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Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Námûstí Míru, 1969 Námûstí Míru, 2007

·kolství

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Co znamená, kdyÏ se fiekne „eko“
Ve stfiedu 30. dubna odpoledne se
r˘mafiovské kino promûnilo v kon-
gresov˘ sál, ve kterém se setkali 
ekologiãtí aktivisté - studenti
Gymnázia R˘mafiov, aby pfiedsta-
vili své ekologické projekty a fil-
mové projekce zamûfiené na ‰etfie-
ní energií, tfiídûní odpadu nebo 
oãistu pfiírody od nahromadûného
nepofiádku. Hlavními iniciátory

akce byly Pavlína DoleÏelová
a Kamila H˘Ïová, uãitelky v˘tvar-
né v˘chovy na gymnáziu, které se
zároveÀ podílely na v˘robû eko-
kost˘mÛ pro módní pfiehlídky me-
zi jednotliv˘mi prezentacemi, kte-
r˘ch bylo úctyhodn˘ch dvaaãtyfii-
cet. Uãitel ·tefan Jano‰Èák zaji‰Èo-
val choreografii ekokonference
a Marie Novotná spolupracovala

se studenty na pfiípravû vlastních
prezentací.
V úvodu asi dvouhodinové pfie-
hlídky ekologick˘ch aktivit stu-
dentÛ r˘mafiovského gymnázia si
diváci poslechli netradiãní ekohu-
dební vystoupení primánÛ pod ve-
dením Libora Martiníka. Celá ak-
ce podpofiila snahu o prohloubení
znalostí studentÛ v rámci ekolo-

gické v˘uky. Závûr patfiil ‰esti uãi-
telÛm, ktefií se prezentovali se
svou módní ekokolekcí a sklidili
zaslouÏenû nejvût‰í aplaus. Gym-
názium chce podle slov jedné
z patronek tohoto projektu Kamily
H˘Ïové pfiedstavit svou ekokonfe-
renci i za hranicemi R˘mafiovska.
O termínu a místû se zatím jedná. 

JiKo

Emila Medková a Vilém Reichmann - vrchol surrealismu ve v˘tvarné fotografii
JiÏ nûkolikrát jsme zdÛraznili, Ïe
povaÏujeme za svou povinnost ne-
podléhat nevkusu a pfiivádût do
R˘mafiova i velké v˘stavy, které

zdobí témûfi v˘hradnû jen prostory
pfiedních na‰ich i evropsk˘ch ga-
lerií, a nabízet vám v‰echny dne‰-
ní i star‰í Ïánry umûleckého

Parnasu. PakliÏe se upfiímnû snaÏí-
me jiÏ 16 let z na‰eho úmyslu ne-
slevit, pak právû nynûj‰í instalace
patfií k tûm nejcennûj‰ím. Oba sur-

realisté jsou si stylovû velmi blízcí
a pfiedstavují ‰piãku zlatého fondu
na‰í i evropské fotografie.
Emilie Medková se narodila 
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Aktuálnû z mûsta

19. 11. 1928 v Ústí nad Orlicí v ro-
dinû TláskalÛ a posléze se vyuãila
‰vadlenou. Rodina se záhy pfiestû-
hovala do Prahy, která se jí stala
navÏdy domovem. Pak pfii‰el pro-
tektorát a fotografická ‰kola u v˘-
znamného profesora Jana Ehma.
Neminulo ji ani totální nasazení,
na‰tûstí v barrandovské filmové la-
boratofii. Pfieru‰enou ‰kolu ukonãi-
la po osvobození roku 1947 a stala
se profesionální fotografkou.
Krásná, chytrá a nadaná mladá Ïe-
na neunikla pozornosti jednadva-
cetiletého v˘tvarníka Mikulá‰e
Medka, syna známého legionáfi-
ského generála i spisovatele Ru-
dolfa Medka a vnuka obdivované-
ho impresionisty Antonína Slavíã-
ka. Jeho bratra Ivana jistû znáte ja-
ko v˘znamného publicistu a je‰tû
nedávno rozváÏného ‰éfa kancelá-
fie prezidenta Havla. Roku 1951 se
umûleãtí partnefii vzali, patfiili k so-
bû, jiÏ dfiíve spolu vytváfieli cykly
komponovan˘ch fotografií. Me-
dek, uznávan˘ malífi a originální
tvÛrce odu‰evnûl˘ch olejÛ, si do-
kázal navzdory dobû uchovat na-
prostou nezávislost, aãkoli vyslo-
vení termínu moderní umûní vyvo-
lávalo tehdy kopfiivku u stranic-
k˘ch funkcionáfiÛ. Není tûÏké si
pfiedstavit, co to pro rodinu zname-
nalo kromû ‰edesát˘ch let.
Emila Medková se po narození
dcery zaãala opût velmi intenzivnû
zab˘vat v˘tvarnou fotografií 
a umûlecká úroveÀ manÏelÛ se
zcela vyrovnala. Hlubok˘ vztah
mezi partnery naznaãuje mladá
manÏelka dominující mnoha Med-
kov˘m plátnÛm. Oba se navzájem
silnû ovlivnili a inspirovali. Jejich
ateliérem pro‰ly v ‰edesát˘ch le-
tech s úctou velké osobnosti na‰í
i svûtové umûlecké obce.
Tragick˘m byl rok 1973. ManÏe-
lova cukrovka se natolik zhor‰ila,

Ïe Ïena opustila zamûstnání, aby
o nûj peãovala. Mikulá‰ Medek 
umírá krátce po operaci v srpnu
následujícího roku. Autorka se no-
fií do práce, chce oslabit bolest, ale
smÛla se lepí vdovû na paty. Roku
1981 jí ochrne leviãka a naãas na
umûní rezignuje. Pak se s elánem
a nov˘mi nápady k surrealistické
fotografii vrací a nastává bohuÏel
jiÏ krátké, pfiesto nesmírnû plodné
období. Fotografuje z vnitfiního
popudu, nechce na sv˘ch zábûrech
vydûlat, nepublikuje a nemá zá-
jem o v˘stavy sv˘ch prací, cizina
v‰ak její dílo prezentuje. Umírá
pfiedãasnû 19. záfií 1985. U nás vy-
chází jedin˘ nekrolog, za hranice-
mi stovky, reÏim nevidí za hranici
sorely. K novému Ïivotu se její dí-
lo probouzí 1989 a plní nejvût‰í
galerie.
O generaci star‰í absolvent archi-
tektury na VUT Vilém Reich-
mann se narodil 25. 4. 1908 ve
starobrnûnské nûmecké rodinû. Je
osobností sice ko‰atûj‰í, ale ãlovû-
kem stejné krve, stejného umûlec-
kého názoru, velmi blízkého my‰-
lení a stejn˘ch kvalit jako Emila
Medková. Pokud nejsme skuteã-
n˘mi znalci, stûÏí nûkdy bez pod-
pisu oddûlit od sebe práce obou
autorÛ. Pfies studia, jeÏ sice vyÏa-
dují v˘tvarn˘ cit, byl vzdûlan˘
Reichmann ve své umûlecké ãin-
nosti samouk. Je autorem fiady
skvûl˘ch kreseb ãi akvarelÛ, ver‰Û
a také karikatur, vtipn˘ch moralit,
jeÏ podepisoval pfiezdívkou JAP-
PY. První vtipy uvefiejnil jiÏ dvaa-
dvacetilet˘ roku 1930, pfieÏil s ni-
mi válku, padesátá léta, ale nikoli
srpen 1968. V moudrém a pfiitaÏli-
vém autorovû humoru hledali bdû-
lí okupanti s ostraÏit˘mi komunis-
ty protireÏimní ostny.
První fotografie vytvofiil Reich-
mann v období 1930-40. Soustfie-

dil se na zábûry, jeÏ nacházel na
sv˘ch nekoneãn˘ch toulkách po
Brnû a okolí. Tolerantní antinacis-
ta mohl zÛstat. âe‰tí umûleãtí pfiá-
telé jej krátce po roce 1945 pfiijali
do známé brnûnské postsurrealis-
tické skupiny RA. Vznikly první
známé cykly Ranûné mûsto,
Metamorfózy ad. Po tûÏk˘ch pa-
desát˘ch letech nastala doslova
exploze ve v‰ech oblastech tvofie-
ní, jedni se vracejí, dal‰í nalezli
prostor teprve nyní. Roku 1963
bychom jej na‰li v olomoucké v˘-
tvarné skupinû DOFO. Autor na-
chází kouzlo nejrÛznûj‰ích pfiírod-
ních i umûl˘ch materiálÛ. Zvût‰uje
je, negativy pak dokresluje, kom-
binuje kresbu s frotáÏí ãi fotogra-
my a vytváfií tak originální snímky
naz˘vané grafogramy.
Sedmdesátá léta, nakva‰en˘ nezá-
jem oficiální kritiky vûrné ideolo-
gické uniformû: jakápak ‰pinavá
zákoutí, olej v louÏi, rozbité pan-
ny, ba dokonce bufiinky, vÏdyÈ já-
sáme na spartakiádách ohlu‰eni
Davidov˘mi v˘potky a budujeme
od A‰e po âiernou krásnû stejné
socialistické paneláky a ti pitomí
umûlci to naschvál nechtûjí vidût.
TakÏe doma se mlãí - ale cizina si
noblesního, kultivovaného a ost˘-
chavého Reichmanna váÏí a obdi-

vuje jej. Zaãala mu tûÏká léta, ne-
ní ãlenem Ïádného stranou a vlá-
dou podporovaného svazu v˘tvar-
níkÛ. Nic jej ale nemÛÏe zastavit,
nehledá smysl fotografické tvorby,
ale Ïe musí tvofiit stejnû, jako mu-
sí Ïít. Tisknutí spou‰tû je mu stej-
nû dÛleÏit˘m Ïivotním projevem
jako d˘chání. Spolu se Sudkem,
·t˘rsk˘m, Medkovou a dal‰ími
v˘tvarníky rozvíjí tvorbu ve vnitfi-
nû propojen˘ch souborech. Dál se
zab˘vá experimenty s materiály
a kompozicemi. Jen krátce se mÛ-
Ïe opût svobodnû nadechnout na
podzim 1989, umírá 15. ãervna
1991. Jeho dílo s prácemi manÏe-
lÛ Medkov˘ch patfií k tomu nej-
lep‰ímu, co bylo vytvofieno v na-
‰em umûleckém prostoru. Reich-
mann získal vysokou váhu na na-
‰em kontinentu i za Velkou louÏí.
Muzeum a galerie dûkují za po-
moc panu Jindfiichu ·treitovi, za
zapÛjãení snímkÛ z jeho sbírky
a získání dal‰ích prací od soukro-
m˘ch sbûratelÛ umûní a dûdicÛ
Viléma Reichmanna. Dílo obou
na‰ich mistrÛ camery obscury ne-
ztratilo nic na svém v˘znamu ani
dnes, léta poté, co se roze‰li s po-
zemsk˘m Ïivotem. V̆ stava je 
ukázkou, jak se staví pomníky. 

Jifií Karel

Radní schválili pfiíspûvky na kulturu a zájmové aktivity
V pondûlí 21. dubna se uskuteãnilo zasedání
Rady mûsta R˘mafiova, na kterém radní pfii-
jali celkem ‰estadevadesát usnesení, z nichÏ
sedmadvacet mûlo charakter doporuãení pro
jednání zastupitelstva mûsta. PfieváÏnou ãást
usnesení tvofiily bytové a majetkové záleÏi-
tosti.
Rada schválila zvefiejnûní nabídky pronájmu
a prodeje budovy b˘valého dûtského oddûle-
ní v areálu nemocnice v R˘mafiovû, schváli-
la zprávu o hospodafiení spoleãnosti Teplo
R˘mafiov, s. r. o., za rok 2007 a zprávu 
o osadních v˘borech v místních ãástech
Janovice, Ondfiejov a Stránské.
Radní vzali na vûdomí aktuální informace

o postupu zpracování projektÛ v Integrova-
ném dokumentu k 15. dubnu 2008. Materiál
je dle dohod zastupitelÛ prÛbûÏnû aktualizo-
ván a kdykoli k dispozici na internetové 
adrese www.rymarov.cz. Stav pfiipravenosti
a dal‰í podstatné informace jsou doplnûny.
U dohodnut˘ch Ïádostí (námûstí Míru,
Dukelská atd.) je se zástupci politick˘ch
stran pfiedjednáno lobování, pfiípadnû se 
bude muset stanovit priorita - podávání Ïá-
dostí v prvních a následujících v˘zvách, aby
si Ïádosti v jedné v˘zvû vzájemnû nekonku-
rovaly.
Místní akãní skupina (MAS) R˘mafiovsko,
o. p. s., sloÏená ze 14 obcí, 16 podnikatel-

sk˘ch a dal‰ích subjektÛ, uspûla v Ïádosti
o podporu z programu Leader. Znamená to,
Ïe po dobu ‰esti let bude na R˘mafiovsko
proudit cca 8 - 10 mil. Kã roãnû na projekty,
na kter˘ch se v regionu zúãastnûné subjekty
dohodnou, vãetnû technického a personální-
ho zaji‰tûní. Mûstu se bezpochyby podafií
prosadit nûkteré svoje zámûry a financovat
je z Leaderu. MoÏn˘ch fie‰ení je mnoho, pfie-
sto je nutno respektovat pravidla seriózní
vzájemné spolupráce, tedy upfiednostÀovat
spoleãná témata. Jako první ãásteãnû projed-
nan˘ zámûr lze uvést spoleãné vybavení za-
hrad ve ‰kolkách regionu a plochy pro free-
style v R˘mafiovû.
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Od 1. kvûtna platí nová pravidla pro hospodafiení s byty
Rada mûsta na svém zasedání 21. dubna
2008 pfiijetím usnesení ã. 1517/24/08 schvá-
lila zmûnu Pravidel pro hospodafiení s byty.
Zmûna se t˘ká úãasti uchazeãÛ na draÏbû by-
tÛ (smluvní nájemné) - novû bude z úãasti na
draÏbû vylouãen také ten uchazeã, kter˘ byl
v posledních dvou letech nájemcem bytu ve
vlastnictví mûsta a po dobu nájmu se opako-
vanû dopou‰tûl poru‰ování nájemní smlouvy.

Dále se zmûna t˘ká uchazeãÛ zafiazen˘ch do
pofiadníku na pfiidûlení bytu. Podle pfiedcho-
zích pravidel uchazeã zafiazen˘ do pofiadníku
pro dan˘ rok, kter˘ písemnû ãi ústnû do pro-
tokolu odmítl dvû nabídky na pronájem pfii-
mûfieného bytu, byl vyfiazen z pofiadníku pro
dan˘ rok. Toto ustanovení uchazeãi obcháze-
li tím, Ïe na nabídky vÛbec nereagovali.
Ustanovení se pak v praxi neuplatÀovalo.

Podle pravidel platn˘ch od 1. 5. 2008 ucha-
zeãi, kter˘ bez váÏn˘ch dÛvodÛ písemnû ãi
ústnû do protokolu odmítne nebo nebude re-
agovat bûhem roku na sedm nabídek, bude
v pfiípadû jeho zájmu o zafiazení do pofiadní-
ku na pfiidûlení bytu v následujícím kalen-
dáfiním roce sníÏeno jeho bodové hodnocení
o 5 bodÛ. 

Ing. Lenka Vavfiiãková

Finanãní pfiíspûvky
Îádosti o pfiíspûvek z rozpoãtu mûsta

Rada mûsta schválila poskytnutí dotací
v rámci ProgramÛ pro podporu kulturních,

spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit v R˘ma-
fiovû v celkové v˘‰i 125 000 Kã.

Podle pravidel ProgramÛ podpory kulturních,
spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit v R˘ma-
fiovû schválen˘ch Radou mûsta R˘mafiova 
usnesením 1570/36/04 ze dne 6. 12. 2004 mû-
ly moÏnost podat Ïádost o dotaci subjekty, kte-
ré mají ve sv˘ch stanovách jako jednu z hlav-
ních ãinností provozování kulturních, spole-
ãensk˘ch a zájmov˘ch ãinností. Termín podá-
ní pfiihlá‰ek byl do 31. bfiezna 2008. Seznam
ÏadatelÛ, ktefií získali pfiíspûvek, viz v tabulce.
Rada mûsta dále schválila poskytnutí pfiís-
pûvku Základní ‰kole R˘mafiov na Jelínkovû
ulici ve v˘‰i 5 000 Kã na zájezd na atletick˘
mítink Zlatá tretra 2008, kter˘ se bude konat
v Ostravû.
Radní dále schválili poskytnutí pfiíspûvku
Obãanskému sdruÏení Stránské ve v˘‰i 
20 000 Kã na realizaci projektu „Pfiíbûh lesÛ
a lidí R˘mafiovska“.
Rada mûsta schválila poskytnutí finanãních
pfiíspûvkÛ i tûmto nestátním organizacím:
- Místní skupinû âeského âerveného kfiíÏe

v R˘mafiovû ve v˘‰i 13 200 Kã;
- Svazu tûlesnû postiÏen˘ch, místní skupinû

R˘mafiov, ve v˘‰i 19 400 Kã;
- Centru pro zdravotnû postiÏené Moravsko-

slezského kraje, deta‰ovanému pracovi‰ti
Bruntál, ve v˘‰i 5 000 Kã;

- Spoleãenství RomÛ na Moravû, o. p. s., ve
v˘‰i 12 000 Kã;

- Kontaktnímu a poradenskému místu pro
drogovû závislé pfii oblastní charitû Uniãov
ve v˘‰i 2 000 Kã.
Z podkladÛ MûÚ R˘mafiov zpracoval JiKo

Zastupitelstvo vydalo územní plán mûsta
V úter˘ 29. dubna se v sále základní umûlec-
ké ‰koly uskuteãnilo mimofiádné zasedání
zastupitelstva mûsta. Hlavním bodem pro-
gramu jednání byl územní plán mûsta
R˘mafiova, dále ãerpání rezervy rozpoãtu
mûsta na projekty, na které mûsto úspû‰nû
Ïádalo o dotaci a které pfiitom nebyly obsa-
Ïeny ve schváleném rozpoãtu, a dále spolu-
úãast mûsta na financování projektu Pû‰í ko-
munikace a cyklostezky na Opavské ulici
v R˘mafiovû-Janovicích.
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor stavební úfiad,
jako úfiad územního plánování v pfienesené
pÛsobnosti (dále jen pofiizovatel) dle ust. § 6
odst. 1 a § 54 odst. 1 zák. ã. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním úfiadu
(stavební zákon), pfiedloÏil na mimofiádném

zasedání zastupitelstva návrh na vydání 
územního plánu. Návrh je zpracován pofiizo-
vatelem dle ust. § 53 odst. 4 a 5 stavební-
ho zákona a dle pfiílohy ã. 7 k vyhlá‰ce 
ã. 500/2006 Sb., o územnûanalytick˘ch pod-
kladech, územnûplánovací dokumentaci
a zpÛsobu evidence územnûplánovací ãin-
nosti. Obsahuje textovou a grafickou ãást
a odÛvodnûní.
Zastupitelé vydali Územní plán mûsta
R˘mafiova a zru‰ili Obecnû závaznou vyhlá‰-
kou mûsta R˘mafiova ã. 02/2008 platnost
Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 27/1994, o zá-
vazn˘ch ãástech územního plánu sídelního
útvaru R˘mafiov, ve znûní obecnû závazn˘ch
vyhlá‰ek ã. 34/1995, 53/1998, 70/2002,
71/2002, 03/2003, 05/2003 a 01/2006.

Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta R˘mafiova
ã. 02/2008 nab˘vá úãinnosti 17. kvûtna
2008. S úpln˘m znûním Územního plánu
mûsta R˘mafiova se mohou pfiípadní zájemci
seznámit na internetové adrese www.ryma-
rov.cz v sekci Hlavní nabídka - Územní plán
mûsta.
Starosta mûsta Petr Klouda pfiedloÏil zastupi-
telÛm informaci o ãerpání rezervy rozpoãtu
na investice mûsta. Ve schváleném rozpoãtu
mûsta na rok 2008 je urãena rezerva na spo-
luúãast mûsta na projektech, na které bude
mûsto podávat Ïádosti o dotace v prÛbûhu ro-
ku. Schválená ãástka ãiní necel˘ch 5,4 mil.
Kã. V souãasné dobû byly schváleny dotace
na tyto akce, které nejsou obsaÏeny v rozpo-
ãtu mûsta:
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* V̆ sledná cena je oproti schválenému roz-
poãtu nav˘‰ená o 1 275 tis. Kã.
** Spoluúãast by mohly a logicky mûly pfies
mûstsk˘ rozpoãet (zv˘‰ené nájemné nebo
smluvní sdruÏení finanãních prostfiedkÛ)
spolufinancovat Mûstské sluÏby R˘mafiov, 
s. r. o. Zafiízení bude slouÏit v˘hradnû jim
k zefektivnûní sbûru a nakládání s odpady

a bude ‰etfiit jejich vlastní investiãní a pro-
vozní náklady.
V nejbliÏ‰ím období se mûsto dozví v˘sled-
ky úspû‰nosti dal‰ích podan˘ch Ïádostí o vy-
sok˘ch objemech spoluúãasti a také se stano-
ví nebo upfiesní harmonogramy pfiedpokláda-
ného ãerpání spoluúãasti na stavbách. Do
ãervnového zasedání zastupitelstva bude

mûsto muset problém pfiedjednat a pfiípadnû
pfiijmout opatfiení (napfiíklad úvûr pro mûsto,
pÛjãka, mezipoloÏkové pfievody atd.) podle
v˘sledn˘ch dopadÛ do rozpoãtu mûsta.
Zastupitelé vzali informaci o ãerpání rezervy
rozpoãtu na investice mûsta na vûdomí.
Tfietím projednávan˘m bodem jednání mimo-
fiádného zastupitelstva byla spoluúãast mûsta
na financování stavby Pû‰í komunikace
a cyklostezky na Opavské ulici v R˘mafiovû-
Janovicích ve v˘‰i 1 396 tis. Kã. Integrova-
n˘m dokumentem mûsta R˘mafiova byla tato
stavba schválena k realizaci s prioritou 1.
V souãasné dobû odbor Ïivotního prostfiedí
a regionálního rozvoje pfiipravuje Ïádost
o dotaci na tento projekt z prostfiedkÛ
Regionálního operaãního programu Morav-
skoslezsko. Z celkov˘ch nákladÛ stavby 
18 615 tis. Kã by dle podmínek uvedeného
Operaãního programu ãinila dotace 17 219 tis.
Kã (92,5 %), spoluúãast mûsta pak 1 396 tis.
Kã. Zastupitelstvo mûsta schválilo spoluúãast
na financování této stavby.

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo

Jedna paní povídala ...
V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ
a zab˘váme se i citliv˘mi tématy, jeÏ se stá-
vají náplní hovorÛ na ulici ãi v hospodû
a jsou podle sv˘ch mluvãích nedostateãnû
fie‰eny. Rubrika by mûla slouÏit tomu, aby
byly problémy obãanÛ, které nejsou docenû-
ny, znovu otevírány.
Nebudeme se bránit ani anonymním podnû-

tÛm, ov‰em za dodrÏení jist˘ch pravidel.
Budeme pracovat pouze s anonymy, které
budou slu‰né, neuráÏející, nevulgární, nebu-
dou poru‰ovat tiskov˘ zákon a budou v sou-
ladu se ctí, morálkou a dÛstojností.
âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpra-
covávat a fie‰it s pfiíslu‰n˘mi kompetentními
a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou

mûsta. Pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány
prostfiednictvím e-mailu: rymhor@seznam.cz
nebo na adresu redakce OkruÏní 10, 795 01
R˘mafiov, pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do
schránky redakce u vchodu do Stfiediska vol-
ného ãasu.
Dal‰í pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Erna: disco club nebo pochybná ubytovna?
Pane starosto, proã mûsto nefie‰í problémy s Ernou?
V dotazu není pfiesnû specifiková-
no, o jaké problémy jde. Troufám
si je ale uhodnout a vyjádfiit k nim
svÛj vlastní názor. Do Erny
a pravdûpodobnû i do dal‰ích ob-
dobn˘ch objektÛ ve mûstû, které
nejsou ve vlastnictví mûsta, jsou
jejich provozovateli „lákáni“
a zde ochotnû „ubytováváni“ ne-
pfiizpÛsobiví obãané ze v‰ech
koutÛ republiky. Ti zde pfieÏívají.
Snahu najít si práci a zaãlenit se
do Ïivota spoleãnosti zjevnû ne-
mají i pfiesto, Ïe jsou v nûkter˘ch
ãinnostech velmi pracovití. K vy-
lep‰ení svojí Ïivotní úrovnû, vydr-
Ïované sociálními dávkami, si po-
máhají sbûrem a krádeÏemi kovÛ
a v‰eho dal‰ího vyuÏitelného to-
varu. Mají navíc vynikající schop-
nost pfiitahovat do mûsta dal‰í
a dal‰í ãleny své komunity.
Jejich hlavním úkolem ale je pfii-
ná‰et sv˘m dobrodincÛm, tj. napfi.
provozovatelÛm Erny a podob-
n˘m, tuãné mûsíãní nájemné
a platby za sluÏby spojené s byd-
lením. Tito provozovatelé jim vy-
staví doklad, kter˘ podle pravidel
zákona proplatí sociální odbor na

na‰em mûstském úfiadu. Zkrátka -
provozovatelé Erny a podobn˘ch
zafiízení „podnikají“ (nutno dodat,
Ïe legálním) stylem: ubytují bez-
domovce, za které náklady za 
ubytování pfies mûstsk˘ rozpoãet
zaplatí stát - obloÏnost jejich „ho-
telÛ“ je stoprocentní - zisk maxi-
mální.
Morální aspekty tohoto druhu
podnikání radûji nehodnotím.
Myslím si, Ïe teì mohu klidnû
psát v mnoÏném ãísle, to znamená
i za ostatní zastupitele, Ïe mûsto,
resp. zastupitelé mûsta s tímto sta-
vem kromû vznikl˘ch problémÛ
nemají nic spoleãného a distancu-
jí se od nûj. Tento zpÛsob „podni-
kání“ odmítají a zastupitelÛm to
stejnû jako pfieváÏné vût‰inû obãa-
nÛ zpÛsobuje jen problémy.
Ubytovaní obãané vût‰inou ne-
jsou ve mûstû pfiihlá‰eni k trvalé-
mu pobytu, mûsto na nû nedostá-
vá ze státní pokladny odpovídají-
cí daÀové pfiíjmy. Neplatí za od-
pady (a Ïe jich nadûlají), mûsto na
jejich resocializaci nemá specia-
listy a zjevnû vynaloÏí v budouc-
nu na tyto ãinnosti nemalé pro-

stfiedky. Problémy podobného rá-
zu jsme dosud ve mûstû vlastnû
neznali. Toto zainteresovaní
„podnikatelé“ samozfiejmû nefie‰í.
Na mûsto, klidn˘ a spokojen˘ Ïi-
vot v nûm a spoluobãany ohledy
neberou. KaÏdá koruna je jim
dobrá, nic dal‰ího je nezajímá.
VÏdyÈ „pomáhají“ jin˘m v nouzi.
Mûsto nemá úãinné zákonné
moÏnosti, jak tento zpÛsob „pod-
nikání“ regulovat. Zastupitelé by-
li dokonce pfiipraveni Ernu vy-

koupit v dobû, kdyÏ se dostala
z dÛvodÛ zadluÏenosti majitele do
nedobrovolné draÏby. BohuÏel
majitel pfied draÏbou dluh splatil,
a mûsto tak zámûr nemohlo usku-
teãnit. Mûstu a obãanÛm zb˘vá
strpût „doprovodné“ jevy tohoto
druhu „podnikání“ a doufat v to,
Ïe se ve mûstû a regionu nebude
dále toto „podnikání“ rozvíjet na-
místo jin˘ch a Ïe se snad nûkdy
v budoucnu situace zmûní k lep‰í-
mu. Ing. Petr Klouda, starosta

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Mûsto získalo dotaci ministerstva financí na rekonstrukci matefiské ‰koly
V R˘mafiovû jsou v souãasné dobû
v provozu ãtyfii matefiské ‰koly s cel-
kovou kapacitou 222 dûtí, v‰echna
místa jsou beze zbytku naplnûna.
Jedna ze ‰kolek, M· Revoluãní 24, fie-
‰í problém ze strany orgánÛ ‰kolní in-
spekce a hygieny, které souãasn˘
provoz M· ve stávající budovû hodno-
tí jako nevyhovující.
Jako nejlep‰í fie‰ení se jeví pfiesun
provozu matefiské ‰koly do budo-
vy na ul. Jelínkova 3, která do ro-
ku 2005 slouÏila jako ‰kolní dru-
Ïina a v souãasné dobû se nevyu-
Ïívá. Kapacita matefiské ‰koly ne-
bude nav˘‰ena, ale M· získá kva-
litní prostory odpovídající souãas-
né legislativû.
Vzhledem k tomu, Ïe objekt byl
v minulosti uÏíván k jin˘m úãe-
lÛm (dûtská druÏina), je nutno jej
pro uvaÏovan˘ zámûr (matefiskou
‰kolku) upravit jak dispoziãnû,
tak technicky. Jedná se zejména
o úpravu stávajících a vytvofiení
nov˘ch prostor v objektu, nové
rozvody kanalizace, vodovodu
a elektroinstalací, nové plynovod-
ní, vodovodní a kanalizaãní pfií-
pojky a systém vytápûní. Objekt
bude dispoziãnû rozdûlen na 

nûkolik samostatn˘ch úsekÛ. 
V 1. PP bude situována varna (ku-
chyÀ) se v‰emi potfiebn˘mi skla-
dy, umyvárnami a pfiípravnami.
Zásobování kuchynû je fie‰eno sa-
mostatn˘m vstupem z úrovnû te-
rénu. RovnûÏ zde bude ‰atna a so-
ciální zafiízení pro zamûstnance
pracující v kuchyni a úklidová
místnost. Souãástí 1. PP bude no-
vû navrÏená plynová kotelna,
s ãímÏ souvisí vybudování nové
plynovodní pfiípojky. Doprava jí-
del z kuchynû v 1. PP do v˘dejen
jídla v 1. a 2. NP bude umoÏnûna
novû navrÏen˘m mal˘m náklad-
ním v˘tahem.
V 1. a 2. NP budou zfiízena dvû
samostatná oddûlení, kaÏdé pro 
24 dûtí. Souãástí kaÏdého oddûle-
ní bude ‰atna pro dûti a samostat-
ná ‰atna pro uãitele, rovnûÏ oddû-
lené sociální zafiízení pro dûti 
a uãitele a úklidová místnost.
Hlavní místností kaÏdého oddûle-
ní bude herna - lehárna napojená
na v˘dej jídla pro dûti a sklad le-
hátek.
3. NP - plánované zfiízení klubov-
ny pro krouÏky a jiné aktivity se
pro nedostatek finanãních pro-

stfiedkÛ realizovat nebude. Pro 
eventuální dokonãení jsou do to-
hoto patra pouze vyvedeny rozvo-
dy ústfiedního topení, vody, elekt-
fiiny, kanalizace a vymûnûna ok-
na. PÛdiãka nad 3. NP nebude vy-
uÏívána.
Stavební úpravy objektu se budou
t˘kat pfiedev‰ím interiéru objektu.
Architektonick˘ ráz objektu zÛ-
stane zachován, dojde pouze k nû-
kolika úpravám: 1. v˘mûna stáva-
jících oken za nová, stejnû ãlenû-
ná a osazení nov˘ch mal˘ch oken
do WC v minulosti zazdûn˘ch, 
2. oprava fasády v místû po‰koze-
ní a stavebních zásahÛ do fasády,
3. vytvofiení nov˘ch vik˘fiÛ v pod-

kroví 3. NP.
Rekonstrukce Matefiské ‰koly
R˘mafiov, Jelínkova 3, okres
Bruntál byla zahájena v lednu 
t. r., dokonãena bude do konce 
r. 2008 zejména díky dotaci
Ministerstva financí âR ve v˘‰i
cca 7,5 mil. Kã.
Po rekonstrukci bude budova vy-
uÏita jako moderní matefiská ‰ko-
la, plnû odpovídající v‰em pfií-
slu‰n˘m právním pfiedpisÛm.
Objekt bude slouÏit pro dvû oddû-
lení matefiské ‰koly, celkovû pro
48 dûtí v pfied‰kolním vzdûlávání. 

Hana Pavlásková
z podkladÛ odboru ÎPaRR

Mûstská knihovna R˘mafiov

Poutavé i pouãné vyprávûní a promítání
nádhern˘ch fotografií a videosekvencí pfiipravil:

Jifií Mára 
Seznámíte se s pfiekrásnou pfiírodou Nového Zélandu
i zvyky domorod˘ch obyvatel. Uvidíte tanãit Maory,

vafiit bláto i tryskat gejzíry. Poznáte, jak se na Novém Zélandu
slaví Vánoce i Silvestr. Nahlédnete do zemû Pána prstenÛ.

Souãasnû se dozvíte, Ïe podobnou cestu je moÏné absolvovat
i na invalidním vozíku.

Syn autora cestopisné knihy a dokumentárního filmu Jirka
je jedin˘m ãesk˘m obãanem, kter˘ na invalidním vozíku

procestoval cel˘ Nov˘ Zéland, nejvzdálenûj‰í zemi na svûtû.

Úspû‰nou cestopisnou knihu nebo dokumentární film na DVD
nebo videokazetû Nov˘ Zéland – zemû protinoÏcÛ si mÛÏete

i objednat na jirimara@seznam.cz nebo na www.jirkamara.cz.

pofiádá cestovatelskou pfiedná‰ku

NOV¯ ZÉLAND
zemû protinoÏcÛ
pfiíbûh o splnûní Ïivotního snu

Ve ãtvrtek 15. kvûtna v 17 hodin v Mûstské knihovnû

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov



Od ãtvrtku 1. kvûtna mohou ná-
v‰tûvníci zoo vidût komentované
krmení zvífiat pro vefiejnost jiÏ
kaÏd˘ den. Navíc pfii komento-
vaném krmení je moÏné spatfiit
i nûkteré dal‰í druhy zvífiat.
Krmení probíhá podle ãasového
harmonogramu pfiímo u vybra-
n˘ch zvífiat a provádí je jejich 
o‰etfiovatel, kter˘ poskytne pat-
fiiãn˘ v˘klad. Náv‰tûvníci se do-
vûdí zajímavosti o daném druhu

zvífiete, o jeho zpÛsobu Ïivota ve
volné pfiírodû a o konkrétním
chovu v na‰í zoo. Komentovaná
krmení probíhají v tuto dobu:
10.00 medvûdi, 12.00 klokani,
12.30 papou‰ci, 13.00 ‰impanzi,
13.30 hro‰i, 14.15 ‰elmy (mimo
pondûlí a pátek), 14.30 lemufii
(za pûkného poãasí), 14.45 Ïira-
fy a zebry (za pûkného poãasí),
15.00 velbloudi (za pûkného po-
ãasí) a v 16.00 sloni.

Hned nûkolik mláìat mohou
v tûchto dnech vidût náv‰tûvníci
zoo ve v˘bûhu lam krotk˘ch.
âtyfii samiãky této zdomácnûlé
formy jihoamerick˘ch lam se
narodily v období od 28. bfiezna
do 8. dubna. Îádné z mláìat je‰-
tû nemá svého sponzora. Pokud
máte zájem sponzorovat a pfií-
padnû si jako sponzofii i pojme-

novat nûkteré z mláìat, kontak-
tujte nás na tel.: 596 243 316 ne-
bo emailu info@zoo-ostrava.cz.
Dûkujeme.
Zoo je v dubnu a v kvûtnu otev-

fieno kaÏd˘ den od 9.00 do
19.00, pokladny a pavilony se
zavírají v 18.00.

Stanislav Derlich, oddûlení pro
kontakt s vefiejností Zoo Ostrava
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Zoo Ostrava informuje

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû, oznamuje,  Ïe od 12. do 14. 5.
probûhne v Domovû odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici inspekce
poskytování sociálních sluÏeb. Dne 13. 5. od 14.30 do 16.00 probûh-
nou konzultace s uÏivateli sluÏeb, rodinn˘mi pfiíslu‰níky a opatrovní-
ky. Marcela StaÀková, fieditelka Diakonie âCE R˘mafiov

Domov odpoãinku ve stáfií
nav‰tíví inspekce

Stfiedisko Diakonie R˘mafiov pofiádá besídku na

DDeenn  mmaatteekk
Kdy? V úter˘ 13. 5. 2008 v 16 hodin

Kde? V sále SVâ

(dfiíve ZU·, Divadelní ulice)

Program: vystoupení dûtí z M· 1. máje

vystoupení ÏákÛ ZU·

k poslechu a tanci zahraje pan Kováã

Obãerstvení zaji‰tûno!
Srdeãnû vás zvou zamûstnanci

stfiediska Diakonie âCE R˘mafiov!

V˘zva
Obec Stará Ves má volnou kapacitu
pro zfiízení matefiské ‰koly v budovû

Základní ‰koly ve Staré Vsi. Pokud by
rodiãe projevili zájem o umístûní dûtí
do M· ve Staré Vsi, mohou se ozvat

na tel. ãíslo: 724 178 734.

Ing. Pavel Hejsek,
starosta obce Stará Ves 

Zápisy dûtí do matefisk˘ch ‰kol se blíÏí
Zápis dûtí do matefisk˘ch ‰kol se koná 3. ãervna 2008

v tûchto ‰kolkách:
Matefiská ‰kola Revoluãní 30

Matefiská ‰kola 1. máje 11
Matefiská ‰kola Janovice, Zámeck˘ park 6

Kritéria pro pfiijetí dítûte k pfied-
‰kolnímu vzdûlávání:
PfiedloÏení: 
- údajÛ a dokladÛ, které se t˘ka-

jí místa trvalého pobytu dítûte,
popfi. jeho zákonn˘ch zástup-
cÛ;

- údajÛ a dokladÛ t˘kajících se
skuteãnosti, zda nûkter˘ z ro-
diãÛ dítûte pobírá rodiãovsk˘
pfiíspûvek a zda bude z tohoto
dÛvodu docházka daného dítû-
te omezena na 4 hodiny den-
nû;

- údajÛ o druhu provozu, do nû-
hoÏ zákonn˘ zástupce dítû
hlásí (polodenní, celodenní);

- údajÛ a dokladÛ, které se t˘ka-
jí státního obãanství dítûte

a v pfiípadû cizince ze tfietího
státu také druhu jeho pobyto-
vého povolení na území âeské
republiky;

- dokladÛ o tom, Ïe se dítû pod-
robilo stanoven˘m pravidel-
n˘m oãkováním, nebo o tom,
Ïe je proti nákaze imunní, po-
pfi. Ïe se nemÛÏe oãkování
podrobit pro trvalou kontrain-
dikaci.

Do matefiské ‰koly se pfiijímají
dûti od 3 let vûku. Pfiednostnû se
pfiijímají dûti zamûstnan˘ch ro-
diãÛ a dûti v posledním roce pfied
vstupem do základní ‰koly.
Ostatní dûti se pfiijímají, pouze
je-li v matefiské ‰kole volné mís-
to.

Nové pfiírÛstky

Foto: archiv Diakonie âCE R˘mafiov

Foto: archiv Zoo Ostrava
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Malá Morávka - zastavení první
V tuto chvíli mÛÏeme své puto-
vání po historick˘ch památkách
v okolí R˘mafiova plnû oriento-
vat na jeho moÏná nejmalebnûj‰í
a také nejblahobytnûj‰í severní
stranu. Skupinku vyhledávan˘ch
rekreaãních obcí na úpatí hor
Hrubého Jeseníku projdeme po-
stupnû od v˘chodu na západ, te-
dy od Malé Morávky s Karlo-
vem, pfies Dolní a Horní Mora-
vici aÏ do Nové Vsi. V Malé
Morávce pfiitom najdeme pozo-
ruhodností nejménû na dvû po-
kraãování.
O historii Malé Morávky i jejích
dvou nejv˘znamnûj‰ích sakrál-
ních památek - kostela Nejsvû-
tûj‰í Trojice a kaple téhoÏ zasvû-
cení na Kapliãkovém vrchu - na-
jdeme maximum podrobn˘ch in-
formací v pojednání uvefiejnû-
ném na oficiálních internetov˘ch
stránkách obce a dále ve studiích
Libu‰e Dûdkové a Igora Horni-
‰era, které vy‰ly ve Sborníku
Národního památkového ústavu
v Ostravû v roce 2007. Vzhle-
dem k tomu, Ïe organickou sou-
ãástí Malé Morávky je také její
místní ãást, pÛvodnû samostatná
obec Karlov, takÏe zajímav˘ch
informací je‰tû pfiib˘vá, rozdûlí-
me putování touto oblastí na dvû
ãásti: v prvním zastavení nastíní-
me historii Malé Morávky a její-
ho kostela, druhé nás povede na
Kapliãkov˘ vrch a do Karlova.
KaÏd˘, kdo projíÏdí Malou Mo-
rávkou, získá snadno pocit, Ïe se
ocitl v úplnû jiném svûtû. Mo-
rávka se zachoval˘mi horsk˘mi
staveními, z nich vût‰ina slouÏí
jako soukromé chalupy ãi penzi-
ony, a Karlov s nesãetn˘mi sjez-
dovkami a hotely dává rychle za-
pomenout na industrializací de-

vastované obce s polorozbofien˘-
mi domy a kostely v jin˘ch ãás-
tech R˘mafiovska. Je to jedna
z mála lokalit regionu, kterou se
mÛÏeme skuteãnû chlubit a kte-
rá, vûdoma si své v˘jimeãnosti,
Ïije tak trochu sv˘m vlastním Ïi-
votem. Oblast, jeÏ v souãasnosti
prosperuje z turistického ruchu,
pfiitom byla osídlena ze stejn˘ch
dÛvodÛ jako ostatní prÛmyslové
lokality na R˘mafiovsku - díky
nálezÛm rud.
Poprvé se Malá Morávka (Malá
Morava, Klein Mohra, K. Moh-
rau, K. Morau, Kleine Mohr, 
K. Mahr, K. Mohraw, K. Maare,
Micro Mohra) pfiipomíná roku
1524, vznikla v‰ak mnohem dfií-
ve (první známky osídlení po-
cházejí jiÏ ze 13. století). Na pfie-
lomu 15. a 16. století spravovali
toto území páni z Vrbna, sídlící

od roku 1506 na bruntálském
hradû. V 16. století se v˘znam
Malé Morávky pojil s tûÏbou Ïe-
lezné rudy a také dfieva z okol-
ních lesÛ. Ruda i dfievûné uhlí,
potfiebné na její zpracování, se

nejprve dováÏelo do Bruntálu,
z rozhodnutí Bernarda z Vrbna
se v‰ak bûhem 16. století vysta-
vûly hutû a hamry pfiímo v Mo-
rávce. V roce 1618 jiÏ v obci 
existovaly tfii doly - dÛl Nejsvû-

tûj‰í Trojice, Dolní a Horní
Ulrych, k nimÏ pfiibyly hamry
(dle záznamu na kostelním zvo-
nu z roku 1614 byly v obci ãty-
fii). To pfiivedlo do lokality
mnoÏství fiemeslníkÛ - havífiÛ,
hamerníkÛ, dfievorubcÛ a uhlífiÛ
pfiedev‰ím z Nûmecka, ktefií se
stali prvními osídlenci. Ob˘vali
nájemní domky, které pfiímo
u hamrÛ vystavûla vrchnost.
O tom, jak tato první obydlí vy-
padala, podává podrobn˘ popis
ãlánek o historii obce. Obvykle
‰lo o nevelká stavení s jednou
ãi nûkolika obytn˘mi místnostmi
(svûtnicemi a komÛrkami), z ni-
chÏ ãást byla kamenná a ãást
dfievûná. K domu náleÏel obvy-
kle i chlév a stáj pro domácí zví-
fiata. V jednom domû pfiitom
mohly Ïít i tfii rodiny. Chudou
obÏivu poskytovaly i zahrádky
a malá políãka v blízkosti dom-

kÛ. Zfiejmû díky tomu jsou první
zaznamenaní obyvatelé naz˘vá-
ni zahradníky. Lokalita se rychle
rozvíjela, svûdãí o tom pfiítom-
nost panského dvora, vûtrného
ml˘nu a pily. Obec pÛvodnû ve-
dl správce hamrÛ, ke konci 
17. století se ustanovila samo-
statná funkce rychtáfie.
Pfiíznakem rozvoje obce je také
v˘stavba prvního chrámu. Byl
jím dfievûn˘ luteránsk˘ kostelík,
kter˘ si v roce 1614 postavilo
prvních sedmnáct stál˘ch obyva-
tel osady. S kostelíkem vyrostla
také fara a zvonice. Protestant-
sk˘m svatostánkem v‰ak nezÛ-
stal dlouho. Vzhledem k tomu,
Ïe majitel panství Jan ml.
z Vrbna patfiil k sympatizantÛm
stavovského odboje, byl jeho
majetek po Bílé hofie zkonfisko-
ván. Panství získal fiád nûmec-
k˘ch rytífiÛ, kter˘ s pomocí jezu-
itÛ brzy pfiistoupil k rekatolizaci
obyvatelstva. Luterán‰tí kazatelé
byli vyhnáni v roce 1625, ale
protestantské vyznání mûlo
v oblasti vliv i bûhem tfiicetileté
války, kdy do zemû pfiitáhli Dá-
nové a po nich ·védové. Válka
zpoãátku pfiinesla Moráveck˘m
zakázky na v˘robu zbraní a stfie-
liva (symbol dûla a koulí zÛstal
zachován na obecní peãeti
i v souãasném znaku obce), pfií-
chod drancujících dánsk˘ch
a pfiedev‰ím ‰védsk˘ch vojsk
v‰ak obec znaãnû ochudil, navíc
zapfiíãinil pokles poãtu obyvatel.
Na vrub ·védÛ se rovnûÏ pfiipi-
suje zánik stfiedovûké stráÏní vû-
Ïe, která mûla nad soutokem
Moravice a Bûlokamenného po-
toka dlouho pfied vznikem obce
stfieÏit obchodní stezku, a mûla
b˘t tedy hlavním dokladem 
prvotního osídlení.

Historické foto z 30. let 20. stol.

Svûcení nov˘ch zvonÛ, 30. léta 20. stol.

Barokní fara v Malé Morávce
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Po tfiicetileté válce se Morávka
zaãala opût zalidÀovat, novû pfií-
chozí pocházeli opût z Nûmecka
a obydlovali nejen opu‰tûná sta-
vení, ale i nové domky. Vznikla
také rychta s hospodou, kterou si
u odboãky na Karlov postavil
rychtáfi Tomá‰ Gross. Podnikav˘
rychtáfi k majetku pfiipojil je‰tû
fieznictví, pekárnu a bûlidlo.
Jméno tohoto rychtáfie je spoje-
no i s kostelem, neboÈ to mûl b˘t
právû Tomá‰ Gross, kdo se uÏ
v roce 1625 ujal zarostlého pole
náleÏícího ke kostelu a s velkou
námahou je obdûlal.
Rekatolizace v˘raznû ovlivnila
vyznání obyvatelstva teprve po
tfiicetileté válce. Aã nesmûli lute-
rán‰tí pastofii kázat v morávec-
kém kostele jiÏ tfiicet let, k pfie-
svûcení chrámu do‰lo aÏ 9. ãerv-
na 1655. Olomouck˘ svûtící bis-
kup Johann Govar zasvûtil kos-
tel Nejsvûtûj‰í Trojici. V souvis-
losti se záznamem tohoto aktu
v dûkanské matrice z roku 1771
získáváme i struãn˘ popis koste-
la, kter˘ mûl b˘t celodfievûn˘ se
sakristií pfiiléhající z levé strany
a pfiedstavûnou vûÏí, v níÏ visely
dva zvony. Oba odlil v roce v˘-
stavby kostela 1614 olomouck˘
zvonafi Adam Schraub. Vût‰í,
v prÛmûru i na v˘‰ku mûfiící 
70 cm a váÏící 5 cent˘fiÛ = 280
kg, zasvûcen˘ roku 1655 sv.
Annû, najdeme v moráveckém
kostele dodnes, narozdíl od men-
‰ího, tfiícent˘fiového, zasvûcené-
ho Pannû Marii, kter˘ byl zfiejmû
zrekvírován za první svûtové
války. Ve tfiicát˘ch letech 
20. století byl osamocen˘ prasta-
r˘ zvon doplnûn dal‰ími tfiemi,
které v‰ak byly opût zabaveny
bûhem druhé svûtové války.
V souãasnosti je v kostele pouze
historick˘, památkovû chránûn˘
zvon, kter˘ byl pfied nûkolika le-
ty elektrifikován.
UÏ pÛvodní dfievûn˘ kostel mûl

mít tfii oltáfie, hlavní náleÏející
Pannû Marii, boãní Tfiem králÛm
a Janu apo‰tolovi a evangelisto-
vi. Dále náleÏela do vybavení
kostela dfievûná kazatelna, zdûná
kfititelnice a kÛr s varhanami.
K areálu kostela patfiil i hfibitov

obehnan˘ kamennou zdí. Dal‰í
záznamy vypovídají o vybavení
pfiedmûty nutn˘mi k liturgii
i o jejich doplÀování, ale také
o stále se zhor‰ujícím stavu dfie-
vûného kostelíka, za nímÏ stálo
zejména zatékání vody dûravou
‰indelovou stfiechou. âlánek
Libu‰e Dûdkové nabízí na zákla-
dû dochovan˘ch archivních ma-
teriálÛ podrobn˘ soupis v‰ech
drobn˘ch i vût‰ích oprav kostela
vãetnû jejich proveditelÛ a fi-
nanãních nákladÛ. Do oprav kos-
tela se zapojovali místní i pfie-
spolní fiemeslníci a zpoãátku to
byly z finanãních dÛvodÛ práce
víceménû záchranné.
UÏ v roce 1684, tedy sedmdesát
let od vzniku kostela, jej dûkan
Eusebius Schmidt charakterizuje
jako „star˘ a zchátral˘“, navíc
v té dobû pouze filiální (neboÈ
byla Morávka pfiifafiena do Staré
Rudné). Jak uvádí dále, farníci
jej chtûjí nahradit nov˘m, vût‰ím

a kamenn˘m, a to na tomtéÏ mís-
tû. Raritou pfiitom je návrh, kter˘
se posléze skuteãnû uskuteãnil,
Ïe nov˘ chrám vznikne obesta-
vûním pÛvodního, v nûmÏ se bû-
hem v˘stavby budou nadále ko-
nat bohosluÏby. UÏ v roce 1684
také existoval projekt nového
kostela, nebyl v‰ak realizován.
Zdûn˘ kostel totiÏ zÛstal ve fázi
návrhÛ a plánÛ dal‰ích sto let.
O nûco dfiíve byla zrenovována
morávecká fara. Stejnû jako kos-
telík, i blízká budova „kostelní-
ho domku“ byla dfievûná. O Vá-
nocích roku 1730 ji zachvátil po-
Ïár, kter˘ ji vypálil do základÛ.
Aãkoliv faráfi Christian Ignác
Ruprecht záhy Ïádal fiád nûmec-
k˘ch rytífiÛ o poskytnutí staveb-
ního dfieva na její obnovu, k v˘-
stavbû se pfiistoupilo aÏ za ãtyfii-
cet let, v dobû, kdy se obec Malá
Morávka usilovnû snaÏila odpo-

jit od vzdálené Staré Rudné
a získat opût vlastní farnost, kte-
rá by slouÏila i blízkému Nové-
mu Karlovu, dosud pfiifafienému
k R˘mafiovu. Vrchnost Ïádosti
nakonec vyhovûla, ale pod pod-
mínkou, Ïe obec postaví nov˘
kaplansk˘ dÛm na vlastní nákla-

dy. V roce 1769 bylo v Moráv-
ce zfiízeno lokální kaplanství
a o rok pozdûji jiÏ stála zdûná fa-
ra. Barokní stavba se zajímavou
vnitfiní ‰tukovou v˘zdobou byla
upravena v 1. polovinû 19. stole-
tí a znovu je‰tû na konci 20. sto-
letí. Dosud si v‰ak uchovala sty-
lov˘ vzhled a patfií rovnûÏ na se-
znam kulturních památek.
Kostel si v‰ak na renovaci mu-
sel poãkat dal‰ích dvacet let.
V bfieznu 1786 kaplan Franz
Ludwig pí‰e konsistofii, Ïe kostel
se pfies v‰echny opravy brzy zfií-
tí a pro shromáÏdûní vûfiících je
zcela nevhodn˘, ba nebezpeãn˘.
Teprve nyní se bûh vûcí pohnul
kupfiedu, vrchnost odsouhlasila
plány i rozpoãet a v roce 1789 se
zapoãalo s pfiípravn˘mi pracemi.
Základní kámen byl poloÏen ro-
ku 1790, slavnostního vysvûcení
se kostel doãkal 22. fiíjna 1793.
PrÛbûh stavebních prací i pofii-
zování vybavení a v˘zdoby opût
nabízí studie Libu‰e Dûdkové.
Z obsáhlého popisu vypl˘vá, Ïe
se na ãtyfiletém budování kostela
podílelo nûkolik desítek regio-
nálních fiemeslníkÛ a umûlcÛ,
vãetnû znám˘ch místních podni-
katelÛ Johanna Ka‰para Olbri-
cha a Johanna Ka‰para Weisse
(jejich náhrobky patfií k domi-
nantám zdej‰ího hfibitova).
V̆ stavba zfiejmû zaãala od sak-
ristie a knûÏi‰tû a skuteãnû zpo-
ãátku probíhala pfii plném provo-
zu dfievûného kostelíka. UÏ roku
1790 se v‰ak bohosluÏby v dfie-
vûném kostele staly nemoÏn˘mi
a pfiesunuly se do soukromé ka-
ple bratfií WeissÛ na Kapliãko-
vém vrchu. V lednu 1792 se jiÏ
stavûlo prÛãelí nového kostela.
Autorem portálÛ hlavního i boã-
ních vstupÛ byl kameník Anton
Knott z Maletína, kter˘ si také
svou práci oznaãil rokem 1791.
Nad hlavním portálem najdeme

Oltáfiní obraz Nejsvûtûj‰í Trojice

Sluneãní hodiny z r. 1791
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pískovcovou desku s latinsk˘m
textem, v nûmÏ je zakompono-
ván i letopoãet dokonãení koste-
la 1793.
Podle dochovan˘ch záznamÛ na
rozpis dokonãovacích prací do-
hlíÏel krnovsk˘ stavitel Johann
Mihatsch, kter˘ byl patrnû i pro-
jektantem kostela. V̆ sledná po-
doba kostela má baroknû-klasi-
cistní ráz. Podélná loì je na v˘-
chodû zakonãena odsazen˘m
knûÏi‰tûm a obdélnou sakristií,
nad hlavním vstupem ãní vûÏ pÛ-
vodnû zavr‰ená zvoncovû-man-
sardovou stfiechou, kterou dnes
nahrazuje jednoduchá stfií‰ka.
Na fasádû kostela zaujmou kro-
mû zmínûné pískovcové desky
nad hlavním vstupem i sluneãní
hodiny z roku 1791 na jiÏní zdi
ãi prastar˘ náhrobní kámen
s nápisem a motivem lebky
a zkfiíÏen˘ch hnátÛ, vtûlen˘ do
zadní zdi kostela, zfiejmû star‰í

neÏ sám kostel.
Loì má valenou klenbu se ‰tu-
kov˘m rámováním, v˘tvarné
zdobení klenby, presbytáfie i pá-
su oddûlujícího loì od knûÏi‰tû
bylo bohuÏel pfietfieno bílou bar-
vou, takÏe je mÛÏeme vyãíst
pouze z dobov˘ch fotografií.
Hlavní oltáfi zdobí obraz Nej-
svûtûj‰í Trojice od vídeÀského
autora Johanna Franze Greipela.
Jeho moÏn˘m vzorem byl podle
slov faráfie Romana Dlouhého
oltáfiní obraz rakouského barok-
ního malífie Paula Trogera
Klanûní Nejsvûtûj‰í Trojici sv.
Erhardem (1740). Prav˘ boãní
oltáfi sv. KfiíÏe vytvofiil Andreas
Koschatzky, lev˘ zasvûcen˘ sv.
Janu Nepomuckému pÛvodnû
zdobil obraz Dominika Kinder-
manna. PÛvodní varhany pochá-
zely z dílny Josefa Staudingera
z Andûlské Hory, roku 1843 je
na popud vynikajícího hudební-

ka Johanna Weisse nahradily ji-
né od Floriana Geisslera
z Arschen, které byly 1915 opût
vymûnûny za nové, pocházející
ze slavné krnovské firmy bratfií
RiegrÛ. Na první pohled také za-
ujme zdobená kazatelna, práce
stolafie Ka‰para Riedla z Jelení,
kter˘ pro kostel zhotovil i lavice
a dal‰í vybavení. V roce 1823
pfiibyla jako protûj‰ek kazatelny
stfií‰ka ke kfititelnici od Johanna
Raaba z Bruntálu se souso‰ím
Kfitu Krista od Bernarda Kutzera
z Horního Údolí. Tento sochafi je
i autorem souso‰í pro obnoven˘
boãní oltáfi sv. Jana Nepomuc-
kého (KindermannÛv obraz po
renovaci beze stopy zmizel).
KfiíÏovou cestu kostelu vûnovali
teprve v roce 1843 manÏelé
Christoph a Elizabeth Teltche-
rovi.
Vedle kostela, barokní fary, ka-
ple Nejsvûtûj‰í Trojice ãi náh-

robních kamenÛ v˘znamn˘ch
krajanÛ (bratrÛ Weissov˘ch ãi
pfiírodovûdce Kolenatiho) patfií
k památkám Malé Morávky na
‰edesát zachoval˘ch rouben˘ch
domÛ sudetonûmeckého jesenic-
kého typu. Tûmto památkám,
pfiedev‰ím kapli Nejsvûtûj‰í
Trojice, se budeme vûnovat pfií‰-
tû. ZN

(Literatura: DùDKOVÁ, Libu‰e.
Kostel Nejsvûtûj‰í Trojice v Malé
Morávce. In: Sborník Národního
památkového ústavu v Ostravû,
Ostrava 2007; TUREK, Adolf.
Místopisn˘ rejstfiík obcí Severo-
moravského kraje. Díl II. M-Î,
Opava 1974; SAMEK, Bohumil.
Umûlecké památky Moravy
a Slezska 1, Praha 1994; MEZE-
ROVÁ, ªubica. Seznam nemovi-
t˘ch kulturních památek okresu
Bruntál, Bruntál 2000; www.ma-
lamoravka.cz.)

Proã jsem si ji vybrala?
Vybrala jsem si paní Alenu
Horkou, protoÏe s manÏelem vy-
chovává nejen vlastní dûti, ale
v Dûtském domovû v Janovicích
i dûti v pûstounské péãi. Je také fie-
ditelkou dûtského domova. To
podle mû vyÏaduje mnoho trpûli-
vosti a mít srdce na „pravém“ mís-
tû. Dûkuji paní Horké za její ãas.

Jak by mûl ãlovûk postupovat,
má-li zájem o adopci dítûte?
Pokud se ãlovûk rozhodne ado-
ptovat dítû nebo je pfiijmout do
pûstounské péãe, jeho první ces-
ta povede na mûstsk˘ úfiad, od-
bor sociálních vûcí, kde dostane

potfiebné tiskopisy k vyplnûní.
AÏ má v‰e vyplnûno a potvrzeno
(napfi. lékafiem), odevzdá v‰e 
opût na úfiad a ãeká na zafiazení
do kurzu pro pûstouny nebo ado-
ptivní rodiãe a na zafiazení do da-
tabáze ÏadatelÛ o adopci ãi pûs-
tounskou péãi.
Dále pfiebírá kompetence kraj-
sk˘ úfiad, kter˘ kromû databáze
ÏadatelÛ má i databázi dûtí, které
mohou b˘t umístûny do adopce
nebo pûstounské péãe. Na zákla-
dû v‰ech podkladÛ pak kraj hle-
dá vhodnou rodinu pro konkrétní
dítû. Cesta do nûkterého dûtské-
ho domova je pro Ïadatele aÏ zá-
vûreãnou fází, kdy obdrÏí povo-
lení k seznámení s dítûtem a jede
na první náv‰tûvu, po které se
rozhodne dítû pfiijmout, nebo se
rozhodne nav‰tívit dítû vícekrát
a pak je pfievzít. MÛÏe se v‰ak
rozhodnout i tak, Ïe dítû nepfie-
vezme a ãeká dál.
Délka ãekání na dítû závisí na
poÏadavcích ÏadatelÛ, pokud
jsou ochotni pfiijmout i dítû
s handicapem ãi jiného etnika,
netrvá vût‰inou vyfiízení tak
dlouho, pokud trvají na zdravém
blond miminku, je ãekání dlou-
hé. âasto dobu ãekání ovlivÀuje
délka projednávání nûkter˘ch

záleÏitostí soudem.
Pomáhají dûtem lidé z okolí do-
mova?
V na‰em okolí je celá fiada firem
i jednotlivcÛ, ktefií pomáhají uÏ
fiadu let. Jednak finanãními
sponzorsk˘mi dary, dále dary
nefinanãními - v dobû Vánoc,
Velikonoc pamatují na dûti
s hraãkami a sladkostmi. ·koláci
a studenti chodívají za dûtmi,
pfiipravují pro nû rÛzná vystou-
pení - pohádky, písniãky apod.
Organizace zvou dûtiãky na dût-
ské dny, karnevaly, mikulá‰ské
nadílky. Jsme za to velmi vdûãní
a moc dûkujeme.
Jak mÛÏeme pomoci?
V podstatû stejn˘m zpÛsobem,
o kterém jsme mluvili v pfiede-
‰lém dotazu. MÛÏete dûtem vû-
novat svÛj ãas - kdyÏ pro nû pfii-
pravíte nûjak˘ program - nebo
mÛÏete vûnovat dar. Vzhledem
k vûku na‰ich dûtí - jsou maliã-
ké, od roku do tfií, v˘jimeãnû do
pfied‰kolního vûku, jsou dary
vût‰inou hraãky, omalovánky,
leporela, ale i obleãení.
Jak spolupracujete s Mûstsk˘m
úfiadem v R˘mafiovû?
Velmi dobfie, Mûstsk˘ úfiad
R˘mafiov nám vÏdy vycházel
vstfiíc, napfiíklad v pfiípadû, kdy

na‰e star‰í dûti chodily do ‰kol-
ky, nepoÏadoval po nás ‰kolné.
Spolupracujeme úzce zvlá‰È
s odborem sociálních vûcí jed-
nak v konkrétních pfiípadech nû-
kter˘ch dûtí, ale i v komunitním
plánování.
Co povaÏujete za ‰tûstí?
„Obyãejné“ vûci - kdyÏ jsme
s rodinou v‰ichni spolu, v‰ichni
jsou zdraví a spokojení.
Kde se cítíte dobfie?
Mezi sv˘mi nejbliÏ‰ími a na za-
hrádce.
Máte den pro sebe. Jak s ním
naloÏíte?
PÛjdu ke kadefinici, nechám o se-
be peãovat a pak pÛjdu tancovat,
moc ráda tanãím.
Co bytostnû nesná‰íte?
·kraloup na teplém mléku. To
mnû pfiímo natahuje.
Pfií‰tû: Alena Horká se bude ptát
Jifiího MíÏi.

·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.

Silvie Jablonãíková se ptá Aleny Horké



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2008

11

Kam na v˘let

K Re‰ovsk˘m vodopádÛm a na hrad Sovinec
Národní pfiírodní památka Re-
‰ovské vodopády na fiíãce Hun-
tavû, nacházející se v Pfiírodním
parku Sovinecko, je místo, ke
kterému se mnoho turistÛ rádo
vrací. Nejvût‰í vodopády Mora-
vy, nikoliv v‰ak Slezska, nûkdo
kdysi navrhl pojmenovat Morav-
sk˘m rájem, vÏdyÈ âechy mají
âesk˘ ráj a Slovensko Slovensk˘
ráj. Návrh se neujal a snad je to
tak dobfie. Na‰inec, kter˘ má vo-
dopády tak fiíkajíc za humny,
v‰ak dobfie ví, Ïe od jara do pod-
zimu najde v tamûj‰í pfiírodû
mnoho zajímavostí. Trasa R˘-
mafiovské padesátky nabízí cestu
na podzim, krásnû je tam nejen na
jafie, kdyÏ se pfiíroda probouzí, ale
i v létû, i kdyÏ v tu dobu mívá
Huntava ponûkud ménû vody.
V R˘mafiovském horizontu jsme
mohli na fotografiích vidût, Ïe 
otuÏilci je rádi nav‰tíví i v zimû.
Území vodopádÛ je zpfiístupnûno
fiadou chodníkÛ, lávek a ÏebfiíkÛ,
které fiíãku pfiekraãují nebo vedou
kolem jejího toku. Je v‰ak nutné
se v‰ude pohybovat po znaãe-
n˘ch cestách, cesta mimo nû je
neÏádoucí a nebezpeãná. Pro cyk-
listy není cesta pfies vodopády
pfiístupná, s kolem se dá pfiijet jen
pod vodopády k Fialovu ml˘nu,
vzdálenému od nich cca 200 met-
rÛ. Pû‰í turisty pfiivede k vodopá-
dÛm nûkolik turistick˘ch znaãek.
Zelená z R˘mafiova, Skal a od
Horního Mûsta, z Tvrdkova znaã-
ka ãervená. Ta vede kolem souto-
ku Huntavy a Tvrdkovského po-
toka, kde lze na ostrohu nad ním
nalézt nepatrné zbytky Pustého
zámku. Od vodopádÛ vás pak
ãervená znaãka dovede pfies
Re‰ov aÏ na Sovinec. Îlutá znaã-
ka vede z Re‰ova, kter˘ dal vodo-
pádÛm jméno, pod vodopády
a odtud pak po jejich prohlídce

mÛÏete po Ïluté pokraãovat ces-
tou lesem kolem malého skalního
labyrintu do Rudy s monumentál-
ní kfiíÏovou cestou a dalek˘m
kruhov˘m v˘hledem.
Náv‰tûvu Re‰ovsk˘ch vodopádÛ
doporuãuje nejen SdruÏení obcí
R˘mafiovska, ale i mnoho okol-
ních mûst, napfi. Bruntál, Olo-
mouc, ·ternberk ãi ·umperk, kte-
ré je uvádûjí na sv˘ch interneto-
v˘ch stránkách. Vût‰inou v‰ak je-
jich náv‰tûvu doporuãují spojit
i s hradem Sovincem. Od vodo-
pádÛ se tam dostanete jak pû‰ky,
tak i na kole, coÏ je, jak uznáte,
mnohem rychlej‰í. SdruÏení obcí
R˘mafiovska nabízí cyklistÛm
okruÏní trasu ã. 5, která popisuje
cyklistickou trasu z R˘mafiova
pfies Skály do Re‰ova a dolÛ k vo-
dopádÛm a po jejich prohlídce
pak k Sovinci, s moÏnou zastáv-
kou na Sovinci, neÏ se vrátí pfies
Jifiíkov do R˘mafiova. Trasa je
stfiednû nároãná a rodiãe ji mohou
absolvovat i s vût‰ími dûtmi, po-
kud jsou trochu trénované a je
vhodné poãasí. Zde vám v˘‰e 
uvedenou cyklotrasu pfiedkládá-
me:

Trasa ã. 5
Autor: Ale‰ Matûjíãek
Popis trasy: R˘mafiov - Janovice
- Skály - Re‰ov - Val‰ovsk˘ DÛl -
Tûchanov - Jifiíkov - Stránské -
Ondfiejov - R˘mafiov.
Délka: 23 km.
Nároãnost: Stfiednû tûÏká trasa
vhodná pro v‰echny druhy kol,
pfieváÏnû po okresních asfaltkách,
ãásteãnû po silnicích 2. tfiídy, 
v úseku Val‰ovsk˘ DÛl - Tûchanov
po zpevnûné lesní cestû.
Obãerstvení: R˘mafiov, Janovi-
ce, Skály, Re‰ov, Val‰ovsk˘ DÛl,
Jifiíkov, Stránské.
Z R˘mafiova vyrazíme místními

komunikacemi po cyklotrase 
ã. 6077 smûrem na Janovice. Zde
stojí za krátkou prohlídku zdej‰í
zámek. PÛvodnû renesanãní zá-
mek nechal vystavût Petr ze
Îerotína v l. 1520-30, v 17. stole-
tí byl zámek baroknû pfiestavûn 
italsk˘m stavitelem Alexandrem
Cannevalem, v l. 1763-5 byl zá-
mek roz‰ífien o severní a západní
kfiídlo. Koncem 19. století byl za-
loÏen krajináfisk˘ park. V souãas-
né dobû je ãást zámku vyuÏita ja-
ko obfiadní síÀ, vût‰ina zámku
v‰ak potfiebuje opravu. Z Janovic
dále mírnû stoupáme ke kfiiÏovat-
ce nad Stfiíbrn˘mi Horami.
Vesnicí projedeme do Skal a na
kfiiÏovatce pfied Horním Mûstem
odboãíme do Re‰ova po cyklotra-
se 6053. Od hospody je prudk˘
sjezd k Fialovu ml˘nu (doporu-
ãujeme jít radûji pû‰ky). Zde se
mÛÏeme vydat na pû‰í obhlíd-
ku Re‰ovsk˘ch vodopádÛ, které
vznikly prÛchodem fiíãky Hunta-
vy skalní soutûskou v odoln˘ch
skalních masivech. Celkovû se
jedná o nejvût‰í vodopády na 
území Moravy (mimo Slezsko).
Po prohlídce vodopádÛ pokraãu-
jeme lesní asfaltkou po cyklotra-
se 6053 aÏ do Val‰ovského Dolu
(moÏnost obãerstvení v hospodû),
kde zároveÀ dosahujeme nejniÏ-
‰ího bodu putování. Po necelém

kilometru jízdy po hlavní silnici
na R˘mafiov odboãíme do lesa po
cyklotrase 6053 a údolím potoka
pod hradem Sovincem pokraãu-
jeme na Tûchanov a k okraji
Jifiíkova. Zde mÛÏeme zajet aÏ do
obce a obãerstvit se a pfiípadnû
nav‰tívit místního fiezbáfie Ha-
louzku a prohlédnout si nejvût‰í
betlém v Evropû (podle Guines-
sovy knihy rekordÛ), kter˘ tento
umûlec vytváfií. Vrátíme se zpût
na kfiiÏovatku pfied obcí a po cyk-
lotrase ã. 511 dál stoupáme pfies
Návr‰í do Stránského. Rozpt˘le-
nou podhorskou vsí dále pokra-
ãujeme pfies Ondfiejov do R˘ma-
fiova. Cesta vede mezi poli a lou-
kami a nabízí nám ãetné v˘hledy
jak na okolní partie Nízkého
Jeseníku, tak na vzdálenûj‰í hfie-
ben Hrubého Jeseníku.
Pro informaci dodáváme, Ïe na
hradû Sovinci ve dnech 17. a 18. 5.
budou oslavy Mezinárodního dne
muzeí a Den dûtí na hradû s pofia-
dem Láry, fáry do pohádky.
Informace: internet: www.ryma-
rovsko.cz, www.hornimesto.cz,
www.mavlast.cz/top-vylety.re-
s o v s k e - v o d o p a d y - a - h r a d -
Sovinec, www.hradsovinec.cz,
Turist. prÛvodce Jeseníky, Turist.
mapa KâT Nízk˘ Jeseník

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

DEN ZEMù ve Stránském
Dne 22. dubna jsme se v rámci
Mezinárodního dne Zemû vydali
do pfiírody, abychom se nejen
pûknû spoleãnû pobavili, ale pfie-

dev‰ím se i nûco nového dozvû-
dûli. Ráno bylo sice podmraãe-
né, ale nás to neodradilo. Se‰li
jsme se jiÏ v 7.45 na autobuso-

vém nádraÏí. Nasedli jsme do
objednaného autobusu a vydali
se vstfiíc nov˘m záÏitkÛm.
První zastávka byla u Petra
Schäfera - sokolníka, kter˘ vy-
budoval záchrannou stanici pro
handicapované dravce a sovy.
UÏ nás ãekal a provedl nás ce-
l˘m zafiízením, popovídal
o v‰ech sv˘ch svûfiencích, nechal
nás dokonce se nûkter˘ch z nich
i dotknout. ·koda byla, Ïe zrov-
na v tomto období dravci pfiepe-
fiovali nebo sedûli na hnízdû,
a proto jsme nevidûli základy so-
kolnického v˘cviku. Ale ani tak
jsme nebyli zklamaní, dozvûdûli
jsme se totiÏ mnoho zajímavostí
o Ïivotû tûchto ptákÛ i o jejich 
ochranû. Navíc jsme se dohodli,
Ïe pfiijedeme v záfií znovu.
Náv‰tûvu spojíme s brigádou
(pomÛÏeme pfii údrÏbû pozem-

ku) a na oplátku se zúãastníme
sokolnického v˘cviku.
KdyÏ jsme se rozlouãili se sokol-
níkem Petrem a jeho dravci, ãe-
kalo nás je‰tû jedno velké dobro-
druÏství. Byl jím pobyt na eko-
farmû, kterou vlastní rodina
Beránkov˘ch. I zde na nás ãeka-
la spousta záÏitkÛ, a to od malin-
kat˘ch jednodenních kufiátek,
pfies krmení kÛzlat a telátek aÏ
po moÏnost projet se na koni.
K tomu jsme se dozvûdûli, co
v‰e je nutné splnit, aby se farma
ãi urãit˘ produkt mohly py‰nit 
oznaãením „eko“, jak˘m po-
mocníkem je speciální traktor,
co znamená v˘raz genofond
a je‰tû spoustu dal‰ích zajíma-
vostí. I poãasí nám pfiálo, nepr-
‰elo ani nebylo horko, prostû pa-
ráda.

Kvûta Dûrdová

Patfií vám velik˘ dík
Ano, patfií vám skuteãnû velik˘ dík, vám v‰em, kdo jste neváhali a da-
rovali jiÏ nepotfiebné br˘le do akce Br˘le pro Afriku.
Ale asi by stálo zato zopakovat ve struãnosti, oã se jedná. Îáci Z·
Bfiidliãná se rozhodli pfiipojit k humanitárnímu projektu obecnû pro-
spû‰né spoleãnosti SIRIRI Br˘le pro Afriku. Základem projektu je ve-
fiejná sbírka star˘ch dioptrick˘ch br˘lí, které po nezbytném vyãi‰tûní
a pfiemûfiení oãními specialisty poputují do dispenzáfie sv. Pavla v hlav-
ním mûstû Stfiedoafrické republiky Bangui, kde budou rozdûleny mezi
obyvatele zemû, která patfií mezi 30 nejchud‰ích státÛ svûta.

Z na‰ich ÏákÛ si hlavní patronát nad akcí vzaly Aneta Mihálová a Pavla
Kubíková, obû Ïaãky 6. B. NejenÏe pfiipravily plakátky a umístily je na
frekventovan˘ch místech po celé Bfiidliãné, ale byly i jak se fiíká, mou
pravou rukou. Pomáhaly mi pfii pfiíjmu br˘lí, kontrole a jejich balení.
O tom, jak hodné a solidární máme v Bfiidliãné spoluobãany, svûdãí
fakt, Ïe se nám podafiilo shromáÏdit celkem 140 br˘lí.
TakÏe je‰tû jednou moc dûkujeme za pomoc a radost, kterou tak spo-
leãnû mÛÏeme dopfiát tûm nejpotfiebnûj‰ím StfiedoafriãanÛm. 

Kvûta Dûrdová

Kupte si kytiãku
Ve stfiedu 14. kvûtna se uskuteã-
ní jiÏ 12. roãník tradiãní vefiejné
sbírky Ligy proti rakovinû Praha
pod názvem âesk˘ den proti
rakovinû 2008.
V leto‰ním roce se rozhodli pe-
dagogové a Ïáci Z· Bfiidliãná ta-
ké zúãastnit a pfiispût do této ak-
ce. A tak vedle toho, Ïe si sami
koupí Ïlutou kytiãku mûsíãku lé-
kafiského, kter˘ je jiÏ po léta
symbolem této akce, chtûjí oslo-

vit i své spoluobãany, ktefií mají
vÛli a moÏnost rovnûÏ se pfiipo-
jit.
Proto 14. kvûtna potkáte v uli-
cích Bfiidliãné, ale i RyÏovi‰tû
skupinky na‰ich ÏákÛ, ktefií bu-
dou mít na sobû triãko se symbo-
lem akce, kytiãky a zapeãetûnou

pokladniãku. Pokud budete mít
chuÈ i vy pfiispût koupí kytiãky
k boji proti této zákefiné nemoci,
která kaÏd˘m rokem víc a víc za-
sahuje do Ïivota nejedné rodiny,
prosíme, ozvûte se nám nebo 
oznaãen˘m ÏákÛm. Za kaÏdou
zakoupenou kytiãku vám jiÏ ny-
ní moc dûkujeme nejen jménem
sv˘m, ale rovnûÏ jménem hlav-
ních organizátorÛ - Ligy proti ra-
kovinû Praha. Kvûta Dûrdová

Mûsto Bfiidliãná uvítalo nové obãánky
V sobotu 26. dubna se usku-
teãnilo leto‰ní první slavnostní
vítání nov˘ch obãánkÛ na‰eho
mûsta. Bylo pozváno a dosta-
vilo se celkem pût mal˘ch mi-
minek se sv˘mi rodiãi i praro-
diãi. Z tûchto pûti dûtí byl pou-
ze jeden chlapeãek, ostatní by-
la krásná dûvãátka. Stejnû se
nám zdá, Ïe miminka jsou rok
od roku krásnûj‰í, nemyslíte? 
Po zahájení matrikáfikou Vûrou
Plesníkovou vystoupily dûti
z místní Z· se sv˘m hudebním

programem. V hlavním proje-
vu podûkoval a poblahopfiál
rodiãÛm ãlen zastupitelstva
a pfiedseda SPOZu Rostislav
Malík a vyzdvihl dÛleÏitou ro-
li obou rodiãÛ pfii v˘chovû dû-
tí.
Na závûr se v‰ichni zapsali do
pamûtní knihy a maminky do-
staly kytiãku a mal˘ dárek na
památku této slavnostní udá-
losti. Pfiejeme v‰em nov˘m
obãánkÛm a jejich rodiãÛm
dny naplnûné ‰tûstím a radostí.

Foto: autorka

Foto: archiv MûÚ Bfiidliãná
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Kopaná: Bfiidliãná - Strahovice 0:1 (0:0) Volejbalisté oslavili 1. máj
kvalitním turnajem

SSK (Sportovnûstfieleck˘ klub) Bfiidliãná uspofiádal na prvního máje
jiÏ 10. roãník májového turnaje ve volejbale za úãasti pûti druÏstev
vytvofien˘ch pfied zaãátkem turnaje losováním. Poãasí zpoãátku ne-
pfiálo, mírnû mrholilo, ale bûhem dne se vyãasilo. Hra mûla vysokou
úroveÀ i díky hráãÛm krajského pfieboru, vedle kter˘ch obstáli 
i amatéfii a volejbaloví nad‰enci bez rozdílu vûku.
Nedílnou souãástí turnaje bylo tradiãní opékání makrel, dobrá nálada
a povinné políbení pod rozkvetlou tfie‰ní. V‰ichni se uÏ tû‰í na pfií‰tí
roãník. Miroslav Volek, pfiedseda SSK

V nedûli 27. dubna sehráli fotbalisté Bfiidliãné dal‰í mistrovské utká-
ní na domácím hfii‰ti a bohuÏel ani tentokráte se jim nedafiilo. Po vel-
ké pfievaze témûfi po cel˘ zápas, po nûkolika vyloÏen˘ch pfiíleÏitos-
tech, kdy nepromûnit je bylo opravdu umûním, to byli nakonec hosté,
ktefií z ojedinûlého protiútoku deset minut pfied koncem zápasu po
vy‰achování obrany lehce skórovali a v˘sledek uhájili. Je to ‰koda,
po podzimu mûli domácí vût‰í ambice, teì mohou jen spoléhat na to,
Ïe jim body z podzimní ãásti snad budou staãit k setrvání v soutûÏi.

Pohár z turnaje ve stolním tenisu putuje do Bruntálu
Amatérsk˘ oddíl stolního tenisu
z Bfiidliãné uspofiádal jiÏ II. roãník tur-
naje registrovan˘ch hráãÛ o Pohár sta-
rosty mûsta. PfiestoÏe leto‰ní sezóna
pomalu konãí, podafiilo se pofiadate-
lÛm zajistit úãast dvaadvaceti hráãÛ
z Bruntálu, Krnova, R˘mafiova, Opa-
vy-Katefiinek, Velk˘ch Losin a Prostû-
jova.
V prÛbûhu turnaje jsme mohli vidût fia-
du v˘born˘ch zápasÛ. Finále dvouhry
Ptáãek (Bruntál) a Ribka (Opava) urãi-
tû nadchlo v‰echny pfiítomné. Pofiada-
telé mûli radost z ãetn˘ch pochval 
úãastníkÛ za dobrou organizaci turna-
je. Vítûz finále Jarda Ptáãek dostal kro-
mû putovního poháru dal‰í pohár a na-
víc naturální odmûnu - krásnû vypeãe-
nou kachniãku. V‰echny potû‰ila pfií-
tomnost starosty mûsta Bohumíra Ka-
mence. Daniel Mach

Na snímku jsou zleva vítûzové ãtyfihry - Honemann a Smolík, dále vítûz dvouhry Ptáãek, potom
âechová spolu s Ptáãkem druhá ve ãtyfihfie a Ribka druh˘ ve dvouhfie. Foto: D. Mach

Fota: archiv SSK BfiidliãnáFota: archiv D. Macha
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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:

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 kvûtnu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00
Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00
Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

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

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: 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., fiíjen - z tech-
nick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.
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

CEKA - cestovní agentura

Národní 5, 795 01 R˘mafiov
Tel./fax: 554 211 525

Po - Pá 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00
kvûten - záfií otevfieno i v So 8.00 - 11.00

sobota 10. kvûtna 19.30

Poslední legie
Váleãná fantasy (USA/VB/Francie 2007)

¤ímská fií‰e se rozpadá a mlad˘ Romulus Augustus opou‰tí mûsto.
Vydává se na nebezpeãnou cestu, aby vytvofiil legii vûrn˘ch -
Poslední legii. Hrají: B. Kingsley, C. Firth ad. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 17. kvûtna 19.30

Let’s Dance 2 Street Dance
Hudební romantické drama (USA 2008)

Andie miluje street dance, ale studium na Marylandské ‰kole umûní
po ní vyÏaduje jin˘ styl Ïivota. KdyÏ se v‰ak spojí se spoluÏákem
Chasem, najde zpÛsob, jak propojit dva rozdílné svûty a Ïít svÛj sen. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 24. kvûtna 19.30

ChyÈte doktora
Komedie (âR 2006)

Nadûjn˘ gynekolog Michal Ïije se svou Ïenou a mal˘m dítûtem.
Jednoho dne cestou do práce potká svou milenku, která je tûhotná...
Hrají: M. Malátn˘, T. Vilhelmová, I. JanÏurová ad. MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 25. kvûtna 19.30

Nejkrásnûj‰í hádanka
Pohádka (âR 2008)

Venkovsk˘ chasník Matûj miluje sedlákovu dceru Majdalenku.
Sedlák si v‰ak pfiedstavuje pro dceru lep‰ího Ïenicha, a tak se Matûj
vydává do svûta. ReÏie: Z. Tro‰ka; hrají: J. Dolansk˘, L. Potmû‰il... 

MládeÏi pfiístupn˘



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: ManÏel je ãlovûk, kter˘ pomÛÏe Ïenû vyfie‰it problémy,

do kter˘ch by se nikdy nedostala, kdyby si ho nevzala. 
Neznám˘ autor
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Známá i neznámá v˘roãí
9. 5. Den Evropy - upomínka na historick˘ den r. 1950,

kdy francouzsk˘ ministr zahraniãních vûcí Robert
Schuman poprvé vefiejnû pfiednesl svÛj návrh na za-
loÏení Evropského spoleãenství uhlí a oceli - oznaão-
ván téÏ jako SchumanÛv den

10. 5. 1993 cestovatel, horolezec a polárník Miroslav Jake‰ do‰el
jako první âech pû‰ky na severní pól; byl ãlenem expe-
dice Malachov-Weber North Pole Light - 15. v˘roãí

11. 5. Svátek matek, slaví se vÏdy druhou kvûtnovou nedû-
li od r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa
Wilsona schválil Kongres USA

12. 5. 1523 nar. Oldfiich Prefát z Vlkanova, matematik, hvûzdáfi,
cestovatel a cestopisec (zemfi. 26. 7. 1565) - 485. v˘ro-
ãí narození

12. 5. 1743 na PraÏském hradû byla Marie Terezie korunována
ãeskou královnou - 265. v˘roãí

13. 5. 1923 zemfi. Charlotta Garrigue-Masaryková, manÏelka
prvního prezidenta T. G. Masaryka (nar. 20. 11. 1850) -
85. v˘roãí úmrtí

14. 5. 1863 nar. Vilém Mr‰tík, spisovatel, literární kritik a pfiekla-
datel (zemfi. 2. 3. 1912) - 145. v˘roãí narození

15. 5. Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN
od roku 1993

15. 5. 1833 nar. Sofie Podlipská, prozaiãka a pfiekladatelka (zemfi.
17. 12. 1897) - 175. v˘roãí narození

15. 5. 1993 zemfi. Marie RosÛlková, hereãka (nar. 17. 12. 1901) -
15. v˘roãí úmrtí

16. 5. 1703 zemfi. Charles Perrault, francouzsk˘ spisovatel, po-
hádkáfi (nar. 12. 1. 1628) - 305. v˘roãí úmrtí

16. 5. 1868 poloÏen základní kámen k stavbû Národního divadla
- 140. v˘roãí

17. 5. 1873 nar. Henri Barbusse, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 30.
8. 1935) - 135. v˘roãí narození

18. 5. Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z pod-
nûtu Mezinárodní muzejní rady

19. 5. 1958 zemfi. Marie Pujmanová, spisovatelka (nar. 8. 6. 1893)
- 50. v˘roãí úmrtí

20. 5. 1883 nar. Jan Ka‰par, první ãesk˘ pilot (zemfi. 2. 3. 1927) -
125. v˘roãí narození

22. 5. 1813 nar. Richard Wagner, nûmeck˘ skladatel (zemfi. 13. 2.
1883) - 195. v˘roãí narození

KVĚTEN 2008
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Narodili se noví obãánci
Jifií Krhat .................................................................... R˘mafiov
Katefiina Kohoutková ................................................. R˘mafiov
Pavel Pech .................................................................. R˘mafiov
Katefiina La‰áková ..................................................... Horní Mûsto

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Marie Poláchová - Ondfiejov ................................................ 80 let
Jarmila Sekaninová - R˘mafiov ............................................. 81 let
Îofie Rovnaníková - R˘mafiov ............................................. 81 let
Juraj Gajdo‰ - Janovice ........................................................ 83 let
Jan Pavlík - R˘mafiov ........................................................... 84 let
Veronika Gajdo‰ová - Janovice ............................................ 88 let
Kvûtoslava ·ubãíková - R˘mafiov ........................................ 89 let

Rozlouãili jsme se
Juraj Randis - Stará Ves ......................................................... 1928
Antonín ·rutka - R˘mafiov ..................................................... 1942
Jan Batou‰ek - R˘mafiov ........................................................ 1947
Vladimír Drapl - R˘mafiov ..................................................... 1921

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

KVĚTEN 2008
12. 5. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou
14. 5. 9:30 SVâ Keramika pro seniory v Dolní Moravici
14. 5. 13:00 Bfiidliãná Entent˘ny - soutûÏ ÏákÛ 5. tfi. Bfiidliãná
14. 5. 13:30 SVâ malá Warcraft párty
16. 5. 9:00 SVâ Keramická dílna pro Z·
20. 5. 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou
21. 5. 10:00 SVâ V̆ tvarná dílna pro vefiejnost 

- malování na sklo (30 Kã)
21. 5. 17:00 ZU· Princezny v Orientu
21. 5. Opava Popelka - zájezd pro pfied‰koláky
23. 5. 11:00 SVâ Keramická dílna pro Z·
25. 5. 9:00 Hor. MTB na Kubitárnû

Zatáãka (cyklistické závody)
26. 5. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou
27. 5. 10:00 SVâ Keramická dílna pro Z·
30. 5. 9:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

Tûlesné etudy
„Îeny, aÈ jsem je potkala kdekoli na svûtû, ne-
návidí jistou ãást svého tûla. A velkou ãást své-
ho Ïivota stráví jeho opravováním,“ fiíká Eve
Ensler v úvodu své hry Tûlo (The Good Body,
2005). Podobnû jako ve své první a dosud nej-
slavnûj‰í hfie Monology vagíny (1996) i v jejím
volném pokraãování autorka beze studu, ne-
milosrdnû a pfiitom s pochopením odhaluje
komplikovan˘ vztah Ïeny k tûlesné schránce,
s níÏ se narodila, v níÏ proÏívá cel˘ svÛj Ïivot
a kterou témûfi po cel˘ tento Ïivot konfrontuje
s jak˘msi nedosaÏiteln˘m ideálem. Napfiíã
kulturami a prostfiednictvím autentick˘ch v˘-
povûdí desítek dotazovan˘ch Ïen po celém
svûtû provází Eve Ensler svého diváka/divaã-
ku bolestn˘mi procedurami vytváfiení „doko-
nalého“ tûla.
âasto se dnes diskutuje o problému obezity,
sugestivní reklamy nás dennû zahlcují nabíd-
kami zaruãen˘ch diet a apelem na to, Ïe musí-
me b˘t krásní (dle dan˘ch mûfiítek), abychom
vÛbec mohli b˘t úspû‰ní. Zdálo by se, Ïe tato
mánie je typick˘m pfiíznakem moderní západ-
ní spoleãnosti, která se topí v pfiepychu a nudû.
Ale ideál krásy, zvlá‰tû Ïenské, tu byl vÏdycky,
uÏ v pravûku, a v‰ude, nejen v bohat˘ch vy-
spûl˘ch zemích. V rÛzn˘ch dobách a na rÛz-
n˘ch místech se promûÀoval, nicménû jedno je

v‰em jeho podobám spoleãné: vÏdy se zamû-
fioval na jistou ãást tûla, která mûla b˘t akcen-
tována, formována, zdobena a uctívána - a bû-
da, pokud nebyla ideální! Mytizace urãit˘ch
ãástí tûla, jeÏ mûly b˘t nejen estetick˘m objek-
tem, ale také odznakem dal‰ích kvalit Ïeny, je-
jího zdraví, plodnosti ãi spoleãenského posta-
vení, si pfiitom vÏdycky Ïádala nemalé obûti -
mnoho ãasu, úsilí, vÛle, finanãních prostfiedkÛ
a také bolesti. A nûkdy i smrt.
Eve Ensler je nejen uznávanou autorkou scé-
náfiÛ, ale také aktivistkou za práva Ïen, anga-
Ïující se zejména v kampaních proti násilí na
Ïenách. Proto nepfiekvapí, Ïe si pro své dva di-
vadelní opusy zvolila právû téma násilí na Ïen-
ském tûle, aÈ je to násilí zjevné a odsuzované,
jako t˘rání a znásilÀování, nebo spoleãensky
akceptované, jako cílené hladovûní, pfietûÏo-
vání organismu nadmûrn˘m cviãením nebo
chirurgické „opravy“. Trojice protagonistek
hry Tûlo, které se bûhem dûje vÏívají do nej-
rÛznûj‰ích rolí, se pfiíznaãnû setkávají v novo-
dobé muãírnû - v posilovnû.
Obû hry Eve Ensler uvedlo na ãeská jevi‰tû
praÏské Intimní divadlo Bláhové Dá‰i v reÏii
Ireny Îantovské. Vedle Dá‰i Bláhové se 
v obou pfiedstavila Mí‰a Sajlerová, Annu
Polívkovou z MonologÛ vagíny vystfiídala

v Tûle Jitka
Asterová. Roz-
manité herecké
typy a jejich
schopnost vÏít
se do fiady dal-
‰ích postav 
umoÏnila rozvi-
nout s pouh˘mi
tfiemi hereãka-
mi celou ‰kálu
Ïensk˘ch pfiíbû-
hÛ a jejich oso-
bit˘ch v˘povû-
dí i poloh vy-

právûní. Na jevi‰ti se s pomocí jednoduchého
pfievleku objeví stárnoucí editorka Ïenského
ãasopisu Cosmopolitan ãi filmová hvûzda, pro
nûÏ je ideální tûlo v˘dûleãn˘m artiklem, svÛj
tragikomick˘ pfiíbûh svûfií manÏelka a souãas-
nû pacientka plastického chirurga, ve váÏnûj‰í
poloze i Ïena z rozvojového svûta, v té nejváÏ-
nûj‰í matka anorektiãky. Jsou to Ïeny slavné
i takfika anonymní, známe obvykle jen jejich
kfiestní jména, jejich osudy jsou nám v‰ak to-
lik povûdomé. Umí nás rozesmát (asi nejhu-
mornûj‰í etudu pfiedvedla Dá‰a Bláhová v roli
ãtyfiicetileté americké Îidovky, která si necha-
la kvÛli manÏelovi zúÏit vagínu), umí ‰okovat,
ale také vyrazit nám dech svou tragikou.
Originální název divadelní hry Tûlo zní The
Good Body, v kniÏní podobû bylo do ãe‰tiny
pfieloÏeno jako (V)hodné tûlo (ãesk˘ pfieklad
Vandy Ohniskové vydalo nakladatelství Jota
v roce 2006). Pfiívlastek good má mnoho v˘-
znamÛ a ãesk˘ch ekvivalentÛ. MÛÏe znamenat
dobr˘, ale i hodn˘, správn˘, laskav˘, úrodn˘,
prospû‰n˘, spolehliv˘, ukáznûn˘ a dobfie vy-
chovan˘. Právû ono slovo dobr˘ se v‰emi tû-
mito a dal‰ími v˘znamov˘mi nuancemi hraje
dÛleÏitou roli nejen v názvu hry, ale v celém
jejím dûji. Na poãátku se autorská postava Eve
svûfiuje: „Jako malé holky se mne ptali, ãím
bych chtûla b˘t, aÏ vyrostu. Odpovûdûla jsem:
Já bych chtûla b˘t dobrá! (...) JenÏe jak se ãlo-
vûk stane dobr˘m?(...) Já jsem nedokázala b˘t
perfektní... já... mám - B¤ICHO. Já jsem ne-
dokázala b˘t DOBRÁ.“ Se sebeironií tak po-
stavila na poãátek své hry zásadní otázku, zda
b˘t dobr˘ znamená dobfie vypadat. A odpovídá
na ni v prÛbûhu celé hry, nejprve s nadsázkou,
posléze o poznání váÏnûji a chvílemi i smífili-
vû. Neodpovídá pfiímo, ale na pfiíkladu nûkte-
r˘ch Ïen poukazuje na skuteãnost, Ïe i s nedo-
konal˘m tûlem je moÏno Ïít spokojenû a Ïe
pramen onoho good v ãlovûku vyvûrá úplnû
odjinud neÏ z ideálních proporcí tváfie, poprsí,
pohlaví ãi pozadí. ZN

Repro: program hry Tûlo
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Severské Pradivadlo
Stfiediska volného ãasu

zve na
pohádkov˘ muzikál

KKrráásskkaa  aa zzvvíífifiee
Více jak pÛl roku jiÏ ubûhlo od
doby, kdy byla na tûchto strán-
kách uvedena první zmínka
o vzniku nového ochotnického
spolku v R˘mafiovû pod názvem
Severské Pradivadlo. Tenkrát
jsme vás, váÏení ãtenáfii a milí
pfiíznivci divadelních múz, zvali
na první premiéru hry pod ná-
zvem Na‰e mûsteãko amerického
autora Thorntona Wildera. Od té
doby mají za sebou ochotníci
Pradivadla uÏ ‰est úspû‰n˘ch re-
príz této hry. Prost˘ pfiíbûh jedno-
ho malého mûsteãka mohli proÏí-
vat spoleãnû s herci i diváci
v Bruntále, studenti r˘mafiov-
sk˘ch stfiedních ‰kol, diváci na di-
vadelní pfiehlídce v Jeseníku a di-
váci z Bfiidliãné. Tím v˘ãet pfied-
stavení ov‰em nekonãí. Pradiva-
dlo se s Na‰ím mûsteãkem chystá
i do vzdálenûj‰ích míst, kupfiíkla-
du v srpnu na divadelní festival ve
Víru u Bystfiice nad Pern‰tejnem
a v listopadu do ostravské Arény
na 24. setkání divadel a lidí hol-
dujících pfiízní ochotnick˘ kum‰t.

Tam se s nejvût‰í
pravdûpodobnos-
tí uskuteãní der-
niéra tohoto di-
vácky oblíbené-
ho pfiedstavení.
Ochotníci Pradi-
vadla v‰ak neza-
hálejí. Pár t˘dnÛ
po uvedení histo-
ricky první pre-
miéry se pustili
do studování dal-
‰í hry. Tentokrát
sáhli po pohádce
známého ãeské-
ho básníka pfií-
rodní a milostné
lyriky, pozdûji bá-
sníka obav, dra-
matika a pfiekla-
datele z fran-
couz‰tiny Franti‰ka Hrubína pod
názvem Kráska a zvífie.
Básnická pohádka Kráska a zvífie
je dílo zvlá‰tního osudu. Jedná se
o poslední práci, kterou Franti‰ek
Hrubín dokonãil a která se pfied

jeho zraky dostala na vefiej-
nost. PÛvodnû ji napsal pro otáãi-
vé jevi‰tû v âeském Krumlovû.
V mnoha smûrech se jedná o zále-
Ïitost mimofiádnou, i kdyÏ napo-
hled tu nic mimofiádnû nevyhlíÏí:
námût je dávno znám˘, av‰ak fie-
‰ení tohoto námûtu, neboÈ Hrubín
do staré francouzské pohádky
vloÏil kus svého neopakovatelné-
ho vidûní svûta, pÛsobí velice
kouzelnû. Naplnûní do‰la pravda
a spravedlnost, skuteãná krása by-
la vykoupena skuteãnou láskou.
Pfiíbûh Krásky a zvífiete mÛÏe
sv˘m ladûním ãasto vzbuzovat aÏ
hrÛzu, nicménû u Hrubína je to
pfiíbûh kfiehk˘, pfiíbûh, v nûmÏ ne-
chybí humor ani láskyplné vyzná-
ní. Jedná se o dílo, které plnû zau-
jme ãlovûka bez ohledu na vûk,
neboÈ pohádky tohoto druhu po-
tfiebujeme. A to z jednoho nejzá-
kladnûj‰ího dÛvodu - aby nám by-
lo dobfie na svûtû!
âlenové Severského Pradivadla
vás tímto zvou na premiéru této

pohádky v úter˘ 20. kvûtna
v 18 hodin nebo na reprízu v ne-
dûli 25. kvûtna v 15 hodin do r˘-
mafiovského mûstského kina.
Pohádka ponese charakter muzi-
kálu a pfiedstaví se v ní herci zná-
mí z Na‰eho mûsteãka, objeví se
ale i nové tváfie. Diváci se navíc
mohou tû‰it na podmanivé a nápa-
dité melodie z autorské dílny
Petra La‰tuvky, ‰éfa rockové ka-
pely The Hero, nebo na vystoupe-
ní dûtí z taneãního klubu Jes
Základní ‰koly R˘mafiov. V po-
hádce je pfiipraveno i pfiekvapení,
které samozfiejmû nebudeme pro-
zrazovat. Pfiijìte spolu s herci pro-
Ïít vûãn˘ pfiíbûh kfiehké Krásky
a milujícího zvífiete.
S úctou za cel˘ divadelní soubor

Jifií Koneãn˘

(Pfiedprodej vstupenek v Mûst-
ském informaãním centru mûsta
R˘mafiova na námûstí Míru od
12. 5. 2007. Doporuãen˘ vûk dûtí
na pfiedstavení - od 6 let.)
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Mûstská knihovna

Zbrusu nové obaly dûtsk˘ch knih zaplavily knihovnu
V bfieznu - mûsíci knihy vyhlásila
Mûstská knihovna R˘mafiov sou-
tûÏ „Namaluj obal nejoblíbenûj‰í
dûtské knihy“. Do soutûÏe se pfii-
hlásilo více jak osmdesát dûtsk˘ch

ãtenáfiÛ. Pfii v˘bûru tûch nejlep‰ích
v˘tvorÛ mûly pracovnice knihov-
ny opravdu nelehk˘ úkol. VÏdyÈ
co ilustrace, to zajímav˘ a origi-
nální nápad a bohatá fantazie. Ze

v‰ech soutûÏních návrhÛ byly vy-
brány tfii: Milo‰ Macourek - Mach
a ·ebestová Martina Ducháãe 
(7 let), Jan Werich - Fimfárum Do-
minika Daniela (12 let) a Bernard

Werber - Mravenci Tomá‰e Hof-
mana (17 let). V̆ herci získali vûc-
né ceny, které do soutûÏe vûnova-
la Irena Tyl‰arová - Knihkupectví
U Radnice. JiKo

60 let tvorby Josefa ·kubny v mal˘ch formátech
PrÛfiez ‰edesátiletou tvorbou ma-
lífie a grafika Josefa ·kubny na-
bízí Galerie U Stromu poznání
v r˘mafiovské knihovnû. Autor
z nedaleké Bfiidliãné pfiedstavil
svá díla pfiibliÏnû pfied rokem
v galerii mûstského muzea, nyní
se do R˘mafiova vrátil s kolekcí
dûl men‰ích formátÛ, která insta-
loval ve v˘stavním vestibulu
knihovny, v prostoru skromnûj-
‰ím, ale zároveÀ pfiístupném
i bezdûãn˘m náv‰tûvníkÛm.
Soubor dvaadvaceti vybran˘ch
prací pÛsobí na první pohled vel-
mi rÛznorod˘m dojmem. Josef
·kubna, kter˘ nedávno oslavil
kulaté jubileum, k v˘bûru pfiistu-
poval víceménû bilanãnû. Stejnû
jako zmínûná loÀská v˘stava
v muzeu ãi autorova nedávná
velká v˘stava v olomoucké gale-

rii Patro pfiedstavuje prÛfiez
mnohaletou tvorbou, nejrÛznûj-
‰ími námûty a technikami. A tak
díky ‰irokému zábûru malífie pÛ-
sobí kolekce obrazÛ jako prezen-
tace ne jednoho, ale hned nûkoli-
ka tvÛrcÛ.
Nejstar‰í olejomalby, spadající
do první pÛle padesát˘ch let, na-
bízejí ukázku ·kubnovy portrét-
ní tvorby, a to té nejintimnûj‰í,
neboÈ je tvofií autoportrét asi
‰estadvacetiletého malífie samot-
ného a o nûco dál i portrét jeho
Ïeny v tomtéÏ mladistvém vûku.
Velkou ãást vystaven˘ch dûl
pfiedstavují malebné krajiny, za-
chycující proslunûné i lehce zá-
dumãivé v˘jevy z nejbliÏ‰ího 
okolí. Nalezneme nejen nûkolik
pohledÛ na dÛvûrnû známé r˘-
mafiovské námûstí, ale také na

nedalek˘ Harrachov ãi o nûco
málo vzdálenûj‰í Jifiíkov.
Konkrétní krajiny se v‰ak ne-
zfiídka stfiídají s pohledy do kra-
jin abstraktních. Metamorfózy,
Sen, Pocta modré ãi Nov˘ pro-
stor nám umoÏÀují vydat se spo-
lu s autorem po cestách, jimiÏ se
dává vést ve chvíli, „kdy stojí
pfied bíl˘m plátnem a zaãne ma-
lovat bez konkrétní pfiedlohy“.
Aãkoliv je Josef ·kubna uzná-
ván za jednoho z nejlep‰ích jese-
nick˘ch krajináfiÛ, lze jej s jisto-
tou oznaãit zároveÀ za v˘jimeã-
ného reprezentanta moderního
v˘tvarného umûní, které pfiekra-
ãuje mnohdy svazující meze re-
gionální tematiky.
Na vernisáÏi bylo moÏno se set-
kat nejen se stále energick˘m
Josefem ·kubnou, ale také na-

hlédnout do reprezentativního
katalogu, kter˘ vy‰el k jeho olo-
moucké v˘stavû, a dokonce i do
autorovy kroniky v˘stav, kter˘ch
za svÛj plodn˘ Ïivot absolvoval
nûkolik desítek. ZN

û

fi fi
â

Tel.: 554 212 566
E-mail: knihovna.rymarov@tis-
cali.cz
Webové stránky:
http://www.mekrymarov.info/
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Z historie

Kdo byl Ganneval?
Rodina Isidora Marcela Amanda Gannevala,
jehoÏ jméno b˘valo dfiíve omylem poital‰Èová-
no na Cannevale, pocházela z Francie a v do-
kumentech harrachovského archivu se objevu-
je v˘hradnû pod skuteãn˘m jménem. Isidor se
narodil roku 1730 ve Vincennes. Dosáhl v˘-
znamného vzdûlání na Académie ìArchitek-
ture, jejímÏ studentem se stal roku 1754. V ro-
ce 1760 vstoupil do dílny star‰ího italského
kolegy Giovanniho Niccoly Servandoniho
(1695-1766) a s ním ode‰el z PafiíÏe do Vídnû,
kde se zpoãátku vûnoval dekorativním pracím
na tereziánsk˘ch a josefinsk˘ch pevnostech,
neboÈ tehdy musely b˘t hezké i vojenské ob-
jekty. Pracoval téÏ zpoãátku pro infantku
Isabellu Parmskou. Po sedmi letech práce sla-
vil ve Vídni svatbu s Gabrielou Chemitre, dce-
rou francouzského ‰lechtice, a v císafiské me-
tropoli se trvale usadil. VídeÀská mûstská mat-
rika jej uvádí jako ingeneura, z ãehoÏ lze vy-
vodit, Ïe se asi zab˘val také stavbou pevností.
Na jeho práci narazí náv‰tûvník zámkÛ ãi pa-
lácÛ mnohde u nás, ale téÏ v Dolním Slezsku,
Maìarsku a Rakousku. Jeho prvním zákazní-
kem byl maìarsk˘ kníÏe primas Ferenc de
Barkócz, pro nûhoÏ projektoval v Ostfiihomi
arcibiskupskou rezidenci, budovu Citadely
a novou katedrálu na Burbergu. Následoval
hrabû Esterházy, ale jeho zámek v Tatû 1762
nedokonãil. Christoph Migazzi, arcibiskup ví-
deÀsk˘ a vácsk˘, si objednal stavbu dómu ve
Vácsu 1762, následoval vítûzn˘ oblouk ve stej-
ném mûstû a dal‰í stavby v letech 1778-80.
Jedineãné postavení získal jiÏ 1761 u EvÏena
Ervina hrabûte Schönborna, kter˘ se stal téÏ
‰tûdr˘m kmotrem jeho dûtí. Po smrti aristokra-
ta zÛstával Ganneval dál nájemníkem jeho za-
hradního domu na Laudonovû ulici. Velmi v˘-
znamn˘m Ganevalov˘m dílem se stal trium-
fální oblouk hrabat SchönbornÛ v jejich rodi‰-
ti Frankfurtu, kter˘ postavil roku 1764 k osla-
vû korunovace fiímského císafie Franti‰ka
·tûpána, manÏela Marie Terezie.
Vedle Janovic a Námû‰tû na Hané stavûl v na-
‰í zemi i jinde. Pro Antona starohrabûte Salma-
Rifferscheidta projektoval jeho rezidenãní zá-
mek v Rájci nad Svitavou kupodivu ve stylu
italské renesance s orientací na ran˘ francouz-
sk˘ klasicismus. Stal se téÏ stavitelem boha-
t˘ch a umûnímilovn˘ch Liechten‰tejnÛ. Roku
1764 jej jmenovali fieditelem zahrad v Lednici

a Valticích a 1781 získal titul jejich kníÏecího
dvorního a zahradního architekta. Nesmírnû
pracovit˘ Francouz souãasnû fiídil nûkolik
men‰ích úprav zámku Valtice a pravdûpodob-
nû pfiístavbu dal‰ích traktÛ a ve stejné dobû na-
vrhl nové fasády ze zahradní strany lednické-
ho paláce. Pro arcivévodu Josefa a Marii
Eleonoru knûÏnu z Liechten‰tejna vypracoval
Ganneval plán úprav zámku v Moravském
Krumlovû. Je autorem zámecké kaple (1772)
a nového konceptu zámeckého parku s klasi-
cistním portálem. V Dyjákovicích postavil lo-
veck˘ zámeãek a v Zahradi‰ti Maison de plai-
sance („Vesel˘ dÛm“). V období let 1771-3
navrhl také kostel sv. Jakuba Vût‰ího
v Moravské Nové Vsi.
Nejv˘znamnûj‰í ãást jeho práce musíme po-
chopitelnû hledat ve Vídni. Dozíral nad vyba-
vením a dekorem tzv. Piano nobile (vchodové
rampy) v paláci hrabûnky Paarové, nejvy‰-
‰í hofmistrynû Marie Terezie. Roku 1764 do-
stal Ganneval na „nejvy‰‰í pfiíkaz“ odmûnu
1000 zlat˘ch za dfiívûj‰í, av‰ak dnes uÏ nezná-
mé práce pro panovnick˘ dvÛr. Zdá se, Ïe v le-
tech 1769-70 získal dal‰í zakázku Marie
Terezie na úpravy pokojÛ (Vieux-Laque-
Zimmer) v proslulém císafiském paláci
Schönbrunnu a provedl tam i úpravy Zahrad-
ního domu. DÛkazem je 620 zlat˘ch, které mu
vyplatil roku 1771 císafisk˘ dvÛr za pokoje, ka-
binett (studovnu) a rÛzné práce v zahradû.
Prokazatelnû je autorem schönbrunnského
Lusthausu (Rajského domu - letohrádku)
a dvou fontán.
Roku 1776 se stal Ganneval pfiedním architek-
tem Josefa II. a zÛstal jím aÏ do své smrti.
Císafi jej také ustanovil císafisk˘m dvorním ar-
chitektem a povûfiil jej dohledem nad v˘stav-
bou VídeÀském pfiedmûstí. Získal tedy v nové
ãásti Vídnû obdobné postavení jako mívají
dne‰ní mûst‰tí architekti. Josef II. mu dával
pfiednost i pfied v˘znamn˘m Hetzendorfem
z Hohenbergu a dal‰ím Francouzem, zahrad-
ním architektem Pierrem Lefebvre ìArcham-
baultem, zcela jistû k jejich znaãné nelibosti.
Na JosefÛv pfiíkaz projektoval 1775 vnûj‰í za-
hradní portál v Schönbrunnu a v zahradû navr-
hl také 1781-84 Josephsstöckel (JosefÛv do-
mek ãi ‰palíãek) díky císafiovû naprosté spoko-
jenosti. Ganneval obdrÏel na stavební náklady
neuvûfiiteln˘ch 33 632 zlat˘ch. Muselo se tedy

jednat o vût‰í komplex objektÛ.
Zfiejmû pfiispûl v˘znamnou mûrou i k v˘zdobû
a projekci prostoru vídeÀského Pratru i jeho
hlavní aleje (1781/4). Do své smrti se dlouho
zam˘‰lel nad tvarem stavby Josephsruhe
(Josefova záti‰í 1786) na vrchu nad fiekou Laa,
av‰ak osud mu jiÏ realizaci my‰lenky neumoÏ-
nil. Úãastnil se adaptace a pfiestavby vídeÀské-
ho chudobince u v‰eobecné nemocnice v Al-
serském pfiedmûstí (Alservorstadt). Plánoval
úspornou redukci prÛãelí stavby do Alserovy
ulice pfii dvorské fasádû, kde opût akcentoval
stfiední rizalit. Svou stopu zanechal i na plá-
nech nûkolika novostaveb komplexu v okolí
Narrenturm (1784). Jinak se hovofií o prud-
k˘ch sporech temperamentního Isidora s fiedi-
telem v‰eobecné nemocnice dr. Quarinem,
kter˘ mu neustále mluvil do práce a podle
Gannevalova mínûní se snaÏil zabránit uÏití
prvkÛ francouzské architektury v dal‰í v˘stav-
bû. Rozhodující úãast Gannevala je zfietelná
zvlá‰tû u Josefina (Josephinum 1784). AÏ do
své smrti ovlivÀoval z povûfiení císafie Josefa
také stavbu dal‰ích ‰pitálÛ a kasárensk˘ch bu-
dov v Budape‰ti. Ganneval zemfiel ve Vídni
roku 1786.
Lze s nadsázkou fiíci, Ïe byl vyslancem tehdy
moderní francouzské architektury v habsbur-
ské monarchii, Ïe mûl citliv˘ vztah nejen k cel-
ku, ale téÏ k ornamentálnímu detailu a pfiede-
v‰ím vzhledu povrchu. Specifickou formou 
umûlce bylo téÏ propojování barokní zahrady
s krajinou podle anglického vzoru. âasto pojal
do parkové úpravy i pfiilehlé lesní prostory
protkané cestami a záti‰ími, pokud jen to bylo
moÏné. Není tudíÏ vylouãeno, Ïe mûl jist˘ vliv
i na podobné pojetí ‰ir‰ího prostoru v Janovi-
cích.
FlorenÈan Servandoni ovlivÀoval doznívání re-
nesanãní polohy jeho star‰ích prací pomûrnû
dlouho, ale Gannevala nespornû silnûji zasáhl
anticky prost˘ klasicismus, kter˘ vznikl
v pfiedrevoluãní Francii Ludvíka XVI. a znaã-
nû konvenoval Josefovu („kasárenskému“)
stylu a stal se téÏ umûfienou reakcí na tvarovû
bujn˘ barok a pfiebujelé rokoko.
Závûrem dûkuji velmi sympatické a vysoce
vzdûlané kunsthistoriãce z VídeÀské univerzi-
ty Mag. Phil. Petfie Pû‰kové, jeÏ objevila
v práci stavitelÛ Gannevala a Fabicha souvis-
losti zámku v Janovicích s Námû‰tí na Hané
a znaãnû posunula na‰e znalosti. Pfiedev‰ím
nutno vfiele podûkovat za její kolegialitu, s níÏ
se s námi nesobecky podûlila o potfiebné infor-
mace z rukopisu své dosud nevydané publika-
ce o zámku v Námû‰ti na Hané.  

Mgr. Jifií Karel

Literatura: Vlãek, P.: Encyklopedie architektÛ
v âechách; Rukopis práce Mag. phil. Petry
Pû‰kové (VídeÀská univerzita) o zámku
v Námû‰ti na Hané; Samek, B.: Umûlecké pa-
mátky Moravy a Slezska, díl 2, J/N, Praha
1999; Toman, P: Nov˘ slovník ãeskosloven-
sk˘ch umûlcÛ 1, A-K, Praha 1947.
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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

próza

Lednem 2008 zapoãal druh˘ roãník literární
a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í v˘-
znamné krajanky, naivní malífiky a básnífiky
Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník R˘-
mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Studentsk˘m
klubem SVâ R˘mafiov.
Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004
a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci, pro-
zaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou adre-
su redakce rymhor@seznam.cz nebo na po‰-
tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont, Stfiedisko
volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov,
své dosud nepublikované pfiíspûvky - básnû,
povídky a fejetony, kresby a fotografie, z ni-

chÏ budeme bûhem roku vybírat ty nejzajíma-
vûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho periodika.
Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe autofii automa-
ticky vyjadfiují souhlas s jeho pfiípadnou gra-
matickou úpravou a zvefiejnûním. Nutnou
podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiíspûvku
jménem autora a kontaktem.
Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ
a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku spe-
cifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kategorii
poezie pfiijímáme básnû a básnické cykly
v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza pfii-
jímáme texty v rozsahu max. 10 stran, které
mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na po-

kraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme ãer-
nobílé kresby, koláÏe a fotografie (barevné
pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich charak-
ter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková ani
dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné rukopis-
né texty a jinde publikované práce budou 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

ZdeÀka Kabelíková: Já se za tebe stydím aneb PotíÏe rÛstu
„Tak, Radime, uÏ jsi koneãnû hotov˘?“ zvola-
la úpûnlivû od vchodov˘ch dvefií.
„No jo, vÏdyÈ uÏ jdu,“ zaslechla nepfiíli‰ na-
d‰enou odpovûì z koupelny. A zase dlouho
nic. Byla netrpûlivá, ale neodváÏila se dál na-
léhat. AÏ klaply dvefie a objevila se stfiapatá
hlava s nagelovan˘mi ‰piãkami vlasÛ, neod-
pustila si procedit mezi zuby: „To ti teda trva-
lo.“
„No mami, to nemyslí‰ váÏnû! Ty chce‰ jít
v tom vybledlém fialovém triãku?“
Vyfiãená slova stopla její nohy vyãuhující
z kraÈasÛ, které se zrovna chystaly nabrat své
obvyklé tempo. Zkoumav˘m pohledem pfie-
létla horní ãást tûla. S patrn˘m ulehãením
zvedla zrak a zabodla ho do jeÏaté chocholy.
„No dovol, triãko je nové, znaãkové. Îádná
‰míra z trÏnice. A kvÛli tobû se nepoletím pfie-
vlékat!“
„Jé, to zas bude trapas. Nechce‰ jít sama?“
„Tos uhodl, já se budu vláãet s nákupem
a mlad˘ pán bude hrát doma hry na poãítaãi.“
Co zas to dítû má? zaãaly se jí honit my‰len-
ky hlavou. Sám vypadá jak stra‰ák do zelí,
rozvíjela svÛj vnitfiní monolog, ale na druhém
se mu stále nûco nelíbí. A ty jeho grimasy...
Nejradûji bych mu jednu vlepila a byl by klid.
ZadrÏ! Mírni se a zvaÏuj! pfiikazoval jí druh˘
vnitfiní hlas. Co kdyby pak s tebou pfiestal ko-
munikovat. UÏ teì fiekne jen to, co musí.
Zranit tfiináctiletou du‰iãku mÛÏe b˘t pûknû
riskantní. A co kdyÏ se zaãne toulat s partou
nebo koufiit? Nejhor‰í by byly drogy... Kdo ví,
ãeho se je‰tû doãká‰.
„Já myslím, Ïe nevypadám zas tak hroznû,“
fiekla mírnûj‰ím hlasem. „Snad to pfieÏije‰,
jestli potkáme nûjaké tvé kámo‰e nebo ká-
mo‰ky,“ dokonãila fieã pfii chÛzi od branky na
ulici. ·tûstí stálo na její stranû. Potkávali jen
její známé. Oãividnû znudûnû stál opodál
a vyãkával, aÏ se jak vÏdycky fiíkal, máma
„vyklábosí“. Kámo‰i a kámo‰ky nebyli nûjak
k mání, takÏe trapas se prozatím nekonal a ná-
kupní stfiedisko uÏ bylo na dohled.

„Mám vzít pÛlku chleba, nebo cel˘?“ tázala se
mezi regály.
„Jak chce‰.“
„Je doma je‰tû máslo?“
„Nevím, asi,“ sykl nesly‰nû.
„Radûji ho koupím, vzpomnûla jsem si, Ïe
jsem ti ho vãera vymazala na svaãinu. Podívej
se, kde mají kávu, a pfiines pomletou.“
Bez jediného slova se ztratil mezi zboÏím,
a kdyÏ nabírala smûr k uzeninám, zamával jí
balíãkem pfied obliãejem.
„Kolik ti mám koupit salámu?“
„To je jedno,“ pronesl bez zájmu a touÏebnû
se zahledûl k pokladnû.
Já si dám nanuka, blesklo jí hlavou, aspoÀ se
v tom vedru trochu osvûÏím.
Chvíli se prohrabávala mrazicím pultem a pak
svou vybranou porci dÛstojnû uloÏila aÏ na sa-
m˘ vr‰ek uÏ docela obsáhlé hromádky zboÏí
v pojízdném vozíku.
„Chce‰ taky?“ zpytavû se otoãila k nûmu, ja-
ko by si teprve teì uvûdomila jeho pfiítom-
nost.
„Ne, mami,“ houkl jí nervóznû do ucha a oãi-
ma mûfiil rostoucí zástupy pfied pokladnami.
„A proã? MÛÏe‰ si vybrat, jak˘ chce‰...“
Neodpovûdûl. Jen zakroutil oãima a gesty na-
znaãoval, co nerada sly‰ela. KdyÏ na nûj dál
nechápavû zírala, nakonec vybafl: „Prostû ne-
mám chuÈ!“ Potom skoro prosebnû dodal:
„A pojì uÏ.“
Hlem˘Ïdím tempem postupovala ve frontû
a s napûtím sledovala mûknoucí pochoutku,
jejíÏ obsah zaãal zlovûstnû prosakovat na pa-
pír, ve kterém si hovûl labuÏnick˘ salám.
Páni, uÏ aby byla na fiadû, uÏ aby byla u ka-
sy.
Koneãnû. Rychle naházela v‰echny potraviny
do igelitové ta‰ky. V jedné ruce nákup, v dru-
hé dfiívko s lepkavou kapající hmotou vykrá-
ãela ze supermarketu. Stál nedaleko dvefií
a s napûtím v oku sledoval tu podívanou.
„Vem ta‰ku, já si sním ten nanuk,“ zavelela
a rázem se zbavila tûÏkého bfiemena.

Polozmrazenou dobrotu se snaÏila zbavit pa-
plavého obalu. Sladká, lepkavá hmota jí zaãa-
la stékat po prstech k dlani. Pfiedklonila se
a koneãnû se zakousla.
„No, mami, já se za tebe stydím. VÏdyÈ sis po-
kapala své nové triãko,“ fiekl jízlivû.
Zoufale protáhla oãi na oznaãené místo. Celá
se schoulila a pohledem bloudila k laviãce.
Usedla, vytáhla kapesník a vehementnû se za-
ãala ãistit. Zb˘vající pÛlka nanuka se pfietoãi-
la na dfiívku, zaãala jí znovu tfiísnit ruce a má-
lem celá sklouzla do ‰tûrku pod laviãkou.
„To je teda trapas, já uÏ jdu domÛ,“ sly‰ela hu-
ãet vzdalujícího se syna. Radûji vhodila torzo
zmraÏeného lákadla do odpadkového ko‰e
a pfietfiela si polepené ruce. Kolik asi pfie‰lo li-
dí kolem a zvûdavû si ji prohlíÏelo? MoÏná to
byl jeden ãlovûk, dva, tfii... Ale moÏná si jí ne-
v‰iml nikdo. Nevûdûla. Prostû to nevnímala.
Jen ta vûta jí neustále huãela v hlavû: „Já se za
tebe stydím.“

Není to pfiece tak dávno, kdy ji sama pouÏila.
Byla mladá, ‰tíhlá a spûchala domÛ vafiit 
obûd. Potfiebovala koupit jen mléko na kopro-
vou omáãku. V samoobsluze byla fronta na
ko‰íky aÏ po dvefie. Tak vbûhla do mléãné jí-
delny, ale i tam vyãkávalo pár zákazníkÛ.
Dvoulet˘ Radimek bûhal mezi stolky, zatímco
ona v fiadû pfiem˘‰lela, jestli na nûco nezapo-
mnûla a zda nemá je‰tû nûco pfiikoupit.
„Mami, kup koko,“ ozvalo se jí tûsnû u nohou.
„Poãkej je‰tû chvíli, Radimku, maminka kou-
pí,“ odbyla ho a zrakem pfiejíÏdûla vystavené
zboÏí. Pak se zadívala ke dvefiím. Byly zavfie-
né. U pultÛ i stolÛ se obãerstvovalo nûkolik li-
dí a nûktefií pobavenû sledovali synovo tlachá-
ní a temperamentní rejdûní po celé prodejnû.
Rychle se vûnovala nákupu. Potom zasunula
penûÏenku do kabelky a s oplatkem v ruce
hledala malého divocha.
Úlekem zastavila chÛzi. Synáãek si pûknû se-
dûl na Ïidliãce a ládoval se zbytkem vla‰ského
salátu, kter˘ tam nûjak˘ dobrák zanechal, aby
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jej nemusel odná‰et na odkládací stolek. NeÏ se
protlaãila k nûmu, její mazlíãek posvaãil a také
uhasil ÏízeÀ odstavenou Ïlutou sodovkou.
To je trapas, rozhlíÏela se nenápadnû kolem,
snad si toho nikdo nev‰iml.
Zdálo se, Ïe kaÏd˘ je zabrán do sv˘ch problé-
mÛ! Cítila, Ïe musí b˘t radûji zticha, nedûlat
zbyteãn˘ rozruch a syna pokárat aÏ venku. Jen
ji polil hork˘ pot a zrudly jí témûfi bledé tváfie.
Jemnû mu otfiela uma‰tûn˘ obliãej a ruãky.

„Já se za tebe stydím! Co ti maminka nedá, to
Radimek nepapá. To bylo pána,“ zaãala s v˘-
chovou po pár krocích. Je‰tû teì vidí, jak na ni
nechápavû, ale pfiece jen provinile poulil svá
tmavá oãka. Ani oplatek uÏ mu nechutnal.

Nûjak se to obrácenû vrací zpût. Vzdychla
a chvíli sledovala vzruch na ulici. Zvedla se.
Upravila si kabelku tak, aby jí koÏené u‰i za-
kryly alespoÀ zãásti kápance z rozpu‰tûného na-

nuka. Rychl˘m krokem odkráãela k domovu.

„Mami, nákup jsem dal do ledniãky a vzal
jsem si rohlík se salámem. ·el jsem na tré-
nink. Ahoj Radim.“
Vsunula to psaníãko ze stolu hluboko do mís-
teãka v du‰i. Hladila ho tam, laskala a uvol-
Àovala napûtí z trapasu a nedorozumûní. Pak
si stoupla pod sprchu, aby spláchla ten sladk˘,
lepkav˘ stud.

Jazzclub

Tich˘ úsvit od severu

Staãilo nûkolik taktÛ úvodní
skladby November a publikum
bylo doslova pohlceno. Z hypno-
tického vytrÏení se v pfií‰tích
dvou hodinách probíralo jen
v pfiestávkách, aby dalo boufili-
v˘m potleskem prÛchod sv˘m
pocitÛm. MoÏná to zní nadnese-
nû, ale tak nûjak pÛsobila atmo-
sféra koncertu jazzového kvarte-
ta Davida DorÛÏky a Josefine
Lindstrand v r˘mafiovském
jazzclubu.
Místní jazzov˘ klub si páteãním
(25. 4.) koncertem mezinárodní-
ho uskupení s ãesk˘m kytaristou
Davidem DorÛÏkou v ãele pfii-
psal na paÏbu jeden z nejúspû‰-
nûj‰ích pofiadÛ své existence. Za
rok a pÛl trvání jazzclubu uÏ
jméno R˘mafiova figurovalo na
seznamu koncertních turné ne-
jedné hudební osobnosti, tento-
krát se dostalo mezi nûkolik za-
stávek ãeského turné, pfii nûmÏ
David DorÛÏka se sv˘mi spolu-
hráãi pfiedstavili aktuální album
Silently Dawning, které bylo na-
hráno loni v fiíjnu a v koneãné
podobû spatfiilo svûtlo svûta prá-
vû letos v dubnu (Animal Music,
2008). Mimochodem, ostatní
koncerty turné se odehrávaly

vesmûs v metropolích, z nichÏ
nejbliÏ‰í bylo Brno, DorÛÏkova
zajíÏìka na severní Moravu byla
tudíÏ pro zdej‰í publikum v˘ji-
meãnou pfiíleÏitostí sly‰et kvar-
teto na Ïivo.
Kytarista David DorÛÏka, syn
hudebního publicisty Petra
DorÛÏky a vnuk popularizátora
jazzové hudby Lubomíra
DorÛÏky, si nese hudební nadání
takfiíkajíc v krvi, sympatické na
nûm je, Ïe na své hudební dráze
neãerpá z rodinného renomé, ale
pfiedev‰ím z fenomenálního ta-
lentu interpretaãního a skladatel-
ského. Ménû sympaticky pÛsobi-
lo DorÛÏkovo uvádûní jednotli-
v˘ch skladeb bûhem koncertu,
pfii nûmÏ aÏ pfiíli‰ ãasto pouÏíval
slov „já“ a „moje“ (mal˘ ãesk˘
ãlovûk pfiece jen oceÀuje jistou
dávku skromnosti a sebeironie),
pfiestoÏe to nebylo ani trochu ne-
oprávnûné.
Album Silently Dawning je
DorÛÏkov˘m druh˘m autorsk˘m
albem, takfika v‰echny skladby -
s v˘jimkou krajnû minimalistic-
ké improvizace bubeníka ¸ukaz-
se ˚yty, jsou po hudební stránce
jeho dílem a nutno uznat, Ïe na-
vzdory autorovu mládí prozrazu-

jí znaãnou vyspûlost a bohaté
hudební zku‰enosti. Není divu,
David DorÛÏka poprvé sáhl na
kytaru v deseti letech a uÏ ve ãtr-
nácti zaãal vystupovat a nahrá-
vat s pfiedními ãesk˘mi jazzma-
ny, napfi. Jaromírem Honzákem,
s nímÏ spolupracuje dodnes.
V patnácti letech získal cenu
Talent roku, kterou udûluje
âeská jazzová spoleãnost. Brzy
se prosadil i na mezinárodní scé-
nû, absolvoval proslulou Berklee
College of Music v Bostonu, kde
získal dal‰í ocenûní, a mistrov-
sk˘ kurz v Coloradu pod vede-
ním osobností jako Joe Lovano
ãi Herbie Hancock. V Americe,
konkrétnû v New Yorku, také na-
toãil své první samostatné album
Hidden Paths (2004).
DÛleÏit˘m impulsem pro nûj by-
lo setkání se ‰védskou vokalist-
kou, pianistkou a saxofonistkou
Josefine Lindstrand bûhem letní-
ho evropského turné Swinging
Europe, které v roce 2002 uspo-
fiádal pianista Django Bates.
Josefinin hlas Davida DorÛÏku
pr˘ natolik zaujal, Ïe jí nabídl,
zda nechce zpûvem doprovodit
jeho kytarovou hru. Z prvních
spoleãn˘ch skladeb se vyvinula
koncertní spolupráce a vyústila

v album Silently Dawning. Na
nûm se kromû obou mlad˘ch hu-
debníkÛ podílela je‰tû polská
rytmická sekce - bubeník ¸ukazs
˚yta a baskytarista Micha∏
Baraƒski. Tato dvojice má za se-
bou podobnû bohatou hudební
kariéru po boku velk˘ch hvûzd
evropské scény a v souãasnosti
pfiedstavuje vyhledávané rytmic-
ké duo.
Mezinárodní sloÏení kapely
a vysoké hudební kvality jeho
ãlenÛ spoleãnû s jejich mládím
pfiedstavují ‰Èastné zázemí pro
vznik jedineãného hudebního
stylu. V̆ sledek, kter˘ si mohli
vyslechnout náv‰tûvníci jazzclu-
bu, v sobû spojoval promy‰lenou
kompozici s neopakovatelnou
improvizací, tradiãní jazzové po-
stupy s novátorstvím, experi-
ment v pfiíjemnû poslouchatelné
formû, rozjímavost kytarov˘ch
sól i dynamiku vokálu. Kfii‰Èá-
lovû ãist˘ hlas Josefine Linds-
trandové úspû‰nû konkuroval
zvuku akustické ãi elektrické ky-
tary, kter˘ byl tûÏi‰tûm kompo-
zic, a navíc na pÛdorysu pomûr-
nû komplikované hudby zpfií-
tomÀoval básnick˘ rozmûr textÛ.
Ty pocházejí ze tfií rÛznojazyã-
n˘ch zdrojÛ. Pfievládající anglic-

David DorÛÏka

David DorÛÏka a Josefine Lindstrand
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ké náleÏí do tvorby básnífiky 
19. století Emily Dickensonové,
tvÛrcem dvou ãesk˘ch byl Jifií

Orten (interpretace ãesk˘ch ver-
‰Û s mûkk˘m pfiízvukem ‰védské
zpûvaãky má úÏasné kouzlo),

‰védské texty napsala sama
Josefine. Texty jsou v pfiekla-
dech do v‰ech tfií jazykÛ obsaÏe-
ny v bookletu alba a umoÏÀují
posluchaãi-ãtenáfii vychutnat si
je jako svébytné básnû.
Na otázku, ãím je Davidu
DorÛÏkovi blízká básnická tvor-
ba Emily Dickensonové a Jifiího
Ortena, odpovûdûl, Ïe jednodu‰e
plnû vyhovují jeho hudební
kompozici, a to nejen svou hu-
debností a mal˘m rozmûrem.
Zhudebnûné ver‰e mají podob-
nou poetiku, jsou úsporné a pfii-
tom v˘znamovû bohaté a zraãí se
v nich tatáÏ tichá melancholie,
jaká zní i v tónech DorÛÏkov˘ch
skladeb. Není pfiitom bez zají-
mavosti, Ïe skladby na texty
Dickensonové se od tûch orte-
novsk˘ch stylovû li‰í, zhudebnû-
ní Ortenov˘ch básní Noc a den

a Pohádka nesou zfietelné stopy
lidové písnû. Poetika vybran˘ch
básní byla evidentnû urãující pro
hudební sdûlení a spí‰e neÏ tex-
tov˘m doplÀkem je jeho pfiedlo-
hou. I v ostatních kompozicích
se oz˘vají jiné stylové oblasti,
napfi. folk nebo klasická hudba.
Slovy Davida DorÛÏky, jazz má
úÏasnou schopnost vstfiebávat ji-
né stylové podnûty a pfietváfiet je
k obrazu svému.
Po koncertu s mezinárodní úãas-
tí se v kvûtnu na programu r˘-
mafiovského jazzclubu opût ob-
jeví ukázka jazzové a alternativ-
ní tvorby blízkého okolí. Kon-
cert naplánovan˘ na 24. kvûtna
pod názvem Mal˘ pignic - jazzo-
v˘ vol. 1 nabídne napfi. vystoupe-
ní Free Jazz Tria z Olomouce ne-
bo recitál Jindry Holubce
z Karlovic. ZN

Bez názvu

Objektivem ZdeÀka Habra

Josefine Lindstrand Fota: P. Fidlerová Zothová



Dne 21. kvûtna v 19.00 se
v Aquacentru Slunce v R˘mafio-
vû, v rámci pravidelného naturis-
tického plavání, uskuteãní regio-
nální kolo 2. roãníku soutûÏe
Miss Natura  2008 s podtitulem
„neváÏná soutûÏ o váÏné ceny“.
SoutûÏ je otevfiena v‰em nad‰e-
n˘m naturistkám star‰ím 18 let
a jejich partnerÛm nebo dûtem.

Partner vytvofií dámû garde a bu-
de jí nápomocen pfii úkolech, kte-
ré ji ãekají v soutûÏi. Vyhraje nej-
zajímavûj‰í volná disciplína
a nejnápaditûj‰í obrázek pfiímo na
tûle soutûÏící. Hlavní cenou v re-
gionálním kole bude relaxaãní
pobyt pro dvû osoby v hotelu
Slunce. „Nebojte se, a aÈ je vám
18, 50 nebo 100, neváhejte se pfii-

hlásit,“ lákají k zapojení do sou-
tûÏe organizátofii akce. NepÛjde
v ní o tûlesné vnady ani barvu
vlasÛ nebo jiné nepodstatné rysy.
Cílem je dobfie se pobavit a záro-
veÀ pfiedvést ‰iroké vefiejnosti, Ïe
naturismus nepatfií za rákosí, ale
je plnohodnotn˘m a zdrav˘m
zpÛsobem trávení volného ãasu
pro celou rodinu. Hlavní kolo

soutûÏe probûhne 21. 6. 2008
u vody pod ‰ir˘m nebem, v natu-
ristické lokalitû OpaÈák u Hradce
Králové. Podrobné informace
k akci naleznete na www.naturis-
ta.cz, www.missnatura.eu nebo
na www.hotelslunce.jeseniky.com.

Renata Poli‰enská,
Aquacentrum Slunce
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Organizace a spolky

Rybáfii zvou na závody
Místní organizace âeského rybáfiského svazu
R˘mafiov pofiádá dne 17. kvûtna 2008 od 7.00 -
12.00 na biologickém rybníku rybáfiské závody.
Parkování je zaji‰tûno u b˘valého Geologického prÛ-
zkumu nebo u b˘valé STS, kde je i zastávka âSAD.
Lávka pfies potok je za domem proti parkovi‰ti.

SoutûÏ bude probíhat podle platného rybáfi-
ského fiádu a soutûÏní rybou bude kapr.
SoutûÏící si mÛÏe ponechat 2 kusy ryb, poté
loví dál, ale chycené ryby po zmûfiení a za-
psání pou‰tí zpût do vody. Startovné ãiní 80
Kã a soutûÏit mohou ãlenové star‰í 16 let.

NádrÏ je dostateãnû zarybnûna. Pfiipraveny
budou hodnotné ceny za první, druhé a tfietí
místo. Pro úãastníky i hosty bude zaji‰tûno
obãerstvení. Startovní lístek slouÏí jako mí-
stenka do 23. kvûtna 2008. 

MO âRS R˘mafiov

V˘zva zastupitelÛm mûsta R˘mafiova
Vyz˘vám tímto v‰echny zastupitele ke
schválení a podpofie následujících projektÛ:

1. Komplexní zateplení v‰ech panelov˘ch
domÛ na území mûsta vãetnû v˘mûny oken.
Tato investice se zaplatí trvalou úsporou za
teplo. R˘mafiovské stavební firmy budou mít
znaãné zakázky, vãetnû firmy Karde, která
instaluje kvalitní plastová okna.
2. Instalace kotle na spalování biomasy
v mûstské teplárnû pro sníÏení nákladÛ na GJ
a souãasnû zlep‰ení Ïivotního prostfiedí.

3. Pro maximální rozvoj turistického ruchu
schválit následující projekty:
a) Zfiízení autokempu s patfiiãn˘m zázemím
pro pfiijíÏdûjící turisty.
b) V̆ stavba koupali‰tû vyhfiívaného solární
energií po vzoru obce Rusava (doporuãuji
exkurzi), mohou se podílet v‰echny stavební
firmy mûsta R˘mafiova (na tento projekt je
moÏno získat dotace z fondu Evropské unie).
c) V̆ stavba rozhledny na kótû „StráÀ“, rov-
nûÏ z prostfiedkÛ EU.
d) Podpofiit projekt obãanského sdruÏení

(pfiedseda Ing. Franti‰ek Orság) Svût Marie
Kodovské na zfiízení muzea v objektu trvalé-
ho bydli‰tû Marie Kodovské na Ml˘nské uli-
ci.
4. VyuÏití zámku Janovice:
a) zfiízení muzea textilního prÛmyslu
v R˘mafiovû;
b) muzeum myslivosti a lesnictví;
c) stfiedisko ekologické v˘chovy (obdoba
„SluÀákova“).

Josef ·véda,
ãlen pracovní skupiny Jeseníky v nadûji

Odcizil zahradní
techniku a alkohol

V dobû od 20. do 22. dubna se
vloupal zlodûj do garáÏe ve
Îìárském Potoku. Vypáãil gará-
Ïová vrata a odcizil benzínové se-
kaãky Husqarna a Turbo Jet, digi-
tální meteorologickou stanici a al-
kohol. Sv˘m jednáním zpÛsobil
‰kodu pfiesahující 21 tisíc Kã.

Pfiecházel
mimo pfiechod

a srazilo ho auto
Pfiecházení silnice mimo pfiechod
pro chodce se 24. dubna nevypla-
tilo 80letému dÛchodci z Bfiidliã-
né. Zfiejmû nepozornost jej pfii
pfiecházení Bruntálské ulice pfii-
vedla pfiímo za Octavii 35letého
fiidiãe, kter˘ právû couval z parko-
vi‰tû. Pfii nehodû se senior lehce

zranil. Jako viník nehody musí
navíc zaplatit blokovou pokutu.

Z auta odcizil ta‰ku
a platební karty

I pfies neustálá varování, aby lidé ne-
nechávali ve vozidlech cenné vûci,
ta‰ky a platební karty, o víkendu ‰et-
fiili policisté dal‰í pfiípady krádeÏí vû-
cí z odstaven˘ch vozidel. Ve v‰ech
pfiípadech nemûli majitelé svá vozidla
dostateãnû zaji‰tûna.
U hfibitova v Horním Mûstû 
18. dubna zaparkovala 32letá Ïe-
na svÛj Fiat Brava, kter˘ neu-
zamkla, a ode‰la. Na sedadle ved-
le spolujezdce nechala leÏet ka-
belku. Po návratu zjistila, Ïe ka-
belku mezitím nûkdo odnesl.
Mûla v ní nejen penûÏenku s fi-
nanãní hotovostí, ale také platební
karty a doklady. ZpÛsobená ‰koda
ãiní 1 100 Kã.

¤ídil pod vlivem
alkoholu

V sobotu 26. dubna kontrolovali
r˘mafiov‰tí policisté na Pivovar-
ské ulici 20letého mladíka za vo-
lantem ·kody Felicie. Provedli
u fiidiãe dechovou zkou‰ku, která
namûfiila hodnotu 1,95 promile al-
koholu. Mladík byl vyzván, aby
se podrobil lékafiskému vy‰etfiení
a odbûru krve, coÏ odmítl. Po tfii-
ceti minutách policisté dechovou
zkou‰ku zopakovali a namûfiili
mu 2,02 promile. ZadrÏeli mladí-
kovi fiidiãsk˘ prÛkaz a sdûlili mu
podezfiení z trestného ãinu ohro-
Ïení pod vlivem návykové látky.  

Lupiã si odnesl 65 tisíc
Tuãn˘ lup si 5. kvûtna odnesl zlo-
dûj z domku v KnûÏpoli. Vnikl
dovnitfi sklepním oknem, vypáãil
dvefie do obytn˘ch prostor a dÛm

prohledal. Ze skfiínû v ob˘vacím
pokoji odcizil finanãní hotovost
ve v˘‰i 65 tisíc Kã.

Podvodník bude
trestnû stíhán

Pátého kvûtna zahájil komisafi
SKPV Bruntál trestní stíhání 38le-
tého muÏe pro trestn˘ ãin 
úvûrového podvodu. Je obvinûn,
Ïe loni v záfií uzavfiel v autobaza-
ru v R˘mafiovû úvûrovou smlouvu
na koupi Renaultu Laguna. 
V Ïádosti uvedl nepravdivé údaje
o svém zamûstnání a ãistém pfiíj-
mu. Zavázal se na dobu 72 mûsí-
cÛ splácet ãástku 6 827 Kã, ale 
uhradil pouze jednu splátku. Po-
‰kozené spoleãnosti zpÛsobil ‰ko-
du ve v˘‰i pfies 237 tisíc Kã.

Zpracováno z podkladÛ
PâR Bruntál

Miss Natura 2008 v R˘mafiovû
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Z okolních obcí a mûst

Mikroregion R˘mafiovsko,
námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

P fi e d s e d k y n û
S d r u Ï e n í   o b c í R ˘ m a fi o v s k a

v y d á v á

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

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

na místo:

referenta odboru Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje
- konzultace a metodická pomoc projektÛ dotovan˘ch z národních programÛ a fondÛ EU

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov
Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 7. 2008
Pracovní pomûr: na dobu neurãitou
Pracovní úvazek: 1,0
Platové podmínky: se fiídí zákonem ã. 143/1992 Sb., o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov˘ch a v nûkter˘ch dal‰ích orga-

nizacích a orgánech, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., o platov˘ch pomûrech zamûst-
nancÛ ve vefiejn˘ch sluÏbách a správû, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 
celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: • min. stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou;
• praxe v této nebo obdobné ãinnosti a vzdûlání zamûfiené na stavebnictví nebo regionální rozvoj;
• velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;
• základní orientace v právních pfiedpisech (zejména zákon ã. 137/2006 Sb. v platném znûní), v dotaãní politice státu a EU;
• komunikaãní schopnosti a profesionální vystupování;
• odpovûdnost a preciznost;
• organizaãní schopnosti;
• vysoké pracovní nasazení;
• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• podávání informací zástupcÛm SdruÏení obcí R˘mafiovska (Dolní Moravice, Horní Mûsto, Tvrdkov, Jifiíkov, Malá 

Morávka, Malá ·táhle, RyÏovi‰tû, Stará Ves, Velká ·táhle, Malá ·táhle, Bfiidliãná, R˘mafiov, Dûtfiichov n. Bystfiicí, 
Lomnice, Václavov u Bruntálu) o ve‰ker˘ch programech, ze kter˘ch mohou obce Ïádat dotace, podávání servisu a me-
todická pomoc pfii podávání, administraci a vyhodnocení Ïádostí.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;
• datum a místo narození uchazeãe;
• státní pfiíslu‰nost uchazeãe;
• místo trvalého pobytu uchazeãe;
• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;
• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis s údaji o dosavadních zamûstnáních a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ

tohoto v˘bûrového fiízení;
• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce, u cizích státních pfiíslu‰níkÛ téÏ obdobn˘ doklad osvûdãující 

bezúhonnost vydan˘ domovsk˘m státem, pokud takov˘ doklad domovsk˘ stát nevydává, doloÏí se bezúhonnost ãest-
n˘m prohlá‰ením;

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou na adresu SdruÏení obcí 

R˘mafiovska, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov s datem odeslání nejpozdûji 31. kvûtna 2008.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 31. kvûtna 2008

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm
oznámeno písemnû. Uchazeã nese náklady, které mu úãastí ve v˘bûrovém fiízení vznikly (§ 9 odst. 6 zákona ã. 312/2002 Sb.). Podáním pfiihlá‰ky 
uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji. Po ukonãení v˘bûrového fiízení budou do-
kumenty s osobními údaji a v˘pis z RT zaslány doporuãenou zásilkou zpût uchazeãÛm.
BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Eva Machová, pfiedsedkynû SOR, tel.: 554 281 002, popfi. Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiov, tel.: 554
254 130. Eva Machová, pfiedsedkynû SdruÏení obcí R˘mafiovska, v. r.
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Oslavte Den dûtí v KfiíÏovû u Sovince
V novû vybudovaném outdoorovém centru Arcticpark v KfiíÏovû
u Sovince se 1. 6. 2008 chystá Den dûtí. Pro náv‰tûvníky je pfiipra-
ven˘ den pln˘ her, soutûÏí a zábavy.
Arcticpark ve spolupráci s Jízdárnou KfiíÏov pfiipravuje program, kter˘
pobaví malé i velké a pfiinese radostn˘ úsmûv na tváfie na‰ich nejmen-

‰ích. Zábavn˘ program jistû zpestfií i projíÏìky na koních ãi v koãárech
nebo soutûÏe v lukostfielbû a dal‰ích sportovních disciplínách.
Pfiijìte se pobavit a rozpt˘lit do krásného prostfiedí a vûnujte Den dû-
tí dûtem.
Podrobnosti na www.arcticpark.cz. Vladimír VodráÏka

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ: Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii úrazech

15. Tepelná poranûní organismu - popáleniny, opafieniny
Tato poranûní patfií k nejtûÏ‰ím úrazÛm lid-
ské traumatologie, obzvlá‰tû u dûtí. âasto
zanechávají jizvy nejen fyzické, ale i psy-
chické. Rozsáhlej‰í popáleniny vyÏadují
komplikovanou, velmi dlouhou a nákladnou
léãbu, nezfiídka mívají trvalé následky.
Bezprostfiednû po popáleninovém úrazu je dí-
tû ohroÏeno rozvojem ‰oku, pfiedev‰ím díky
ztrátû tûlesné tekutiny a velké bolestivosti zra-
nûní. Druhotnû poranûní komplikuje infekce
ranné plochy, v pozdûj‰í dobû pak ztráta tva-
ru a funkce tkánû pfii jizevnatém hojení.
Pfiíãiny popálenin a opafienin: popáleninu
zpÛsobuje „suché“ horko - pfiím˘ kontakt
s hork˘m pfiedmûtem (Ïehliãkou, plotnou),
oÏehnutí plamenem, kontakt s hofiícím pfied-
mûtem. Pfii pÛsobení „vlhkého“ horka (páry
nebo horké tekutiny) vznikají opafieniny.
Popálenina mÛÏe vzniknout i sáláním pfii
pfienosu tepelné energie vzduchem z blízkos-
ti horkého pfiedmûtu nebo ohnû, mÛÏe ji zpÛ-
sobit elektrická energie pfii kontaktu s vodi-
ãem, pfii zasaÏení bleskem. Vliv radiace se
uplatÀuje pfii popáleninách od sluneãního zá-
fiení.
Pfiíznaky se odvíjí od hloubky a rozsahu po-
‰kození tkánû:
I. stupeÀ se projevuje zarudnutím kÛÏe, je sil-
nû bolestiv˘, ale rychle (fiádovû dny) a bez ná-
sledkÛ se hojí. II. stupeÀ se projevuje tvorbou
puch˘fiÛ, vyplnûn˘ch ãirou tekutinou, podle
rozsahu zranûní vzniká nebezpeãí rozvoje ‰o-
ku. Popálenina silnû bolí, hojí se t˘dny, nûkdy

je nutn˘ operaãní v˘kon, kter˘ zanechává jiz-
vy. III. stupeÀ popáleniny vzniká napfi. pÛso-
bením elektrického proudu, dotykem Ïhavého
pfiedmûtu, vede ke zniãení kÛÏe i podkoÏí, do-
chází k odumfiení tkánû. KÛÏe je bledá, vos-
ková nebo ãerná a zuhelnatûlá. Rána je málo
bolestivá, hojí se mûsíce, jizevnatû a vÏdy po
nutném chirurgickém v˘konu.
Pfii rozsahu po‰kození u dûtí nad 5-10 %
popáleného povrchu tûla je pravdûpodobn˘
rozvoj ‰oku, poranûní vÏdy vyÏaduje co nej-
rychlej‰í odborné o‰etfiení a nemocniãní léã-
bu. Plochu lze orientaãnû odhadnout podle
velikosti dlanû postiÏeného dítûte, která tvo-
fií pfiibliÏnû 1 % povrchu jeho tûla. Svoji ne-
zastupitelnou roli hraje správné o‰etfiení
popáleného dítûte v prvních nûkolika mi-
nutách po úrazu!!!
První pomoc pfii popálení, opafiení:
- S ohledem na bezpeãnost v‰ech zabraÀte
dal‰ímu pÛsobení tepla na dítû - odstraÀte
dítû z dosahu horkého pfiedmûtu, vyneste
z hofiícího prostfiedí, svléknûte hork˘ mokr˘
odûv. Sejmûte prst˘nky, hodinky a ‰perky
z popálen˘ch ploch a jejich okolí, pro ná-
sledn˘ otok tkánû mÛÏe b˘t jejich odstranûní
v pozdûj‰í dobû problematické. Pokud na dí-
tûti hofií odûv, snaÏte se mu zabránit v bûhu
(rozdm˘chává oheÀ), zastavte je, ‰etrnû po-
valte a válejte po zemi. Hofiící odûv uhaste
politím vodou nebo udu‰ením ohnû pfiikr˘v-
kou, k udu‰ení plamene nepouÏívejte umû-
lohmotné tkaniny.

- Co nejdfiíve zaãnûte popálená místa chla-
dit. Dostateãné chlazení sniÏuje celkov˘ stu-
peÀ po‰kození tkánû, v˘raznû zmen‰uje bo-
lest, pÛsobí proti‰okovû. Chlazení provádûj-
te tak dlouho, dokud to dítûti pfiiná‰í úlevu -
minimálnû 10-20 minut. Men‰í rozsah popá-
len˘ch ploch mÛÏete ochlazovat tekoucí stu-
denou vodou z vodovodu (10-15° C).
VlaÏnou vodu (20-25° C) pouÏijte na ochla-
zení vût‰ích ploch povrchu tûla. VÏdy ale
dbejte na prevenci druhotného podchlazení
pfiedev‰ím u mal˘ch dûtí, dítû nikdy nenofite
celé do chladné vody.
- O‰etfiete ranné plochy sterilním pfiekry-
tím, pouze I. stupeÀ není tfieba kr˘t. Puch˘fie
nepropichujte, pfií‰kvary (odûv, dehet) nestr-
hávejte. Popáleninu nikdy nezasypávejte
prá‰kem, nemaÏte mastmi. Poranûné oãi, nos
a ústa vypláchnûte chladnou ãistou vodou.
- Poranûnou horní konãetinu po o‰etfiení zne-
hybnûte ‰átkov˘m závûsem, o‰etfienou dolní
konãetinu ponechte leÏet nataÏenou, mírnû ji
vypodloÏte.
- Po popálení úst a hrdla vypitím horké teku-
tiny nebo vdechnutím horké páry podejte dí-
tûti po locích studenou tekutinu, pfiípadnû
podejte cucat kostky ledu - omezíte tak nejen
bolestivost, ale i rozvoj otoku mûkk˘ch ãástí
krku s následn˘m du‰ením.
- U rozsáhlej‰ích popálenin zaãnûte vãas pro-
vádût proti‰oková opatfiení, ãasnû zajistûte
pfiivolání ZZS.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Úsmûvnû

MáÀa fiíkala, Ïe to není smûroplatn˘
(vybrané filmové hlá‰ky)

• Nikam nûubûgáj a normálnû zÛstaÀ v met-
ró... Konec hlá‰ení v ruském jazyce.

• Kde je ten prìola, co tady ãepuje pivo?
• Já znám ‰iroko daleko v‰echny krávy, ale

vás jsem tady je‰tû nevidûl.
• Hliník se odstûhoval do Humpolce.
• Hrob je proti mnû ukecanec.
• AÈ zhynu, jestli ustoupím.
• Mnû je tak blbû, Ïe ani tuÏku nemám.
• Dûdo, jak se to splachuje? Nech to leÏet.
• Papá, ona papá! Ona nepapá, ona se cpe!
• A je to v pjerdeli, pane hrabû.

• PÛjdeme zkratkou, je to sice dál, ale zato
hor‰í cestou.

• Gulá‰ s pûtima knedlama!
• To nefie‰! A nepfiepínej!
• SloÏenky, vy krávy zelen˘, nenaÏran˘.
• Volá Nûmecko, Ïe jim tam nûkdo strká ry-

pák.
• Ty pfiem˘‰lí‰ tak, Ïe to sly‰í celá dûdina.
• Pfiimûfienû, pfiimûfienû, pfiimûfienû...
• Jestli si ten fotbal neprosadí‰, tak si u mû

mrtvej Homolka.
• Vy povídejte, vy jste z Prahy!

• Za prvé nevím, co to je, a za druhé mû to uráÏí.
• Samopal má kadenci: ta-ta-ta-ta-ta, nûkdy

i rychlej‰í.
• âo bolo, to bolo. Terazky som majorom.
• Tfii vojáky tûÏce zranil, dva zhmoÏdil a jed-

noho zesmû‰nil.
• Nudíte se? Kupte si medvídka m˘vala.
• Tati, prdí taky hadi?
• To jsou blechy psí, ty na ãlovûka nejdou.

Vzpomínáte si na dal‰í? Usmûjte se. Já jedu
do Pelhfiimova.  Si
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UÏiteãná informace

Pozemní digitální vysílání TV a rádio programÛ DBV-T

Jak to vlastnû bude?

1. Pfievod DVB-T programÛ na analogové kanály

2. Pfiím˘ rozvod digitálního signálu (DVB-T)
Signál DVB-T je ve STA ‰ífien na pÛvodní
frekvenci a v pÛvodní digitální podobû.
Úãastníci pouÏívají vlastní set-top-boxy, pfiíp.
televizory s digitálním tunerem. Signál se v di-
gitální podobû dostává aÏ k úãastníkovi. Nutné
je pofiízení set-top-boxu ke kaÏdému televizo-
ru, pfiípadnû videorekordéru, kontrola rozvodÛ
vãetnû úãastnick˘ch zásuvek, u star‰ích rozvo-
dÛ obvykle i rekonstrukce rozvodÛ! Podmín-
kou tohoto fie‰ení je schopnost kabeláÏe
a v‰ech prvkÛ rozvodu (vãetnû zásuvek) pra-
covat v pásmu UHF.
Plusy: kaÏd˘ pfiíjemce signálu jej dostane do zá-
suvky v digitální podobû, pfiipojí poÏadovan˘
poãet set-top-boxÛ nebo televizorÛ tímto pfiijí-
maãem vybaven˘ch a mÛÏe s ním naloÏit v rám-
ci nabízen˘ch moÏností a vlastních potfieb.

Velmi vysoká kvalita obrazu a zvuku a hlavnû
Ïádné omezení dal‰ího roz‰ifiování poskytova-
n˘ch sluÏeb vãetnû dal‰ího kroku digitalizace,
a to pfiechodu na vysílání s vysok˘m rozli‰ení
HD.
HD vysílání je zatím nejvût‰í viditeln˘ pokrok
v ‰ífiení TV signálu, dovolím si tvrdit, Ïe vás
srovnání se standardním digitálním signálem
doslova posadí - mÛÏete se pfiesvûdãit u nás na
prodejnû, kde jej pfiijímáme ze satelitu.
Mínusy: nutnost zakoupit set-top-boxy nebo
televizor takto vybaven˘ na kaÏdé odbûrné
místo.
Nutná v˘mûna u (star‰ích rozvodÛ) kabelÛ, zá-
suvek, zesilovacích vloÏek atd., coÏ bude
mnohdy technicky obtíÏné a nákladné, ale je
potfieba fiíci, Ïe tato generálka kabelov˘ch roz-

vodÛ stejnû jednou bude muset b˘t provedena!
Z tûchto informací vypl˘vá, Ïe by se mûli ná-
jemníci jednotliv˘ch bytov˘ch domÛ mezi se-
bou dohodnout (a to bude jistû problém) na
tom, jak˘ druh ‰ífiení signálu je pro nû vhod-
nûj‰í, a svÛj poÏadavek vznést na majitele by-
tov˘ch domÛ. Ti by mohli k pfiání vût‰iny ná-
jemníkÛ, pokud jim to technické fie‰ení dovolí,
pfiihlédnout. Je tfieba v‰e probrat s chladnou
hlavou.
Pro zastánce konzervativního fie‰ení - vût‰inou
to budou majitelé star‰ích typÛ elektronko-
v˘ch televizorÛ oznaãovan˘ch RTR: V̆ roba
tûchto TV u vût‰iny v˘robcÛ skonãila, v na-
bídce jsou spí‰e okrajovû, dnes, ale i v brzké
budoucnosti se v˘znamnû více prodávají a bu-
dou prodávat jen LCD a plazmové pfiístroje.
I kdyÏ se signál DBV-T ‰ífií lépe neÏ pÛvodní
analogov˘, je dÛleÏité fiíci, Ïe v údolích, prÛ-
myslov˘ch zástavbách ãi kvÛli jin˘m pfiekáÏ-
kám, kdy mÛÏe b˘t TV anténa ve „stínu“ smû-
rem k vysílaãi, mohou mít pfiíjemci signálu
váÏn˘ problém a budou muset situaci fie‰it pfií-
jmem programÛ napfi. ze satelitu nebo jin˘m
zpÛsobem.
Téma je to velmi ob‰írné, pokusil jsem se b˘t
co nejvíce struãn˘, ale rád odpovím na v‰ech-
ny dotazy t˘kající se digitalizace TV signálu.
PÛvodní analogov˘ signál bude vypnut
v âeské republice nûkdy v roce 2012 a jiné ‰í-
fiení TV + rádio signálu neÏ digitální pozemní,
satelitní a v kabelov˘ch sítích fungovat nebu-
de. Ivan Sigmund

âasté dotazy náv‰tûvníkÛ na‰í prodejny, jak
to bude s pozemním digitálním vysíláním
televizního signálu, mne pfiimûly podûlit se
s ãtenáfii Horizontu o nûkolik zku‰eností.
Rád bych v tomto ãlánku napsal, kdy v˘-
znamn˘ okamÏik pfiechodu analogového te-
levizního signálu na digitální v R˘mafiovû

a okolí nastane, ale informace, které se
v médiích objevují, jsou rozporuplné, termí-
ny se stále prodluÏují a není také Ïádn˘m
tajemstvím, Ïe spu‰tûní digitálního vysílání
v˘znamnû ovlivÀují komerãní zájmy nûkte-
r˘ch televizí.
Na‰e firma Ivan Sigmund - ZIGI, která se

dlouhodobû zab˘vá instalacemi rozvodÛ
TV signálu jak pro individuální odbûratele -
majitele RD, tak i rozvodÛ spoleãn˘ch tele-
vizních antén STA pro majitele bytov˘ch
domÛ, se na tuto zmûnu intenzivnû pfiipra-
vuje, aby mohla b˘t v ten správn˘ okamÏik
k sluÏbám.

Individuální pfiíjemci TV signálu si buìto
ponechají stávající TV anténu, nebo si za-
koupí novou (bude to podmínûno frekvencí
vysílacího kanálu, která v na‰í oblasti dosud
není známa), zakoupí pfiijímaã set-top-box,
pfiipojí jej na jak˘koliv televizní pfiijímaã

a budou moci sledovat nabídku programÛ.
Majitelé televizních pfiijímaãÛ jiÏ set-top-bo-
xem vybaven˘ch pouze pfiipojí televizní an-
ténu k televiznímu pfiijímaãi. Toto platí pro
kaÏdé pfiípojné místo v bytû, domû atd.
Majitelé bytov˘ch domÛ, ve kter˘ch jsou na-

instalovány spoleãné televizní antény, by si
mohli vybrat z nûkolika moÏností instalace
pozemního digitálního vysílání, dále jen
DBV-T, domnívám se, Ïe v na‰ich podmín-
kách budou nejspí‰e pfiipadat v úvahu tyto
dvû:

DVB-T programy jsou pomocí „pfievodníkÛ“
pfievedeny do analogové podoby a namodulo-
vány do TV pásma, signál digitálních progra-
mÛ lze pfiijímat na bûÏn˘ch TV pfiijímaãích
(bez pouÏití set-top-boxÛ), v‰echny stávající
pfiístroje (videorekordéry, DVD rekordéry
atd.) zÛstávají plnû funkãní, není nutná rekon-
strukce rozvodÛ, programy mohou zÛstat na
pÛvodních TV kanálech.
I kdyÏ se toto fie‰ení mÛÏe jevit jako „zastara-
lé“ (pfievádí nov˘ „digitál“ zpût na star˘ „ana-
log“), mÛÏe b˘t optimální, a to jak z dÛvodÛ

technick˘ch, tak ekonomicko-sociálních. Pro
obyvatele domu má konverze signálu hlavní
v˘hodu v tom, Ïe nemusí pofiizovat set-top-bo-
xy. Sestavu lze nastavit tak, Ïe volbou pÛvod-
ních v˘stupních kanálÛ není ani nutné pfielaìo-
vat TV v zásadû na odbûrn˘ch místech - tato
ov‰em musí posoudit mûfiením odborník, zda
nebude nutné mûnit koaxiální kabel, kter˘ stá-
fiím ztrácí své technické parametry!
V̆ hody tohoto fie‰ení jsem uvedl, nyní mínu-
sy:
Ztráta EPG nabídky - napfi. informace o probí-

hajícím TV programu, zaãátky následujících
programÛ a dal‰í sluÏby, které bude provozo-
vatel digitálního vysílání nabízet.
Majitelé LCD a plazmov˘ch televizorÛ nebu-
dou mít moÏnost plnû vyuÏít pfiedností tûchto
televizorÛ - podstatnû kvalitnûj‰í obraz i zvuk,
navíc vût‰ina tûchto TV je jiÏ vybavena set-
top-boxem, kter˘ by v tomto pfiípadû nebyl vy-
uÏíván, a je tfieba pfiihlédnout i k tomu, Ïe je jiÏ
avizováno vysílání ve vysokém rozli‰ení naz˘-
vaném HD nûkdy okolo roku 2015 a jeho ‰ífie-
ní by v tomto pfiípadû nepfiicházelo v úvahu.

Ilustraãní foto
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Sport

Na startu praÏského maratónu bude stát i R˘mafiovák
Ubûhl jiÏ 99 maratónÛ. V nedûli 
11. kvûtna se pokusí zdolat svÛj st˘
maratón a tím se zafiadit mezi ãtyfii-
cítku bûÏcÛ âeské republiky, ktefií 
ubûhli 100 a více maratónÛ a ktefií
se tím stávají ãleny „100 maratón
klubu âR“. Ano, mnozí ví, Ïe se jedná
o dlouholetého atleta Ivana Sovi‰e.
Podafií se mu posté ubûhnout 42 ki-
lometrÛ a 195 metrÛ? Informace
pfiineseme v pfií‰tím vydání R˘ma-
fiovského horizontu.
V loÀském roãníku se na start
praÏského maratónu postavilo
4 460 úãastníkÛ. Letos pofiadate-
lé oãekávají rovnûÏ poãetné pole
závodníkÛ, mezi kter˘mi bude
hvûzdné bûÏecké obsazení. Na
start 14. roãníku Volkswagen

Maratonu Praha 2008 se 11. kvût-
na postaví tfii zlaté medailistky
pfiedcházejících roãníkÛ závodÛ
Prague International Marathonu.
LoÀská vítûzka Nailya Yulama-
nova (RUS), vítûzka roku 2006
Alina Ivanova (RUS) a o zlato
bude usilovat i drÏitelka traÈové-
ho rekordu praÏského pÛlmara-
tónu a jeho vítûzka z roku 2006,
keÀská bûÏkynû Caroline Chep-
korir Kwambai.
„Ráda bych protrhla ‘smÛlovaté’
druhé místo z posledních praÏ-
sk˘ch závodÛ,“ vysvûtluje Caro-
line Kwambai svoji motivaci. V ro-
ce 2007 i 2008 dobûhla jako dru-
há na Hervis 1/2Maratonu Praha,
stejná pfiíãka jí v Praze patfiila i na

maratónské trati v roce 2006.
Sestava zlat˘ch medailistek dává
jasnû najevo, Ïe úãast na marató-
nu v Praze je pro nû nejen pres-
tiÏní sportovní záleÏitostí, ale
velk˘m motivem jsou i osobní
sympatie. „PraÏsk˘ maratón je
srdeãní záleÏitost,“ fiíká Alina
Ivanova, která v Praze zvítûzila
jiÏ dvakrát, a dodává: „Krásné
mûsto a úÏasná atmosféra. To
jsou obrovské magnety.“
I kdyÏ Ivan Sovi‰ nepatfií mezi tu-
to elitu a nikdy by se zfiejmû neu-
místil mezi borci první pÛlky zá-
vodního pole, pfiesto si chce do-
kázat, Ïe i v jedna‰edesáti letech
zvládne to, na co mnozí mlad‰í
nemohou ani pomyslet. JiKo

Taneãníci z TK Jes se stali mistry Moravy
V sobotu 26. dubna se od ran-
ních hodin sjíÏdûli do Fr˘dku-
Místku taneãníci z nejrÛznûj‰ích
taneãních klubÛ. Tak jako kaÏd˘
rok zde probíhala soutûÏ pod ná-

zvem „Palas Cup 2008“ s mezi-
národní úãastí a porotou. TK Jes
pfiijel soutûÏit v sólov˘ch tancích
a zastupovali nás taneãníci:
Terezka Valová, Hanka Mareã-

ková, Martinka Machaãová, Îa-
netka Szapowalová - dûtská ka-
tegorie, Lenka Mrhalová - juni-
orská kategorie a nakonec ostfií-
len˘ Jan Xavier Tihelka v hlavní
kategorii.
ÚroveÀ jednotliv˘ch tancÛ byla
velmi vysoká a vyhrát mohli jen
ti nejlep‰í. „Tanec v písku“ v po-
dání Martiny Machaãové získal
2. místo a Hlavní cenu mûsta
·enova získala „Pipi v Americe“
v taneãním podání Îanetky
Szapowalové. Lenka Mrhalová
si s choreografií „Pohlazení po
du‰i“ vybojovala postup do finá-
lového kola a nakonec skonãila
na velmi pûkném 6. místû.
V hlavní kategorii si Honza zaji-
stil 2. místo se svojí skladbou
„Smrt“.
V nedûli 27. dubna se v Kultur-

ním domû Sidia v Olomouci ko-
nalo Mistrovství Moravy -
„Emco Dance Life Tour 2008“.
O pfiízeÀ poroty se ucházely ta-
neãní formace rÛzného Ïánru. AÏ
po strop zaplnûn˘ kulturní dÛm
oceÀoval potleskem v˘kony ma-
l˘ch taneãníkÛ. Také dûti z TK
Jes bojovaly o nejlep‰í umístûní.
Choreografie „ÎolíkÛv sen aneb
Rozpustilé karty“ skonãila na
pûkném 5. místû a formace v ka-
tegorii modern art I. dance
„Spoutaní“ si odvezla titul nej-
vy‰‰í - mistra Moravy! Obû
skladby postupují na mistrovství
âeské republiky, které se koná
30. kvûtna v Prostûjovû. V‰em ta-
neãníkÛm patfií velké podûkování
za úÏasné v˘kony a pfiání mnoha
sil v nejvy‰‰ích soutûÏích. 

Alena Tome‰ková

Kdo neskáãe, není ... desetibojafi
V pozdním sluneãném odpoled-
ni se v pátek 25. dubna se‰li r˘-
mafiov‰tí desetibojafii k osmé
disciplínû - skoku dalekému.
Úãast byla prÛmûrná, ale i pfiesto
jsme vidûli v˘kony hodné po-
tlesku.
Nejprve se po tartanu rozbûhli
muÏi kategorie C, ktefií jediní
dorazili v plném poãtu. S v˘ko-
nem 438 cm s pfiehledem zvítûzil
Ivo Volek pfied Jaroslavem Hof-
manem a Vojtûchem Hrdinou.
Uznání patfií i nejstar‰ímu úãast-
níkovi Josefu Dfievovi, kter˘ je
svou houÏevnatostí vzorem
v‰em ostatním závodníkÛm.
Dal‰í pomûrnû slu‰nû zastoupe-

nou kategorií byly Ïeny B - krás-
n˘m skokem v délce rovné ãtyfii
metry zvítûzila Markéta Míãko-
vá. O více jak pÛl metru porazila
druhou Jarmilu Kfienkovou a tfie-
tí Marcelu Valovou.
Z kategorie Ïeny A nedorazila
ani polovina závodnic ze star-
tovní listiny. V̆ sledek boje byl
tûsn˘ - rozdíl mezi prvním a tfie-
tím místem nebyl ani 20 cm.
První místo obsadila Petra
Dobrevová, druh˘ stupínek patfií
Katce Koláfiové, která vloÏila do
posledního skoku tu správnou sí-
lu a pfieskoãila nakonec tfietí
Janu Pitorovou.
Hodnû slu‰né obsazení mûla kate-

Foto: archiv I. Sovi‰e

Foto: archiv TK Jes



gorie muÏÛ B. Na stupnû vítûzÛ se
ve‰li pouze ti, ktefií pfiedvedli sko-
ky del‰í neÏ ãtyfii metry. Nejlep‰í
byl Pavel Koláfi, pomûrnû tûsnû
následovan˘ Josefem Vosykou
a s men‰ím odstupem vybojoval
tfietí místo Hynek JankÛ.
Exkluzivní závod jsme vidûli
u poslední kategorie muÏÛ A.
Zde se také pfiedstavila zhruba
polovina ze v‰ech úãastníkÛ de-
setiboje. V˘kony v‰ak nebyly
poloviãní! Aãkoli se skokanÛm
pfiíli‰ nedafiilo nastavit rozbûh
a ãasto se odráÏeli hodnû pfied

odrazov˘m prknem, létalo se da-
leko. I pfii letmém pohledu na
v˘sledky byl jasn˘ vítûz - Pavel
Kon‰tack˘ nedal sv˘m v˘konem
558 cm sv˘m soupefiÛm ‰anci.
Naopak podrobnou anal˘zu si
vyÏádalo stanovení druhého
místa - zde se strhl lít˘ boj mezi
Milanem Metelkou a Karlem
Tomanem - nakonec se na dru-
hou pfiíãku o jeden jedin˘ centi-
metr v˘konem 526 cm prodral
Milan Metelka.
Organizátofii museli vynaloÏit ne-
malé úsilí, abychom mohli do-

skoãit do mûkkého, a za to jim
patfií velk˘ dík. Také v‰em, ktefií
se zapisováním, mûfiením ãi úpra-
vou doskoãi‰tû podíleli na hlad-
kém prÛbûhu závodu. Dûkujeme
také za fotodokumentaci.
Pfied námi uÏ jsou pouze dvû dis-

ciplíny - obû atletické. V kvûtnu
nastane ãas ukázat zaã je toho lo-
ket - vrh koulí provûfií, kdo ve vol-
ném ãase dûlá kliky. Sejdeme se
v pátek 23. kvûtna 2008 v 16:30
na hfii‰ti za budovou Z· na ulici 
1. máje. Petra Dobrevová
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PrÛbûÏné pofiadí po osmi disciplínách:

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A Andrea Tolárková Lenka Czedronová Katka Koláfiová
Îeny B Markéta Míãková Bohumila Koneãná Alena Jurá‰ová
MuÏi A Ivo Sovi‰ Jifií Jaro‰ Karel Toman
MuÏi B Josef Svedoník Miloslav Slouka Pavel Koláfi
MuÏi C Jaroslav Hofman Ivo Volek Vojtûch Hrdina

• 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)

Fota: archiv Jifiího Jaro‰e
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¤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

JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU
bude v prodeji
od 23. 5. 2008

Uzávûrka pro vydání
je ve ãtvrtek 15. 5. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

10/2008

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2008

31



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

Jeep Wrangler 2.5, SPORT, 
r. v. 1997, 2x airbag, uzáv. di-
fer., shrnovací stfiecha, posil.
fiíz., rádio. Cena: 249 900 Kã.

Land Rover Freelander 2.0, TD4, r. v.
2002, ASR, CD, rád., el. zrc. a okna, 
z. stûraã, regul. rychl. pfii jízdû ze svahu,
cent., ABS, 2x airbag. Cena: 269 900 Kã.

Volkswagen Transporter, 2.5 TDi, 
96 kW, 9 míst, T5, r. v. 2003, ASR, rá-
dio, posil. fiíz., taÏné, z. stûraã, imob.,
ABS, 2x airbag. Cena: 349 900 Kã.

BMW 330D, Kombi, r. v. 2002, ABS,
ASR, kÛÏe, imob., vyhfi. el. zrc.,
temp.,  z. stûraã, el. okna, centrál,
4x airbag. Cena: 289 900 Kã.

Renault Clio 1.9dTi, r. v. 2000, rádio,
posil. fiíz., PC, tepl., z. stûraã, imob.,
el. okna a zrcátka, centrál dálkov˘,
ABS, 2x airbag. Cena: 89 800 Kã.

BMW 530D, r. v. 2002, ABS, 6x airbag,
ASR, kÛÏe, CD+mûniã, rádio, centrál,
el. v˘bava, PC, cent., temp., nez. top.,
senz. brzd a stûr.. Cena: 349 900 Kã.

·koda Octavia 2.0 TDi, 103 kW, Eleg., 
r. v. 2005, ABS, 4x airbag, ASR, CD, el.
v˘bava, temp., rádio, PC, centrál, 6 rych-
lost, serv. kniha. Cena: 339 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, 65tis. km,
r. v. 2000, rádio, centrál, el.
okna, z. stûraã.
Cena: 78 990 Kã. 

KLIMA

DIGI KLIMA
KLIMA

DIGI KLIMA
DIGI KLIMA

KLIMA

Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V, r. v. 1999,
ABS, kÛÏe, rádio, posil. fiíz., spoiler,
kfiídlo, imob., el. okna, el. zrcátka,
centrál, 2x airbag. Cena: 124 900 Kã.

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

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

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

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

Renault Espace 2.2 DT, 83kW, r. v.
1999, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, CD + mûniã,
ABS, 4x airbag. Cena: 179 900 Kã.

·koda Fabia 1.4 16V Comfort, r. v. 2000,
ASR, posil. fiíz., PC, z. stûraã, mlhovky, 
imob., el. okna, dûlená z. sedadla, cent-
rál, ABS, 2x airbag. Cena: 129 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3 GLXi, 50 kW,
r. v. 1997, CD, rádio, centrál, otáãko-
mûr, dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 44 900 Kã.

Renault Clio 1.9dTi

splátka jiÏ

od 1198 Kã/mûs.

MALÁ SPOTŘEBA

Seat Cordoba 1.4, r. v. 2000, ABS,
rádio, posil. fiíz., spoiler, kfiídlo, 
imob., el. okna, dûlená z. sedadla,
4x airbag. Cena: 129 900 Kã.

Toyota Corolla Verso 2.0-D4D, nov˘ mo-
del, r. v. 2004, ASR, rádio, el. okna a zr-
cátka, PC, multif. volant, z. stûraã, centrál,
CD, ABS, 8x airbag. Cena: 334 900 Kã.

Ford Mondeo combi 1.8 TDi, r. v.
1999, CD, rádio, centrál, imob., po-
sil. fiíz., z. stûraã, dûlená z. sedadla,
2x airbag, el. okna. Cena: 89 900 Kã.

KLIMATRONIC

85 TIS. KM

66 TIS. KM

XENON

KLIMA KLIMA

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Fiat Bravo 1.2 16V, 59 kW, r. v.
2001, ABS, rádio, posil. fiíz., z. stû-
raã, airbag, centrál, imob., el. okna
a zrcátka. Cena: 79 900 Kã.

1. MAJITEL

KLIMA

TDi

TDi T5

CZ
103 KW

TDi

KLIMA

KLIMA
Volkswagen Golf combi 1.9 TDi,
r. v. 1996, 2x airbag, rádio, cent-
rál, ikon., el. ‰íbr, posil. fiíz., 
z. stûraã. Cena: 59 900 Kã.

Volkswagen Golf TDi, 74 kW, r. v. 2001,
ESP, ASR, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 189 900 Kã.

1. MAJITEL 1. MAJITEL

TAŽNÉ

TAŽNÉ

TAŽNÉ

DIGI KLIMA

Fiat Punto JTD,63KW, r. v. 2002, rá-
dio, posil. fiíz., z. stûraã, imob., el.
okna, dûlená z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 6x airbag. Cena: 109 900 Kã.

4X4 4X4

135 kW

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL

KLIMA DIESEL

Renault Twingo 1.2i, shrnovací stfiecha, 
r. v. 2001, el. okna, posil. fiíz., z. stûraã, el.
zrcátka, dûlená zadní sedadla, centrál,
ABS, 4x airbag. Cena: 79 900 Kã.

7 MÍST

9 MÍST

Vyberte si

DVD nebo navigaci
ke kaÏdému vozu

AKCE S VOZY 

s GE Money Auto
- úvûr od r. v. 1998
- akontace od 0%

- splátky aÏ na 72 mûsícÛ
 vyfiízení smlouvy do 30 min.

- v˘hodné poji‰tûní
- v˘mûna oleje v autoriz. servisu

ZDARMA


