaãky se pod vedením Sylvie

Jablonãíkové intenzivnû pfiipravoval dva mûsí-

ce. Zkou‰eli krátké etudy, monology, básnû,

improvizaci, pro talentovou zkou‰ku nastudo-

vali monolog Eddieho ze hry Láskou posedlí,
kterou dramatick˘ obor uvedl v loÀském roce.

Zkou‰ky v‰ak Luká‰ skládal i z dal‰ích discip-

lín - ze zpûvu, hudební teorie, pohybov˘ch do-

vedností.

První pfiekáÏku na cestû za hereckou profesí

Luká‰ pfiekonal. Jeho plány jsou v‰ak stejnû

ambiciózní jako on sám. Po absolvování kon-

zervatofie se chystá na DAMU, kde chce studo-

vat scenáristiku. V budoucnu by se tedy rád vû-

noval nejen herectví, ale i psaní. A jaká je jeho

vysnûná role? „Nejrad‰i bych si zahrál v nû-
ãem, co si sám napí‰u,“ odpovídá Luká‰.

Pokud se mu jeho plány splní, bude po Ivanû

Uhlífiové a jin˘ch dal‰ím r˘mafiovsk˘m talen-

tem, kter˘ pronikne na velká divadelní jevi‰tû.

Pfiijetí Luká‰e Adama na konzervatofi je nejen

jeho osobním úspûchem, ale také úspûchem

‰koly. ZU· R˘mafiov se v souãasnosti podílí na

nûkolika mezinárodních projektech, uÏ fiadu let

pravidelnû pofiádá celo‰kolní tematické projek-

ty, letos s tématem Asie, a prostfiednictvím ús-

pûchÛ sv˘ch ÏákÛ na nejrÛznûj‰ích soutûÏích 

upevÀuje své renomé. V pfiípadû literárnû-dra-

matického oboru je jednou z posledních „trofe-

jí“ postup Luká‰e Adama do krajského kola re-

citaãní soutûÏe. ·kola se zapojuje také do míst-

ního kulturního dûní, pofiádá koncerty, v˘stavy

a divadelní pfiedstavení pro vefiejnost.

Dramatick˘ obor letos napfiíklad nabídne dra-

matizaci vybran˘ch básní z Erbenovy Kytice. 

ZN

Bez názvu

Objektivem ZdeÀka Habra

Pfiedstavení hry Láskou posedlí
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Val‰ov: Ïelezniãní brána do svûta
Seriál o historick˘ch pozoruhod-

nostech na‰eho regionu se dopo-

sud vûnoval pfiedev‰ím církev-

ním stavbám, jeÏ b˘vají pfiiroze-

nou dominantou obcí v okolí

R˘mafiova. Je‰tû pfied avizova-

nou náv‰tûvou Dolní Moravice,

která nebude v˘jimkou, v‰ak 

udûláme dvû zastávky v obcích,

v nichÏ klasické sakrální stavby

typu kaple ãi kostela úplnû chy-

bí. Obû spojuje úloha dÛleÏité

vstupní brány do sousedních re-

gionÛ, pfiítomnost památek tech-

nického rázu a také podoba jmé-

na. Na‰e kroky nyní povedou do

Val‰ova a v pfií‰tím pokraãování

do Val‰ovského Dolu.

Val‰ov, nûmecky Kriegsdorf,

coÏ bylo dfiíve pfiekládáno jako

Vojnovice, leÏí jiÏ v sousedním

bruntálském okrese, pro R˘ma-

fiovany je v‰ak dobfie znám jako

v˘znamn˘ Ïelezniãní uzel, spo-

jující po dráze R˘mafiovsko 

s okolním svûtem. ZaloÏení této

pÛvodnû kolonizaãní lánové, les-

ní ãi silniãní vsi není pfiesnû do-

loÏeno a prameny se neshodují

ani v pfiibliÏné dataci. Obec

uznává za prvotní rok svého do-

loÏení 1377, jenÏ se vztahuje

k první písemné zmínce o obci

Kriegsdorf v listinû, kterou si

ãtyfii synové Mikulá‰e II., po-

slední potomci PfiemyslovcÛ,

rozdûlili opavské kníÏectví.

Val‰ov tehdy v rámci Bruntálska

získal Jan neboli Hanu‰. S t˘mÏ

datem pracují také autofii textÛ

v souboru Moravskoslezsk˘ kraj

- mûsta a obce Moravskoslez-

ského kraje. Adolf Turek naopak

klade zaloÏení do roku 1559,

tehdy byla zfiejmû zaniklá osada

obnovena, Viktor Pinkava se da-

taci úplnû vyh˘bá.

Podobné obtíÏe provázejí urãení

etymologie názvu obce. Jméno

Val‰ov se uÏívá teprve od 19. sto-

letí a podle Ctibora Navary, auto-

ra textu v publikaci, kterou obec

vydala k loÀskému 630. v˘roãí

obce, bylo zfiejmû pfievzato jako

„volné“ po zaniklém Val‰ovu,

resp. Ol‰ovu, leÏícím pod So-

vincem, tedy po nynûj‰ím Val-

‰ovském Dolu, jemuÏ se budeme

vûnovat pfií‰tû. Od poãátku exi-

stence se ves objevuje pod vari-

antami nûmeckého názvu Kri-

egsdorf (Kryksdorf, Krygsdorf,

Krigsdorf, Krigstorff, Grykstyk,

Kry‰torf, Kriegensdorf, Kriege-

dorf, lat. 1771 Krigsdorfium).

Nûktefií autofii odvozují jeho pÛ-

vod ze zmínûné dûlící listiny,

a mûlo tedy jít o ves, o kterou se

vedl spor (nûm. Krieg = válka,

vojna). Viktor Pinkava nicménû

pokládá tvar Kriegsdorf za chyb-

nou podobu jiného názvu, snad

Krügersdorf ãi Riegersdorf, po-

cházející od osobního jména

moÏného zakladatele, vzniklou

omylem nûkterého písafie. K omy-

lu muselo dojít je‰tû dfiíve, neÏ

ãe‰tí písafii v 16. století zapsali

do ‰ternberského urbáfie ãesk˘

pfieklad Vojnovice (Wognowice)

a neÏ se do znaku obce dostal vá-

leãn˘ buben. Ctibor Navara na-

bízí i jiné moÏnosti, napfi. zko-

molení pÛvodního kriegen (do-

stat, sehnat) ãi Kreis (obvod -

Val‰ov leÏí na obvodu nûkdej‰í-

ho opavského kníÏectví).

Val‰ov leÏí asi 7 km jiÏnû od

Bruntálu v mírném údolí podél

DÛlního (Koãovského) potoka

a silnice spojující Bruntál

a Olomouc. Ve Val‰ovû se na tu-

to historickou komunikaci, jeÏ

vedla aÏ do kladské Nisy, napo-

juje silnice z R˘mafiova pfies

Bfiidliãnou. Podél této silnice ve-

de od roku 1878 i Ïelezniãní traÈ,

která v R˘mafiovû konãí. Letos si

pfiipomeneme 130. v˘roãí jejího

vzniku.

Jak jiÏ bylo uvedeno, Val‰ov

zcela postrádá vlastní svatostá-

nek. Vysvûtlení spoãívá v jeho

tûsném spojení se sousedním

Koãovem, s nímÏ sdílel mnohé

dûjinné eskapády, napfi. zpustnu-

tí ve druhé polovinû 15. století,

patrnû pfii váleãném taÏení Ma-

tyá‰e Korvína. Moravsk˘ Koãov

je pfiitom poprvé písemnû dolo-

Ïen aÏ roku 1405 pfii dal‰ím dû-

lení Bruntálska, Slezsk˘ Koãov

byl zaloÏen dokonce aÏ 1544 ja-

ko osada Bruntálu. Vûfiící

z Val‰ova nicménû odjakÏiva do-

cházeli na bohosluÏbu do Koão-

va a pohfibívali zde své zemfielé.

Vlastní sakrální dominantu jim

zãásti vynahrazoval i krásn˘ v˘-

hled na Uhlífisk˘ vrch s poutním

kostelem Panny Marie Pomocné.

Koãov i s Val‰ovem pfiecházel

bûhem 16. a 17. století do vlast-

nictví nûkolika rodÛ, poslednímu

z nich, pánÛm z Vrbna, byly ob-

ce spoleãnû s cel˘m panstvím

odÀaty po bitvû na Bílé hofie, ne-

boÈ tehdej‰í majitel panství Jan

Bruntálsk˘ z Vrbna podporoval

ãeské stavy. Zkonfiskované zbo-

Ïí pfie‰lo fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ

jako vyrovnání dluhu a Koãov

s Val‰ovem pfie‰ly pod sovinecké

panství.

Val‰ov byl do konce 19. století

zemûdûlskou vsí, leÏící na v˘-

znamné obchodní stezce, velk˘

rozvoj mu v‰ak pfiineslo teprve

vybudování Ïeleznice. Zámûr

vystavût Ïelezniãní traÈ zvanou

Centrálka (zkratka Moravsko-

slezské centrální dráhy), vedoucí

z Olomouce pfies Krnov do

Opavy, svûfiilo ministerstvo ob-

chodu k realizaci Severní dráze

císafie Franti‰ka roku 1868, tedy

pfied 140 lety. Prvního fiíjna 1772

jiÏ projel první vlak mezi

Olomoucí a Jindfiichovem ve

Slezsku, o mûsíc pozdûji aÏ do

Opavy. Stavbu trati provedla fir-

ma bratfií KleinÛ ze Sobotína

podle návrhu Viléma Asta.

Vedlej‰í traÈ vedoucí z Val‰ova

do R˘mafiova byla jako první 

otevfiena roku 1878, v pfií‰tích

letech k ní pfiibyly odboãky

z Milotic nad Opavou do Vrbna

pod Pradûdem (1880) a z Brun-

tálu do Malé Morávky (1901).

TraÈ s pûti tunely, 400 mosty

a pfiev˘‰ením 200 m byla ve své

dobû znaãnû technicky vyspûlá,

trasa mezi Opavou a Olomoucí

navíc dodnes nabízí úchvatné

v˘hledy na pfiírodu JeseníkÛ.

Val‰ovské ‰estikolejové nádraÏí

tehdy patfiilo k nejvût‰ím mezi
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Olomoucí a Krnovem a dodnes

pfiedstavuje nezbytné pfiestupi‰tû

pro vlakové pasaÏéry jedoucí

z R˘mafiova kamkoliv.

Patnáctikilometrová odboãka do

R˘mafiova, vystavûná pfied 130 le-

ty, slouÏila pfiedev‰ím rozvíjejí-

címu se prÛmyslu a pfiinesla

v‰em obcím podél své dráhy

znaãn˘ rozvoj. TûÏba dfieva a ne-

rostÛ, hutû, plátenická manufak-

tura Ferdinanda Bonaventury

Harracha, Löhnertova strojírna

ve Velké ·táhli ani FlemmichÛv

hedvábnick˘ podnik v R˘mafio-

vû a dal‰í textilní továrny by se

bez Ïelezniãního napojení na 

okolní svût neobe‰ly.

Do souãasnosti je Ïeleznice ne-

postradatelná pro dfievafisk˘ prÛ-

mysl. Není tajemstvím, Ïe právû

proto mûla dráha vést aÏ do Staré

Vsi a Îìárského Potoka. Tento

úmysl se stejnû jako napojení na

Dlouhou Louãku, Uniãov, Mo-

helnici, Moravskou Tfiebovou

a Svitavy neuskuteãnil kvÛli ne-

dostatku financí. Nov˘ boom

v‰ak spojnice R˘mafiova a Val-

‰ova proÏila po roce 1951, kdy

se zapoãalo s v˘stavbou rozsáh-

lého komplexu Kovohutí Bfii-

dliãná (dne‰ního Al Investu)

a r˘mafiovského podniku na v˘-

stavbu rodinn˘ch domÛ (dne‰ní

RD R˘mafiov). Nákladní vyuÏití

Ïeleznice v‰ak s nástupem kami-

onové dopravy znaãnû ochablo

a traÈ mezi Val‰ovem a R˘mafio-

vem proÏívá období stagnace.

Val‰ov, po ‰est století své exi-

stence stále podfiízen˘ jinému

správnímu centru (koãovské-

mu panství, bruntálskému pan-

ství, sovineckému panství, v pol.

19. stol. okresu ·ternberk, od ro-

ku 1868 okresu R˘mafiov, od ro-

ku 1960 okresu Bruntál, kdy se

dokonce stal místní ãástí

Bruntálu), získal v roce 1990 po-

prvé samostatnost a vytvofiil si

vlastní samosprávu. PÛvodnû ry-

ze zemûdûlská ves s ml˘ny a pi-

lami má nyní spí‰e prÛmyslov˘

ráz, kter˘ dotváfií zvlá‰tû dva ka-

menolomy poblíÏ silnice vedou-

cí z Bfiidliãné a manipulaãní

a expediãní sklad dfieva s pilou

nedaleko nádraÏí. Technick˘

charakter mají také místní histo-

rické zajímavosti; kromû nádraÏí

na bruntálském konci obce stojí-

cí hasiãská zbrojnice z poãátku

20. století. Zdobí ji stylová vû-

Ïiãka se zvonem a korouhviã-

kou, udávající letopoãet 1903.

Jediná dochovaná církevní pa-

mátka stojí na samé hranici

s Koãovem. Je jím dûkovn˘ 

kfiíÏ pod rychtou, kter˘ 

obec Val‰ov zrekonstruovala

v roce 2006 ve spolupráci s Klu-

bem Za star˘ Brun-

tál. Litinov˘ kfiíÏ na

bûlostném kamen-

ném podstavci s nû-

meck˘m nápisem má

b˘t v budoucnu dopl-

nûn zelení. Podle

slov starostky Val-

‰ova Ivety Kuãerové

má obec v plánu re-

novovat také dvû bo-

Ïí muka, která zmi-

zela z povrchu zemû,

ale nikoliv z pamûti

místních obyvatel. 

ZN
(PouÏitá literatura:
NAVARA, Ctibor. Val-
‰ov 630 let. Val‰ov -

Bruntál 2007; PIN-
KAVA, Viktor. Un-
ãovsk˘ a R˘mafiovsk˘
okres, Brno 1922;
PÓâ, Du‰an - Îem-

líková, Petra - Drápal, Martin.
Moravskoslezsk˘ kraj, mûsta
a obce Moravskoslezského kraje.
RoÏnov p. R.: PROXIMA Bohe-
mia, s. r. o.; TUREK, Adolf.
Místopisn˘ rejstfiík obcí Severo-
moravského kraje. Díl II, M-Î,
Opava 1974.)

Kam na v˘let

Do ostravské zoo
Na náv‰tûvu zoo není v bfieznu

pfiíli‰ brzy, ostatnû vût‰ina zoolo-

gick˘ch zahrad je otevfiena dennû

po cel˘ rok. Tentokrát se mÛÏeme

podívat do zoo v Ostravû, která je

pro vût‰inu z nás ménû známá.

Nepatfií sice k zoologick˘m za-

hradám s dlouholetou tradicí, pfie-

sto se dokázala po mnoha peripe-

tiích zafiadit k evropsky uznáva-

n˘m zoologick˘m zahradám.

PÛvodnû byla zaloÏena poãátkem

padesát˘ch let minulého století

v Ostravû-Kunãiãkách, tam v‰ak

musela b˘t brzy uzavfiena pfiede-

v‰ím z dÛvodu poddolování tam-

ních pozemkÛ. Po dal‰ích jedná-

ních bylo její umístûní navrÏeno

do Stromovky - souãásti Velkého

ostravského lesa ve Slezské

Ostravû. S její v˘stavbou se tam

zaãalo koncem roku 1956 a 1. 5.

1960 byl rozestavûn˘ areál zahra-

dy otevfien pro vefiejnost. Prvním

objektem tam postaven˘m byl

medvûdinec. Postupnû se zaãaly

stavût dal‰í pavilony a v˘bûhy,

pfiedev‰ím pro slona, velké koã-

kovité ‰elmy a opice a také volié-

ry pro ptactvo. V prÛbûhu ‰edesá-

t˘ch a sedmdesát˘ch let pfiibyly

dal‰í pavilony a v˘bûhy a také tfii

rybníky, svÛj domov zde na‰li

hro‰i, vodní ptactvo a pfiibyly ta-

ké Ïirafy.

Pfies urãitou stagnaci a problémy

v pozdûj‰ích letech zaãali za-

mûstnanci zoo zaãátkem nového

tisíciletí pracovat na jejím dal-

‰ím rozvoji. Od roku 1997 se fia-

dí k moderním zoologick˘m za-

hradám, jejichÏ posláním je pfii-

spût k biologické rozmanitosti

pfiedev‰ím ohroÏen˘ch druhÛ Ïi-

voãichÛ jejich záchrann˘mi cho-

vy. Zde se o nû starají v rám-

ci evropského záchranného pro-

gramu EEP. Od roku 2005 je os-

travská zoo ãlenem prestiÏní

Svûtové asociace zoo a akvárií

WAZA.

Kam dnes tato zahrada smûfiuje,

prezentuje v krátké v˘stiÏné na-

bídce: snaÏí se b˘t pfiátelská k Ïi-

votnímu prostfiedí, vlídná k han-

dicapovan˘m a srozumitelná
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v‰em náv‰tûvníkÛm. Star‰í ob-

jekty zde zpfiístupÀují vozíãká-

fiÛm, pro nevidomé tu mají umís-

tûna zafiízení, kde si mohou

ohmatat stopy zvífiat a pfieãíst je-

jich popisy v Braillovû písmu.

Náv‰tûvníci tu mohou najít zá-

stupce fauny nejen z Austrálie,

âíny, Indie, Afriky ãi JiÏní

Ameriky, ale samozfiejmû i z Ev-

ropy. K nejatraktivnûj‰ím dru-

hÛm zde patfií sloni, opice, tygfii,

Ïirafy, hro‰i a nosoroÏci, ale také

panda ãervená. Najdete zde

i men‰í mofiské akvárium.

(Mofiské akvárium najdete také

v centru Ostravy na âerné louce,

to v‰ak patfií soukromému sbûra-

teli.) Zahrada se také zaãala bo-

tanizovat. V roce 2007 zde byla

otevfiena do té doby nepfiístupná

ãást zoo - botanick˘ park. Je tvo-

fien tfiemi stezkami v délce 6 km,

které jsou propojeny s expozice-

mi zvífiat a mají název Cesta vo-

dy, Cesta stínÛ a Cesta lesa.

Mal˘m i velk˘m náv‰tûvníkÛm

tu slouÏí nejen k odpoãinku, ale

i k pouãení místa zvaná napfi.

Ptaãí louka, Sluneãní louka,

Hfii‰tû u slona ãi Lesní altán.

Zdej‰í zoo nabízí také v˘ukové

cykly pro dûti v matefisk˘ch ‰ko-

lách, programy ekologické v˘-

chovy pro Ïáky a studenty zá-

kladních a stfiedních ‰kol, speci-

ální programy pro handicapova-

né dûti a také rÛzné soutûÏe ãi

doprovodné akce. K pravidel-

n˘m akcím v zimû tu patfií stro-

jení vánoãního stromeãku pro

zvífiátka, nyní na jafie bude zahá-

jeno od soboty 22. bfiezna pravi-

delné krmení zvûfie s doprovod-

n˘m komentáfiem. V sobotu 

5. dubna zde oslaví Den ptac-

tva, k vidûní budou sokolnické

ukázky a v tento den budou mít

do zoo voln˘ vstup ti náv‰tûvní-

ci, ktefií mají ptaãí pfiíjmení.

Dal‰í atraktivní událostí je foto-

soutûÏ pro dûti i dospûlé o nej-

lep‰í snímek ãi sérii snímkÛ ze

Ïivota zdej‰í zoo. Termín ukon-

ãení je 31. 7. 2008 a v˘herce zís-

ká digitální fotoaparát.

DoplÀující informace:
adresa: Zoologická zahrada

Ostrava, Michálkovická ul. 197,

710 00 Ostrava

internetová adresa: www.zoo-os-

trava.cz, také ve verzi pro slabo-

zraké

e-mailová adresa: info@zoo-os-

trava.cz

Otevírací doba: dennû po cel˘

rok; listopad, prosinec, leden: 

9 - 16 hodin, únor: 9 - 17 hodin,

bfiezen, záfií, fiíjen: 9 - 18 hodin,

duben, srpen: 9 - 19 hodin.

Vstupné: - plné vstupné 70 Kã

(dospûlí), zlevnûné vstupné: 

50 Kã (dûti od 3 do 15 let, stu-

denti na prÛkaz, seniofii a drÏite-

lé ZTTP star‰í 15 let), zdarma:

dûti do 3 let, drÏitelé ZTTP do 

15 let, uãitelé jako doprovod 

a 1 osoba jako doprovod drÏitele

ZTTP.

Pfiístupnost: pfied vstupem do

zoo je parkovi‰tû aut náv‰tûvní-

kÛ, od autobusového nádraÏí

v centru lze dojít k nedalekému

námûstí Republiky, odkud doje-

dete trolejbusem ã. 104, od hlav-

ního nádraÏí âD Ostrava dojede-

te trolejbusem ã. 101.

âeské dráhy pfiipravily pro

v‰echny zájemce o cestování

vlakem o víkendech jednodenní

zpáteãní jízdenku do jakéhoko-

liv místa v republice za 390 Kã,

na kterou mÛÏe cestovat jeden

ãlovûk nebo také maximálnû dvû

osoby se tfiemi dûtmi.

Za KâT R˘mafiov
pfiipravila Hana Ka‰parová

Akce hradu Sovince

HRAD SOVINEC BUDE OTEVÍRAT
Otevírací doba v sezónû 2008:

duben, fiíjen: soboty a nedûle, 9.00 - 17.00; kvûten - záfií: 9.00 - 17.00, zavírací den: pondûlí

Kulturní akce:

23. a 24. 3. POMLÁZKOVÁ VESELICE
Tradice a zvyky Velikonoc na netradiãní prohlídce hradu.

19. a 20. 4. POSLECHNùTE, CO SE STALO
Tradice a zvyky pfii vítání jara, hudba, stará fiemesla.

Oslavy Mezinárodního dne památek.

3. a 4. 5. U KANÓNU STÁL
Netradiãní prohlídky hradních zákoutí s programem.

17. a 18. 5. LÁRY FÁRY DO POHÁDKY
Den dûtí na hradû. Kejklífii a Ïonglování pfii soutûÏích

a klání rytífiském na pohádkovém hradû.

Oslavy Mezinárodního dne muzeí.

21. 6. NOC FILMÒ
Veãer s promítáním historick˘ch filmÛ.

28. a 29. 6. Stfievíc bílé paní
Netradiãní prohlídky hradních zákoutí s pohádkov˘mi

bytostmi.

12. a 13. 7. ZA âEST KRÁLE
Sovinec v temné dobû války tfiicetileté. Îivot na oble-

Ïeném hradû, kováfii, zbrojífii a pregéfi pfii práci, v˘sta-

va zbraní. Po oba dny bitva. V sobotu veãerní program

s ohÀovou show a ohÀostrojem.

19. a 20. 7. PRADùD NA HRADù
Mezinárodní setkání fiezbáfiÛ pozvan˘ch Jifiím

Halouzkou a Pradûdovou galerií.

Pfiedvádûní a prodej fiemesla.

26. a 27. 7. PAST NA MEDVùDA
Sokolnické a lesnické slavnosti. Ukázky v˘cviku a lo-

vu drav˘ch ptákÛ s loveck˘mi psy. Právo útrpné a mu-

ãení pytlákÛ, vãelafiské, fiezbáfiské a ko‰íkáfiské fiemes-

lo. V̆ stava loveck˘ch trofejí.

2. a 3. 8. SOUMRAK LOUPEÎNÍKÒ
Netradiãní prohlídky hradních zákoutí s veãerním pro-

gramem.

16. a 17. 8. HODOKVAS RYTÍ¤E KOBYLKY
¤emesln˘ historick˘ jarmark s veãerním progra-

mem, právem útrpn˘m a dobovou kuchyní. V sobotu

veãerní program s country bálem, ohÀovou show, úto-

kem loupeÏníkÛ a ohÀostrojem.

23. a 24. 8. OST¤Í V¯CHODU
Pfiehlídka bojov˘ch umûní

záfií DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DùDICTVÍ

V˘stavy:
kvûten Odûvy pûti století (v˘stava historick˘ch ‰atÛ Veroniky

Kulové)

ãerven - záfií Umûlecká beseda

srpen Historie hradu Sovince - nová stálá expozice

Prohlídka s prÛvodcem (délka prohlídky: 60 min)

(Rezervace na tel. ãísle: 554 295 113)
Na hradû je moÏné provádût svatební obfiady.

PhDr. ªubica Mezerová, vedoucí útvaru památkové péãe
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Organizace a spolky

Plesové ohlédnutí
Jak zajisté mnozí r˘mafiov‰tí obãané vûdí,

dne 18. ledna 2008 probûhl ve velkém sále

SVâ R˘mafiov jiÏ 7. v˘roãní ples Diakonie

âCE - stfiediska v R˘mafiovû. Velmi nás tû‰í,

Ïe mezi r˘mafiovskou vefiejností o tuto repre-

zentativní akci permanentnû roste zájem, coÏ

se pfiíznivû projevuje i na finanãním v˘tûÏku,

kter˘ je rok od roku vy‰‰í. V leto‰ním roce

jsme tedy pro potfieby na‰ich seniorÛ z plesu

získali celkem 41 524,50 Kã. V‰echny pení-

ze budou - jak se uÏ stává tradicí - investo-

vány do vybavení Domova odpoãinku ve

stáfií v Dolní Moravici, kde dojde na chod-

bách k instalaci madel, která klientÛm s fy-

zick˘m handicapem usnadní pohyb po do-

movû.

Velice dûkujeme v‰em lidem, ktefií na ples

pfii‰li a podpofiili dobrou vûc, stejnû jako

v‰em, kdo se na zaji‰tûní hladkého prÛbûhu

plesu podíleli, hlavnû na‰im obûtav˘m dobro-

volnicím. ZároveÀ zveme v‰echny zájemce

na 8. ples, kter˘ je naplánován na leden 2009.

Za v‰echny pracovníky Diakonie âCE
- stfiediska v R˘mafiovû Marcela StaÀková

Ve Stránském se uãí v nedûli
Nedûlní ‰kola ve Stránském pfii-

pravuje na 15. a 16. bfiezna Veli-

konoãní zdobení. Jde o dal‰í zába-

vnou akci pro dûti i dospûlé.

O tomto víkendu se budou zdobit

velikonoãní vajíãka, vytváfiet rÛz-

né velikonoãní dekorace pomocí

klasického vosku ãi ubrouskovou

technikou, také si zde náv‰tûvníci

mohou uplést vlastní pomlázku.

Tak jak se v Nedûlní ‰kole stalo

jiÏ tradicí, pÛjde i tentokrát o pfií-

jemné setkání ve stylov˘ch pro-

storách zemûdûlské usedlosti.

Tady si náv‰tûvníci odpoãinou

a aktivnû si zarelaxují, odcházet

bude kaÏd˘ s vlastním v˘robkem.

Víkendy v Nedûlní ‰kole jsou pfií-

jemn˘m zpestfiením v‰edních dní.

Své by o tom mohli vyprávût ná-

v‰tûvníci ko‰íkáfiského kurzu, kte-

r˘ probûhl ve dnech 23. a 24. úno-

ra. Z nûj vût‰ina úãastníkÛ odchá-

zela v pozdních odpoledních ho-

dinách. Tak se do práce s proutím

zabrali, Ïe z poãátku ve ‰kole na-

stalo hrobové ticho, jak se v‰ichni

na práci soustfiedili. Pozdûji ko‰í-

káfiskému umûní úãastníci poro-

zumûli a nastalo pfiíjemné, témûfi

sousedské ‰tûbetání. Pod odbor-

n˘m vedením si v‰ichni vytvofiili

a poté hrdû odná‰eli vlastní hoto-

v˘ v˘robek.

Ale zpût k VelikonocÛm. Co by to

bylo za Velikonoce bez jehÀátek.

Ta uÏ se Obãanskému sdruÏení ve

Stránském (tedy ovci Josefínû) ta-

ké narodila a samozfiejmû budou

k vidûní.

Úãastnick˘ poplatek: dûti 20 Kã,

budou tvofiit kraslice, drobné oz-

doby a pomlázky, dospûlí 100 Kã

- vût‰í dekorace, kraslice, ozdoby,

pomlázky.

Pfiihlá‰ky na KrenkovaVladimira

@seznam.cz nebo na www.stran-

ske.cz. Tel: 723 04 05 35.

Také prezentujeme foto na adrese:

http://www.flickr.com/photos/kre

nkovavladimira/.

Pfiijìte mezi nás, tû‰íme se na vás.

Za O. s. Stránské
Vladimíra Kfienková

Úsmûvnû

To jsou vûci na dvû deci
Moudr˘ ·alomoun prohlásil

kdysi: KdyÏ se hnûváte, buìte

hnûviví a dobfií. Já se v poslední

dobû hnûvám. Na koho? Na na‰e

politiky, na na‰i elitu. Tu trap-

nost, kterou pfiedvedli nadvakrát

v historick˘ch prostorách ·pa-

nûlského sálu. KdeÏe je svornost

a Svatoplukovy pruty? Pr˘ lidé

mají takové pfiedstavitele, jaké si

zaslouÏí. Ale já jsem nic zlého

neprovedla, aspoÀ o tom nevím,

já si je, dobfie placené pupky

svûta, zbyteãné senátory, neza-

slouÏím. Radûji polknu a...

Radûji nûco veselej‰ího, obrázek

v‰edního dne. Moje kamarádka,

ta boÏí Ïenská, v jejíÏ blízkosti

pookfieju, pfii‰la rozjafiená a uÏ

ve dvefiích sly‰ím: To ti se mi

snad jen zdálo! Pfiedstav si, pfie-

devãírem odpoledne zazvonûní

u dvefií. Otevfiu: elegantní pro‰e-

divûl˘ usmívající se pán

s kyticí a kuffiíkem di-

plomata. Hledím ne-

chápavû, to uÏ ten

zral˘ aristokrat pro-

mluvil, pozdravil

a podle hlasu 

a úsmûvu jsem po-

znala - drÏ se -

svou první nejvût-

‰í studentskou lás-

ku! A ví‰, co pro-

hlásil? Já jsem tû

chtûl je‰tû jednou

v Ïivotû vidût. Mám

teì narozeniny a já jsem

si to setkání chtûl dát jako dá-

rek. - No jistû, jsem ráda, moc

ráda, Ïe tû vidím, pojì dál, na to

krásné setkání si v‰ichni pfiipije-

me. Na na‰e doÏínky, v‰ichni

jsme se doÏili.

MÛj muÏ pfiiná‰í skleniã-

ky, náv‰tûvník vytahu-

je francouzsk˘ ko-

Àak. A vzpomínky,

v‰echny záÏitky

a události uplynu-

l˘ch let jdou na

povrch, koÀáãek

hfieje, jdu udûlat

pár chlebíãkÛ a pá-

nové (tedy první

a poslední muÏ mé-

ho Ïivota) si náramnû

dobfie rozumûjí, bájeã-

nû si povídají a stateãnû

upíjejí. UÏ si fiekli taky o ká-

vu, povolávají do kuchynû, chtû-

jí minerálku. Právû rozebrali

vojnu, dostali se pfies cestování

k politice. Jsou naprosto ve sho-

dû, jsou vtipní, rozchechtaní.

Ale oni mû vÛbec, ale vÛbec ne-

potfiebují! Dostala jsem pfiece

kytici a obãas mi lehce nalili.

Sedám si k nim, vlastnû to ani

nepostfiehli, oni si staãili. Já je

pozorovala, koÀak uÏ byl vzácn˘

a do‰lo mi, Ïe jsem si zkrátka

vybírala muÏe stejného raÏení.

Pánové si pak domluvili dal‰í

setkání a - mû pozvali taky. Na to

si plácli, pfiitom vzala za své mo-

je váza po tetiãce. Oba se omlou-

vali, ale cítila jsem, Ïe se uvnitfi

smûjí, mají dÛvod se sejít a pr˘

dostanu vázy dvû. Ty nejhezãí.

- Potud má milá pfiítelkynû, vy-

chrlila to v‰echno na mû jedním

dechem. To jsou mi vûci...! Si

Fota: archiv OS Stránské
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Sovinecko, o. p. s.,

pofiádá v klubovnû spoleãnosti ve Stránském

v sobotu 22. bfiezna 2008

VELIKONOâNÍ ATELIÉR
Program:

10.00 - 18.00

- pletení pomlázky

- ko‰íkáfiské práce

- tradiãní i umûlecké zdobení kraslic

- pfiedení na kolovratu

- lidov˘ fiezbáfi

- prodej „chaloupek na poãasí“

20.00 - 22.00

- hraje Kelt Grass Band

Akce spoleãnosti Sovinecko, o. p. s.,
podporuje strategick˘ partner PÁTÁ STAVEBNÍ, a. s.

POZVÁNKA

Denní centrum pro mentálnû postiÏené

Kouzelná bufiinka zve v‰echny své pfiátele a pfiíznivce na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S TANCEM
v pátek 4. dubna 2008 od 15 do 19 hod. v sále ZU· na Divadelní ulici

Îivá hudba i obãerstvení zaji‰tûno. Vstup zdarma. Tû‰íme se na pfiíjemné odpoledne!

Prostor pro firmy a podnikatele

Mûsto Bruntál ve spolupráci s Institutem trhu práce a Hospodáfiskou komorou âR vás zvou na:

Motivaãní semináfi: „Operaãní program Podnikání a inovace“
Motivaãní semináfi, na kterém budou pfiedná‰et pracovníci CzechInvestu, regionální kanceláfie pro Moravskoslezsk˘ kraj, se uskuteãní v na-

‰em regionu vÛbec poprvé. Cílem semináfie je podrobnû seznámit podnikatele s dotaãními pfiíleÏitostmi v Moravskoslezském kraji (novû vy-

hlá‰en˘mi v˘zvami Operaãního programu Podnikání a Inovace). V pfiípadû zájmu budete mít moÏnost pfiímo na místû konzultovat svÛj pro-

jekt se specialistou na pfiíslu‰n˘ dotaãní program.

Termín konání: 26. 3. 2008
Místo konání: Mûstsk˘ úfiad Bruntál, velká zasedací místnost

Zaãátek konání: 9.00
Program

9.00 - 9.50 Seznámení s Operaãním programem Podnikání 

a inovace (OPPI)

- cíle, pfiiblíÏení jednotliv˘ch programÛ;

- pfiehled aktuálních v˘zev;

- podávání Ïádostí do dotaãních programÛ 

OPPI prostfiednictvím internetové aplikace 

eAccount

9.50 - 10.05 Pfiestávka

10.05 - 11.00 Pfiíklady úspû‰n˘ch projektÛ ze strukturálních 

fodÛ, z MS kraje i okresu

Dotazy

11.15 Individuální konzultace ÏadatelÛ o dotace

Úãast je bezplatná!

Svou úãast potvrìte prosím nejpozdûji do 20. bfiezna na e-mailovou adresu: krecmerovak@komora.cz
MÛÏete nás kontaktovat na telefonním ãísle 724 775 122.

Ing. Franti‰ek Stru‰ka, starosta mûsta Bruntálu Ing. Pavel Koláfi, ITP HK âR, poboãka Bruntál
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Prodal vozidlo
v celní zástavû

Policejní komisafi SKPV zahájil

v pátek 22. února trestní stíhání

52letého muÏe pro trestné ãiny

podvodu a mafiení v˘konu úfied-

ního rozhodnutí. Toho se mûl do-

pustit tím, Ïe v kvûtnu 2005

v R˘mafiovû prodal 39letému

majiteli autobazaru Hondu

Accord za ãástku 450 tisíc Kã,

i kdyÏ bylo vozidlo v celní zásta-

vû z dÛvodu celního dluhu a ne-

smûl ho pouÏívat, prodávat ane-

bo s ním jin˘m zpÛsobem naklá-

dat. Celní úfiad po zji‰tûní prode-

je novému majiteli vozidlo ode-

bral. Obvinûn˘ uzavfiel s po‰ko-

zen˘m dohodu o odstoupení od

kupní smlouvy a zavázal se 

uhradit ãástku 450 tisíc do 30.

záfií 2005. Peníze dosud nevrátil.

Lupiãe vyru‰il alarm
Na tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû se

v noci z 21. na 22. února pokusil

neznám˘ pachatel vniknout do

kanceláfií dfievoskladu. Zkou‰el

vykopnout hlavní dvefie, ale to se

mu nepodafiilo, a tak vlezl pfies

násypník paliva do kotelny a zde

se dostal na chodbu ke kanceláfii.

Vykopl uzamãené dvefie do kan-

celáfie a vnikl dovnitfi. Byl v‰ak

vyru‰en alarmem a utekl, aniÏ by

nûco odcizil. Brzy po nezdafiené

loupeÏi policie 33letého pacha-

tele vypátrala. Dne 4. bfiezna mu

r˘mafiov‰tí policisté ve zkráce-

ném pfiípravném fiízení sdûlili

podezfiení z trestného ãinu poku-

su krádeÏe.

Vloupal se
do restaurace

na fotbalovém hfii‰ti
V noci z 22. na 23. února se zlo-

dûj vloupal do restaurace Na

Hfii‰ti v R˘mafiovû. Pfiefiezal Ïe-

leznou mfiíÏ a otevfiel si ‰patnû

zavfiené okno. Z v˘ãepního pultu

odcizil pokladnu, ve které byla

hotovost pfies 8 000 Kã. Dále od-

cizil plastové krabiãky s kovo-

v˘mi mincemi, 146 krabiãek ci-

garet a také alkohol. Majiteli

zpÛsobil ‰kodu pfies 17 tisíc Kã.

Pfii‰el o Felicii
V noci z 22. na 23. února pfii‰el

31let˘ fiidiã z R˘mafiova o ·kodu

Felicii ‰edé metalízy. Vozidlo

mu odcizil neznám˘ pachatel

z parkovi‰tû na Havlíãkovû ulici.

Felicie mûla tónovaná skla, na

stranû spolujezdce chybûla ml-

hovka a plastová poklice kola.

Ve vozidle mûl majitel také do-

klady a autorádio. Policisté po

vozidle vyhlásili ihned celostátní

pátrání. ZpÛsobená ‰koda ãiní 70

tisíc Kã.

Policie dopadla zlodûje
radiostanice

Policisté zfiejmû dopadli pacha-

tele krádeÏe, o níÏ jsme informo-

vali v minulém ãísle. V nedûli 

2. bfiezna zahájil policejní komi-

safi trestní stíhání 23letého muÏe,

kter˘ mûl mezi 9. a 10. únorem

vniknout do nákladního vozidla

zaparkovaného na odstavné plo-

‰e za domem na Sokolovské uli-

ci v R˘mafiovû. Odcizil rádio a ra-

diostanici v hodnotû 7 500 Kã.

V Hedvû hofiel
tkalcovsk˘ stav

Ve firmû Hedva vzplanul 

3. bfiezna dopoledne tkalcovsk˘

stav. Vy‰etfiovatel hasiãÛ urãil ja-

ko pravdûpodobnou pfiíãinu tech-

nickou závadu. Na místû zasaho-

valy profesionální jednotky

z R˘mafiova, Bruntálu a také

dobrovolní hasiãi. Nikdo nebyl

zranûn, zpÛsobená ‰koda v‰ak ãi-

ní 500 tisíc Kã. R˘mafiov‰tí poli-

cisté stále ‰etfií okolnosti poÏáru.

Po‰kodil v˘lohu
V pátek 29. února v noãních ho-

dinách po‰kodil neznám˘ vandal

sklenûnou v˘lohu na námûstí

Míru v R˘mafiovû. Majiteli ob-

chodu s nábytkem zpÛsobil ‰ko-

du ve v˘‰i 10 tisíc Kã.

Policie pátrá po 18leté
Petfie âerveÀákové

z R˘mafiova
Policisté se obracejí na vefiejnost

se Ïádostí o pomoc pfii pátrání po

pohfie‰ované 18leté PET¤E
âERVE≈ÁKOVÉ, trv. bytem

U Lomu 724/10, R˘mafiov, stu-

dentce 3. roãníku Stfiední ‰koly

R˘mafiov, oboru kuchafi-ãí‰ník.

Dívka ode‰la 29. února z domo-

va s tím, Ïe jde na brigádu do

penzionu Mary v R˘mafiovû, kde

byla pfiíleÏitostnû zamûstnána.

Z penzionu ode‰la téhoÏ dne ko-

lem ãtvrt na dvanáct v noci a by-

la vidûna kolem tfietí hodiny ráno

následujícího dne na diskotéce

ve V-klubu v R˘mafiovû. Potom

ji je‰tû spoluÏáci vidûli v odpo-

ledních hodinách na námûstí

Míru. Policisté dále zjistili, Ïe se

mûla pohfie‰ovaná dívka pohy-

bovat u obce Hrabi‰ín na ·um-

persku. Její mobilní telefon je

nedostupn˘. V minulosti nebyla

nikdy pohfie‰ovaná.

K popisu: dívka bílé pleti ve vû-

ku 18 let, v˘‰ky 165 cm, ‰tíhlé

postavy, rovn˘ch hnûd˘ch ka‰ta-

nov˘ch vlasÛ stfiiÏen˘ch pod u‰i,

modrozelen˘ch oãí. Na sobû mû-

la naposledy modré rifle, zimní

péfiovou bundu béÏové barvy,

ãerné vy‰‰í kozaãky. S sebou

mûla batÛÏek asi béÏové barvy,

mobilní telefon, osobní doklady

a finanãní hotovost nezji‰tûné

v˘‰e.

Po pohfie‰ované je vedeno celo-

státní pátrání. Informace o jejím

pobytu pfiijme kaÏdá policejní

sluÏebna ãi linka 158 anebo je

moÏné kontaktovat v pracovní

dobû pfiímo bruntálské pátraãe

na tel. 974 731 336.

V baru
mu odcizili telefon

Z trestného ãinu krádeÏe obvinil

policejní komisafi v tûchto dnech

21letého a 24letého muÏe, ktefií

mûli 19. ledna v klubu na ulici 

J. Sedláka v R˘mafiovû okrást

21letého mladíka o mobilní tele-

fon za 17 500 Kã. Mladík o nûj

pfii‰el ve chvíli, kdyÏ jej nechal

volnû odloÏen˘ na stole.

Kriminalisté odhalili
pachatele podvodÛ

v prodejnách a barech

Bruntál‰tí kriminalisté dopadli pa-
chatele podvodÛ v prodejnách a ba-
rech. Policisté mu zatím prokázali
padesát pfiípadÛ na území Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje.
36let˘ muÏ podvodnû lákal fi-

nanãní ãástky od prodavaãek

a barmanek pod záminkou pfie-

dem dohodnutého prodeje spor-

tovních bot a obleãení majiteli

provozovny. „Pfiinesl krabici
nebo ta‰ku s botami ãi obleãením
a obsluze namluvil, Ïe vûci si ob-
jednal majitel provozovny nebo
jejich vedoucí. PoÏadoval za nû
ãástku 4 900 Kã a nebo 9 800 Kã.
Pokud byla obsluha váhavá, pro-
vedl fiktivní telefonick˘ rozhovor
s majitelem prodejny. Na místû
zanechal fale‰n˘ doklad o zapla-
cení poÏadované ãástky a zboÏí,
které zakoupil na trÏnicích a vy-
dával je za znaãkové,“ upfiesnila

policejní mluvãí Pavla Tu‰ková.

PodvodÛ se mûl dopou‰tût od ro-

ku 2005 do souãasné doby na 

území Moravskoslezského a Olo-

mouckého kraje, mimo jiné

i v R˘mafiovû. V souãasné dobû

mu policisté prokázali padesát

pfiípadÛ a dal‰í pfiípady jsou

v ‰etfiení. Policisté muÏe zadrÏe-

li v úter˘ 4. bfiezna a policejní

komisafi Skupiny kriminální po-

licie a vy‰etfiování jej následují-

cího dne obvinil z trestného ãinu

podvodu. Trestní stíhání je vede-

no vazebnû. ZpÛsobená ‰koda

ãiní 369 700 Kã.

Zpracováno z podkladÛ
PâR Bruntál



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: âím více rozumu a dobra je v ãlovûku, tím více rozumu

a dobra pozoruje v lidech. Blaise Pascal
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Známá i neznámá v˘roãí

14. 3. 9.30 kino Jaro s Kamarády - pofiad pro M·

14. 3. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé - 2. lekce

14. 3. 20.30 SVâ Vladimír Václavek & Milo‰ Dvofiáãek

17. 3. 8.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly

21. 3. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé - 3. lekce

25. 3. 9.00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

26. 3. 13.00 tûlocviãna Okrskov˘ turnaj ve vybíjené

26. 3. 17.00 sál ZU· Princezny v Orientu

26. 3. 18.00 sál ZU· Setkání pedagogick˘ch pracovníkÛ

27. 3. 9.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly

28. 3. 10.00 SVâ Keramická dílna pro ‰koly

28. 3. 20.30 SVâ Taneãní kurz pro dospûlé - 4. lekce

31. 3. 17.00 SVâ Jarní turnaj ve stolním tenisu ÏákÛ 

a dorostu

BŘEZEN 2008

15. 3. 1983 zemfi. Oldfiich Nov˘, herec, zpûvák a reÏisér (nar. 7. 8.

1899) - 25. v˘roãí úmrtí

17. 3. 1968 nar. Tomá‰ Hol˘, dûtsk˘ herec (zemfi. 8. 3. 1990) 

- 40. v˘roãí narození

19. 3. 1553 zemfi. Václav Hájek z Liboãan, historik a kronikáfi (da-

tum narození není známo) - 455. v˘roãí úmrtí

20. 3. 1393 zemfi. sv. Jan Nepomuck˘ (nar. kolem r. 1345) - 615. v˘-

roãí úmrtí

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

- 180. v˘roãí narození

21. 3. Svûtov˘ den poezie (UNESCO)

22. 3. Svûtov˘ den vody, od roku 1992 (OSN)

22. 3. 1808 zemfi. Václav Matûj Kramerius, spisovatel, novináfi

a nakladatel (nar. 9. 2. 1753) - 200. v˘roãí úmrtí

22. 3. 1918 nar. Emil Radok, reÏisér a v˘tvarník, spolutvÛrce

Laterny Magiky (zemfi. 7. 1. 1994) - 90. v˘roãí narození

23. 3. Svûtov˘ meteorologick˘ den, v˘roãí zaloÏení Svûtové

meteorologické organizace v roce 1950, slaví se od

roku 1961

23. 3. 1853 nar. Josef Thomayer, lékafi a spisovatel (zemfi. 18. 10.

1927) - 155. v˘roãí narození

25. 3. 1878 nar. Franti‰ek Janda-Suk, první ãesk˘ olympijsk˘ me-

dailista, první ãesk˘ atlet, kter˘ vytvofiil svûtov˘ rekord,

jako první na svûtû pouÏil pfii hodu diskem otoãky

(zemfi. 23. 6. 1955) - 130. v˘roãí narození

25. 3. 1918 zemfi. Claude Debussy, francouzsk˘ skladatel (nar. 

22. 8. 1862) - 90. v˘roãí úmrtí

26. 3. 1698 nar. Prokop Divi‰, ãesk˘ vynálezce hromosvodu, elek-

trického hudebního nástroje a dal‰ích zafiízení souvise-

jících pfiedev‰ím se statickou elektfiinou (zemfi. 21. 12.

1765) - 310. v˘roãí narození

27. 3. Mezinárodní den divadla, v˘roãí otevfiení pafiíÏské-

ho Divadla národÛ roku 1957, slaví se od roku 1962

z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelní-

ho ústavu

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

ského v roce 1592

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Daniela Harapátová .............................................. Dolní Moravice

Leona Jurásková ................................................... Horní Mûsto

Markéta Poláchová ............................................... Jamartice

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
AneÏka Koudelková - Janovice ........................................... 80 let

Vladimír Lysáãek - R˘mafiov .............................................. 81 let

RÛÏena Ondrová - R˘mafiov ................................................ 82 let

Pavel Bednár - Janovice ...................................................... 82 let

Ladislav Bláha - R˘mafiov .................................................. 82 let

Anatolij Kroutil - Ondfiejov ................................................ 83 let

AneÏka Kovalãíková - R˘mafiov .......................................... 84 let

Karolina Coufalová - R˘mafiov ........................................... 84 let

Hedvika Janeãková - R˘mafiov ............................................ 85 let

Franti‰ka Hlobilová - R˘mafiov ........................................... 85 let

Josef Furi‰ - Janovice .......................................................... 86 let

Antonín Klusal - R˘mafiov .................................................. 87 let

Rozlouãili jsme se
Marie Holbová - Janovice ...................................................... 1935

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Dne 15. bfiezna pfied 50 lety si

Libu‰e Miková 

a Stanislav Hausknecht

fiekli své „ano“.

K jejich zlaté svatbû 

jim v‰e nejlep‰í 

a mnoho dal‰ích 

spoleãn˘ch let pfiejí

dûti, vnouãata, pravnouãata
a sestra Dana
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Mûstská knihovna

Jifií Pasz: Chtûl bych b˘t jeden den ãernochem
PokaÏdé, kdyÏ se mi zdálo, Ïe to, co dûlám, je

podruÏné, zbyteãné, beze smyslu, napadlo mû

okamÏitû: A co má vlastnû smysl? Leda odjet

do Afriky a pomáhat tam hladovûjícím a ne-

mocn˘m. ·estadvacetilet˘ Jifií Pasz pfiesnû

tohle udûlal. Odjel do Afriky, aby pomáhal.

Zatím jako student oboru Sociální a humani-

tární práce na praxi. Bûhem sv˘ch tfií studij-

ních pobytÛ poznal pût africk˘ch zemí, mimo

jiné Rwandu. Svou poslední, tfiímûsíãní misi

absolvoval v Ugandû, kde pracoval na projek-

tu Adopce na dálku.

Îivot v Ugandû si prÛmûrn˘ âech nedovede

pfiedstavit ani v hrub˘ch obrysech - i proto, Ïe

o Ugandû se v médiích takfika nemluví. Údaje,

o nich Jifií Pasz hovofiil pfii besedû, kterou po-

fiádala 28. února knihovna, tak byly pro vût‰i-

nu náv‰tûvníkÛ pfiekvapující. Jen ve zkratce:

Uganda s hlavním mûstem Kampalou leÏí

u Viktoriina jezera v tropickém pásmu v˘-

chodní Afriky a sousedí s KeÀou, Súdánem,

Kongem, Rwandou a Tanzanií. Na rozloze

236 tisíc km2 Ïije asi 30 milionÛ obyvatel ná-

leÏejících k rÛzn˘m kmenÛm, hovofiících asi

40 jazyky. Uganda jako celek vznikla slouãe-

ním nûkolika království bûhem britské koloni-

zace v 19. století a na poã. 20. století, nezá-

vislost získala roku 1962, od pol. 60. let do

pol. 80. let pro‰la sérií krvav˘ch pfievratÛ

a autoritativních reÏimÛ, jimÏ padlo za obûÈ

nûkolik set tisíc lidí. Relativní stabilitu pfiine-

sla aÏ vláda souãasného prezidenta Yoweriho

Museveniho (vládne od roku 1986), i jeho re-

Ïim je ov‰em kritizován za mnohé prohfie‰ky,

napfi. zkorumpovanost. Ugandu stále suÏuje

mnoÏství problémÛ - povstalecká válka na se-

veru území, na celém území nízká Ïivotní 

úroveÀ, nedostateãná vzdûlanost, roz‰ífiení zá-

vaÏn˘ch nemocí, zvlá‰tû AIDS.

rozhovor
Proã sis vybral právû obor souvi-
sející s humanitární prací?
Chtûl jsem mít práci, pfii které bu-

du moct cestovat, nejlépe po roz-

vojovém svûtû. A pfii které budu

moct pomáhat lidem, protoÏe to

povaÏuju za nejsmysluplnûj‰í

ãinnost.

MÛÏe‰ krátce popsat, co je obsa-
hem studia, na co tû tvÛj obor
pfiipravuje?
Momentálnû jsem v posledním

roãníku oboru Sociální a humani-

tární práce na Caritas - Vy‰‰í od-

borné ‰kole sociální v Olomouci.

Pfiipravuji se na práci humanitár-

ního nebo sociálního pracovníka

se specializací na men‰iny, 

uprchlíky apod. Smyslem studia

je b˘t komplexnû pfiipraven˘, jak

teoreticky, tak prakticky - kromû

zahraniãní praxe studenti absol-

vují i zátûÏov˘ a psychosociální

v˘cvik.

Pro svou praxi sis vybral pobyt
v Ugandû. âím tû Afrika pfiita-
huje?
Uganda byla jediná africká zemû,

do které se dalo jet na zahraniãní

praxi, a jelikoÏ jsem pfiedtím byl

v Africe uÏ dvakrát, tak jsem ne-

váhal. Chtûl jsem se vrátit a hlav-

nû poznat subsaharskou ãást, jeli-

koÏ je povaÏována za nejproble-

matiãtûj‰í ãást svûta. âerná Afri-

ka je velká v˘zva pro kaÏdého

ãlovûka. Poznat její realitu je jak

fyzické, tak duchovní dobrodruÏ-

ství.

Li‰ila se hodnû Afrika ve tv˘ch
pfiedstavách od Afriky skuteãné?
Zaskoãilo tû nûco, nebo jsi byl
pfiipraven na v‰echno?
Îivá skuteãnost je vÏdycky jiná,

neÏ to, na co se ãlovûk pfiipravu-

je. První kontakt s Afrikou byl 

okouzlující, hned jsem vûdûl, Ïe

se budu vracet. Pfiekvapilo mû, Ïe

na na‰í planetû existují jiné svûty,

lidé Ïijící v jiném ãase, s jin˘mi

bohy. Z Evropy to tak nevypadá.

Jak ses vyrovnával s tropick˘m
klimatem?
Já mám rád horko, v zimû vÏdyc-

ky trpím. KaÏdopádnû bûhem po-

bytu v Ugandû byly teploty tak

mezi 20 aÏ 35 stupni.

Jak jste se dorozumívali s míst-
ními obyvateli?
V Ugandû mluví vût‰ina lidí vel-

mi dobfie anglicky. Je to oficiální

státní jazyk.

MÛÏe‰ pfiiblíÏit svÛj pobyt
v Ugandû - co bylo jeho hlavní
náplní?
Pracovali jsme na dobrovolnic-

kou smlouvu pro Arcidiecézní

charitu Praha v projektu Adopce

na dálku jako uãitelé ve ‰kolách,

mûli jsme i pfiíleÏitost pomáhat

s kaÏdodenní realizací projektu.

Pak jsme kaÏd˘ mûli vlastní ãin-

nosti, já mimo jiné tfieba sbíral

pohádky a pfiíbûhy na vesnicích.

Co mÛÏe v Ïivotû dûtí z Ugandy
zmûnit projekt Adopce na dálku?
Co zmûní v Ïivotû adoptivního
„rodiãe“ z Evropy?
Pokud sponzorujete vzdûlání nû-

komu, kdo si ho nemÛÏe dovolit,

napfi. protoÏe mu zemfieli rodiãe

na AIDS, roz‰ífiíte mu v˘znamnû

jeho moÏnosti, a co je mimofiádnû

dÛleÏité, umoÏníte mu pfiístup

k Ïivotnû dÛleÏit˘m informacím -

dûti se ve ‰kolách napfi. uãí, jak se

vyvarovat nákazy HIV. Vzdûlání

je podle mne nejschÛdnûj‰í cesta

z chudoby, podle rÛzn˘ch prÛ-

zkumÛ se zdá, Ïe mimofiádnou

roli v rozvoji státÛ hraje vzdûlání

Ïen.

V Ugandû jsi vyuãoval angliãti-
nu na místních ‰kolách. Jak vy-
padá taková ugandská ‰kola?
·koly jsou rÛzné a mají rÛznou 

úroveÀ, stejnû jako v‰ude jinde.

Soukromé ‰koly jsou vût‰inou

lep‰í neÏ státní. Vût‰ina vesnic-

k˘ch ‰kol jsou cihlové budovy

s minimálním vybavením - lavi-

cemi a tabulí. V niÏ‰ích tfiídách

mÛÏe b˘t 100 aÏ 150 dûtí. V po-

sledním roãníku stfiední ‰koly ale

uÏ b˘vá poãet daleko men‰í - 10

ãi 20, ale tfieba i jeden student.

Vyuãování pfiedmûtÛ je docela

podobné tûm na‰im, jen systém je

pfievzat˘ od BritÛ. Îáãci se uãí

prvnû ãíst, psát a poãítat, studenti

pak i chemii, biologii, historii, na

uãili‰tích tfieba ‰ít na stroji nebo

spravovat auta.

Dostali jste se i do oblasti posti-
Ïené povstaleckou válkou, do
uprchlického tábora. Jak vypadá
Ïivot jeho obyvatel?
V severní Ugandû probíhá zfiejmû

nejvût‰í zapomenutá humanitární

krize na svûtû. Asi 2 miliony lidí

tam Ïijí v uprchlick˘ch táborech

v kaÏdodenním strachu ze smrti.

Tisíce dûtí jsou uná‰eny Armádou

boÏího odporu, která z nich dûlá

dûtské vojáky a nutí je k tûm nej-

stra‰nûj‰ím zloãinÛm. Tahle vál-

ka trvá uÏ 22 let. Zemû i lidé jsou

stra‰livû zuboÏení. 

KaÏdodenní realitou lidí v tábofie

je právû válka, lidé ze strachu ne-

opou‰tûjí uprchlické tábory,

a proto nemají dostatek jídla - ne-

mohou pracovat na sv˘ch polích.

Jídlo jim vozí WFP (agentura

OSN) a nûco se jim pfiece jenom

obãas podafií vypûstovat v závis-·kolní tfiída
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losti na momentální bezpeãnostní

situaci. Váleãná oblast se nedá 

opustit - na v˘chodû je území

KaramojÛ, ktefií jsou nebezpeãní

váleãníci a nikoho ne‰etfií, na se-

veru je Súdán, ve kterém se válãí,

na západû je Kongo, ve kterém se

taky válãí. A na jihu hlídá na Nilu

ugandská armáda. Kromû toho

jak˘koliv pohyb mimo tábory je

nebezpeãn˘ kvÛli armádû rebelÛ,

která zabíjí lidi na potkání. 

Celá kultura lidu Acholi je kon-

fliktem velmi poniãená - muÏi

ãasto z nedostatku ãinnosti pijí

podomácku vyrábûn˘ alkohol,

ztrácejí se tradice a rituály, velké

mnoÏství dûvãat prostituuje.

Mnoho dûtí se kaÏd˘ veãer pfie-

misÈuje do vût‰ích mûst, kde hle-

dají pfiespání - je jich pfies 40 000

kaÏdou noc. Dûti jsou právû nej-

ohroÏenûj‰í, únosy se soustfieìu-

jí právû na nû. V tábofie Puranga,

kter˘ jsme nav‰tívili, se lidé opí-

rají hlavnû o víru - uÏ mnoho let

se kaÏd˘ den spoleãnû modlí za

mír... V tábofie jich Ïije v hlinû-

n˘ch chatrãích na jednom kilo-

metru ãtvereãním asi 17 000,

v jedné jich b˘vá namaãkan˘ch

i pfies deset. Slamûné stfiechy

jsou náchylné k poÏárÛm, které

pfiedstavují jeden z velk˘ch pro-

blémÛ v táborech. V mnoha tá-

borech je také velmi zneãi‰tûná

voda. Hygienické podmínky

jsou tak ‰patné, Ïe se ãas od ãasu

v nûkterém z táborÛ objeví

Ebola.

Necítil ses v Africe jako bûloch
a cizinec ohroÏen?
Necítil, pouze onûch pár dní na

severu ve váleãné oblasti. Ugan-

da je bezpeãná zemû, z ãásti je to

dáno i stále Ïiv˘m systémem „da-

vové spravedlnosti“ - stává se, Ïe

zlodûj chycen˘ pfii krádeÏi je

zlynãován davem pfiímo na ulici.

Nejvíce jsem se bál na silnicích,

doprava - to je nejvût‰í riziko.

V ãem podle tvého názoru spoãí-
vají hlavní pfiíãiny souãasn˘ch
nejvût‰ích problémÛ Afriky?
Na prvním místû je to jednoznaã-

nû ‰patné vládnutí - existuje pro

to termín tzv. „upírsk˘ stát“. Na

druhém podmínky globálního ob-

chodu, pak geografická poloha -

ta je spojená s nemocemi, ‰pat-

n˘m pfiístupem k vodû nebo pÛdû

apod. Afrika by mohla b˘t ráj, jen

kdyby jí vládli moudfií lidé.

Existuje nûjaké fie‰ení? Jak lidé
v Ugandû pfiijímají humanitární
pomoc, osvûtu...?

¤e‰ení se nabízí - poctivé vlády,

odstranûní bariér v obchodu,

vzdûlání. Lidé v Ugandû mají

ãasto pocit, Ïe se na rozvoji ne-

musí nijak podílet, Ïe v‰echno

pfiijde zvenãí, snad jako vykoupe-

ní kolonizace. Tihle lidé mají

zdeformované vidûní svûta, ãasto

právû díky nezodpovûdnému

chování nûkter˘ch humanitárních

organizací, které je neuãí se podí-

let na celém tom ‰ílenû sloÏitém

procesu odstraÀování chudoby.

V rozvojové pomoci je nesmysl-

né dávat nûkomu nûco zadarmo.

To se samozfiejmû net˘ká huma-

nitární pomoci pfii hladomorech

nebo jin˘ch katastrofách. Mo-

mentální hit v rozvojové pomoci

jsou tzv. mikrokredity - malé

pÛjãky, které pomohou tfieba nû-

komu v Africe rozjet mal˘ byz-

nys, a on pak pÛjãku vrátí i s úro-

ky. TakÏe VY pÛjãíte a pomÛÏete

nûkomu z chudoby a ON zároveÀ

nepfiestává b˘t zodpovûdn˘ za

svÛj Ïivot a pomáhá sám sobû

vlastní prací.

Pfii besedû jsi fiekl, Ïe bys chtûl
b˘t na jeden den ãernochem,

abys pochopil africkou mentali-
tu. âím se podle tebe li‰í od té
na‰í?
Naprosto odli‰n˘m vnímáním ãa-

su, jistou poetiãností - snad danou

blízkostí svûta m˘tÛ, svojí tvrdo-

stí, se kterou ãelí sv˘m problé-

mÛm, svojí usmûvavostí a schop-

ností sloÏit bûhem chvilky píseÀ

a zazpívat ji srdcem. Ta odli‰nost

má svoje pozitiva i negativa. Se

svojí mentalitou Afriãané tûÏko

obstojí v dne‰ním svûtû. Na dru-

hou stranu, kdo by nechtûl mít ta-

kovou odolnost proti stresu, jako

mají oni. A co je dÛleÏité - oni ne-

zapomnûli na svÛj duchovní Ïivot.

Zmûnila tû africká zku‰enost?
No jo, snaÏím se tolik nepospí-

chat... a snaÏím se lépe vidût

a sly‰et to dobré okolo. Z profes-

ního hlediska uÏ vím, jak neuvû-

fiitelnû komplikovaná vûc je nû-

komu pomoct tak, aby z toho byl

udrÏiteln˘ v˘sledek.

Jaké oblasti by ses chtûl jako hu-
manitární pracovník v budouc-
nu vûnovat?
Jednoznaãnû Africe.

Díky za rozhovor. ZN

Hlavní mûsto Kampala Fota: Jifií Pasz
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Barvám pod kÛÏi
Knihovna nabízí v bfieznu v˘stavu obrazÛ

teprve osmnáctileté Jany ·tolfové z R˘ma-

fiova. Studentka gymnázia se vefiejnosti pfied-

stavuje uÏ potfietí a s kaÏdou její novou v˘-

stavou je znát velk˘ pokrok ve zvládnutí v˘-

tvarné techniky. Tématika naopak zÛstává

stále táÏ, autorce totiÏ nabízí nekoneãné

mnoÏství nov˘ch nápadÛ.

UÏ pfii prvním pohledu na vystavené práce

nikoho nepfiekvapí, Ïe se Jana ·tolfová po

maturitû chystá na studium designu.

Maturuje v‰ak aÏ pfií‰tí rok, takÏe si nechává

ãas na rozmy‰lenou, kam se pfiihlásí. Ve hfie

je zatím obor v˘tvarného designu ve Zlínû

nebo na VUT v Brnû.

Jana pro‰la tfiídou Kamily H˘Ïové na základ-

ní umûlecké ‰kole a patfií k jejím studentkám

i na gymnáziu, vedle toho nav‰tûvuje v˘tvar-

nou dílnu Evy Kudlákové v SVâ.

Absolvovala tedy kresbu klasick˘ch portrét-

ních a figurálních námûtÛ, záti‰í apod., svou

parketu v‰ak nalezla v abstraktní tvorbû.

Kfiídou, barevn˘mi inkousty, barvami, ale

nejãastûji akvarelov˘mi pastelkami promítá

na ruãní papír ãi plátno nejrÛznûj‰í struktury

a kombinace základních obrazcÛ. Tvarové

variace ne náhodou pfiipomínají pohled pod

mikroskop. ·roubovice, síÈ neuronÛ nebo fiez

kÛÏí, to v‰e moÏná bylo prvotním impulsem

pro tvofiení, pod rukama talentované v˘tvar-

nice v‰ak vznikají úplnû nové svûty fantas-

tick˘ch tvarÛ a h˘fiiv˘ch barev. „Mám ráda

barvy a detaily,“ shrnuje Jana ·tolfová.

Aã abstraktní, není tvorba mladiãké autorky

nepochopitelná ani odcizená vnímání bûÏné-

ho diváka. Kresby i koláÏe dávají pfiedev‰ím

najevo velk˘ talent, díky nûmuÏ se tfieba

v budoucnu zafiadí jméno Jany ·tolfové me-

zi znaãky renomovan˘ch návrháfiÛ.  ZN

„Internet - v˘hoda pro znev˘hodnûné“

11. roãník
Bfiezen bude v roce 2008 v âeské republice opût Mûsícem internetu.

Mûstská knihovna R˘mafiov se zapojila 

do celostátnû vyhlá‰ené akce BMI touto zajímavou a lákavou nabídkou:

BliÏ‰í informace v knihovnû

„Neboj se sednout k poãítaãi“

Potfiebujete pomoci pfii práci s internetem? Oslovte svoji knihovnici.

V̆ stava obrazÛ Jany ·tolfové „Kouzlo barev“ v Galerii U Stromu poznání

„Namaluj obálku své oblíbené knihy“

V̆ tvarná soutûÏ pro v‰echny

Noc s Andersenem

Od pátku 28. bfiezna do soboty 29. bfiezna 2008

Autorské ãtení Pavla Zajíãka

ve ãtvrtek 20. bfiezna v 17.00 v sále ZU·; vstupné 20 Kã

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

- mûsíci knihy na téma:

„Namaluj obálku
své oblíbené knihy“

urãeno pro v‰echny vûkové kategorie
termín odevzdání: 31. bfiezna 2008

v‰echny práce budou vystaveny
od 1. dubna v knihovnû

Galerie U Stromu poznání zve na v˘stavu

Jany ·tolfové - Kouzlo barev

od 3. do 29. 3. 2008
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Pozvánka na v˘stavu
1. - 30. bfiezna Petr Václavek - fotografie

Libor Kappel - fotografie

Thajská lyrika oãima Petra Václavka
V Galerii Octopus vystavuje své

fotografie r˘mafiovsk˘ rodák

a naturalizovan˘ PraÏan Petr

Václavek, nejmlad‰í ze tfií bratrÛ,

z nichÏ kaÏd˘ podlehl lákání

múz. Nejstar‰í Vladimír patfií

k vynikajícím instrumentalistÛm,

textafiÛm a je zfiejmû nejv˘znam-

nûj‰ím pfiedstavitelem a autorem

ãeské alternativní hudby. Miro-

slav se kromû nespornû invenãní

lyriky zab˘vá téÏ politickou pub-

licistikou. V‰ichni jsou pfiem˘-

‰liví, svobodomyslní, zásadoví

a odváÏní nepfiátelé mûlkosti,

stupidity a perfidnosti.

Petr je kultivovan˘ ãlovûk se

‰kálou tvofiiv˘ch zájmÛ a zdaleka

se nesoustfiedí jen na dokumen-

tární fotografii, v níÏ vyniká.

Zab˘vá se téÏ ostfie kritick˘mi

a velmi nezvykl˘mi fotografic-

k˘mi koláÏemi i filmem. V jeho

tvorbû narazíte i na jemnou osob-

ní lyriku a nekonvenãní poetic-

kou beletrii. Nadan˘ polyglot do-

káÏe své emoce vyjádfiit nejen

ãesky. Ver‰e v‰ech tfií bratfií od-

halíte v nahrávkách Vladimíro-

v˘ch hudebních skupin. UÏíval je

legendární Dunaj, V.R.M. a dal‰í.

V‰ím prosvítá osobitá autorova

filosofie ovlivnûná ãast˘mi ces-

tami do rÛzn˘ch koutÛ mnohdy

je‰tû tajemné buddhistické Asie,

které rozumí, jeÏ ho ovlivÀuje

a má jeho respekt. Pfiiná‰í pfiesnû

to, co u nás velice chybí: moudr˘

nadhled, pozornost a úctu ke kaÏ-

dému boÏímu stvofiení, jeÏ si to

skuteãnû zaslouÏí bez ohledu na

barvu kÛÏe, v˘‰i bankovního

konta ãi postavení. Soucítí s ne-

spravedlností, aniÏ by k ní mûfiil

vzdálenost od svého domova. Je

v neustálém pohybu i na cestách

a najít jej v neãinnosti ãi na jed-

nom místû je nadlidsk˘ úkol.

Nasál do své fotografie chlad is-

landsk˘ch ledovcÛ, teplo Thajska

ãi bezbfiehou chudobu Indie,

chorvatskou tragédii, dûsivé po-

kofiení Tibetu, tûÏké probouzení

Thajska z hrÛzného snu Rud˘ch

KhmérÛ, pfiepych PafiíÏe i pozlát-

ko Benátek. Vidûl v‰e od hlubin

Tartaru po vrcholy lidské rozma-

fiilosti, proto ví a mÛÏe b˘t nad

vûcí.

První nám padne do oka nezvy-

kl˘ formát nápadit˘ch fotografic-

k˘ch koláÏí. Najdeme zde ver‰e

i pouãen˘ vhled do plynule tepa-

jícího Ïivota thajského králov-

ství, jeÏ se li‰í od jin˘ch státÛ

tím, Ïe co se tváfií jako zlato, je

zlatem doopravdy a je zde z úcty,

pro potû‰ení oãí kaÏdého kromû

boháãÛ, zlodûjÛ a stráÏcÛ sejfÛ.

Provází nás zemí Buddhy, boha

myslitele, boha smíru, pokoje

a vûdomého Ïivota, mezi mohut-

n˘mi zdmi osobit˘ch pagod tvá-

fie syna královny Máji, Siddhárt-

ha Gautama ·akjamúniho, jak se

pÛvodnû jmenoval, neÏ odolal

svodÛm poku‰itele Mára a stal se

Buddhou. Najdeme v‰ak téÏ dû-

sivé masky démonÛ zla, jeÏ pro-

vází i ty nejvyrovnanûj‰í civiliza-

ce a snad kaÏdého z nás.

Poklidná krajina vybízející k me-

ditaci, spící chlapec, snad Ïebrá-

ãek, podivné uliãky, kfiídla leta-

dla nad mraky, i to je Asie.

Vyznavaãi náboÏenství, které

o 500 let pfiedbûhlo kfiesÈanské,

ménû spûchají, jsou schopni lépe,

ba mnohdy s úsmûvem pfiekoná-

vat Ïivotní pfiekáÏky, neboÈ jsou

si vûdomi neodbytnosti strastí

a vûfií v neustál˘ kolobûh znovu-

zrození, jeÏ vyluãuje zánik.

Nádherná rozlehlá krajina s vÛní

mofie poskytuje prostor k medita-

ci nad smyslem bytí a lichostí si-

syfovského postrkování kamene

na temeno hory. Jako by ãlovûk

cítil v kaÏdém stfiípku kousek 

úsmûvu moudrého dalajlámy,

kter˘ kromû svého klidu, v‰eob-

jímající dobroty a lidskosti nemá

nic: ani zemi, ani tanky, ani stra-

tegické bombardéry, a pfiesto dû-

sí v‰echny pfiízemní hlupáky, 

otevfiené ãi maskované diktátory,

cary a zbabûlé politiky, ktefií se

pfii vyslovení hodnosti tibetského

knûze ohlíÏí pfies rameno, co Ïe

na to ãínsk˘ drak. DÏampal

Ngawang Lozung Je‰e Tändzing

Gjamccho, jako zní jeho chlapec-

ké jméno, je totiÏ svobodn˘

a svou existencí nechtû provoku-

je ke svobodû nesvobodné, malé,

poslu‰né a ustra‰ené.

V̆ stava diváka obohatí o zábles-

ky konãin, jeÏ nám mohou b˘t

nesrozumitelné, jen pokud je ne-

chceme pochopit. Autor pfiedklá-

dá skuteãnost v nejvût‰í moÏné

zkratce s lyrikou, jako by pfiichá-

zela z jiného svûta. Pokud by-

chom mu rádi nûco popfiáli, pak

je to hora dal‰ích nápadÛ, vÏdy

vítr v plachtách a ‰Èastné návraty

ad honorem Jesu - k poctû ãi

chvále JeÏí‰e! Jifií Karel
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(Poznámka: Oznaãené ãásti ná-
sledujících textÛ (Roubic-Kou-
fiil) byly pfievzaty ze strojopisu
interní informace pro Státní ar-
chiv Janovice od autorÛ PhDr.
A. Roubice a PhDr. M. Kou-
fiila.)
Pozdnû gotickou tvrz, nové

správní centrum panství, vybu-

doval v Janovicích nûkdy mezi

lety 1520 - 1530 (ROUBIC-

KOU¤IL) tehdej‰í zástavní pán

Petr ze Îerotína, bohat˘ vlast-

ník rozsáhlého ‰umperského

zboÏí. Tvrzení místních kroni-

káfiÛ o pfiedcházejícím sídle

z roku 1480 se písemn˘mi pra-

meny nepodafiilo prokázat.

Také archeologick˘ v˘zkum,

kter˘ probûhl roku 1996 sice

v nevelkém prostoru nejdéle 

uÏívané ãásti zámku v souvis-

losti s pokládáním telefonního

kabelu firmy Telecom, nedoká-

zal pfies nalezené archaické tva-

ry kachlÛ, pfies ve‰kerou peãli-

vost a snahu, zajistit aspoÀ jedi-

n˘ doklad, kter˘ by bylo moÏno

datovat do 15. století ãi dokon-

ce dfiíve. V‰echny dÛkazy jen

potvrzují teorii archiváfiÛ a his-

torikÛ Koufiila a Roubice.

Z doby poãátku zámku se nej-

spí‰e zachovala jen ãást pfiízemí

s vûÏí. Dodnes lze identifikovat

klenby s jemn˘mi hfiebínky

a nejspí‰e pÛvodní je téÏ Cíno-

v˘ sál, nyní obfiadní síÀ, kter˘

v sobû spojuje doznívající goti-

ku s malebností ‰tukÛ nastupu-

jícího renesanãního man˘ris-

mu, tedy období, jeÏ lze klást

v na‰ich konãinách zvlá‰tû

u církevních staveb je‰tû do po-

ãátku 17. století. Také vûÏ pro-

zradila v horním prostoru, kde

je umístûn masivní hodinov˘

stroj, Ïe ji postavili z hrázdûné-

ho zdiva, tzn. Ïe pevn˘ základ

tvofií trámová konstrukce, jeÏ

byla následnû vyzdûna.

Asi nepfiíli‰ velká stavba slouÏi-

la jen k obãasnému pobytu zá-

stavní vrchnosti v souvislosti se

správou panství, ov‰em nelze

vylouãit ani období honÛ.

Doãasní majitelé pochopitelnû

nemûli zájem o v˘raznûj‰í pfie-

stavby tvrze, tfiebaÏe lze u nû-

kter˘ch z nich vystopovat sna-

hu zmûnit doãasné drÏení v dû-

diãné. Panovník a zvlá‰tû do-

brodruÏn˘ Rudolf II. v‰ak ne-

mûl zájem zbavit se území, kte-

ré slibovalo lákavou moÏnost

dob˘vat drahé kovy. Podle mí-

nûní uveden˘ch autorÛ, ale téÏ

po informacích, jeÏ poskytl ar-

cheologick˘ v˘zkum, lze fiíci,

Ïe se jednalo o vodní tvrz na

mírném kopeãku ãnícím nad

baÏinatou záplavovou nivou

Podolského potoka.

Za dal‰í dÛkaz nejstar‰ího ob-

dobí se povaÏují pozdnû gotic-

ké (?) sklepy (Roubic-Koufiil),

ov‰em zde po srovnání s jin˘mi

lokalitami nelze vynést jedno-

znaãn˘ soud. Sklepy s valenou

klenbou mohou b˘t i podstatnû

star‰í ãi mlad‰í. Na druhé stranû

je renesanãní díl stavby jedin˘

podsklepen a stûÏí si pfiedstavit

kopání sklepa pod masivním

objektem, aãkoli ani to nelze

zcela vylouãit. Vzhled pÛvodní

stavby neznáme a dostatek in-

formací by asi nepfiinesl ani

rozsáhlej‰í stavební prÛzkum.

Janovickou tvrz dokládá napo-

sledy je‰tû kupní smlouva z ro-

ku 1583, ale jedná se jiÏ o její

závûreãnou fázi pfied pfiestav-

bou na renesanãní zámek.

·imon Eder ze ·tiavnice (1552

- 1556), kter˘ získal panství jen

„na dva Ïivoty“ (tj. pro sebe

a syna, nikoli vnuka), zaãal pfie-

sto budovat jako svou rezidenci

Vysok˘ dÛm v R˘mafiovû, vnû

tehdy uÏ pfiíli‰ tûsného prostoru

mûsta, uvûznûného v krun˘fii

mûstsk˘ch hradeb. DÛm stával

s dal‰ími objekty hospodáfiské-

ho úãelu na Bartákovû ulici

(kdysi Hohenhausgasse - ulice

U Vysokého domu), vpravo

pfies ulici od b˘valé kravatárny

v místech zanedbaného jedno-

poschoìového domu s v˘raz-

nou mansardovou stfiechou, jak

si vzpomenou star‰í z nás. Ten

byl pozdûji „vybydlen“ a zbo-

fien. Ustoupil moderním ãin-

Ïovním domÛm z osmdesát˘ch

let minulého století.

Vznosn˘ dvouposchoìov˘ mûst-

sk˘ palác se tyãil nad ostatní zá-

stavbou strmou sedlovou stfie-

chou, zdobenou na obou stra-

nách stupÀovit˘mi ‰títy tvaru

cimbufií, a na nûj navazovaly

dal‰í budovy urãené patrnû

k hospodáfisk˘m úãelÛm, jak je

vidût na Schmidtovû vedutû

mûsta z roku 1693. Av‰ak jiÏ na

mapû z roku 1747 nalezneme

jen torzo objektÛ se staronû-

meck˘m názvem Hoche Haus,

ale zatím je‰tû cel˘ palác, kter˘

byl v˘jimeãn˘ nejen v˘‰kou,

ale i délkou stavby. Podle nále-

zÛ bílé modfie zdobené kameni-

ny s ãast˘mi girlandami a sou-

stfiedn˘mi linkami nelze vylou-

ãit nûjakou v˘raznûj‰í formu 

existence budov v panské en-

klávû mûstského katastru je‰tû

na pfielomu 18. a 19. století

v místech uzavfieného objektu

Hedvy na Bartákovû. Dnes je

jiÏ prostor natolik zmûnûn mo-

derní zástavbou, Ïe si jiÏ tûÏko

pfiedstavit rozmáchlé panské

sídlo obklopené zdí a dál jen lu-

kami s proplétajícími se vodní-

mi náhony nûkolika ml˘nÛ

a jednotliv˘mi stromy.

Podruhé od 13. století a bohuÏel

jiÏ nakrátko se vrátila správa

panství do mûsta. Jednalo se ne-

spornû o stavbu nákladnou,

a lze tedy soudit, Ïe mûli Ede-

rové oprávnûnou nadûji usadit

se zde natrvalo. Skuteãnû lze

pozorovat i za ·imonov˘ch ná-

stupcÛ nápadné úsilí pfiesvûdãit

panovníka ãi dvorní úfiedníky,

aby zástavu prodlouÏili o „dal‰í

Ïivot“, a postupnû tak získat ce-

lé panství do dûdiãného drÏení.

DÛvod byl jasn˘. Ederové

k nám pfii‰li jako v˘znamní

báÀ‰tí podnikatelé a v dobû,

kdy se ujali císafiského majetku,

získali spolu s dal‰ími zájemci

hluboké pfiesvûdãení o slibn˘ch

rudn˘ch zásobách na‰í ãásti

JeseníkÛ. Star‰í dÛlní oblasti

Jihlavska a Kutnohorska se uÏ

totiÏ vyãerpaly nebo postupnû

vyãerpávaly a na území monar-

chie nezb˘val momentálnû do-

statek míst, kde by mohli

Ederové prosadit své ambice,

a pokud ano, pak jiÏ byly

v‰echny v˘nosné podíly obsa-

zeny, viz ‰likovské Jáchymov-

sko a dal‰í. Pokusy EderÛ v‰ak

nepadly, jak jsme jiÏ zmínili, na

úrodnou pÛdu a císafi Rudolf II.

zÛstal k prosbám zástavníkÛ

hluch˘ stejnû jako opatrná krá-

lovská komora. Nelze vylouãit,

Ïe za mlãením císafie stál dvor-

sk˘ oblíbenec a sám prezident

královské komory Ferdinand

Hoffmann z Grünbüchlu, kter˘

panství nakonec získal do dû-

diãného drÏení pfies odpor fiady

dal‰ích panovníkov˘ch rádcÛ

roku 1583.

Vnuk ·imona, poslední muÏsk˘

pfiíslu‰ník rodu Vavfiinec (1572

- 1583), se v‰ak na R˘mafiovsku

udrÏel, kdyÏ vyuÏil roku 1575

hospodáfiské potíÏe BoskovicÛ

a koupil do dûdiãného drÏení je-

jich panství sovinecké od Jana

z Boskovic a âerné hory. Na

krátkou dobu tak soustfiedil pod

svou správu celé R˘mafiovsko.

Vavfiinec opustil své zãásti do-

stavûné r˘mafiovské sídlo a pfie-

sídlil na reprezentativnûj‰í

Sovinec roku 1578. Roku 1583

v‰ak skonãila nûkolik let pfie-

kroãená zástavní smlouva s pa-

novníkem a situace jej donutila

pfiedat kvetoucí janovické pan-

ství Ferdinandu Hoffmannovi

z Grünbüchlu. R˘mafiovské

panské sídlo zfiejmû zaãalo chá-

trat, neboÈ následující dûdiãn˘

majitel panství Ferdinand Hoff-

mann o nûj neprojevil z nejas-

n˘ch dÛvodÛ zájem a rozhodl

se radûji pfiestavût své skromné

janovické sídlo na pohodln˘ zá-

mek, aby do nûj mohl pfienést

nûco ze slávy a nádhery rudol-

fínského dvora v Praze.

Mgr. Jifií Karel
Literatura: Karel, J.: Zástavní
drÏitelé rab‰tejnského panství
od poãátku do poloviny 16. sto-
letí, Stfi. Morava 22/06, Olo-
mouc 2006; Spurn˘, Franti‰ek
a kol.: Hrady, zámky a tvrze
v âechách, na Moravû a ve
Slezsku, Severní Morava, Pra-
ha 1983; Plaãek, Miroslav:
Hrady a zámky na Moravû a ve
Slezsku, Praha 1996; Springer,
Julius: Chronik von Römerstadt
und Umgebung, díl II, R˘mafiov
1906; Spurn˘, Franti‰ek: Dûji-
ny R˘mafiovska I, díl 3, Ostrava
1961; Berger, Karel: Geschich-
te der Stadt Römerstadt, Brno
1909; Karel, Jifií: Vzestup a zá-
nik EderÛ na panstvích R˘ma-
fiovska, Stfiední Morava 19/04,
Olomouc 2004 ad.

Janovická tvrz Petra ze Îerotína a r˘mafiovsk˘ Vysok˘ dÛm EderÛ ze ·tiavnice

Z historie
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Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení

kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny I. pololetí roku 2008:
18. 3., 1. 4., 15. 4.,

29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v bfieznu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 18.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

Ve ãtvrtek 20. 3. 2008 bude provoz krytého bazénu do 19 hodin.
Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

Pronájem krytého bazénu pro organizace je moÏn˘ dle pfiedem sjednané

smlouvy na základû písemné objednávky. Ceny za pronájem jsou smluvní

a jejich v˘‰i je moÏno dohodnout pfii podepsání smlouvy s vedením spoleã-

nosti. V‰echny nástupy na koupání, aÈ pro vefiejnost nebo organizace,

jsou vÏdy kaÏdou hodinu, není-li dohodnuto jinak.

Aquacentrum R˘mafiov
Po - Pá   14.00 - 21.00,  So - Ne + svátky   10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.

Termíny v roce 2008: 19. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9.,

fiíjen - z technick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.

Novinkou je toto opatfiení: Naturistické plavání je urãeno pouze pro
rodiny s dûtmi, smí‰en˘m párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cz, e-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00

554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba: Letní láznû

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00

sobota 15. bfiezna 19.30

Sejmi je v‰echny
Akãní (USA 2007)

Smith je nejna‰tvanûj‰í drsÀák na svûtû. Jednoho dne pomÛÏe bûhem

pfiestfielky na svût novorozenci, kter˘ je ov‰em z neznám˘ch dÛvodÛ

neustál˘m terãem útokÛ v‰ech moÏn˘ch zabijákÛ. A Smith se roz-

hodne ho chránit... Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 22. bfiezna 19.30

Invaze
Sci-fi horor (USA 2007)

Po explozi vesmírné stanice Patriot se Amerikou ‰ífií neznámá infek-

ce. Psychiatriãka Carol, která jediná má podezfiení, Ïe se nûco dûje,

zji‰Èuje, Ïe oficiální místa ‰ífií nûco mnohem hor‰ího... Hrají: 

N. Kidman, D. Craig... Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 29. bfiezna 19.30

Crash road
Komedie (âR 2007)

Veronice je 18, má po maturitû a odmaliãka pocit, Ïe osud je proti ní.

Odchází z Prahy a vydává se hledat „dobré“ lidi. Hrají: A. Hany-

chová, K. Hádek... Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 30. bfiezna 17.00

Asterix a olympijské hry
Komedie (Francie 2008)

Asterix a Obelix se jednou pfii lovu kancÛ rozhodnou, Ïe vyhrát 

olympijské hry není vÛbec ‰patn˘ nápad, a tak odjíÏdûjí do ¤íma.

Hrají: C. Cornillac, G. Depardieu... MládeÏi pfiístupn˘
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu
vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace
Lednem 2008 zapoãíná druh˘ roãník literár-

ní a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í

v˘znamné krajanky, naivní malífiky a básnífi-

ky Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník

R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Student-

sk˘m klubem SVâ R˘mafiov.

Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004

a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci,

prozaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou

adresu redakce rymhor@seznam.cz nebo na

po‰tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont,

Stfiedisko volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, své dosud nepublikované pfiíspûv-

ky - básnû, povídky a fejetony, kresby a foto-

grafie, z nichÏ budeme bûhem roku vybírat ty

nejzajímavûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho

periodika. Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe au-

tofii automaticky vyjadfiují souhlas s jeho pfií-

padnou gramatickou úpravou a zvefiejnûním.

Nutnou podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiís-

pûvku jménem autora a kontaktem.

Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ

a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku

specifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kate-

gorii poezie pfiijímáme básnû a básnické cyk-

ly v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza

pfiijímáme texty v rozsahu max. 10 stran, kte-

ré mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na

pokraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme

ãernobílé kresby, koláÏe a fotografie (barev-

né pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich cha-

rakter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková

ani dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné ru-

kopisné texty a jinde publikované práce bu-

dou ze soutûÏe vyfiazeny.

SoutûÏ bude otevfiena do srpna leto‰ního roku,

bûhem záfií a fiíjna budou zaslané práce vy-

hodnoceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií bu-

dou vyhlá‰eni bûhem literárního veãera spoje-

ného s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci to-

hoto roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude re-

dakce ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

poezie
Joná‰ Zbofiil

Rozcapen˘ rok ‰edi

se ‰klebem sevfielo mû mûsto

ráno mû vyplivl byt den mû pfiemísÈoval

prázdn˘mi rozhovory

v telefonu se tvÛj hlas ztenãil

a monotónnû pfiefiíkává ne‰tûstí

babiãka a máma jak dvû nerozluãné 

pfiítelkynû

pfiihlíÏejí vnitfinímu rozkladu jedné z nich

zb˘vá tro‰ka smíchu roztomilé hekání

nûkolik nesouvisl˘ch vût

hovínka jako po ptáãeti

pulsuji t˘dny jak cigareta

s Ïaludkem vystlan˘m obzory

a náv‰tûvami tebe

karamelové slepence ‰tûstí

uprostfied nad˘chané prázdnoty

prosím chci vyváÏenou stravu

Dvû unavené Ïeny

(Veãer Poledne Nûkolik let Veãer)

Kotel huãí

Ply‰ov˘ byt je scvrkl˘

jako varhánky na prstech po koupeli

Zbûsile drkotá zubama

ãeká v dusném tichu

v pyÏamu co je mu dávno malé

Dal‰í den v poledne naposledy

dostavil lego

Pak se líbal napsal první báseÀ

babi rozsvítila v pokojích

omotala gumiãkou nové spoleãníky:

- strategicky rozmístûná rádia

Poslední báseÀ

Jedno z rádií

babiãka vymûnila za mámu:

s varhánky ‰edi ve vlasech

s babiãkou co klepe zubama

kdyÏ ãeká v dusném tichu

na pyÏamo co je jí dávno malé

Plstûn˘ scvrkl˘ byt

s drobiv˘m zvukem televize

v níÏ breãí veãerní zprávy

Dvû unavené Ïeny jak z balkánského filmu

jedna s dûtsky zl˘m v˘razem

kter˘ vzbuzuje lítost

Dnes poprvé jsem nerad odcházel

Luká‰ Adam - GrandiosoLuká‰ Adam - Tard
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recenze

Sen, nebo noãní mÛra?
Amatérsk˘ divadelní spolek Mahen se pod

vedením své reÏisérky Hany Vystrãilové vû-

nuje uÏ nûkolikátou sezónu nenároãn˘m

a odpoãinkov˘m komediím. Tentokrát sáhli

do bohatého zdroje francouzské komedio-

grafie a nastudovali situaãní komedii

Francise Joffa Prázdniny snÛ (Vacances de

reve). 

ManÏelé Perthuisovi, Jacques (Pavel Hejsek)

a Dominique (Helena Papajová), pfiijíÏdûjí

do pronajaté vily na Azurovém pobfieÏí, aby

zde s pfiáteli strávili dovolenou. Jejich pfií-

jezd v‰ak od poãátku provází jedna nehoda

za druhou. Pfiátelé cestou havarují a konãí

v nemocnici, domem se mihne uprchl˘ tre-

stanec (Petr BoÏek) a jeho spiklenkynû (Jana

Ga‰peráková), nahá dívka (Martina

Nováková) i mladík zufiivû bránící její ãest

(Pavel Kon‰tack˘). Navíc se ukazuje, Ïe rea-

litní kanceláfi najala vilu hned nûkolika ná-

jemníkÛm souãasnû. Vysnûn˘ nûkolikat˘-

denní odpoãinek u mofie tak pomalu zaãíná

dostávat obrysy opravdové noãní mÛry.

Nedorozumûní se stupÀují, fietûzí a propléta-

jí, ale divák na‰tûstí nikdy neztratí orientaci,

i kdyÏ postavy jsou vpravdû z rodu ãetníkÛ

ze Saint-Tropez ãi nesmûl˘ch blond˘nÛ

Pierra Richarda.

A aby toho nebylo málo, vzápûtí se ukáÏe, Ïe

v‰echno, co se doposud na jevi‰ti odehrálo,

bylo jen pfiípravou k nástupu ústfiední posta-

vy celého pfiedstavení – dostaví se dal‰í ná-

jemnice, bojovná Agathe v podání Vlasty

Vykrutíkové, která znovu zamíchá jiÏ rozda-

n˘mi kartami a sama je brzy pfiesvûdãena, Ïe

se snad v‰ichni kolem ní zbláznili... Do hry

navíc zasáhnou i ponûkud chaotick˘ fiidiã sa-

nitky Maurice (Zdenûk Vodiãka), pátrající po

své nevûrné manÏelce, a Agathina afektova-

ná dcera Brigitte (Radka Koláriková).

V‰ichni je‰tû zahustí jiÏ dostateãnû nepfie-

hlednou atmosféru ve vile, v níÏ jako v tla-

kovém hrnci bublá nedorozumûní, Ïárlivost,

podezíravost a vztek. Konverzaãní pfiestfielky

nabírají na obrátkách, komické situace na ab-

surdnosti a jen málokdo si zachová chladnou

hlavu aÏ do finále, které graduje neãekan˘m

rozuzlením léta stfieÏeného tajemství.

I kdyÏ vût‰ina pfiedstavitelÛ své role zvládla

se ctí, opravdovou hvûzdou celé hry byla

tentokrát Vlasta Vykrutíková. Roli

milenky, matky a budoucí babiãky

zvládla brilantnû a bylo zjevné, Ïe

si role a její pfiedstavitelka v mno-

hém padly do noty. Absolutního

vrcholu komiky bylo dosaÏeno ve

scénû, kdy pfiedvádûla Jacquesovi,

jak by dopadl oÏehav˘ rozhovor

s její dcerou. Je nesporné, Ïe se

Vlastû Vykrutíkové povedla po ro-

li Ethel v komedii Johna Patricka

Podivná paní Savageová (divadel-

ní sezóna 2005) dal‰í v˘razná po-

stava Ïeny s nadhledem, která si

o nikom a o niãem nedûlá iluze. Na rozdíl od

Ethel v‰ak má Agathe mnohem více vnitfiní

síly, nebojí se upfiímnosti, ke v‰em sv˘m pro-

blémÛm se staví ãelem, neutíká a v‰e si vyfií-

dí radûji hned, na místû, i kdyby to mûlo b˘t

bolestivé.

Ve zbrusu nov˘ch kulisách, které svou teplou

barevností navozovaly pfiíjemnou atmosféru

pfiímofiského letoviska, tak MaheÀáci nastu-

dovali hru, která se rozhodnû zafiadí k tomu

lep‰ímu, co kdy pro R˘mafiovany pfiipravili.

Bláznivé komedie s francouzsk˘m akcentem

patfií k divácky nejvdûãnûj‰ím ÏánrÛm diva-

delní i filmové tvorby, a proto není divu, Ïe

ani r˘mafiovské publikum nezÛstalo k v˘ko-

nÛm MaheÀákÛ chladné a dobfie se bavilo.

Jen kdyby si tak R˘mafiov‰tí koneãnû navy-

kli vypínat v divadle mobilní telefony... ona
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Ples mûsta nezklame Kentaufii z Bfiidliãné v hospÛdce
ve StránskémV mûsíci únoru pofiádá MûÚ v Bfiidliãné kaÏdoroãnû ples, na kter˘ se

v‰ichni tû‰í, protoÏe organizátofii si dávají záleÏet, aby byli v‰ichni 

úãastníci spokojeni. A nabit˘ sál i restaurace svûdãila o tom, Ïe se jim

to podafiilo. V‰echny pfiekvapila velká úãast mlad˘ch lidí, zfiejmû je

zlákala diskotéka, kterou jsme v rámci plesu po del‰í dobû obnovili. Na

hlavním sále hrála ke v‰eobecné spokojenosti skupina Alternativa

z R˘mafiova, v restauraci zase lidovka z Brna, takÏe opravdu v‰ichni si

pfii‰li na své. Vût‰ina zúãastnûn˘ch pojala tento ples také jako módní

pfiehlídku. Nechybûl dal‰í zajímav˘ program, bfii‰ní taneãnice, bohatá

tombola atd. Podûkování patfií v‰em, ktefií se o tento ples 

organizaãnû postarali. V‰ichni se tû‰íme na ples pfií‰tí, jubilejní desát˘.

Po rozpadu Kelt Grass Bandu, doufejme, Ïe ne definitivním, kter˘

vÏdy poslední pátek v mûsíci hrával ve Stránském, se zdálo, Ïe tato

hospÛdka osifií a pfiijde o dobrou zábavu. Na‰tûstí je folk a country

kapel v Bfiidliãné a okolí více, a tak se kapelník skupiny Kentaur a je-

jí ãlenové rozhodli, Ïe pfievezmou otûÏe zábavy v této hospÛdce do

sv˘ch rukou, coÏ náv‰tûvníci hospÛdky pfiijali s povdûkem a radostí.

Pfiijeli jsme se podívat, jak se tam Kentaufii zabydleli. Venku byla zi-

ma a vûtrno, ale uvnitfi hospÛdky útulno a teplo. Kentaufii uÏ mûli za

sebou nûkolik písniãek, hospÛdka praskala ve ‰vech, nálada v˘borná.

V jednom rohu místnosti byla kamna ve tvaru leÏatého sudu a vydá-

vala pfiíjemné teplo. Naproti zase chladící skfiíÀ s nápoji záfiila do sá-

lu naopak studen˘m svûtlem. Jedním slovem paráda. Doporuãujeme

v‰em náv‰tûvu, Kentaufii vás nezklamou.

Vlevo: Berta Mereìová alias Jarmila ·uláková s kapelníkem lidovky
z Brna

Stolní tenis Ïije v Bfiidliãné
Amatérsk˘ oddíl stolního tenisu v ãele s Mirkem Glacnerem uspofiá-

dal jiÏ druh˘ roãník turnaje o Putovní pohár starosty mûsta. Na tento

zajímav˘ turnaj se pfiihlásilo a pfiijelo více jak dvacet hráãÛ z Uniãova,

Krnova, Fr˘dku-Místku, Bruntálu a Bfiidliãné. Nûktefií hráãi se tomu-

to sportu vûnují neuvûfiiteln˘ch více jak padesát let. Za v‰echny mÛ-

Ïeme jmenovat Miroslava Lorence z Uniãova, kter˘ skonãil na tfietím

místû a kter˘ je schopen potrápit mnohé hráãe, ktefií hrají krajskou

soutûÏ. O turnaj se pochopitelnû zajímal starosta mûsta Bohumír

Kamenec a hráãe pfii‰el povzbudit i místostarosta Jan Bubela.

V̆ sledky: Jednotlivci: 1.) Miroslav Kala‰ (Bfiidliãná)

2.) Zdenûk Pavlík (Krnov)

3.) Miroslav Lorenc (Uniãov)

âtyfihra: 1.) Zdenûk Pavlík - Zdenûk VyhÀák (Krnov)

2.) Mir. Kala‰ - Pavel Vládek ml. (Bfiidliãná)

3.) Mir. Glacner - Pavel Vládek st. (Bfiidliãná)

Na uspofiádání turnaje se aktivnû podílela i pfiedsedkynû kulturní ko-

mise Vûra Jurá‰ová. V‰em jmenovan˘m a zúãastnûn˘m patfií dík za

podíl na dal‰í pûkné sportovní akci v Bfiidliãné.

Pozvánka na velikonoãní veselici V˘sledky kuÏelkáfiÛ
Na první jarní den, v pátek 21. bfiezna, se uskuteãní ve Vajglovû

v hospÛdce U âarodûjnice velikonoãní veselice. V‰e vypukne uÏ 

v 19 hodin a po cel˘ ãas bude opût hrát skupina Tuty Fruty - v pfie-

kladu od‰Èavovaã nebo taky ml˘nek na zeleninu nebo ovoce. Prostû

„semelou“ v‰echno, od oldies aÏ po country, pochopitelnû i novûj‰í

skladby. Pfiijìte se naÏhavit na velikonoãní radovánky. V‰echny vás

zve ãarodûjnice Zdena Novotná.

V tomto kole se na‰im kuÏelkáfiÛm moc nedafiilo, snad pfií‰tí kolo vy-

jde lépe.

Kovo A - Sigma Olomouc 9 : 7

Litovel - Kovo B 12 : 4

Opava - Kovo C 9 : 1

Kovo C - R˘mafiov 2 : 8

Kovo D - Opava F 10 : 0

Hor. Bene‰ov - Kovo D 8 : 2

Texty a fota: Jan Bubela, Radek Poncza, Daniel Mach

Nejstar‰í úãastník turnaje Miroslav Lorenc
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Z okolních obcí a mûst

otevfien˘ dopis pfiedstavitelÛm mûst a obcí SdruÏení obcí R˘mafiovska

FENOMÉN DNE·KA - VùTRNÉ ELEKTRÁRNY
Starostové a zastupitelstva obcí,

hejtmani a zastupitelstva krajÛ

a také majitelé vhodn˘ch po-

zemkÛ jsou v posledních pfiibliÏ-

nû tfiech letech vystaveni neustá-

lému tlaku investorÛ poÏadují-

cích schválení v˘stavby vûtr-

n˘ch elektráren (VE) na jejich

katastrálních územích a pozem-

cích. Jako protihodnotu za to na-

bízejí obcím a majitelÛm pozem-

kÛ nemalé peníze. Jde o umûle

vyvolan˘ problém, kter˘ má svÛj

pÛvod v závazku na‰í republiky

zajistit do r. 2010 v˘robu 8 %

z celkové v˘roby elektrické 

energie jako tzv. „zelené ener-

gie“ z obnoviteln˘ch zdrojÛ. Za

tímto závazkem státu následují

obrovské peníze z vefiejn˘ch

rozpoãtÛ na dotování v˘stavby

VE a v˘kup elektrické energie.

Celá záleÏitost je na v‰ech úrov-

ních Ïivû diskutována. Má fiadu

bezv˘hradn˘ch pfiívrÏencÛ stej-

nû jako odpÛrcÛ. Obû strany dis-

ponují fiadou argumentÛ proã VE

ano a proã VE ne. KaÏd˘ obãan

se v informaãních médiích prak-

ticky dennû setkává s názory od-

borníkÛ i laikÛ a na celou záleÏi-

tost si formuje názor vlastní.

MÛj pfiíspûvek nemá za cíl argu-

menty obou stran vyjmenovávat

a porovnávat. Chci ãtenáfiÛm

Horizontu sdûlit názor starostky

obce, která má stejnû jako cel˘

region R˘mafiovska za prioritní

cíl rozvoj turistiky a ochranu stá-

vající krajiny a pfiírody. Pfiedesí-

lám, Ïe jsem v podmínkách na-

‰eho regionu odpÛrcem VE.

Nepfiirozenû vyvolan˘ nárÛst zá-

jmu investorÛ o v˘stavbu vûtr-

n˘ch elektráren je zpÛsoben pfii-

jetím zákona o podpofie vyuÏívá-

ní obnoviteln˘ch zdrojÛ, kter˘

kromû jiného majitelÛm vûtr-

n˘ch elektráren ze zákona zaji‰-

Èuje stanovení takov˘ch v˘kup-

ních cen elektrické energie vyro-

bené z energie vûtru, Ïe je zaji‰-

tûna nejménû patnáctiletá ná-

vratnost investice ve formû v˘-

stavby a provozování vûtrné 

elektrárny. Jedná se tedy o pod-

nikání v umûle a nepfiirozenû vy-

tvofien˘ch ekonomick˘ch pod-

mínkách, prakticky bez podnika-

telského rizika, zaloÏené na re-

gulacích v˘kupu a cen energie

a plnû závislé na dotaãní politice

státu. V˘sledkem této dotaãní

politiky jsou dnes masivní nájez-

dy zájemcÛ o v˘stavbu vûtrn˘ch

elektráren s ruksakem pln˘m pe-

nûz do „chud˘ch“ obcí R˘ma-

fiovska a s tím související hroz-

ba, Ïe se staneme oblastí, která

bude z ptaãí perspektivy zane-

dlouho pfiipomínat talífi jednohu-

bek. VyuÏívají moÏnosti bezsta-

rostnû si pfiijít na své peníze, do

obcí také nûjaké slíbí, ale vÏdyc-

ky zapomenou fiíci, jaká rizika

a nev˘hody jsou s v˘stavbou vû-

trn˘ch elektráren spojena. Oni

sami zde neÏijí a nikdy Ïít nebu-

dou, jde jim jen o byznys a spo-

léhají na touhu chud˘ch obcí pfii-

jít si také na nûjaké (pro obce sa-

mozfiejmû tolik potfiebné) pení-

ze.

Nabídky „investorÛ“ jsou pro

starosty tûÏko odolatelné, ale - je

to jako v pohádce - ke ‰tûstí ve-

de cesta trnitá, nikoliv jednodu-

chá, vûtrn˘mi elektrárnami dláÏ-

dûná. VÏdy, kdyÏ jsem investory

jako zástupkynû obce odmítla,

tak mi nezapomnûli pfii svém od-

chodu fiíci, Ïe se na elektrárny

pfiesto budu dívat v katastrech

sousedních obcích, jen na‰e obec

zÛstane bez penûz. Myslím si, Ïe

za dvacet let budou bez penûz

v‰echny „vûtrné obce“, a chod-

níky, komunikace a budovy bu-

dou znovu volat po opravách.

Jen ta 150 m vysoká monstra zÛ-

stanou. Dnem, kdy stát pfiestane

VE v˘hodnû dotovat, se zastaví

vrtule, firmy se vytratí, torza vû-

trníkÛ zÛstanou. Zájem o takto

vyrábûnou „ekologickou“ ener-

gii bude rázem pryã. Myslím, Ïe

tento scénáfi je jen otázkou ãasu

a technologického pokroku.

V‰ichni nyní zajisté sledujete

rychl˘ posun a zmûny názorÛ

v otázce v˘roby, ekonomiky

a absurdních dopadÛ na pfiírodu

pfii produkci biopaliv. Za této si-

tuace mû nesmírnû mrzí, Ïe se

nûktefií starostové nechávají oba-

lamutit a snaÏí se získat svoji po-

pularitu v˘stavbou „vzdu‰n˘ch

zámkÛ“ v obcích za „vûtrné“ pe-

níze. A po nás potopa?!

Uvûdomují si obecní zastupitel-

stva, Ïe sv˘m rozhodnutím o v˘-

stavbû vûtrné elektrárny automa-

ticky sniÏují potenciál své obce,

na‰í mimofiádné krajiny, ceny 

obytn˘ch nemovitostí (v souãtu

se mÛÏe jednat o milióny ãi de-

sítky miliónÛ korun) v okruhu

mnoha kilometrÛ, nefikuli v celé

oblasti? Je ve smlouvách obcí

s investory nebo provozovateli

dostateãnû zaji‰tûno období pro-

vozu elektrárny po ukonãení ma-

sivní dotaãní politiky státu, kter˘

dnes vykupuje elektfiinu vyrobe-

nou z energie vûtru za ceny

nûkolikanásobnû vy‰‰í, neÏ jsou

v˘kupní ceny elektfiiny vyrobené

napfiíklad v jaderné elektrárnû?

Jak je smluvnû zaji‰tûna pfiípad-

ná likvidace ãi revitalizace vûtr-

né elektrárny vãetnû jejích zá-

kladÛ po ukonãení doby její Ïi-

votnosti? Je vymahatelná? A tak

bych mohla klást otázky dál.

Dobfie v‰ichni víme, Ïe i sebelé-

pe napsanou smlouvu lze obejít

a vymahatelnost práva je v na‰í

republice prakticky nemoÏná.

Nejvût‰í devízou na‰eho regionu

je pfiíroda. KaÏd˘ ji obdivuje, je

nadãasová, je to na‰e bohatství.

BohuÏel je ale lehce zranitelná.

KaÏd˘ si pfiedstavme a popfie-

m˘‰lejme, jaká bude s vûtrn˘mi

elektrárnami vysok˘mi jako roz-

hledna na Pradûdu - viz vizuali-

zaci. Vím, Ïe pro nûkteré ani to-

to nejsou dostateãné argumenty.

VE berou v krajinû pouze jako

záleÏitost zvyku ãlovûka na její

nov˘ stav.

Investofii v˘stavby vûtrn˘ch 

elektráren a bohuÏel ani orgány

státní správy nehovofií ani o tom,

Ïe je prokázán negativní vliv

velk˘ch vûtrn˘ch elektráren (dá-

le VVE) na zdraví lidí, ktefií se

dlouhodobûji vyskytují v jejich

blízkosti. Zdravotní problémy

vyvolává zvuk produkovan˘

VVE. Je to jednak zvuk sly‰itel-

n˘, zejména v‰ak infrazvuk (tj.

zvuk o nízké frekvenci - pod 

20 Hz, kter˘ je lidsk˘m uchem

nesly‰iteln˘). Dále pak potíÏe

vyvolávají optické efekty od to-

ãících se listÛ VVE.

Nejãastûj‰ím udávan˘m problé-

mem u osob, které Ïijí v blízkos-

ti VVE, jsou poruchy spánku,

a to jak ve smyslu poruch usíná-

ní, tak i ãastého probouzení. To
Vizualizace
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vede ke zv˘‰ení klidové srdeãní

frekvence, zv˘‰ení krevního tla-

ku, ãast˘m pocitÛm bu‰ení srdce

i provokaci arytmií. Tito lidé,

ktefií pod vlivem úãinkÛ VVE

‰patnû spí, jsou celkovû ménû

v˘konní, jsou psychicky v˘raznû

labilnûj‰í, nesoustfiedûní, ãasto

úzkostní aÏ depresivní, podráÏ-

dûní aÏ agresivní. Zejména v no-

ci popisují mnozí pocity chvûní

ãi tlaku na hrudníku, hlavnû pfii

nádechu. Velmi ãast˘m problé-

mem jsou téÏ bolesti hlavy cha-

rakteru migrény, kdy ãetnost

a intenzita záchvatÛ s dobou na-

rÛstá. Rytmicky se pohybující

stíny od listÛ vrtule vyvolávají

u nûkter˘ch osob pocit závratí,

nejistoty pfii chÛzi, pocity na

zvracení i zvracení samotné -

jedná se o identické potíÏe, které

mívají zejména dûti pfii jízdû au-

tobusem ãi pfii mofiské nemoci.

U osob s epilepsií mohou b˘t vy-

provokovány epileptické zá-

chvaty.

Vibrace ve vnitfiním uchu zpÛso-

bené infrazvukem pfiímo ovliv-

Àují ãinnost mozku a navozují

pocity úzkosti, strachu, hnûvu,

podráÏdûnosti a deprese. Velmi

alarmující je vliv na dûti, které

mají problémy s udrÏením po-

zornosti a s uãením. Zejména

u star‰ích obãanÛ je velmi

ãast˘m problémem pocit huãení,

zvonûní ãi praskání v u‰ích (od-

bornû tinnitus). Citlivost na tyto

negativní vlivy VVE, stejnû jako

ke v‰em jin˘m vlivÛm, je v po-

pulaci rÛzná. Je v‰ak jisté, Ïe ná-

chylnûj‰í jsou star‰í obãané, dûti

a osoby s urãit˘mi specifick˘mi

nemocemi. Napfi. pocity huãení

ãi zvonûní v u‰ích byly popiso-

vány ve studované populaci nad

57 let u 24 %! K intenzivním mi-

grenózním bolestem hlavy jsou

náchylné hlavnû osoby, u kte-

r˘ch se jiÏ pfied touto expozicí

vlivÛm VVE migrény objevova-

ly, a tûch je v populaci kolem 

10 %, závratû udávalo 5 % jinak

zdrav˘ch star‰ích osob. Argu-

ment, Ïe je to relativnû malé pro-

cento osob, nemÛÏe u Ïádného

lékafie obstát. Kdo dokáÏe, ãi si

dovolí vyãíslit, kolik penûz vy-

váÏí nezvladatelné bolesti hlavy

nûkolika osob, kolik stojí klidn˘

spánek, kolik stojí psychická po-

hoda tfieba jen jednoho dítûte?!

Jako minimální, zdÛrazÀuji mi-

nimální bezpeãná vzdálenost je

povaÏována 1,5 míle - tj. 2,3 km

od obydlí. V ãlenitém terénu je

pak minimální bezpeãná vzdále-

nost prodlouÏena na 2 míle - tj. 

3 km. (âerpáno od MUDr. Jana

Malechy - Ordinace pro choroby

srdce, cév a krevního obûhu -

Chomutov.)

Koncepãní materiály a progra-

mové dokumenty Moravsko-

slezského kraje nedoporuãují

pro v˘stavbu vûtrn˘ch elektráren

95 % svého území. RovnûÏ sta-

novisko SdruÏení obcí R˘mafiov-

ska jako celku je pro v˘stavbu

zamítavé. Obce jsou v‰ak samo-

správné a rozhodují podle svého

nejlep‰ího svûdomí. Chci tomu

tak alespoÀ vûfiit. Plnû schvaluji

pfiístup zastupitelÛ obce Tvrd-

kova, ktefií dali pfiednost zdravé-

mu rozumu pfied „penûzi z VE“,

a to si myslím, Ïe v této malé ob-

ci by urãitû vûdûli, jak tyto pení-

ze pouÏít. Klobouk dolÛ pfied ni-

mi!! Vûfiím, Ïe to brzy budu mo-

ci prohlásit o zastupitelích v‰ech

obcí R˘mafiovska.

Eva Machová - starostka obce
Horní Mûsto a pfiedsedkynû
SdruÏení obcí R˘mafiovska

Zajímavost

V pátek 7. bfiezna 2008 uhynula v Zoo Ostrava

stará samice nosoroÏce tuponosého Dinah. 

Dinah se narodila v roce 1970 v rezervaci

Umfolozi v Jihoafrické republice a do na‰í zoo

se dostala pfies zoo ve Dvofie Královém nad

Labem spolu se samce Natalem v roce 1974.

Vûk 38 let je v pfiípadû nosoroÏcÛ vûkem po-

Ïehnan˘m, a proto mÛÏeme fiíct, Ïe nás opusti-

la nosoroÏãí babiãka ãi spí‰e prababiãka. Byla

jedním z nejstar‰ích nosoroÏcÛ chovan˘ch

v zoologick˘ch zahradách na celém svûtû. Ve

volné pfiírodû se nosoroÏci doÏívají zpravidla

v˘raznû krat‰ího vûku. 

Dinah patfiila k "siln˘m roãníkÛm". V sedmde-

sát˘ch letech se totiÏ do Zoo Ostrava dostalo

nûkolik velk˘ch savcÛ a jejich ãas se právû

v tûchto letech ch˘lí ke konci. Ze stafiíkÛ z let

sedmdesát˘ch stále je‰tû Ïijí napfi. samec hro-

cha Honza nebo samec nosoroÏce Natal. 

Pfiíãinou úhynu samice byla s nejvût‰í pravdû-

podobností rakovina. Projevy nemoci zcela od-

povídaly projevÛm zaznamenan˘m u star˘ch

nosoroÏcÛ v jin˘ch zoologick˘ch zahradách,

tedy váhov˘ úbytek v kombinaci s krvav˘mi

v˘toky. Na‰e snaha o léãbu takto starého zvífie-

te jiÏ nemûla a ani nemohla mít reálnou ‰anci

na úspûch.   

V pavilonu nosoroÏcÛ mohou náv‰tûvníci vidût

jiÏ pouze samce Natala, kter˘ je o rok mlad‰í

neÏ uhynulá samice a tedy také jiÏ ve stafiec-

kém vûku. NosoroÏci Ïili od svého pfiíchodu do

ostravské zoo (1974) ve stísnûn˘ch prostorách

b˘valého pavilonu slonÛ a za celou dobu se zde

ani jednou nerozmnoÏili. Z pohledu dne‰ní 

úrovnû znalostí a vûdeck˘ch poznatkÛ o tûchto

zvífiatech je dÛvod, proã se v Ostravû nosoroÏ-

ci nikdy nerozmnoÏovali, zfiejm˘. V dobû, kdy

byli do na‰í zoo pofiízeni, se ale o zákonitostech

reprodukce ani o sociálním chování tûchto ma-

jestátn˘ch a ohroÏen˘ch zvífiat vûdûlo pramálo.

Spí‰e skoro nic. Ze v‰ech 5 Ïijících druhÛ no-

soroÏcÛ jsou totiÏ právû nosoroÏci tuponosí je-

din˘mi, ktefií Ïíjí opravdu vysoce sociálnû a

proces v˘bûru vhodného partnera pro repro-

dukci je u nich velmi sloÏit˘. I proto nemohlo

vést párové drÏení pouh˘ch 2 zvífiat k úspûchu.

A na vût‰í roz‰ífiení stáda se ve starém pavilonu

na stávajícím místû desítky let nedostávalo ne-

jen penûz, ale ani prostoru.

Pavilon z poãátku 60. let dnes pochopitelnû ne-

mÛÏe odpovídat prakticky Ïádnému z pfiísn˘ch

poÏadavkÛ na chov, které jsou na nové expozi-

ce zvífiat v moderních zoo kladeny. Nepo-

ãítáme proto, a jako ãlenové Evropské

a Svûtové asociace zoologick˘ch zahrad 

a akvárií ani nemÛÏeme poãítat, s pofiizením

nové samice do stávajících prostor.  

O teoretickém pofiízení nové skupiny nosoroÏ-

cÛ lze uvaÏovat pouze za pfiedpokladu v˘stav-

by nového pavilonu a celého chovatelského

komplexu. Náklady  na jeho vybudování by se

ale  pohybovaly v fiádech desítek milionÛ ko-

run. Vzhledem k mnoha jin˘m akutním priori-

tám i s ohledem na potfiebu zajistit finance pro

fiadu dal‰ích druhÛ zvífiat i v˘razn˘m zpÛso-

bem zlep‰it sluÏby náv‰tûvníkÛm a modernizo-

vat zastaralou infrastruktutu ostravské zoo, je

tedy obnovení chovu nosoroÏcÛ v Ostravû

v dohledné dobû nereálné.  Proto v pfiípadû ú-

hynu stafiiãkého samce, kter˘ ale mÛÏe nastat

za rok, za 4 roky ãi tfieba za nûkolik mûsícÛ,

plánujeme demolici starého, prostorovû stísnû-

ného a energeticky nesmírnû nároãného pavilo-

nu. Na uvolnûné plo‰e bychom pak rádi vybu-

dovali prostorn˘ v˘bûh pro hrochy obojÏivelné

s tolik chybûjícím venkovním bazénem.

Derlich Stanislav,
oddûlení pro kontakt s vefiejností Zoo Ostrava

V Zoo Ostrava uhynul jeden z nejstar‰ích nosoroÏcÛ
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Dûtsk˘ karneval oãima náv‰tûvníka
V sobotu 23. února jsme se vypravili na tou-

Ïebnû oãekávan˘ karneval s Michalem.

Michal opravdu pfiijel a v‰echny malé dûti

byly nad‰ené a ochotnû s ním pfii vystoupení

spolupracovaly. My dospûlí jsme nechápali,

proã musí Michal opakovanû volat pana zvu-

kafie a Ïádat o pou‰tûní pfiíslu‰ného hudební-

ho doprovodu.

Po pfiedstavení Michal oznámil, Ïe je ocho-

ten se vyfotit se v‰emi dûtmi, i kdyby to tr-

valo tfieba 2 hodiny. Hned se vytvofiila pfied

pódiem dlouhá fronta dûtí a rodiãÛ a fotogra-

fování vypuklo. JenÏe po chvíli do procesu

vstoupili pofiadatelé a Michal oznámil, Ïe

musí sál opustit, protoÏe je pfiipraven dal‰í

program. Dûti byly velmi zklamané, nûkteré

i plakaly.

Díky duchapfiítomnosti doprovodu se na‰e

dûtiãky z domova stihly vyfotit s Michalem

u jeho auta venku. Michal mûl s sebou i ply-

‰ové figurky oblíbeného Franti‰ka, fotogra-

fie s podpisem a cédéãka pro dûti. TûÏko je

v‰ak mohl nabízet nûkde u auta za budovou

SVâ. CoÏ nemohli pofiadatelé umoÏnit to-

muto oblíbenému dûtskému baviãi pokraão-

vat ve fotografování v nûkterém volném pro-

storu v budovû SVâ? I kdyby to bylo ve

vstupním prostoru napfiíklad u schodi‰tû, by-

lo by to jistû lep‰í neÏ venku.

V‰ichni úãastníci dle programu oãekávali, Ïe

po vystoupení Michala zaãne prav˘ karneval

s prÛvodem masek, aby dûti mohly také

pfiedvést, jak jim to slu‰í. Místo toho musely

nadále sedût na Ïidlích dal‰í hodinu a sledo-

vat vystoupení rÛzn˘ch krouÏkÛ SVâ.

Vystoupení byla sice pûkná, ale naprosto ne-

vhodná pro tak malé dûti, které reagovaly po

svém. Nemohly prostû tak dlouho neãinnû

sedût, takÏe pobíhaly po prostorách pfiedsálí

a prvního patra. I vyhlá‰ení nejpûknûj‰ích

masek bylo podivné. Kdy si porota stihla

masky vÛbec prohlédnout, kdyÏ sedûly na

Ïidlích mezi dospûl˘mi a ani jednou spoleã-

nû nepro‰ly sálem?

Koneãnû do‰lo k tanci po dvou hodinách tr-

vání karnevalu. Ov‰em cel˘ sál byl pln˘ Ïid-

lí, takÏe dûti si mûly jít zatancovat pfied pó-

dium. Ani tam v‰ak prostor nemûly, protoÏe

mezi nimi procházeli stále pofiadatelé odná-

‰ející Ïidle. Dûti si poradily a nastûhovaly se

na pódium. Tam si krátce potancovaly na po-

hádkové písniãky a pak se prostû hudba vy-

pnula a byl konec.

Odcházeli jsme opravdu zklamaní, a to nejen

my dospûlí.

Mgr. Alena Horká, DD Janovice u R˘mafiova

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

12. Tepelná poranûní organismu
PÛsobením nepfiirozen˘ch teplotních vlivÛ na dûtské tûlo vzniká jeho

po‰kození celkové (pfiehfiátí, podchlazení) nebo místní (opafieniny, po-

páleniny, omrzliny). Dûtsk˘ organismus obsahuje celkovû vût‰í mnoÏ-

ství vody neÏ dospûl˘, v˘kyvy jeho tûlesné teploty jsou rychlej‰í

a dramatiãtûj‰í. Navíc není dostateãnû vyvinut, pfiedev‰ím u kojencÛ

a batolat, volní zpÛsob kompenzace ztrát tekutin jejich vût‰ím pfiíj-

mem ústy. Nejen z tûchto dÛvodÛ je dí-

tû k teplotnímu rozvratu vnitfiního pro-

stfiedí náchylnûj‰í neÏ dospûl˘ jedinec.

Podchlazení
O podchlazení mluvíme, pokud tûlesná

teplota klesne pod 35° C. Takto pod-

chlazené dítû má ve vhodn˘ch podmín-

kách a pfii správném o‰etfiení nadûji na

rychlé a úplné zotavení. Tûlesná teplota

hraniãní pro pfieÏití je 28° C. Pokud tep-

lota klesá k 26° C, je jiÏ pfieÏití neprav-

dûpodobné.

Pfiíãinou podchlazení b˘vá déletrvající

pobyt v chladném okolním prostfiedí, ke sníÏení tûlesné teploty v˘-

raznû pfiispívá vlhko a zv˘‰ené proudûní vzduchu. âastou pfiíãinou

b˘vá pobyt ve studené vodû.

Podchlazení zpÛsobuje nejãastûji nedostateãné obleãení dítûte, ale také

tûlesné vyãerpání a nedostateãn˘ kalorick˘ pfiíjem pfii vy‰‰í fyzické zá-

tûÏi (horské túry). Svou nepfiíznivou roli mÛÏe sehrát úraz. U star‰ích

dûtí a adolescentÛ se ve stoupající mífie uplatÀuje vliv alkoholu, kter˘

spolu s poruchou vûdomí a v‰emi jejími dÛsledky zpÛsobuje také roz-

‰ífiení periferního cévního fieãi‰tû a zvy‰ování ztrát tûlesného tepla.

Podchlazení se projeví tûmito pfiíznaky: dítû má studenou a bledou
kÛÏi, poãátek pfiíznakÛ mÛÏe provázet tfiesavka. Rychle nastupuje 

únava, malátnost, snaha o fyzick˘ odpoãinek. Pfii v˘znamném po-

klesu tûlesné teploty se objevuje ospalost, apatie aÏ porucha vûdo-
mí, provázená zpomalováním základních Ïivotních funkcí (zpo-

malením tepové frekvence, povrchním pomal˘m d˘cháním).

Hlubok˘ pokles tûlesné teploty vede k zástavû krevního obûhu a d˘-

chání.

První pomoc pfii podchlazení:
- SnaÏte se podchlazené dítû rychle do-

pravit z chladného prostfiedí do závûtfií,

pfiiloÏte na jeho tûlo dal‰í vrstvu odûvu,

pokud to lze, zahfiívejte dítû vlastním

tûlem.

- V terénu neste dítû v náruãí, zabraÀte

mu v chÛzi. Aktivnû nemasírujte po-

vrch jeho tûla, vyplavení chladné krve

z okrajov˘ch ãástí tûla do Ïivotnû dÛle-

Ïit˘ch orgánÛ mÛÏe zpÛsobit zástavu

srdeãní.

- Dítû dopravte do vyhfiáté místnosti,

svléknûte mu mokr˘ a studen˘ odûv,

nahraìte jej such˘m a vyhfiát˘m.

- SnaÏte se fyzikálnû zv˘‰it tûlesnou teplotu dítûte pfiibliÏnû takovou

rychlostí, jakou do‰lo k podchlazení. Dítû zahfiívejte vnitfinû (pokud

nemá poruchu vûdomí) podáním tepl˘ch oslazen˘ch nápojÛ a zevnû

pfiiloÏením vyhfiát˘ch pfiikr˘vek, tepl˘ch obkladÛ. MÛÏete pouÏít

celkovou koupel - z poãáteãní vlaÏné láznû zvy‰ujte teplotu do maxi-

málnû 40 - 43° C. Koupel nesmí dítû vnímat jako nepfiíjemnou.

- Pokud nemá podchlazené dítû poruchu vûdomí, mÛÏete mu podat

ústy rychl˘ zdroj energie - ãokoládu, kostku cukru, su‰enku. Nikdy

nepodávejte alkohol, a to ani v malém mnoÏství.

- Dle závaÏnosti celkového stavu zajistûte odborné o‰etfiení, pfii po-

ruchách vûdomí vÏdy. MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)
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Sport

Desetibojafii bojovali v bílé stopû
V sobotu 23. února se uskuteãnila ‰está disciplína R˘mafiovského

desetiboje - bûh na lyÏích. Rodina Sovi‰ova se pustila do organi-

zace této disciplíny s velk˘m nasazením i pfies skuteãnost, Ïe le-

to‰ní zima byla pofiádnû skoupá na pfiídûl snûhu. Pfiesunuli tuto

disciplínu na lyÏafiskou louku v Nové Vsi a sv˘m nezmûrn˘m úsi-

lím pfiipravili traÈ, kde sníh mizel doslova pfied oãima. V‰ichni zú-

ãastnûní se sklonili pfied jejich snahou a vyslovili podûkování za

perfektní organizaci.

Jako první vyrazili na traÈ muÏi kategorie C, ktefií absolvovali dvû

kola. V napínavém souboji mûl nejvíce sil Ivo Volek, kter˘ zvítû-

zil pfied dvojicí JaroslavÛ - druh˘m Lachnitem a tfietím

Hofmanem.

O kolo víc ãekalo na muÏe kategorie B a zde zvítûzil Josef

Svedoník, kterému jeho osobní servisman pfiipravil skvûle lyÏe.

Druh˘ dobûhl Pavel Koláfi a tfietí Miloslav Slouka.

Poté si na start stouplo profiídlé pole Ïen kategorie A v poãtu ãtyfi

úãastnic a v závûsu za nimi odstartovaly i Ïeny kategorie B. Obû

kategorie absolvovaly dvû kola. V kategorii A jako blesk projela

oba okruhy Katka Koláfiová, druhá skonãila Andrea Továrková

a tfietí Jana Pitorová. V kategorii Ïeny B si pro vítûzství dobrusli-

la Marcela Valová, druhá probûhla cílem Markéta Míãková a tfietí

Eva Sovi‰ová.

Jako poslední odstartovali muÏi kategorie A, které ãekaly ãtyfii 

okruhy. AÏ do poslední chvíle napínav˘ souboj o místa na pomy-

sln˘ch stupních vítûzÛ rozhodl Luká‰ Janáã, za ním dobûhl Ivo

Sovi‰ a tfietí místo vybojoval Karel Toman.

Dal‰í disciplína je na programu jiÏ tuto sobotu 15. bfiezna. Na de-

setibojafie ãeká ãasovû nejnároãnûj‰í disciplína - stolní tenis. V tû-

locviãnû na Národní ulici zasáhnou od 8 hodin do soubojÛ kate-

gorie Ïen A a B a kategorie muÏÛ B, od 12.30 kategorie muÏÛ

A a C.

Celkové pofiadí po ‰esti disciplínách:
1. místo 2. místo 3. místo

MuÏi A Ivo Sovi‰ Jifií Jaro‰ Jan Sázel

MuÏi B Josef Svedoník Miloslav Slouka Pavel Koláfi

MuÏi C Jaroslav Hofman Josef Dfievo Ivo Volek

Îeny A Andrea Továrková Katka Koláfiová Lenka Czedronová

Îeny B Markéta Míãková Alena Jurá‰ová Marcela Valová

V̆ bor R˘mafiovského desetiboje

Hokejisté ukonãili sezónu
Pokraãování finálov˘ch zápasÛ o první

místo okresního pfieboru muÏÛ HC

R˘mafiov x Ice Dogs Krnov probûhlo

v Krnovû 29. února. Hokejisté HC

R˘mafiov po boji prohráli 8:5.

R˘mafiov‰tí nastoupili v minimální pfií-

pustné sestavû pro hru a utkání se vyví-

jelo v jejich prospûch aÏ do poloviny

tfietí tfietiny, kdy se projevila poãetní

pfievaha hráãÛ soupefie. Vcelku lacin˘-

mi góly zvrátili hru ve svÛj prospûch

a srovnali stav zápasÛ na 1:1.

ProtoÏe se finále hrálo na dva vítûzné

zápasy, byl poslední a rozhodující ode-

hrán opût v Krnovû v nedûli 9. bfiezna.

Zde jiÏ nastoupili hráãi HC R˘mafiov

v témûfi kompletní sestavû, ale na hfie to

rozhodnû nebylo znát. Koneãn˘ v˘sle-

dek zápasu 8:2 ve prospûch Ice Dogs

Krnov nebyl pfiedobrazem hry.

Tento v˘sledek urãil pofiadí okresního

pfieboru muÏÛ:

1. Ice Dogs Krnov

2. HC R˘mafiov

3. TS Batex Bruntál

4. TJ Horní Bene‰ov B

5. HC Îraloci Lodûnice

6. HC Lomnice Jifií Slováãek

Koneãné pofiadí R˘mafiovské ligy ledního hokeje 2007/2008
Zápas o 3. místo:

H. Mûsto x Kovo‰rot 5 : 4

Na tfietí místo se pfiekvapivû probojovali ho-

kejisté H. Mûsta, ktefií po celou dobu soutûÏe

pfievádûli rychl˘ a bojov˘ hokej. V̆ sledkem

jsou bronzoví ho‰i.

Finále o 1. místo na dva vítûzné zápasy

zvládli opût loÀ‰tí vítûzové SK Slovan.

SK Slovan x F. Tygfii 1 : 0

F. Tygfii x SK Slovan 5 : 4 (po prodlouÏení)

SK Slovan se stal zaslouÏenû absolutním

vítûzem ligy v sezónû 2007/2008; mûl více

‰tûstí neÏ soupefi. F. Tygfii skonãili na dru-

hém místû, stejnû jako loni. Gen. manaÏer

Ferdinand ·opík byl zpoãátku zklamán,

protoÏe v prÛbûhu soutûÏe útoãili pofiád na

nejvy‰‰í metu, ale nakonec uznal, Ïe se ti-

tul dostal do správn˘ch rukou. ManaÏerÛm

ZdeÀku Prá‰ilovi a Pavlu ·opíkovi dal na

pfií‰tí sezónu nÛÏ na krk. Získají titul, nebo

u druÏstva konãí.

JiÏ teì se tû‰íme na pfií‰tí roãník. Dûkujeme

touto cestou v‰em úãastníkÛm, rozhodãím

a správcÛm zimního stadionu za prÛbûh le-

to‰ní soutûÏe.

V sobotu 8. bfiezna probûhlo slavnostní vy-

hlá‰ení v˘sledkÛ R˘mafiovské ligy ledního

hokeje a pfiedání pohárÛ ve Stfiedisku volné-

ho ãasu se spoleãenskou zábavou. 

Martin Ftáãek

Fota: archiv HC R˘mafiov
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Bojovalo se o tituly „Pfieborník oddílu 2008“
V sobotu 1. 3. 2008 bojovaly závodnice SK Studio Sport a zdraví

R˘mafiov za boufilivého povzbuzování rodiãÛ, babiãek, pfiíbuzn˘ch,

pfiátel a kamarádÛ o tituly pfiebornic oddílu 2008 v SoutûÏním

Aerobic Master Class.

SoutûÏilo se ve tfiech vûkov˘ch kategoriích od 5 do 14 let.

Závodnicím pfiedcviãovaly zku‰ené lektorky a závodnice aerobiku -

Gábina ·opíková, Michaela Mezihoráková a Zuzana Buãková. O v˘-

sledcích rozhodovaly kvalifikované rozhodãí a trenérky aerobiku -

L˘die ·védíková st., L˘die ·védíková ml., Olga âloveãková.

V‰echny závodnice bojovaly ze v‰ech sil a pfiedvedly vynikající

sportovní v˘kony. Cel˘ závod provázelo napûtí a v˘borná soutûÏní

atmosféra, ale pfii vyhla‰ování se pfiece objevily i slziãky zklamání -

snad to pfií‰tû vyjde lépe!

V˘sledková listina

0. kategorie: 5 - 7 let - lektorka Gábina ·opíková
1. Hamplová Jana - pfiebornice oddílu 2008
2. Pallová ·árka

3. Blahu‰ová Katefiina

4. Maceková Dominika

5. StrÏínková Adéla

6. ·ulíková Tereza

1. kategorie: 8 - 10 let - lektorka Michaela Mezihoráková
1. Zapletalová ·árka - pfiebornice oddílu 2008
2. Br‰Èáková Mí‰a

3. Zifãáková Klárka

4. Kuzmíková Barbora

5. âudová ZdeÀka

6. Prokopová Krist˘na

7. Smékalová Simona

8. Gremlicová Natálie

9. Rafajová Adéla

2. kategorie: 11 - 13 let - lektorka - Zuzana Buãková
1. Krywdová Tereza - pfiebornice oddílu 2008
2. Kfienková Markéta

3. ·andová Jana

4. Vopafiilová Petra

5. Sojková Alena

6. Krajcarová Michaela

7. Babãáková Pavlína

8. Machalová Andrea L˘die ·védíková, fieditelka závodu

¤outilová Ivana, DiS. 

739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

Kanceláfi ã. 16 na Palackého ul. ã. 11
(2. patro) - budova Bytermu

Ondfiejov 24, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 524

MùSTSKÉ SLUÎBY R¯MA¤OV, s. r. o.

Provádí:
malífiské
a natûraãské práce,
úklid po práci
je samozfiejmostí.
Cena dohodou.

Kontakt:
Bohumil Mofikovsk˘
tel: 554 21 25 17
nebo 737 24 10 52

Fota: archiv Studia Sport a zdraví R˘mafiov
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Bednáfie dûlil krok od úãasti na mistrovství svûta
Ve dnech 23. a 24. února se v hale Otakara

Jandery v Praze konalo halové mistrovství

republiky v atletice. První den byly na pro-

gramu rozbûhy na 1500 m, v nichÏ se pfied-

stavil také R˘mafiovan Tomá‰ Bednáfi, hájící

barvy SSK Vítkovice.

V prvním rozbûhu bûÏel Michal ·nebergr,

kter˘ se mûl pokou‰et o limit na mistrovství

svûta (3:42). Toho chtûl vyuÏít i Tomá‰

Bednáfi, kter˘ bûÏel také v prvním rozbûhu.

Závod rozbíhal vodiã, kter˘ udrÏoval domlu-

vené tempo a na kilometru v ãase 2:27 od-

stoupil. Do konce tak zb˘valo 500 m a tem-

po pfievzal ·nebergr s Tomá‰em v závûsu.

Meziãasy ukazovaly, Ïe limit by mûl pad-

nout. Do posledního kola bûÏce hnali diváci

s vidinou limitu. Na posledních 100 m do-

cházely ·nebergrovi síly, toho vyuÏil Tomá‰

a na poslední rovince se dostal do ãela, které

udrÏel aÏ do cíle. Po protnutí cílové ãáry

v‰ak pfii‰lo velké zklamání. âas 3:42,34 mlu-

ví za v‰e. Pouh˘ch 34 setin, coÏ se rovná pfii-

bliÏnû jednomu kroku, chybûlo Tomá‰ovi

k úãasti na halovém mistrovství svûta v atle-

tice ve Valencii.

„Je to velké zklamání, na limit jsem urãitû
mûl. BohuÏel to byla poslední ‰ance. Po mist-
rovství âR se uzavírá nominace na mistrov-

ství svûta,“ svûfiil se po závodû Tomá‰

Bednáfi.

Druh˘ den se na start finále 1500 m postavi-

lo devût bûÏcÛ, ktefií bojovali o titul mistra

âR. Od startu diktoval tempo Tomá‰. UÏ po

200 m se na ãele vytvofiilo trio bûÏcÛ, které

spoleãnû bûÏelo do prvního kilometru. Tam

se odpoutali Bednáfi a ·nebergr, mezi kter˘-

mi se mûlo rozhodnout o titulu. Poté, co

Tomá‰ odbûhl na vedoucí pozici 1400

m a ·nebergr se cel˘ závod vezl, nezbyly mu

síly na závûreãn˘ fini‰. Za vítûzem zaostal

o sekundu a dobûhl si tak v ãase 3:49 pro ti-

tul vicemistra âR.

rozhovor
Jsi spokojen˘ s druh˘m místem
na mistrovství republiky?
Abych fiekl pravdu, o titul mnû

ani tak ne‰lo. MÛj cíl na mist-

rovství republiky byl zabûhnout

v rozbûhu limit na mistrovství

svûta, ke kterému jsme to s tre-

nérem smûrovali. To nevy‰lo.

Jinak druhé místo je pûkné a ce-

ním si ho. UÏ na prvním kilo-

metru jsem vûdûl, Ïe nevyhraji,

protoÏe odtáhnout cel˘ závod je

velmi nároãné a ãlovûk, kter˘ se

jen veze, u‰etfií hodnû sil. My-

slím si, Ïe to bylo od ·nebergra

nefér, nechat si to celé odtáh-

nout, mohl pÛlku vzít a v posled-

ním kole jsme si to mohli rozdat

ve fini‰i.

Kde se stala chyba, pfii pokusu
o limit?
Ani nevím. Je tam hodnû kdyby,

ale na to se nehraje. Hlavnû chy-

bûlo ‰tûstí. Doufám, Ïe jsem si

smÛlu vybral teì v hale a v létû

se ke mnû pfiikloní paní ·tûstûna.

Ale na druhou stranu, kdyby mi

nûkdo v prosinci fiekl, Ïe budu 

atakovat limit na mistrovství

svûta, tak bych se mu vysmál. Je

to velk˘ skok, „osobák“ jsem si

zlep‰il o víc jak 5 sekund.

Co bude tv˘m hlavním cílem
v letní sezónû?
Na základû dobrého ãasu v hale,

kter˘ mû fiadí na 22. místo v ev-

ropsk˘ch tabulkách, jsme se

s trenérem domluvili, Ïe se po-

kusíme splnit limit na olympij-

ské hry v Pekingu. Je to velká

v˘zva a ãeká mû hodnû dfiiny.

Jak bude probíhat pfiíprava na
olympiádu?
Od 3. bfiezna mû ãeká tfiít˘denní

soustfiedûní ve Vysok˘ch Tatrách

na ·trbském plese.

TakÏe jede‰ za snûhem?
BohuÏel. Radûji bych byl v Ji-

hoafrické republice, kde je stejná

nadmofiská v˘‰ka jako v Tatrách,

ale 30 stupÀÛ Celsia, je to otázka

financí, které se velmi ‰patnû

shánûjí. Mûsíãní soustfiedûní

v JAR vyjde asi na 60 tisíc, coÏ

je 3x víc neÏ v Tatrách.

Chystá‰ se je‰tû na dal‰í sou-
stfiedûní?
Ano, po Tatrách budu 14 dní tré-

novat v Ostravû a v dubnu odjíÏ-

dím na 3 aÏ 4 t˘dny na reprezen-

taãní soustfiedûní do Melaga

(Italské Alpy), tam uÏ by mûlo

b˘t tepleji (úsmûv). Pak uÏ budu

jen dolaìovat v Ostravû a doma

v R˘mafiovû.

Dûkuji za rozhovor. JiKo

Pavel Ondrá‰ek mistrem âeské republiky
Îák r˘mafiovsk˘ch sportovních

tfiíd Pavel Ondrá‰ek zvítûzil

v závodû Mistrovství âR doros-

tu v bûhu na lyÏích. Po únoro-

vém „zklamání“ z Nového Mûs-

ta na Moravû, kde na tratích

Svûtového poháru pfii‰el v závo-

dû na sedm kilometrÛ klasickou

technikou o bronzovou medaili

o pouh˘ch sedm desetin sekun-

dy, si Pavel spravil chuÈ v Kru‰-

n˘ch horách. Mistrovství âR by-

lo pro nedostatek snûhu pfiesunu-

to z BoÏího Daru do nedalekého

nûmeckého Oberwiesenthalu, na

nároãné tratû, kde spoleãnû tré-

nují Luká‰ Bauer, vítûz celkové

klasifikace Svûtového poháru

2007/08, a Rene Sommerfeld,

jeho nejsilnûj‰í pronásledovatel.

V závodû na deset kilometrÛ vol-

nou technikou s hromadn˘m

startem nedal Pavel Ondrá‰ek

sv˘m soupefiÛm ‰anci. Od páté-

ho kilometru jel ve ãtyfiãlenné

skupince, která se odpoutala od

zbytku sedmdesátihlavého star-

tovního pole. V posledním kopci

Pavel nastoupil k drtivému fini-

‰i, kterému nikdo z jeho soupefiÛ

nestaãil, a dojel si pro svou prv-

ní medaili a mistrovsk˘ titul.

Vedle zlatého Pavla Ondrá‰ka se

neztratili ani dal‰í tfii Ïáci r˘ma-

fiovsk˘ch sportovních tfiíd.

Mlad‰í dorostenci Jan Kodl,

Zdenûk Macháãek a Radim

Keclík se ve v‰ech ãtyfiech mist-

rovsk˘ch závodech pohybovali

v první dvacítce. Jan Kodl se do-

konce pfii sprinterském závodû

âeského poháru v Jablonci nad

Nisou umístil na ‰estém

a Zdenûk Macháãek na osmém

místû.

Chtûl bych klukÛm touto cestou

poblahopfiát k v˘born˘m v˘sled-

kÛm. Vûfiím, Ïe tito závodníci

je‰tû nefiekli své poslední slovo

a Ïe o nich je‰tû usly‰íme. 

Rostislav Sedláãek,
trenér

Foto: archiv Tomá‰e Bednáfie
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 do 16 hodin).

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VVVV ÁÁÁÁ MMMM NNNN AAAA BBBB ÍÍÍÍ ZZZZ ÍÍÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)

**CCHHYYSSTTÁÁTTEE SSEE VV LLÉÉTTùù
NNAA DDOOVVOOLLEENNOOUU
DDOO ZZAAHHRRAANNIIââÍÍ??

**PPOOTT¤¤EEBBUUJJEETTEE
SSII OOSSVVùùÎÎIITT

AANNGGLLIIââTTIINNUU??

**MMÁÁTTEE SSTTRRAACCHH,,
ÎÎEE SSEE NNEEDDOOMMLLUUVVÍÍTTEE??

NNEEVVÁÁHHEEJJTTEE
AA NNAAVV··TTIIVVTTEE

nnaa‰‰ee ppfifieeddpprráázzddnniinnoovvéé
kkuurrzzyy aanngglliiããttiinnyy
pprroo zzaaããáátteeããnnííkkyy
ii mmíírrnnûû ppookkrrooããiilléé

vv tteerrmmíínnuu
11..  44.. - 88.. 77.. 22000088

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZÒ
zaãali jsme jiÏ v bfieznu

âESK¯ JAZYK
(akreditováno MŠMT)
1) administrativní styl
➪ kurz je zamûfien na nejfrekventovanûj‰í útvary administrativního
stylu: úfiední, resp. obchodní dopis, vãetnû e-mailového, komerãní

inzerát, zápis z jednání atd.

➪ pfii nácviku reprodukãních dovedností budou analyzovány auten-
tické texty, úkolem bude najít a opravit pfiípadné nedostatky textu

cena: 1080 Kč/12 hod.

2) aktuální ãesk˘ pravopis
➪ náplní kurzu je ústní a písemná komunikace v ãeském jazyce 
a osvûÏení znalosti ãeské gramatiky

➪ úãastníci kurzu se seznámí s nejãastûj‰ími prohfie‰ky proti normû
spisovné ãe‰tiny

cena: 900 Kč/10 hod.

PŘIPRAVUJEME V DUBNU!
➪ Základní zdravotnick˘ kurz první pomoci
cena: 500 Kč/6 hod.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
VZDĚLÁVACÍ KURZ NEJEN PRO SENIORY

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME BĚHEM CELÉHO ROKU.

TEL: 554 721 150, 554 721 153
INFO: www.gymnaziumrymarov,cz
MAIL: komunitniskola@seznam.cz

SSSSOO·· PPRRIIMMAA,, ss.. rr.. oo..,, SSookkoolloovvsskkáá 2299,,
779955 0011 RR˘̆mmaafifioovv,, tteell..:: 555544 221111 881122

EE--mmaaiill:: ssssoosspprriimmaa..rryymmaarroovv@@sseezznnaamm..cczz
PPfifiiihhlláá‰‰kkyy aa bblliiÏÏ‰‰íí iinnffoorrmmaaccee nnaa:: wwwwww..pprriimmaa..sskkoollnniiwweebb..cczz



Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov tel.: 554 211 577, 608 830 940
www.autolasak.cz, e-mail: autolasak@autolasak.eu

Otevírací doba: Po -  Pá 8.00 -  17.00, So 8.00 -  12.00

·koda Felicia VanPlus 1.9D, r. v.
1998, posilovaã fiízení, manuální
pfievodovka.
Cena: 28 900 Kã plus DPH.

Volkswagen Sharan 1.9TDi, 6míst, r. v.
1997, rádio, posil. fiíz., PC, z. stûraã,
teplomûr, imob., el. okna a zrc., CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 149 900 Kã.

Renault Master 2.5D, 3míst.,
po servise, r. v. 1999, airbag,
posil. fiízení. Cena: 139 900
Kã bez DPH.

Renault Scénic 1.9dCi, servis, 1. maj., 
r. v. 2003, posil. fiíz., z. stûraã, mlhovky,
imob., el. okna a zrcátka, centrál, ABS,
6x airbag. Cena: 199 900 Kã.

·koda Fabia 1.2, âR, servis, r. v.
2005, airbag, CD, rádio, posil. fiíz., 
z. stûraã, imobilizér, dûlená zadní se-
dadla. Cena:169 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, 65 tis. km, ma-
lá spotfieba, r. v. 2000, rádio, cent-
rál, el. pfiední okna, zadní stûraã,
stfie‰ní nosiã. Cena: 79 900 Kã.

Fiat Brava ELX,1.6-16V, r. v. 1995,
airbag, rádio, centrál, imob., el. ok-
na, posil. fiíz., el. zrc., dûlená zadní
sedadla, z. stûraã. Cena: 64 900 Kã.

Peugeot 1007 1.4, r. v. 2007, rádio,
el. okna a zrc., posil. fiíz., el. dovírání
dvefií, dûl. z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 239 900 Kã.

·koda Octavia II,1.9TDI, Ambiente,
servis, r. v. 2005, ASR, rádio, imob., el.
v˘bava, PC, tepl., centrál, CD, ABS,
4x airbag a dal‰í. Cena: 349 900 Kã.

Peugeot 106 1.1i, 5dvéfi., r. v.
1998, airbag, rádio, z. stûraã, taÏ-
né, el. okna, centrál, dûlená zadní
sedadla. Cena: 69 900 Kã.

KLIMA

KLIMA DIGI KLIMA 4X4

DIESEL NAVI
DIESELDIGI KLIMA KLIMA

DIESEL KLIMA

KLIMA

DIESEL
Peugeot 307 Combi, HDI, 79KW, SW,
r. v. 2002, ABS, rádio, imob., el. v˘ba-
va, PC, z. stûraã, centrál dálkov˘, CD,
6x airbag a dal‰í. Cena: 238 900 Kã.

DIESEL

■ 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

Otevírací doba: Po -  Pá 8.00 -  17.00, So 8.00 -  12.00

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

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
plná nádrÏ

Akontace od 0%
4x zimní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

Spotfiebitelské
úvûry

• od 0% akontace

• na v‰echny vozy 

• bez omezení stáfií 

• bez potvrzení pfiíjmÛ

• bez ruãitele

Mitsubishi Carisma 1.6 Jubilee, 76kW,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., tepl., imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
4x airbag. Cena: 169 900 Kã.

KLIMA

Mercedes-Benz ML270CDi, r. v.
2002, navig., automat, ESP, ASR,
kÛÏe, rádio, temp., el. v˘b., centrál,
CD, ABS, 8x air. Cena: 394 900 Kã.

114 kW

Renault Clio 1.2, servis, R. V. 1997,
2x airbag, rádio, zadní stûraã, tónova-
ná skla, manuální pfievodovka, imo-
bilizér, centrál. Cena: 49 900 Kã.

DIESEL

DIESELDIESEL

·koda Fabia 1.2

splátka jiÏ

od 1861 Kã/mûs.
Pfii 60% akontaci na 72 mûsícÛ

CZ

CZ

CZ

Ford Fiesta 1.4 TDCI, r. v. 2004, rá-
dio, imob., posil. fiíz., z. stûraã, el.
okna, dûlená z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 189 900 Kã.

Volkswagen Golf IV, V6, r. v. 2001,
ESP, ASR, rádio, posil. fiíz., PC, 6 rych-
lost., teplomûr, el. v˘bava, centrál,
ABS, 4x airbag. Cena: 219 900 Kã.

4X4 NAJETO 11 TIS. KM

NAJETO 5 TIS. KM

DIGI KLIMA DIGI KLIMA150 kW 170 kW

CZ CZ CZ

CZ

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Audi A4 2.5TDI, Combi, 114 kW, r. v.
2002, ABS, automat, 6x airbag, ESP,
ASR, rádio, PC, telefon, el. v˘bava,
centrál, 6 rychl. Cena: 277 900 Kã.

1. MAJITEL

1. MAJITEL

KLIMA

KLIMA

Hyundai Elantra 2.0, servis, TOP, r. v.
2001, 4x airbag ABS, ASR, rádio, PC,
imob., el. okna, el. zrc., dûlená zadní
sed., centrál. Cena: 143 900 Kã.

Fiat Stilo JTD,85kW, r. v. 2003, rá-
dio, imob., el. okna, posil. fiíz., PC,
el. zrcátka, teplomûr, centrál, ABS,
6x airbag. Cena: 176 900 Kã.

BMW 330CI, 230 PS, TOP, r. v. 2001,
ABS, ASR, CD, rádio, el. okna, PC,
vyhfi. el. zrc., tepl., temp., centrál,
4x airbag. Cena: 294 900 Kã.

1. MAJITEL

DIESEL

DIESEL

1. MAJITEL

TOP STAV

TAŽNÉ

DIGI KLIMA


