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Plesová sezóna je v plném proudu

Budoucí prvÀáci se zapsali do Z· 
Stará Ves

Nastal ãas masopustního veselíDûti si hrály s Bofikem stavitelem V kÛÏi obsluhy snûÏného pluhu poznáte boj 
s vûtrn˘mi ml˘ny
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Starove‰tí pokraãují v lidov˘ch tradicích
O udrÏení lidov˘ch tradic v obci
Stará Ves se v minul˘ch letech sta-
ral dfiívûj‰í starosta Pavel Hejsek,
a jak patrno z poslední akce - oslavy
masopustu, která se uskuteãnila
v sobotu 14. února, pokraãuje v za-
poãat˘ch aktivitách i jeho nástupce
Petr Stanûk.
Rok co rok se na pfiechodu mezi

zimním a jarním obdobím konají

masopustní veselice, spojené

s prÛvody lidí maskovan˘ch za

zvífiata, historické postavy a kdo-

víjaké ma‰kary. Netfieba pfiipo-

mínat, Ïe se tyto slavnosti udrÏu-

jí ãastûji na vesnicích. V‰ude

v‰ak mají spoleãné rysy. SdruÏují

lidi a oni sami jsou pfiitom jejich

tvÛrci, organizátory i aktéry.

VzpomeÀme jen na tradiãní pále-

ní ãarodûjnic, stavûní máje nebo

právû masopustní veselí.

Masopust je pÛvodnû pohanská

slavnost zasvûcená bohu vína

a nestfiídmosti Bakchovi nebo

Liberovi. Tyto slavnosti, nazvané

bakchanálie nebo také liberálie,

osvobozovaly od starostí v‰ední-

ho Ïivota hlavnû sv˘m obsahem,

coÏ bylo hodování, obÏerství, 

opilství a v‰echny moÏné zpÛso-

by nestoudnosti a svévole. Mûly

pÛvod v Egyptû, odkud se pfiene-

sly do Théb v ¤ecku, kde se vel-

mi rychle roz‰ífiily po celé zemi.

Bûhem krátké doby pfiekroãily

Jaderské mofie a pfii‰ly do ¤íma

a odtud postupnû do v‰ech koutÛ

Evropy. Masopust byl a je ja-

k˘msi klínem mezi váÏn˘m ãa-

sem Vánoc a váÏn˘m obdobím

pfiedvelikonoãním. Má svá prá-

va, své veselí. Masopust se slavil

jako doba uvolnûní. Nebyly Ïád-

né pfiedpisy, Ïádné újmy, zpyto-

vání svûdomí, Ïádné posty.

Naopak ze spíÏí zmizelo hodnû

masa, hodnû pití. Lidé se mnoh-

dy zadluÏovali, aby si mohli uÏít.

V tuto dobu se odehrávaly svat-

by (nejvíce o masopustní sobotû)

a zabijaãky, kaÏdou nedûli se ko-

nala nûjaká taneãní zábava nebo

bál. Svatby trvaly tfieba cel˘ t˘-

den. A na závûr pfii‰la ta nejslav-

nostnûj‰í zábava, konec masopu-

stu s prÛvody a obchÛzkami

a neodmyslitelné pohfibívání ba-

sy.

Nejinak tomu bylo letos ve Staré

Vsi. Koledníci se shromáÏdili

v sobotu 14. února v devût ráno

na návsi, poãkali na bryãku taÏe-

nou koÀmi, která hlavnû men‰í

dûti, jeÏ nestaãily rychlému tem-

pu masopustních koledníkÛ, vez-

la na vzdálen˘ konec obce a zase

zpátky. PrÛvod putoval od chalu-

py k chalupû, vpfiedu kráãeli

statní ofii táhnoucí dfievûnou

bryãku a pfied nimi ‰li muzikan-

ti, ktefií hráli do kroku. Dfiív neÏ

v‰ak prÛvod vyrazil na koledu,

musela chasa Ïádat starostu obce

o povolení masopustního prÛvo-

du. To bylo slibÛ: „Nebudeme
dûlat rámus ani nadmûrnû pít,
skonãíme pfied pÛlnocí a v‰echno
po sobû uklidíme,“ hlaholili

chasníci jeden pfies druhého.

Nakonec se nechal starosta ob-

mûkãit a masopustní prÛvod po-

volil.

Chasníci koledovali tu nûco pro

„zahfiátí“, tu nûco dobrého k snûd-

ku, dûtská drobotina zase pak

nûjakého toho mlsu na zub.

„Pojìte, vy chaso nezbedná,
a vemte si BoÏí milosti,“ zve dû-

ti panímáma jiÏ od zápraÏí.

Vhod jim pfii‰ly koláãky, preclíã-

ky, cukrátka, koblíÏky, záviny

a jiné laskominy. Cikánky a ãa-

rodûjnice loudily po nûjakém

„gro‰íãku“ do sv˘ch vûãnû dûra-

v˘ch toren, jepti‰ky zase nûco

milodarÛ. A pokud chtûl nûkdo

z místních projet po silnici, mu-

sel zaplatit v˘kupné, a ne ledaja-

ké. NeÏ se pro‰la celá vesnice po

Dlouhé ulici a pak zase po

Ml˘nské, paneãku, to jednomu

pûknû vyhládne. To pak pfiijde

vhod kus pofiádného „Ïvance“.

O masopustních radovánkách se

u nás dochovaly písemné zprávy

jiÏ ze 13. století. Na‰i pfiedkové

si na bujaré masopustní veselí

velmi potrpûli, coÏ bylo mnohdy

trnem v oku církvi. Tehdy ov‰em

b˘val masopust ponûkud hluã-

nûj‰í a rozpustilej‰í neÏli dnes.

KaÏd˘ se snaÏil si uÏít masopust-

ních kratochvílí, jak nejlépe 

umûl. Veselil se bohat˘ i chud˘,

pán i slouha, mistr i tovary‰.

KaÏd˘ jedl masopustní ‰i‰ky

a koblíÏky, vesele popíjel, zpíval

a tanãil pfii hudbû pi‰tcÛ a hudcÛ.

VÏdyÈ i ãe‰tí králové v tu dobu

strojili nákladné masopustní kva-

sy, na kter˘ch hodovali se v‰emi

pozvan˘mi.

âas masopustu trval od Tfií králÛ

do Popeleãní stfiedy, jeÏ je po-

hybliv˘m svátkem. Datum ma-

sopustu je závislé na datu

Velikonoc, a proto mÛÏe maso-

pustní nedûle (v na‰em pfiípadû

sobota) pfiipadnout na jak˘koliv

den v ãasovém rozmezí od 1. úno-

ra do 7. bfiezna. AÈ tedy Ïije sta-

rovesk˘ masopust 2010!  

JiKo
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V tomto ãísle najdetePár slov pfied jarem (hrách na stûnu...)

S nadcházejícím jarem se zaãnou odkr˘vat pfiíkopy a rÛzná pro-

stranství pokrytá v‰emoÏn˘m marastem, kter˘ tam - v dobû, kdy

je‰tû byla vzrostlá tráva, a pak v dobû milosrdného snûhu - roze-

seli na‰i spoluobãané, náv‰tûvníci a lidé projíÏdûjící na‰ím kra-

jem v autech. âerti mne vÏdy berou, kdyÏ to vidím. Zbyteãné po-

pisovat, co v‰echno se tam válí - plastové nádoby, pneumatiky, 

umûlé hmoty z demontovan˘ch aut, láhve, zbytky barev a rÛz-

n˘ch organick˘ch jedÛ v plechovkách, pytle naplnûné domácím

odpadem, v˘jimkou nejsou ani zbytky a skelety uhynul˘ch nebo

zabit˘ch zvífiat. Prostû hrÛza!

Marné jsou pokusy skupin dobr˘ch lidí pofiádat úklidové akce

(napfi. kolem silnice z R˘mafiova do Stránského) nebo pracovní-

kÛ Mûstsk˘ch sluÏeb, v‰e se znovu a znovu opakuje, ve vût‰ím

mûfiítku a nehoráznûji. Nedûlejme si iluze, tak jako u ãern˘ch

skládek v okolí mûsta není zfiejmû jiná cesta neÏ za vefiejné pení-

ze uklízet a uklízet. Oãekávat slu‰né chování od nûkter˘ch spo-

luobãanÛ je prostû iluzorní a postihnout konkrétního viníka (byÈ

na krabici s vyhozen˘m odpadem najdeme tfieba i jeho adresu) je

ve vût‰inû pfiípadÛ nemoÏné.

Je to obraz chování na‰í spoleãnosti v nezadrÏitelném v˘voji sou-

ãasného svûta. Informace z poslední doby o tom, Ïe není zájem

o druhotné suroviny a o jejich zpracování, ani o kvalitní papír,

sklo a recyklovatelné umûlé hmoty, jsou pfiímo alarmující, lidé se

bohuÏel budou chovat úãelovû a pfiíroda to odnese dosud nevída-

n˘m zpÛsobem. Ale to jsou ve sv˘ch dÛsledcích v podstatû ma-

liãkosti, jsou tu samozfiejmû mnohem hor‰í a závaÏnûj‰í pfiípady

zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí.

Poukazujeme v tûchto pfiípadech na dopady na pfiírodu, kterou si

pomalu, ale jistû otravujeme, nenávratnû likvidujeme rostlinné

a Ïivoãi‰né druhy a naru‰ujeme pfiirozenou rovnováhu atd. KaÏd˘

z nás to vnímá jinak, jsou lidé, ktefií tím doslova trpí a proÏívají

muka z bezmocnosti, jsou lidé, ke kter˘m tyto „starosti“ nikdy

nedo‰ly, protoÏe jsou obrnûni krun˘fiem nevûdomosti a filosofie,

která v zájmu existence lidí jako takov˘ch dovoluje a omlouvá

v‰e - „lidi pfiece musí Ïít, pfiíroda je k tomu, aby jim slouÏila“. Jak

krátkozraké z pohledu matiãky Zemû, která tady existuje jiÏ nû-

kolik tisícÛ tisícÛ tisícÛ let! A bude tady dal‰í miliony let.

VÏdycky byl a bude nûjak˘ zemsk˘ povrch s nûjakou krajinou -

„pfiírodou“. Matiãka Zemû se s neblah˘m pÛsobením ãlovûka
samozfiejmû vyrovná, stejnû jako se vyrovnala se v‰ím, co tu do-

sud bylo. I kdyby nakonec skonãila stejnû jako pust˘ a pro Ïivot

zcela nehostinn˘ Mars, bude tady dál. Pro koho by tady ale uÏ

dávno, dávno nebylo místo, je ãlovûk, zh˘ãkan˘ v˘dobytky tech-

nického pokroku a Ïivotodárnou pfiírodou, která nás zatím obklo-

puje. Dnes, v dobû rozvinuté technické civilizace, staãí tak nicot-

nû málo k tomu, aby byla lidská populace smrtelnû ohroÏena, ne-

jen v dÛsledku pfiirozen˘ch procesÛ, ale i moÏného zhroucení slo-

Ïit˘ch technologick˘ch zafiízení, zcela závisl˘ch na dodávkách 

energie apod., a lidé by ve svém nejvlastnûj‰ím zájmu nemûli

svojí ãinností ke zhor‰ování stavu pfiispívat.

Proto je na místû ne p˘cha nad v˘dobytky civilizace, ale pokora,

nesmírná pokora a úcta k pfiírodû, která by mûla nalézt místo

i v obyãejném Ïivotû kaÏdého z nás. Miloslav Marek
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to cestou podûkovat paní Libu‰i Koneãné, která v sobotu 

21. bfiezna 2009 zpozorovala, Ïe zpod dvefií stfiediska vytéká

voda, a na tento fakt nás ihned telefonicky upozornila. Díky

její pohotovosti tak zpÛsobené ‰kody nedosáhly moÏného ma-

xima. Velice si tohoto pfiístupu ceníme a je‰tû jednou velmi dû-

kujeme. Zamûstnanci Diakonie
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Stavba odpadového centra pokraãuje Revitalizaãní nádrÏ R˘mafiov
Na severozápadním okraji R˘mafiova, na levém bfiehu M˘dlového potoka
v blízkosti jiÏ existující nádrÏe U Lomu, buduje firma VDP Stavby, a. s., Velké
Losiny revitalizaãní nádrÏ, na jejíÏ realizaci se mûstu podafiilo získat v loÀ-
ském roce dotaci v celkové v˘‰i 3 154 050 Kã.

Revitalizaãní obtoková nádrÏ o objemu vody cca 18 tisíc metrÛ

krychlov˘ch, napájená z M˘dlového potoka, bude mít funkci retenã-

ní, protipoÏární, ekologickou a krajinotvornou. Povede ke zpomalení

odtoku vody a k omezení vzniku povodní. Nová vodní nádrÏ umoÏní

roz‰ífiení stávající populace chránûn˘ch druhÛ ÏivoãichÛ, vyskytují-

cích se v sousední nádrÏi a v jejím povodí. Jedná se o populace mi-

hule potoãní, mfienky mramorované, vranky pruhoploutvé, raka fiíã-

ního a vydry fiíãní.

NádrÏ bude mít mûlké a hluboké pásmo, zvané téÏ litorál, ostrÛvky

a tÛnû pro Ïivot a rozvoj obojÏivelníkÛ a ostatních vodních ÏivoãichÛ

a stane se tak pfiínosem pro lokální biocentrum. Vytvofií pfiíznivé pod-

mínky pro rozvoj vegetace, hnízdûní ptákÛ, zlep‰ení mikroklimatu

a revitalizaci krajiny. Nová vodní nádrÏ bude opatfiena vypou‰tûcím

zafiízením a nouzov˘m pfielivem. Hráz firma osází pÛvodními druhy

doprovodn˘ch dfievin.

Pfiedpokládané datum ukonãení projektu je na podzim 2009.

Celková cena: 3 504 401 Kã

Dotace ERDF: 2 978 825 Kã

Dotace SFÎP: 175 225 Kã

Vlastní zdroje: 350 450 Kã

Z podkladÛ odboru ÎPaRR pfiipravila Hana Pavlásková

V areálu b˘valého zemûdûlského podniku ve smûru na Bfiidliãnou pokraãuje
v˘stavba odpadového centra, na které mûsto získalo v loÀském roce dotace
v rámci Operaãního programu Îivotní prostfiedí, podporovaného z prostfied-
kÛ ERDF/FS, a ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR v celkové ãástce
10 541 620 Kã.

Bylo dokonãeno oplá‰Èování haly pro zpracování odpadu. Nyní pro-

bíhají stavební práce na rekonstrukci stávající budovy, která bude

slouÏit pro provoz a zázemí obsluhy sbûrného dvora. Cel˘ objekt je

novû oplocen. Nezbytnou souãástí komplexního fie‰ení projektu bude

silniãní mostová váha a pfiíjezdová komunikace do areálu.

Odpadové centrum bude slouÏit pro sbûr a dal‰í nakládání s odpady

z komunální i Ïivnostenské sféry vãetnû odpadu nebezpeãného, vel-

koobjemového i odpadu biologického vytvofieného obcí. Díky reali-

zaci projektu bude vytvofiena dostateãná kapacita pro sbûr a likvida-

ci odpadÛ ve mûstû R˘mafiovû.

Souãástí projektu odpadového centra je rovnûÏ druhá lokalita - sbûr-

n˘ dvÛr na Palackého ulici. Z pfiíjmu tohoto sbûrného místa budou

vylouãeny velkoobjemové odpady a stavební suÈ. V závûreãné fázi

realizace projektu bude dvÛr vybaven nov˘mi sbûrn˘mi kontejnery.

Stavba odpadového centra, jeÏ si vyÏádá ãástku témûfi 12 milionÛ ko-

run, pokraãuje podle plánu. Dne 21. ledna probûhla na místû kontro-

la ze strany SFÎP, nebyly shledány Ïádné nedostatky. Termín ukon-

ãení realizace projektu je urãen na druhou polovinu leto‰ního roku.

Celková cena: 11 691 491 Kã

Dotace ERDF/FS: 9 955 975 Kã

Dotace SFÎP: 585 645 Kã

Vlastní podíl Ïadatele: 1 149 871 Kã

Mûsto a jeho kronikáfi

Upfiímné podûkování a uznání patfií na‰emu

dlouholetému kronikáfii panu Vratislavu

Koneãnému. V souãasné dobû pan Koneãn˘

s touto zásluÏnou ãinností konãí. Mûsto

R˘mafiov proto hledá jeho nástupce. Máte-li

chuÈ v této práci pokraãovat, mÛÏete se infor-

movat na odboru ‰kolství a kultury MûÚ

R˘mafiov. Odbor ‰kolství a kultury

Foto: www.rymarov.cz Foto: www.rymarov.cz
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·kolství

Proã jsem si ho vybral: Petra znám 30 let

a za celou tu dobu neztratil nic ze svého aprí-

lového data narození - je vesel˘, mil˘, vtipn˘.

Jméno Petr mi nejde ve spojení s tebou vÛ-
bec vyslovit - pamatuje‰ si kdy a jak vznikla
tvoje pfiezdívka Korejs?
Samozfiejmû Ïe si na to pamatuji, protoÏe mû

pfiezdívka Korejs provází víc jak 20 let.

Získal jsem ji na chmelové brigádû v roce

1989. V té dobû jsem byl zapálen˘m spor-

tovcem. Po práci na ãesaãce jsem bûhal, ská-

kal, dovádûl a mí spoluÏáci ve mnû uvidûli

ptáka, kter˘ se pr˘ chová stejnû jako já.

Jmenuje se ror˘s a podle tohoto malého ptáã-

ka vznikla má pfiezdívka Korejs.

Kdy se stane‰ velitelem r˘mafiovské ãetnické
pátrací stanice?
Tak s touto otázkou jsi pfii‰el jak se fiíká

s kfiíÏkem po funuse, protoÏe já jiÏ velitelem

Obvodního oddûlení R˘mafiov Policie âeské

republiky jsem, a to v dobû nepfiítomnosti

velitele oddûlení na pracovi‰ti, pfii vykonává-

ní dozorãí sluÏby, takÏe velitelem jsem po-

mûrnû ãasto.

Zplodil jsi syna, dceru, postavil dÛm, uÏ jsi
zasadil strom?
Strom jsem sice je‰tû nezasadil, ale o systé-

mu SDS, tedy syn - dÛm - strom, jsem infor-

mován a v leto‰ním roce z dÛvodu dal‰ího

pfiírÛstku psa Badyho musím postavit plot

a kolem nûj zasadit spoustu tÛjek, takÏe pod-

mínky systému SDS budu mít splnûny.

Nedávno jsi postavil dÛm, v‰ichni mají na
zaãátku obavy z jednání na úfiadech. Jak to
funguje v R˘mafiovû?
Já bych fiekl, Ïe kolem vyfiizování tzv. sta-

vebního povolení koluje mezi obãany mnoho

m˘tÛ a polopravd, ale podle mû je to v pod-

statû spousta papírÛ s razítky rÛzn˘ch úfiadÛ,

které ne vÏdy pfii stavbû domu pouÏijete. Ale

pokud se mám vyjádfiit k lidem, ktefií jsou

v souãasné dobû na postech stavebního úfia-

du v R˘mafiovû, tak musím fiíct, Ïe jsou to 

ochotní a vstfiícní úfiedníci.

Nedávno jsi byl na policejních závodech.
Naskoãil jsi do stopy jako zamlada, nebo jsi

zvolil rozváÏné tempo usedlého otce rodiny?
Mil˘ kamaráde, tak to jsi trefil hfiebíãek na

hlaviãku, protoÏe tento závod se konal na

Pustevnách v Beskydech, kde je kopcovit˘

profil bûÏecké tratû, a já jsem na bûÏkách po-

fiádnû nestál tfii roky, ale do závodu jsem se

vrhl jako za mlada a uÏ po 2 km mi koneãnû

do‰lo, Ïe nejsem závodník, ale v˘letník,

a v pohodû jsem dokonãil závod, aã se znaã-

n˘m ãasov˘m odstupem za prvním závodní-

kem.

Pfií‰tû: Petr Andr˘sek se bude ptát Karla

Hansliána.

·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.

Petr Ziegler se ptá Petra Andr˘ska

Zápis do r˘mafiovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol
Matefiská ‰kola R˘mafiov, 1. máje 11, okres Bruntál

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30, okres Bruntál

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Jelínkova 3, pfiíspûvková organizace

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Janovice, Zámeck˘ park 6, okres Bruntál

vyhla‰ují termín zápisu dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání na 31. bfiezna 2009 v dobû od 14.00 do 16.30

Samotn˘ zápis spoãívá v tom, Ïe podáte pfii-

hlá‰ku dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlávání a na

základû toho fieditelka ‰koly zahájí správní

fiízení (fiídí se zákonem 500/2004 Sb., správ-

ní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ).

Rozhodnutí o pfiijetí ãi nepfiijetí dítûte obdr-

Ïíte do 30 dnÛ.

U zápisu se mÛÏete dozvûdût informace

o ‰kole, o tom, co dítû má umût pfii nástupu,

co budete potfiebovat, které poplatky a v jaké

v˘‰i budete hradit, a mÛÏete se samozfiejmû

zeptat na cokoli, co vás bude o provozu ‰kol-

ky zajímat.

Podle ãeho fieditelka ‰kolky o pfiijetí dítûte
rozhoduje? ·kolsk˘ zákon fieditelkám uklá-

dá, aby pfiednostnû pfiijaly dûti v posledním

roce pfied zahájením povinné ‰kolní docház-

ky, které mají trvalé bydli‰tû v R˘mafiovû.

Dal‰í kritéria si stanoví kaÏdá ‰kolka samo-

statnû - mÛÏe to b˘t skuteãnost, Ïe jde o pra-

videlnou celodenní docházku dítûte, Ïe jde

o sourozence dítûte, které jiÏ ‰kolku nav‰tû-

vuje, Ïe jde o dítû zamûstnan˘ch rodiãÛ, pfií-

padnû zamûstnan˘ch rodiãÛ samoÏivitelÛ

a podobnû.

Co mÛÏeme poradit rodiãÛm?
Pfiedev‰ím pfiijìte k zápisu. Pokud nepfiijde-

te, nemÛÏete poãítat s tím, Ïe se pro va‰e dí-

tû najde ve ‰kolce místo tfieba v polovinû ro-

ku.

U zápisu informujte o v‰em pravdivû a nic

nezamlãujte. Pokud je fieditelka informována

o tom, Ïe má va‰e dítû napfiíklad zdravotní

problémy, je moÏné jej pfiijmout a zajistit pro

nûj asistenta pedagoga nebo pfiizpÛsobit pro-

voz tfiídy.

Neexistuje Ïádn˘ pofiadník. MÛÏete klidnû

pfiijít kdykoli ve stanoven˘ch hodinách, kri-

tériem k pfiijetí dítûte rozhodnû není ãas po-

dání pfiihlá‰ky.

Nezapisujte se ve v‰ech ‰kolkách - va‰i ‰an-

ci na pfiijetí dítûte k pfied‰kolnímu vzdûlává-

ní to nezv˘‰í.

Pokud se chcete podívat, jak to v nûkteré ‰kol-

ce chodí, a podle toho se teprve rozhodnout,

kam byste chtûli dítû umístit, mÛÏete se do-

mluvit s fieditelkou na individuální náv‰tûvû.

Odbor ‰kolství a kultury MûÚ R˘mafiov
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V¯TVARN¯ KURZ
Zaãínáme 16. 2. 2009

PRO RODIâE S DùTMI, PRO DOSPùLÉ, STUDENTY

Cíle kurzu:
- keramika, papírová miska, korálky z papíru, stolní fotbal z papíru pro dûti, textilní loutka, vosková batika, malovaná

a zdobená CD, dekorativní jablíãka z papíru, pískování (obrázek z písku), batikované triãko, velikonoãní vûneãek, veli-

konoãní obrázky technikou Iris Folding (clonové skládání), dóza z vlnité lepenky, textilní kapsáfi, ko‰ík z l˘ka

Kdy: PONDùLÍ 16.00 - 17.30 Kde: v˘tvarná uãebna Gymnázia R˘mafiov
(budova tûlocviãny Gymnázia R˘mafiov)

TEL: 732 265 666, 554 721 153
INFORMACE: www.gymnaziumrymarov.cz, E-MAIL: komunitniskola@seznam.cz

placená inzerce

SSO· Prima, s. r. o., Sokolovská 29, R˘mafiov
nositelka certifikátu kvality

OTEVÍRÁ od 1. 9. 2009

DÁLKOVÉ STUDIUM
DoplÀte si vzdûlání vãas

a) k získání maturitní zkou‰ky
v oboru Vefiejnosprávní ãinnost

b) pfiípravné kurzy práva a vefiejné správy
pro maturanty

DENNÍ STUDIUM
Pfiíprava do praktického Ïivota

- zkrácené dvouleté studium pro maturanty
- ãtyfileté maturitní studium pro Ïáky 9. tfiíd

studijní obory: 68-43-M/001Vefiejnosprávní ãinnost
64-42-M/043 Management a turismus

V·ECHNY FORMY STUDIA
BEZ P¤IJÍMACÍCH ZKOU·EK

Úspû‰nost studia zaruãuje jiÏ 17 let ãinnosti ‰koly
a hlavnû pochvalné listy z institucí

a úfiadÛ pfii vykonávání praxe studentÛ.

Informace: tel.: 554 211 812, 554 212 467
E-mail: ssosprima.rymarov@seznam.cz

·kola Prima R˘mafiov nabízí v novém ‰kolním roce modernizaci v˘-

uky pomocí notebookÛ, které získají zdarma noví studenti ‰koly.

V kaÏdé hodinû mÛÏe student pfii v˘uce vyuÏít tuto pomÛcku, jednak

pro rychlej‰í spolupráci s vyuãujícím a také pfii tvorbû zápisÛ z jed-

notliv˘ch pfiedmûtÛ. Studenti si tak mohou ovûfiit nov˘ model mo-

derní v˘uky ve v‰ech pfiedmûtech.

âtyfii roky budou studenti notebook pouÏívat i doma a tím se zkva-

litní domácí pfiíprava. Mohou jej vyuÏít k vyhledávání materiálÛ k re-

ferátÛm, seminární práci, zdokonalí grafickou úpravu a navíc jim po-

mÛÏe k roz‰ífiení vûdomostí z daného oboru. Mnozí studenti se zú-

ãastÀují nadnárodních soutûÏí, nevlastní poãítaã a tûÏko si obstaráva-

jí informace. ·kola chce tímto zpÛsobem sv˘m studentÛm pomoci.

Mgr. Jarmila Labounková, SSO· Prima, s. r. o.
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V kÛÏi... obsluhy snûÏného pluhu

aneb Jak vyhrát boj s vûtrn˘mi ml˘ny
Lidem na zimních obrázcích Josefa Lady

nepfii‰lo vÛbec podivné, Ïe se brodili snûho-

v˘mi závûjemi, jen tu a tam si dfievûn˘m

hrablem odházeli cestiãku od svého prahu,

aby mohli nastoupit do saní taÏen˘ch koÀ-

mi, dûti nasedly na své rohaãky nebo star˘

kastrol a uÏ to svi‰tûlo po zavát˘ch mezích.

Pekafii pekli v dûdinû chleba, fiezník právû

porcoval ãerstvé vepfiové a v‰ichni byli v té

dobû jaksi ‰Èastnûj‰í a spokojenûj‰í. Nikam

se nespûchalo, autobusy ani vlaky nejezdi-

ly, proto nemohly mít zpoÏdûní, letadla ne-

musela vzlétnout, protoÏe v té dobû letec-

kou dopravu neznali. Zkrátka byla pohoda.

V dne‰ní dobû by urãitû vût‰ina lidí lamento-

vala, pokud by se mûli na chodnících brodit

snûhov˘mi bariérami, motoristé by spílali

cestáfiÛm (dûlají to konec koncÛ vÏdycky),

kdyby se s auty museli vyhrabat ze snûho-

v˘ch jazykÛ, pokud by komunikace byly po

vydatnûj‰í snûhové nadílce nepouÏitelné.

Zásobování by nedorazilo, lidé by nemûli co

jíst a s nadsázkou fieãeno by zfiejmû „umfieli

hladem“. Svût by se zastavil. Aby k tomu ne-

do‰lo a aby se pfiední stránky tiskovin nemu-

sely plnit podobn˘mi nadpisy jako: Silnice

zasypal dal‰í sníh, Sníh a ledovka zaskoãily

fiidiãe, Silnice namrzají, pozor na ujet˘ sníh

(i kdyÏ podobné titulky se budou objevovat

tak jako tak, aby mûli novináfii o ãem psát),

slouÏí v dne‰ní moderní dobû technika na od-

klízení snûhu. Poãínaje lopatou a umûlo-

hmotn˘m hrablem, konãe více jak tunovou

radlicí traktoru nebo náklaìáku a dÛmysl-

n˘m mechanismem na posyp silnice, aby au-

ta a chodci „neuklouzli“. V dne‰ní reportáÏi

se podíváme, jak se dokáÏe se snûhem na sil-

nici vypofiádat moderní vozidlo Mûstsk˘ch

sluÏeb R˘mafiov a jeho fiidiã Karel Továrek.

reportáÏ
V noci pfied reportáÏí jako z udû-

lání nasnûÏilo poctiv˘ch deset aÏ

patnáct centimetrÛ nového snû-

hu. Karel Továrek, kter˘ se stal

po dobu své pracovní smûny

m˘m „snûÏn˘m“ prÛvodcem, za-

hájil smûnu dfiív, neÏ se rozedni-

lo. Setkáváme se u Mûstsk˘ch

sluÏeb a vyráÏíme na jeho pravi-

delnou traÈ. „Dnes jsme zaãali
s úklidem ve 4.30, je to podle to-
ho, jaké jsou snûhové podmínky.
UÏ mám za sebou úklid r˘mafiov-
sk˘ch ulic, tady je‰tû zaãistím
jednu kfiiÏovatku a mÛÏeme vyra-
zit do místních ãástí,“ informuje

zku‰en˘ fiidiã, kter˘ svou práci

dûlá dvanáct let a jiÏ by nemûnil.

Jednou obul, jak se fiíká, toulavé

boty, a chtûl zkusit nûco jiného,

vzápûtí se ale vracel zpátky.

Do jeho rajónu patfií ‰ir‰í ulice

R˘mafiova, kam se vejde s mer-

cedesem. V˘jimku tvofií ulice

Bartákova, Sokolovská, Pivo-

varská a OkruÏní, které má na

starost stát, tedy Správa a údrÏba

silnic Moravskoslezského kraje.

Nejezdí také do ulic, které jsou

úzké nebo slepé. Tam zajíÏdí

traktory s radlicí. „Mám na sta-
rost je‰tû sypání v Janovicích
a Jamarticích a pluÏení v Harra-

chovû, Stránském a Ondfiejovû
a také pûtikilometrov˘ úsek
k restauraci na Rab‰tejn,“ dopl-

Àuje v˘ãet Karel Továrek. Doví-

dám se, Ïe posyp se provádí vût-

‰inou kamennou drtí, v˘jimeãnû

solankou nebo solí na ·kolní uli-

ci v Janovicích a v ulicích

mûsta R˘mafiova. Ta se v‰ak mÛ-

Ïe pouÏít maximálnû do mínus 

7 stupÀÛ Celsia. Pfii niÏ‰ích tep-

lotách pfiestává úãinkovat. K pri-

oritám úklidu patfií ulice Horno-

mûstská, Havlíãkova a Národní,

následuje námûstí a dlaÏební ko-

munikace na ÎiÏkovû ulici, po

které sjíÏdí autobusy do depa.

Poslední zabrání pluhem v kfii-

Ïovatce u Mûstsk˘ch sluÏeb a je-

de se na Harrachov. ProjíÏdíme

kfiiÏovatkou kolem Hedvy a Ka-

rel Továrek spou‰tí radlici na sil-

nici vedoucí do Harrachova, po

které se vinou jako dva hadi pou-

ze vyjeté koleje od nûjakého au-

ta, jeÏ tudy nedávno projelo.

Sníh, kter˘ leÏí na cestû, radlice

v mÏiku odhrnuje do pfiíkopÛ.

Skrz okno vidím velkou snûho-

vou vlnu, která padá na stranu,

a zpûtné zrcátko nabízí pohled

na ãist˘ prav˘ pruh silnice bez

snûhu a na krajnici, kde se vy-

tvofiil snûhov˘ mantinel.

Míjíme první stavení, u kterého

stojí popelnice, ...hopla, jen pár

centimetrÛ a popelnice uÏ nemu-

sela b˘t, konstatuji v obavû.

„Kdepak centimetry, nûkdy to
b˘vají milimetry, ale jinak to ani
nejde,“ prohodí zku‰en˘ fiidiã

a já si najednou pfiipadám jako

navigátor pfii ãasovce na rallye,

kde kaÏdá chybiãka mÛÏe zna-

menat „velkou prohru“. Jedeme

dál osadou a tam, kde je to po-

tfieba, si fiidiã natoãí radlici vpra-

vo nebo vlevo podle toho, kde je

v˘hodnûj‰í odhození snûhu vzhle-

dem k nedostatku místa. PfiijíÏ-

díme na konec Harrachova, na

kfiiÏovatku se silnicí do Dolní

Moravice. Cesta je tady zavátá,

v zimû se neudrÏuje. Proãistíme

konec obce a kfiiÏovatku, hlavnû

pro kolegy popeláfie, ktefií tudy

pojedou na druh˘ den, otáãíme

se a jedeme zpátky prohrnout

druhou stranu komunikace v Har-

rachovû. „Tady odtud vytéká vo-
da a v tom místû na silnici je to
jedna ledovka, musí se tu hodnû
opatrnû,“ informuje fiidiã snûÏ-

ného pluhu. S nejvût‰í opatrnos-

tí pfiejíÏdíme kritick˘ úsek a je-

deme dál. Sníh opût odletuje od

radlice a vûtve smrkÛ spoleãnû
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se stûraãi obãas zametou zasnû-

Ïené pfiední okno. Motor si pfiede

svou písniãku a siln˘ vÛz hrne

sníh i do kopce.

Pomalu opou‰tíme Harrachov

a cestou do Stránského je‰tû za-

jíÏdíme posypat komunikaci na

námûstí Míru. Je pfiitom velmi

dÛleÏité, jak se správnû nastaví

vydatnost posypu, kter˘ fiídí po-

ãítaã. „Tady tím tlaãítkem si na-
stavím ‰ífiku posypu, chcete-li
metry, a tady tím tlaãítkem zase
gramy na jeden metr. Pfiitom
rychlost otáãení posypu je závis-
lá na rychlosti jízdy vozidla,“
doplÀuje Karel Továrek. Dále se

dovídám, k ãemu slouÏí velké

mnoÏství pák a páãek na praco-

vi‰ti fiidiãe. „Tady je klasická fia-
dicí páka s pfiepínáním na polo-
viãní rychlost, dále silniãní, te-
rénní a pracovní rychlostní pá-
ka, v˘vodov˘ hfiídel a mûniã otá-
ãek z 500 na 1000, páka sklápû-
ní korby a joystick na ovládání
radlice a také pfiepínaãe ventilÛ
oleje. V‰echny hlavní ovládací
páky mohu uzamknout tûmito
mal˘mi páãkami, aby nedo‰lo
k jejich náhodnému zapnutí,“
vysvûtluje zku‰en˘ fiidiã snûÏné-

ho pluhu. Speciální vÛz se v létû

po jednoduché pfiestavbû mÛÏe

zmûnit na vozidlo na ãi‰tûní

chodníkÛ, zalévání záhonÛ ve

mûstû nebo ãi‰tûní kanalizace

pomocí speciální hadice, na je-

jímÏ konci jsou trysky, kter˘m se

také fiíká krtek.

ObjíÏdíme radnici a v zrcátku vi-

dím, Ïe drÈ se sype rovnomûrnû

za vozidlem v ‰ífice asi ãtyfi met-

rÛ a vydatnost podle poãítaãe 

ukazuje 36 gramÛ na jeden metr.

Hotovo, v‰e se vypíná a jedeme

do Stránského.

Co je pro Karla Továrka noãní

mÛrou? „Nejhor‰í je, kdyÏ proje-
deme dûdinou, uklidíme sníh
a dvû hodiny nato je situace stej-

ná jako pfiedtím. Je to jako boj
s vûtrn˘mi ml˘ny. Nelze vyhrát.
Siln˘ vítr se snûhem to za vámi
zavfie a vypadá to, jako by tam
pluh vÛbec nejel. Na‰tûstí se to
nestává zase tak ãasto,“ fiíká fii-

diã snûÏného pluhu. A z ãeho má

mÛj prÛvodce pfii své práci nej-

vût‰í radost? Pr˘ z toho, kdyÏ se

odstraní sníh z cest, vysvitne

sluníãko a je klid. To potom ãlo-

vûka tû‰í, Ïe svou práci nedûlal

nadarmo. A je‰tû také z toho, kdyÏ

jsou fiidiãi tolerantní a ohleduplní.

To pr˘ potû‰í ze v‰eho nejvíce.

Ve Stránském ãistíme od snûhu

jen hlavní komunikaci, ty vedlej-

‰í, protoÏe jsou vût‰inou slepé,

uklízí traktor s radlicí. „Tady to-
ho moc nezmÛÏu, kdybych vjel
do vedlej‰ích uliãek, tak sníh na-
hrnu lidem pfied dvefie, nemûl
bych jej kam uklidit,“ vysvûtluje

Karel Továrek. Za chvíli máme

nejen prohrnuto, ale i posypáno.

Zb˘vá uklidit sníh v zálivu auto-

busové zastávky pfied kostelem

a pfiejíÏdíme do Ondfiejova, kde

na nás ãekají i ty nejuÏ‰í uliãky.

Tam se zdrÏíme asi hodinu. Od

snûhu je tfieba vyãistit, co se dá.

„NeÏ se cel˘ rajon vyãistí od
snûhu, tak to zabere asi 6,5 hodi-

ny, nûktefií lidé ale za dvû hodiny
od posledního úklidu volají, kde
jsme. Ale to nelze stihnout, b˘t
nûkde za dvû hodiny, kdyÏ jsem
nedodûlal je‰tû svou práci do
konce,“ namítá Karel Továrek.

Sleduji, jak pomocí nejrÛznûj-

‰ích pák a páãek, knoflíkÛ a tla-

ãítek ovládá s pfiesností na mili-

metry radlici. Podotknu, Ïe ruti-

na je jedna vûc, ale láska k práci,

dovednost a um, to uÏ se dá té-

mûfi pfiirovnat k fiemeslu kouzel-

níka. „To je pravda, ale vÏdy zÛ-
stává pravidlem obezfietnost
a bezpeãnost, to na prvním mís-
tû, a hlavnû aby ãlovûk nepfiehlé-
dl, kde je konec komunikace
a neskonãil s autem v pfiíkopû
nebo nenajel s radlicí na zasnû-
Ïen˘ kofien stromu, jak se mi to
jednou uÏ stalo v Ondfiejovû;
tenkrát se mi podafiilo zlomit ra-
dlici,“ vzpomíná s úsmûvem fii-

diã na svÛj nemil˘ záÏitek.

Cestou do Ondfiejova potkáváme

dal‰í pluh s obfií radlicí, takzva-

n˘m ‰ípem, je namontována na

tatfie. Dovídám se, Ïe jsou to le-

sáci a jedou zfiejmû nakládat dfie-

vo do lesa. Pfied tatrou s pluhem

kolem nás totiÏ projel náklaìák

na pfievoz dfievní hmoty.

„Lidé by mûli mít k sobû vût‰í

úctu. Jeden peãe housky a druh˘
hrne sníh, jeden bez druhého se
neobejde,“ konstatuje hloubavû

Karel Továrek pfii cestû do

Ondfiejova. S uklízením snûhu

v Ondfiejovû zaãínáme v úzk˘ch

uliãkách pod b˘val˘m statkem

a pfiejíÏdíme odhrnout sníh ko-

lem bytovek. V‰imnul jsem si,

Ïe nûkteré velké radlice mají po-

mocná koleãka, po kter˘ch se

vlastnû vezou, ale u na‰eho vo-

zidla jsem nic takového nevidûl.

Zajímám se, na jakém principu

odhrnování snûhu funguje. „Pod
radlicí, která váÏí asi tunu, jsou
ocelové skluzové noÏe, po kte-
r˘ch se radlice veze a které mají
navíc je‰tû vlastní odpruÏení.
Tyto noÏe se za zimní sezonu mu-
sí dvakrát aÏ tfiikrát vymûnit,
podle toho, kolik je v sezónû snû-
hu a jak ãasto se odhrnuje na ho-
lém asfaltu,“ doplÀuje mÛj prÛ-

vodce.

PfiejíÏdíme uklidit sníh na auto-

busovou toãnu v Ondfiejovû

a pak mífiíme do velk˘ch kopcÛ

k rÛzn˘m stavením. Pfii pohledu

na strmost silnice se aÏ tají dech.

Jak je vidût, motor mercedesu si

jen vrní a vÛbec není znát, Ïe by

musel vyvinout nûjaké vût‰í úsi-

lí. OdpluÏit nahoru, sníh odhr-

nout na stranu a zpátky se musí

couvat. Druhá cesta do kopce

k dal‰ímu stavení, kopec jiÏ není

tak prudk˘, zato pfiíkr˘ sráz nutí

fiidiãe k velké opatrnosti. Kousek

popojet, opatrnû nahrnout sníh

ze srázu, couvnout kousek dál

a znovu. Opatrnû se otoãit a jede

se dolÛ. Podobné v˘jezdy do

strání v Ondfiejovû nás ãekají

je‰tû asi tfii nebo ãtyfii.

Po nároãné práci ve svazích se

vracíme na základnu Mûstsk˘ch

sluÏeb. A po svaãinû se mÛÏe za-

ãít znovu tam, kde jsme zaãali...

...a tak pofiád dokola, jako s tûmi

vûtrn˘mi ml˘ny. 

JiKo
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Zlodûj si odemkl klíãem

Nepozornosti zamûstnancÛ nákupního

stfiediska na Bartákovû ulici vyuÏil 

9. února kolem poledne zlodûj.

Vloupání mu usnadnil klíã, jenÏ byl

zasunut v zámku dvefií vedoucích do

skladu prodejny. Odtud pachatel odci-

zil okolo tfiiceti kartonÛ cigaret rÛz-

n˘ch znaãek. Celková ‰koda se pohy-

buje okolo 25 tisíc Kã.

KvÛli dluhu zkopal mladíka

Brutální zpÛsob vymáhání dluhu zvolil 28let˘

muÏ z R˘mafiova. U lékárny na Radniãní ulici

fyzicky napadl 20letého mladíka, kter˘ mu mûl

dluÏit 2 500 Kã. Zastavil u nûj autem, vystoupil,

srazil jej na zem a poté do nûj kopal a bil pûstí.

Následnû ho donutil nastoupit do vozidla a po-

Ïadoval vrácení dluhu. Vydíran˘ mladík vzal

v místû svého bydli‰tû sváfieãku s tím, Ïe ji pro-

dá a peníze vrátí.

Je‰tû téhoÏ dne policisté agresora zadrÏeli a po-

licejní komisafi mu sdûlil obvinûní pro trestn˘

ãin vydírání. Obvinûn˘ byl pfii zat˘kání pod vli-

vem alkoholu, policisté mu namûfiili v dechu

2,38 promile. Byl pfievezen na protialkoholní

záchytnou stanici k vystfiízlivûní a poté jej ãeka-

la vazba.

Z podkladÛ Krajského fieditelství
Policie SMK Bruntál

Dejte si pozor na podvodné soutûÏe!
Neustále upozorÀujeme na podvodné jednání podo-
mních prodejcÛ a ostatních lidí, ktefií se snaÏí dostat
do bytu star‰ích osob pod rÛzn˘mi záminkami - od-
poãet elektfiiny ãi vody, v˘hra v soutûÏi apod. Po je-
jich odchodu dÛvûfiiví majitelé zjistí, Ïe jim chybí pe-
níze nebo cennosti. V souvislosti s touto trestnou
ãinností bychom chtûli upozornit na podmínky sou-
tûÏe, která bude probíhat v následujících t˘dnech.
V dobû od 2. 2. do 27. 3. 2009 probíhá soutûÏ

spoleãnosti zamûfiené na cukrovinky, do kte-

ré se zapojí dle oãekávání ‰iroká vefiejnost.

V uvedeném období se bude v rámci soutûÏe

pouze v ãase od 17 do 21 hodin pohybovat po

území âeské republiky speciální t˘m, kter˘

bude nav‰tûvovat domácnosti oznaãené sym-

bolem soutûÏe - hvûzdou Orion. T˘m po ná-

hodném v˘bûru ovûfieném notáfiem nav‰tíví

nûkterou domácnost, jejíÏ ãlenové mohou

v pfiípadû splnûní podmínek soutûÏe získat fi-

nanãní odmûnu aÏ 250 tisíc Kã.

Zku‰enosti z minul˘ch let ukazují na podvod-

nû jednající osoby, které bûhem soutûÏe zneu-

Ïívaly pfieváÏnû dÛvûfiivosti seniorÛ. Pod zá-

minkou údajné v˘hry a nutnosti rozmûnit ban-

kovku vnikli pachatelé do domácností, kde se

následnû dopustili krádeÏí.

V souvislosti s touto trestnou ãinností se spo-

leãnost pofiádající soutûÏ spoleãnû s policisty

rozhodla upozornit obãany na nutnou opatr-

nost.

Doporuãené zásady:
- náv‰tûva t˘mu probíhá pouze v pracovních

dnech od 17 do 21 hodin, nikdy ne o víkendu;
- v˘hra je vÏdy upravena písemnou formou

a finanãní prostfiedky jsou v kaÏdém pfiípadû

pfiedány prostfiednictvím bankovního pfie-
vodu;

- oficiální t˘m bude v termínu od 2. do 27. úno-

ra 2009 4ãlenn˘, v termínu od 2. do 27. bfiez-

na 2ãlenn˘, v obleãení modré barvy s logem

firmy;

- t˘m zásadnû pouÏívá vozidlo zn. Opel
modré barvy s v˘razn˘m oznaãením logem

firmy a symboly hry Hvûzdná soutûÏ;

- ãleny t˘mu doprovází moderátor Michal

Jagelka;

- v pfiípadû pochybností o totoÏnosti t˘mu je

moÏné ovûfiení na telefonním ãísle 607
939 937;

- pfii podezfiení na jak˘koliv pokus o podvodné

jednání okamÏitû zavolejte policii, linku 158.

Vrchní inspektor nprap. Pavla Tu‰ková

Hasiãi v terénu

Pozvánka na

DEN OTEV¤EN¯CH
DVE¤Í

V rámci vyhlá‰ení Dne poÏární bezpeãnosti âeskou asociací hasiãsk˘ch dÛstojníkÛ se uskuteãní 13. bfiezna Den otevfien˘ch dvefií na stani-

cích Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál (dále jen HZS MSK ÚO Bruntál).

Stanice HZS MSK ÚO Bruntál:

• Centrální stanice v Bruntále, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál

• Poboãná stanice v Krnovû, U PoÏárníkÛ 33, 794 01 Krnov

• Poboãná stanice v R˘mafiovû, Revoluãní 23, 795 01 R˘mafiov

budou otevfieny pro ‰irokou vefiejnost od 8 do 14 hodin.

Co Den otevfien˘ch dvefií nabízí?

Poznání Ïivota hasiãÛ, vybavenosti hasiãsk˘ch jednotek, ukázky z programu Hasík, preventivnû-v˘chovné ãinnosti dûtí v oblasti poÏární 

ochrany a ochrany obyvatelstva, spoustu informací k tématÛm, jak se zachovat v pfiípadû poÏáru, co jsou poÏární hlásiãe, varovné signály (jak

rozeznat tón sirény), jak správnû nahlásit mimofiádnou událost, jak se zachovat v pfiípadû nehody, a spoustu dal‰ích rad a zábavy pro dospûlé

i pro dûti.

V pfiípadû vût‰ího poãtu osob (‰koly, ‰kolky apod.) by bylo vhodné domluvit se s pfiíslu‰n˘mi veliteli stanic HZS MSK ÚO Bruntál nûkolik

dní pfiedem.

Kontakty:
Bruntál: 950 740 111, Krnov: 950 741 112, R˘mafiov: 950 742 112

Srdeãnû zve Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor MSK, územní odbor Bruntál
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Hasiãi opût zasahovali u dopravních nehod

Dopravní nehoda 7. února na Opavské ulici Fota: HZS R˘mafiov

Najdete za stûraãem letáãek?
Dne 13. bfiezna budou v rámci celostátnû vyhlá‰eného Dne poÏární

bezpeãnosti hasiãi pokládat za stûraãe vozidel upozorÀující letáãky.

Hasiãi nebudou dávat letáãky jen tak, ale pouze na vozidla zaparko-

vaná v místech, kde je nástupní plocha urãená pro poÏární techniku.

Tímto nedbal˘m jednáním totiÏ majitel parkujícího vozidla znemoÏ-

Àuje pouÏití nástupní plochy v pfiípadû zásahu hasiãsk˘ch jednotek.

V rámci Dne poÏární bezpeãnosti chtûjí hasiãi z okresu Bruntál upo-

zornit na skuteãnost, Ïe v pfiípadû zásahu jsou obyvatelé pfiilehl˘ch by-

tov˘ch domÛ vystaveni váÏnému nebezpeãí. Díky této akci se snad

zmûní skuteãnost, Ïe je vût‰ina nástupních ploch pro poÏární techniku

vyuÏívána parkujícími osobními automobily.

Informaãní letáãek od hasiãÛ z okresu Bruntál
nprap. Ing. Antonín U‰ela

V porotû fotosoutûÏe o hasiãích opût zasedne Jindfiich ·treit
AÏ do konce dubna 2009 mohou amatér‰tí i profe-
sionální fotografové z fiad hasiãÛ i ostatních zá-
jemcÛ posílat své práce do celostátní fotosoutûÏe
Hasiãi pfied i za objektivem. Její ãtvrt˘ roãník 
organizují profesionální hasiãi z Bruntálu.
Hlavním porotcem je jiÏ od vzniku fotosou-

tûÏe v roce 2003 svûtovû uznávan˘ fotograf

Jindfiich ·treit, kter˘ pochází z Bruntálska

a má k hasiãÛm vfiel˘ vztah. Partnery celore-

publikového projektu je âeská asociace ha-

siãsk˘ch dÛstojníkÛ, Hasiãsk˘ záchrann˘

sbor Moravskoslezského kraje a projekt

Hasík CZ.

V soutûÏi jsou pro leto‰ní roãník vyhlá‰eny

ãtyfii kategorie: A - PoÏáry, B - Ostatní zása-

hy, C - V̆ cviky a D - Îivot na stanici.

SoutûÏe se mohou zúãastnit fotografové

z fiad vefiejnosti s jak˘mikoli snímky doku-

mentujícími práci hasiãÛ. Bûhem hodnocení

bude samozfiejmû pfiihlíÏeno k tomu, zda jde

o fotoamatéra ãi profesionála.

Pro v‰echny kategorie platí, Ïe mohou soutû-

Ïit fotografové vyuÏívající jak analogovou,

tak i digitální techniku, pfiiãemÏ práce mo-

hou b˘t v barevném i ãernobílém provedení.

Samozfiejmostí jsou také zajímavé penûÏní

ceny pro první tfii umístûné v kaÏdé katego-

rii.

Podrobnosti o podmínkách soutûÏe nalezne-

te na stránkách www.hasik.cz pod odkazem

Vyhlá‰ení fotosoutûÏe 2008-2009 nebo pfií-

mo na http://www.hasik.cz/soutez/index.ht-

ml. Je zde i archiv v˘sledkÛ dosavadních tfií

roãníkÛ a nultého roãníku v roce 2003.

âernobílé nebo barevné fotografie musí b˘t

zhotoveny na lesklém fotopapíru ve formátu

nejménû 18 x 24 cm a formátech odvoze-

n˘ch. Do soutûÏe nebudou pfiijímány foto-

grafie v digitální formû, na diapozitivech ani

tisky poãítaãov˘ch tiskáren.

Mnohé z prací, které uspûly ve fotosoutûÏi

Hasiãi pfied i za objektivem, se jiÏ objevily

na stránkách odborn˘ch ãasopisÛ ãi nejrÛz-

nûj‰ích propagaãních materiálÛ. Snaha pofia-

datelÛ, ktefií vydali nûkolik nástûnn˘ch ka-

lendáfiÛ s fotografiemi, se postupnû naplÀuje.

Lidé se dozvídají nûco víc o této mnohotvár-

né a nebezpeãné profesi.

por. Mgr. Petr KÛdela,
tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Foto: Martin ·íblFoto: Ladislav ·esták
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Pfiipomínáme si

315. v˘roãí narození Jana Kry‰tofa Handkeho
Dle matriãního záznamu se Jan

Kry‰tof Handke narodil 18. úno-

ra 1694 o 8. hodinû veãerní v ro-

dinû Kry‰tofa Handkeho, správ-

ce hamru v Janu‰ovû u R˘mafio-

va, a jeho manÏelky Roziny. Od

narození byl slab‰í tûlesné kon-

stituce, o ãemÏ svûdãí fakt, Ïe

byl pokfitûn z nouze porodní bá-

bou Sybillou a teprve pozdûji dû-

kanem. O dobrém spoleãenském

postavení rodiny zase svûdãí

skuteãnost, Ïe kmotry Janu

Kry‰tofovi byli Johannes Rup-

precht, papírensk˘ mistr ze Staré

Vsi u R˘mafiova, a Anna Chris-

tophová, manÏelka Kry‰tofa

Braunera, pivovarského mistra

v Janu‰ovû.

Handke byl od dûtství zapálen

do malování. Hmotná zaji‰tûnost

mu umoÏnila vûnovat se malífi-

ství. Odborné ‰kolení získal nej-

dfiíve u bruntálského malífie Jana

Daniela Langra (1708-1712)

a následnû u Christiana Davida

v Moravské Tfiebové (1713-

1715). Od roku 1714 pÛsobil

v Olomouci, kde poté Ïil v domû

ve Ztracené ulici 10, dnes zva-

ném Handkeho dÛm. Zde vstou-

pil do dílny Ferdinanda Nabotha,

po jehoÏ smrti dokonãil fresko-

vou v˘malbu kaple V Lipkách

(1715). Roku 1723 byl v Olo-

mouci pfiijat za cechovního mist-

ra. V roce 1724 se oÏenil s vdo-

vou po Nabothovi, manÏelství tr-

valo 16 let.

Portrétní projev Jana Kry‰tofa

Handkeho byl zfiejmû ovlivnûn

osobním setkáním s Petrem

Janem Brandlem (1729) pfii ces-

tû do Hradce Králové a Prahy.

Základní orientaci své tvorby

získal pfiedev‰ím poznáním ital-

ského baroka klasicizujícího

smûru, zprostfiedkovaného vedle

kreseb a grafick˘ch listÛ italské-

ho pÛvodu dílem Fisseho, F. J.

Wickerta, D. Grana a K. J. Ha-

ringera. Bez odezvy nezÛstal ani

ãesk˘ barok, zejména dílo P. J.

Brandla, L. Willmana a J. K. Li‰-

ky, které poznal za svého pÛso-

bení v âechách.

Od monumentálnû pojat˘ch dra-

matick˘ch figur tfiicát˘ch let,

s jak˘mi se setkáváme napfi. na

obrazech svûtadílÛ v kostele

Nav‰tívení P. Marie na Svatém

Kopeãku, se propracoval k své-

ráznému stylu obl˘ch, plasticky

cítûn˘ch figur, ustálen˘ch fyzio-

gnomií i osobitû utváfien˘ch ana-

tomick˘ch detailÛ. Jeho dílo ná-

leÏí k vrcholnému baroku, po ro-

ce 1740 s vlivy

rokoka. Konstant-

ní je také od po-

ãátku ãtyfiicát˘ch

let jeho rukopis

a barevnost. Na

nové umûlecké

smûry reagoval

v konzervativním

prostfiedí severní

Moravy a Slez-

ska, ve kterém Ïil

a pracoval, jen 

omezenû. Rozsa-

hem i vyváÏenos-

tí tvorby patfiil

Handke k nejv˘-

znamnûj‰ím malí-

fiÛm na‰eho regi-

onu. Jeho dílo 

ovlivnilo fiadu

zdej‰ích malífiÛ,

souvûkovce i za-

ãínající moravské

malífie, napfiíklad

Franti‰ka Antoní-

na Findta a Michala Jana Fissého.

K nejv˘znamnûj‰ím dílÛm Jana

Kry‰tofa Handkeho patfií monu-

mentální v˘zdoba kaple BoÏího

tûla v jezuitské univerzitní koleji

v Olomouci s námûtem Triumf

Jaroslava ze ·ternberka nad

Tatary (1728) a Nové kaple Ïero-

tínského zámku ve Velk˘ch

Losinách - Adorace jména JeÏí-

‰ova (1742-44). Tyto v˘pravné

obrazy s mnoha postavami, ar-

chitekturou a sloÏitou kompozi-

cí, prostoupené proudy svûtla,

v sobû zahrnují v‰echny základ-

ní prvky vrcholné barokní mal-

by. Také v Opavû Handke vytvo-

fiil fiadu dûl, bohuÏel mnohá se

nedochovala do souãasnosti.

V letech 1724-25 maloval fresky

v minoritském kostele sv. Du-

cha, byly ale zniãeny v 19. stol.

V roce 1728 vznikl obraz Svatba

v Káni Galilejské pro jezuitskou

kolej v Opavû. Handkeho nejvût-

‰ím dílem byla fresková v˘zdo-

ba stropu kostela sv. Vojtûcha,

kterou v‰ak zniãila puma na kon-

ci II. svûtové války. Soupis ma-

leb zvefiejnil L. Mlãák v práci Jan

Kry‰tof Handke, vlastní Ïivoto-

pis 1694 - 1774 (vydáno v roce

1994). S pfiib˘vajícím vûkem se

u Handkeno sniÏuje poãet fresek

a vedle pláten se sakrální temati-

kou se objevují i obrazy záti‰í

a alegorické Ïánry.

Jan Kry‰tof Handke zemfiel 

31. prosince 1774 v Olomouci

ve vûku 80 let. Byl pochován

v dnes jiÏ zaniklém kostele

Panny Marie na Pfiedhradí

v Olomouci. Jeho syn Jan Josef

Vincenc Handke byl rovnûÏ ma-

lífiem, stejnû jako ‰vagr Josef

Ignác Sadler

Handkovy malby bychom mohli

najít nejen v severomoravském

a slezském regionu, napfiíklad

v Uniãovû, Bruntále, R˘mafiovû,

Hlohové, Námû‰ti na Hané,

Senici na Hané, Velk˘ch Losi-

nách, Fulneku, KromûfiíÏi, ale

i v âechách - v Hradci Králové,

Praze, Moravské Tfiebové, Hro-

chovû T˘nci, ve slezské Vratislavi

a na fiadû dal‰ích míst.

(Literatura: Krsek, I. Náãrt dûjin
moravského malífiství 18. století.
Sborník prací Filosofické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty
Purkynû, F 13, Brno 1960;
Mlãák, L. Jan Kry‰tof Handke,
vlastní Ïivotopis 1694-1774,

1994; Ry‰ka, J. Fresky Jana
Kry‰tofa Handkeho. Stfiední
Morava 1, Olomouc 1966;
Togner, M. Jan Kry‰tof Handke
1694/1774. Malífiské dílo,
Muzeum umûní, Olomouc 1994;
Handke, J. K. Vlastní Ïivotopis
1694-1774, Muzeum umûní,
Olomouc 1994; Îivotopis od
PhDr. Josefa Gebauera, Opava
2006; otevfiené internetové zdro-
je, zejména Wikipedie.)

PhDr. Alois Matu‰ka

Lovecké záti‰í s uloven˘m kancem, 1754, olej ze sbírky zámku
Janovice, nyní Muzeum umûní Olomouc

Lovecké záti‰í s uloven˘m daÀkem, 1755, olej ze sbírky zámku
Janovice, nyní Muzeum umûní Olomouc
Repro: Togner, Milan. Jan Kry‰tof Handke 1694/1774. Malífiské dílo,
Olomouc 1994

O‰etfiování sv. ·ebestiána, 1766, olej malovan˘
pro boãní oltáfi kostela v Horním Mûstû, nyní
v majetku muzea v ·umperku
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Plesová sezóna vrcholí
V úter˘ 13. února se ve Stfiedisku volného

ãasu konal v pofiadí jiÏ pát˘ ples leto‰ní ple-

sové sezóny, na kterém se pfiedstavily známé

r˘mafiovské kapely – dechovka Podolanka

a rocková skupina The Hero – a jako hlavní

hvûzda noci oblíben˘ ostravsk˘ Rock&Roll

Band Marcela Woodmana. Vadou na kráse

byla snad jen relativnû malá úãast plesajících

náv‰tûvníkÛ.   JiKo

Podolanka 

The Hero

Rock&Roll Band Marcela Woodmana
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Znáte Bofika?
Otázka spí‰ fieãnická, zvlá‰tû pro nejmlad‰í

generaci. Jen málokdo z dne‰ních dûtí nezná

postaviãku Bofika stavitele, jeho kolegyni

T˘nu a ‰ikovné pomocníky, oÏivlé stavební

stroje LÛìu, Maxe nebo Julãu, ãi zlomyslné-

ho stra‰áka Huga z oblíbeného animovaného

pofiadu pro nejmen‰í. Na hrátky s Bofikem

stavitelem pozvalo r˘mafiovské dûti v sobotu

21. února i Stfiedisko volného ãasu, které pro

nû letos namísto tradiãního karnevalu pfii-

chystalo zábavné odpoledne s hrdiny pohád-

kového seriálu. ZN

Zahrát s Bofikem a T˘nou si chtûli v‰ichni. Dûti s Bofikem stavûly ...

... cviãily ... ... závodily ...

... soutûÏily ... ... a fotily se.
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Zima

Objektivem ZdeÀka Habra

Historické detaily - 2. ãást
UÏ to bude ‰est let, co v R˘ma-

fiovském horizontu probûhla tfií-

dílná soutûÏ, která nesla název

Jste v‰ímaví k památkám a pozo-
ruhodnostem v na‰em mûstû?
a vzbudila mezi ãtenáfii velkou

pozornost. Chceme na tuto sou-

tûÏ navázat, a proto se letos mo-

hou na‰i ãtenáfii zapojit do soutû-

Ïe pod názvem Historické detai-
ly.

V kaÏdém z následujících vydá-

ní R˘mafiovského horizontu uve-

fiejníme jednu detailní pozoru-

hodnost na‰eho mûsta na foto-

grafii spolu se soutûÏním kupo-

nem. Úkolem soutûÏícího bude

urãit místo, lokalitu, objekt, ulici

nebo ãíslo popisné domu, na kte-

rém se fotografovaná pozoru-

hodnost ãi detail nachází. âím

pfiesnûji bude fotografie popsá-

na, tím lépe pro soutûÏícího.

PÛjde tedy o celkem dvacet foto-

grafií s nejrÛznûj‰ími historicky

zajímav˘mi objekty. Podot˘ká-

me, Ïe fotografované objekty

jsou umístûny pouze v na‰em

mûstû nebo v místních ãástech.

âtenáfii s nejvy‰‰ím poãtem

správnû urãen˘ch historick˘ch

detailÛ budou zafiazeni do sloso-

vání o tfii zajímavé a hodnotné

ceny, dal‰ích deset úãastníkÛ

soutûÏe obdrÏí kniÏní ceny 

a upomínkové pfiedmûty.

SoutûÏní kupony vystfiihnûte

a za‰lete na adresu redakce:

R˘mafiovsk˘ horizont, OkruÏní

10, 795 01 R˘mafiov nebo je mÛ-

Ïete vhodit do na‰í redakãní

schránky u hlavního vchodu do

Stfiediska volného ãasu, pfiípadnû

zanechat na podatelnû Mûstské-

ho úfiadu v R˘mafiovû. Pfiijímají

se pouze vystfiiÏené soutûÏní ku-

pony z novin, nikoliv jejich ko-

pie nebo odpovûdi na volném li-

stu papíru. Poslední soutûÏní ku-

pon vyjde v R˘mafiovském hori-

zontu ã. 22/2009 (11. prosince).

Kupony mÛÏete zasílat jednotli-

vû nebo v‰echny najednou nej-

pozdûji do 7. ledna 2010.

Slosování se uskuteãní 8. ledna

a jména v˘hercÛ budou uvefiej-

nûna v prvním vydání R˘ma-

fiovského horizontu 15. ledna

2010. Hodnû ‰tûstí v soutûÏi vám

pfieje redakce RH!

Dennû procházíme v na‰em mûstû R˘mafiovû kolem nejrÛznûj‰ích
architektonick˘ch pozoruhodností a kulturních památek, historic-
k˘ch detailÛ, fascinujících fasádních ãi dvefiních ornamentÛ, uni-
kátních a originálních korouhviãek, jeÏ zde zanechali mistfii stavi-
telé, fiezbáfii, tesafii, sochafii nebo umûleãtí kováfii. V dne‰ní uspû-
chané dobû protkané sítûmi mobilních operátorÛ, kdy z kanceláfií
a pokojÛ blikají monitory poãítaãov˘ch sestav a dûti si hrají ve vir-
tuálním svûtû, jen stûÏí zastavíme svÛj krok, pozvedneme hlavu
vzhÛru a zamyslíme se napfiíklad nad tím, kter˘ umûlec obdaro-
van˘ fantazií dílo pro dal‰í pokolení zanechal. SoutûÏ pfiipravil JiKo

Jméno a pfiíjmení .........................................................................

Adresa ...........................................................................................

Telefonní kontakt

..................................................

Místo, kde se objekt nachází

..................................................

...................................................

...................................................

SOUTùÎNÍ KUPON ã. 1
✁



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Mládí by bylo mnohem pûknûj‰í, kdyby se objevilo v po-

zdûj‰ím vûku. Bertrand Russell
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Známá i neznámá v˘roãí
29. 2. 1864 nar. Josef Svatopluk Machar, spisovatel a politik

(zemfi. 17. 3. 1942) - 145. v˘roãí narození

1. 3. 1904 nar. Glenn Miller, americk˘ jazzov˘ hudebník a diri-

gent (zahynul 16. 12. 1944) - 105. v˘roãí narození

2. 3. 1824 nar. Bedfiich Smetana, skladatel (zemfi. 12. 5. 1884) 

- 185. v˘roãí narození

3. 3. 1994 zemfi. Karel Kryl, básník a písniãkáfi (nar. 12. 4. 1944)

- 15. v˘roãí úmrtí

6. 3. 1909 nar. Stanis∏aw Jerzy Lec, polsk˘ básník, satirik a afo-

rista (zemfi. 7. 5. 1966) - 100. v˘roãí narození

7. 3. Památn˘ den âR - v˘roãí narození Tomá‰e
Garrigua Masaryka v roce 1850

7. 3. 1274 zemfi. Tomá‰ Akvinsk˘, teolog a filozof, pfiedstavitel

vrcholné scholastiky (nar. 1225) - 735. v˘roãí úmrtí

7. 3. 1799 nar. Franti‰ek Ladislav âelakovsk˘, spisovatel a sla-

vista (zemfi. 5. 8. 1852) - 210. v˘roãí narození

7. 3. 1999 zemfi. Stanley Kubrick, americk˘ filmov˘ reÏisér (nar.

26. 7. 1928) - 10. v˘roãí úmrtí

8. 3. Mezinárodní den Ïen - v˘roãí demonstrace newyor-
sk˘ch ‰vadlen v roce 1909, slaví se od r. 1911

9. 3. 1994 zemfi. Charles Bukowski, americk˘ spisovatel (nar. 

16. 8. 1920) - 15. v˘roãí úmrtí

10. 3. Den solidarity s Tibetem
12. 3. Vstup âR do NATO - v˘znamn˘ den âR (1999)
12. 3. 1999 zemfi. Yehudi Menuhin, americk˘ houslista (nar. 22. 4.

1916) - 10. v˘roãí úmrtí

Narodili se noví obãánci
Ester Ferencová ........................................................ Horní Mûsto

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

Milada Procházková - R˘mafiov ........................................... 82 let

Alice Nováková - R˘mafiov ................................................. 83 let

·arlota Bubelová - R˘mafiov ............................................... 84 let

Anna Pytlíãková - R˘mafiov ................................................ 85 let

Zdenka Zobalová - R˘mafiov ............................................... 89 let

Rozlouãili jsme se
ZdeÀka Kubvátová - Malá ·táhle ........................................... 1938

Anna Kloudová - R˘mafiov ................................................... 1930

Brunhilda Apostolová - Edrovice .......................................... 1928

Jan Bakalár - R˘mafiov .......................................................... 1929

Evidence obyvatel MûÚ

Spoleãenská kronika

Pranostiky na mûsíc bfiezen
• V bfieznu vítr bfiízy fouká.

• Bfieznové slunce má krátké ruce.

• Bfiezen bez vody - duben bez trávy.

• Jak pr‰í v bfieznu, tak také v ãervnu.

• Kolik bfieznov˘ch mlh, tolik lijavcÛ v roce.

• O svatém Tomá‰i sníh bfiedne na ka‰i. (7. bfiezna)

• Na svatého ¤ehofie plave led do mofie. (12. bfiezna)

• Josefova ‰iroãina niãí poslední ledy. (19. bfiezna)

• O svatém Kvirinu uÏ je teplo i ve stínu. (30. bfiezna)

• O svaté Balbínû je uÏ u nás po zimû. (31. bfiezna)
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Sklepácká besídka aneb Defilé chudákÛ
Hned na zaãátku jedno uji‰tûní: druhá ãást ti-

tulku nehodnotí pfiedstavení Divadla Sklep

(10. 2.) na jevi‰ti r˘mafiovského kinosálu, ale

pouze pfiipomíná obsah poslední scénky

Besídky 2009. Kovbojové David Vávra a Jifií

Fero Burda v ní uvedli pfiehlídku nejrÛznûj-

‰ích vy‰inut˘ch existencí, napfi. Ïenu s ex-

trémnû krátkou pamûtí, která udrÏí my‰lenku

jen nûkolik vtefiin a volí komunisty. A po-

dobnû po‰ahan˘ch individuí se bûhem pásma

scének, písní a tancÛ na jevi‰ti promenovaly

spousty. Sklep si ve vytváfiení takov˘ch figu-

rek prostû libuje a uÏ pfies dvacet let za to 

sklízí ovace i nepochopení.

KdyÏ se fiekne Divadlo Sklep, ãlovûk si oka-

mÏitû vybaví nûkolik v˘razn˘ch osobností -

Vávra, ·teindler, Hanák, Holubová - typic-

kou „úchylnou“ poetiku, satiru a humor na

ostfií noÏe i pojmy jako PraÏská 5 nebo jazy-

kov˘ kurz Alles Gute. Sklep ov‰em není jen

divadlo, jeho tvÛrãí projevy mají rozmûr hu-

dební, taneãní, filmov˘ i v˘tvarn˘, které na

v‰ech frontách ‰ífií sklepáck˘ styl se silnû re-

cesistick˘m nábojem a sklonem ke kurióz-

nosti.

Ponûkud kuriózní byl vlastnû uÏ samotn˘

vznik souboru. Podle slov zakladatelÛ

Davida Vávry a Milana ·teindlera první

scénky vznikaly uÏ nûkdy na poãátku 

70. let ve sklípku Vávrovy babiãky (odtud

i název divadla) jako ryze soukromá krato-

chvíle pro hrstku kamarádÛ, dokud babiãka

tûmto v˘trÏnostem neudûlala pfiítrÏ a autor-

skou dvojici ze svého sklepa nevyhostila.

Pfiestûhovali se pak do kulturního domu

Dobe‰ka (kde má Sklep dodnes domovskou

scénu) a postupnû zaãali hrát nejen pro spo-

luÏáky. Soubor se rozrostl o dal‰í ãleny,

Tomá‰e Hanáka, Jifiího Burdu, Tomá‰e

Vorla, Franti‰ka Vá‰u a Evu Holubovou,

a vystupoval po praÏsk˘ch klubech a restau-

racích. Navázal spolupráci i s dal‰ími tûlesy,

pantomimickou Mimózou, recitaãním spol-

kem Vpfied, v˘tvarn˘m divadlem Kolotoã

a baletní jednotkou Kfieã, které spoleãnû vy-

tvofiily skupinu PraÏská 5 (v roce 1989 vzni-

kl stejnojmenn˘ film Tomá‰e Vorla).

Sklep zÛstal z tûchto autorsk˘ch divadel do-

dnes nejznámûj‰ím, nejspí‰ proto, Ïe je stále

aktivní. Na konci 80. let zapÛsobil v produk-

ci normalizaãní kulturní nudy jako zjevení

a netradiãním souborem zÛstává prakticky

stále. Do povûdomí se po roce 1989 zapsal

inscenacemi Ml˘ny a TajÛ pln˘ ostrov, ale

hlavnû kaÏdoroãními besídkami, v nichÏ se

mohou herci, muzikanti a tvÛrci v jedné oso-

bû dostateãnû vyfiádit. Besídka, neboli pásmo

krátk˘ch scének, písniãek a performancí, ty-

pická to forma pfiehlídek dovedností ‰kolní-

ho Ïactva, se v podání Divadla Sklep pfieta-

vuje v osobit˘ kabaret, pfiedvádûjící ÏeÀ nej-

lep‰ích autorsk˘ch nápadÛ.

UÏ v˘bûr rozvolnûné a pokleslé kabaretní

formy vypovídá o tom, Ïe Divadlo Sklep se

nebere pfiíli‰ váÏnû a Ïe víc neÏ o seriózní 

umûní usiluje o to pobavit diváky i sebe sa-

motné. Uchovává si tak svÛj prvopoãáteãní

punc z dob, kdy si Vávra se ·teindlerem vzá-

jemnû pfiedvádûli písniãky a skeãe na hroma-

dû brambor. Není to ov‰em otázka nostalgie.

Besídky fungují pfiedev‰ím jako parodie na

pfietrvávající éru zábavn˘ch estrád, poãínaje

normalizaãním Televarieté a konãe dne‰ní

masovou zábavou na Novû, pfiiãemÏ chab˘

humor tûchto pofiadÛ Sklepáci nahrazují vy-

ostfienou recesí a plytké v˘stupy popov˘ch

hvûzd autorskou hudební tvorbou alternativ-

ního raÏení.

A nejde tu jen o formální parodii, scénky

sklepáck˘ch besídek si r˘pnou i do aktuál-

ních témat, tfieba do globální finanãní krize

nebo populárních seriálÛ. Kromû mediálních

kauz a kli‰é televizní kultury se ale ve scén-

kách bûhem besídek propere v‰elicos, nabíd-

ka námûtÛ je rÛznorodá, stejnû jako zpÛsoby

realizace. Jak se na besídku slu‰í, stfiídají se

v ní v˘stupy ãinoherní, hudební, taneãní i re-

citaãní, objeví se pantomima, balet, nûkoli-

kavtefiinov˘ skeã i del‰í scénka a celou tou

smr‰tí provází komentátor. V R˘mafiovû jím

byl David Vávra, kter˘ spoleãnû s Jifiím

Burdou reprezentoval zakladatelské tváfie

Divadla Sklep. Nutno ale podotknout, Ïe

o nejkvalitnûj‰í v˘stupy besídky se postarali

ménû zprofanovaní ãlenové souboru, zvlá‰tû

jeho Ïenská ãást. Kromû pûveck˘ch sól kfieh-

ké Hany Navarové nebo Marty Marinové

s hlasem vpravdû ‰ansonov˘m si velk˘ 

aplaus vyslouÏil tfieba ver‰ovan˘ monolog

dobré manÏelky, pohled do my‰lenek gogo

taneãnice, rytmizovaná báseÀ v podání „ma-

‰iny“ Jany Hanákové nebo její performance

s tûstem, ale i rapov˘ sraz abiturientÛ ãi bri-

lantní disputace dvojãat v dûloze o „posmrt-

ném“ Ïivotû („Nic potom není. ZapomeÀ na
ty kecy o tunelu a svûtle. Co by potom mûlo
b˘t?“ - „Tfieba máma.“ - CoÏe? Ty fakt vûfií‰
na mámu? A kde podle tebe je?“ - „V‰ude
kolem nás.“ - „Já osobnû jsem Ïádnou mámu
nikdy nevidûla. Potom prostû není nic. Je‰tû
se odtamtud nikdo nevrátil!“). Soudob˘

boom m˘dlov˘ch oper z lékafiského prostfie-

dí parodovala scénka, v níÏ si zahráli muzi-

kanti doprovázející sklepácké besídky, vûãné

téma vztahÛ mezi muÏi a Ïenami zase ilus-

trovala trojice pantomimick˘ch v˘stupÛ

„krabicov˘ch“ lidí.

Dvouhodinová smr‰È nejrÛznûj‰ích kouskÛ,

chvílemi poetick˘ch a ãastûji hrubozrnnû hu-

morn˘ch, kterou Besídka 2009 nabídla, uká-

zala, Ïe heretick˘ sklepní humor je nevyãer-

pateln˘. Minimálnû do té doby, dokud bude

mít na co reagovat, co parodovat, ãemu se

vysmívat. A toho, zdá se, bude pofiád dost.

Masová kultura se od dob normalizace pfiíli‰

nezmûnila. ZN
Fota: Petr Franãe
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V pofiadí druhou v˘stavu zahájila nová
Galerie Na RÛÏku ve stfiedu 18. února. Na
nûkolik pfií‰tích t˘dnÛ nabízí ke zhlédnutí
snímky mladého r˘mafiovského fotografa
Jakuba Valy.
Jakub Vala fotografuje od sv˘ch osmi

let, kdy se poprvé pokusil zachytit zví-

fiata nebo pfiedmûty v nejbliÏ‰ím okolí

fotoaparátem znaãky Lubitel. Mnohem

víc neÏ samotné objekty jej v‰ak zauja-

la technika fotografování. Ta jej ostat-

nû zajímá stále, coÏ se odráÏí v nejrÛz-

nûj‰ích experimentech, dnes uÏ s digi-

tálním pfiístrojem.

Vedle fotografování se Jakub Vala vû-

nuje od dûtství tvorbû loutek. K tûm jej

pfiivedla jeho maminka Iva Valová,

s níÏ své v˘tvory také nûkolikrát vysta-

voval (R˘mafiov, Krnov, Brno). Loutky

rovnûÏ pfiedurãily smûr jeho vzdûlání.

Absolvoval obor návrháfiství hraãek na

Stfiední umûleckoprÛmyslové ‰kole

v Uherském Hradi‰ti a poté studoval

grafick˘ design na Univerzitû Tomá‰e

Bati ve Zlínû. Na vysoké ‰kole se zaãal

více vûnovat fotografování, údajnû

z nutnosti ovládnout digitální techniku

a její vyuÏití v reklamû. V souãasnosti

pracuje jako grafik a fotografování se

vûnuje i ve volném ãase. Je ãlenem r˘-

mafiovského fotoklubu, kter˘ patfií pod

sdruÏení v˘tvarníkÛ Octopus a schází

se ve Stfiedisku volného ãasu.

V̆ stava digitálních fotografií v Galerii

Na RÛÏku je první samostatnou v˘sta-

vou prací Jakuba Valy. Pfiedcházely jí

kolektivní v˘stavy sdruÏení Octopus

v Uniãovû a Stfiediska volného ãasu

v polském Ozimku. Samostatná insta-

lace v renovovan˘ch prostorách histo-

rické budovy restaurace Na RÛÏku ten-

tokrát umoÏÀuje nahlédnout do tvÛrãí

dílny Jakuba Valy o nûco podrobnûji.

Velkou ãást vystaven˘ch snímkÛ pfied-

stavují abstraktní akty, které autor vy-

tváfií napfi. promítáním obrazcÛ z pro-

jektoru na tûlo modelky, prostfiednic-

tvím dlouhé expozice nebo snímáním

pfies celofán ãi sklo. Druhou oblast je-

ho zájmu reprezentují makrozábûry

pfiírody, ale i rÛzn˘ch materiálÛ nebo

pfiedmûtÛ, které v detailním pohledu

vytváfiejí neãekané abstraktní krajiny.

Jakub Vala se v souãasnosti zamûfiuje

pfiedev‰ím na práci s digitálním pfiístro-

jem, nicménû k tvorbû snímkÛ pfiistu-

puje spí‰e tradiãním zpÛsobem, po pfie-

vodu do poãítaãe je obvykle uÏ neupra-

vuje a vyuÏívá tak jen v˘hody rychlej-

‰í práce s digitálním aparátem a moÏ-

nosti okamÏité kontroly v˘sledku.

Náv‰tûvník v˘stavy se díky tomu setká

s klasickou umûleckou foto-

grafií v tom nejlep‰ím slova

smyslu. ZN

Galerie Na RÛÏku
Jakub Vala: abstrAKTY

17. 2. - 6. 4. 2009
derniéra 6. dubna
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské 2008

Jan Lip‰ansk˘: Jak je nebezpeãné sypat ptáãkÛm
Stafienka ho sledovala celé odpo-

ledne stejn˘m zpÛsobem, jak˘m se

pes stopafi Ïene vytrvale za vypla-

‰en˘m zajícem a neustoupí samo-

zfiejmû ani pfied vût‰ím a silnûj‰ím

nepfiítelem, neÏ je on sám. Jack si

také myslel, Ïe prÛprava, kterou

získal na jedné elitní americké po-

licejní ‰kole, mu dovolí uniknout

ihned poté, co babãinu „stínovou“

snahu objevil. VÛbec tomu nero-

zumûl. Nepatfiil k typÛm, na nûÏ

dívky letí, nehledû na to, Ïe babiã-

ka v jeho patách nepatfiila zrovna

k roãníku, jenÏ by Jacka naplÀoval

bezbfieh˘m optimismem a vrouc-

ností.

Její pfiítomnost si uvûdomil brzy

poté, co opustil PraÏsk˘ hrad.

Svoji první a velmi pravdûpodob-

nû i poslední stáÏ v âeskosloven-

sku, tehdy je‰tû nerozdûleném,

proÏíval v podstatû uÏ nûkolik dní

v poklidu. Kapitán Skála, kter˘

s velkou nechutí obdrÏel Jacka ja-

koÏto pfiívaÏek své kaÏdodenní

sluÏby, dokázal vykouzlit na svém

obliãeji natolik znechucené obliãe-

je, Ïe Jack svoji stáÏ pojal ponûkud

jinak, neÏ ji zam˘‰lelo vedení

v New Yorku. A tak prochodil ne-

málo praÏsk˘ch uliãek, i tûch, 

o nichÏ snad sami obyvatelé hlav-

ního mûsta nemûli tu‰ení, Ïe exis-

tují. Neustále se znovu a opût po-

divoval rÛzn˘m cenám v rÛzn˘ch

restauraãních zafiízeních a pro jis-

totu zaãal pouÏívat své nevelké

znalosti ãe‰tiny. Jeho prapfiedci to-

tiÏ pocházeli z Moravy, a tak v ro-

dinû patfiilo jaksi ke kulturním tra-

dicím umût alespoÀ trochu ãesky.

Îel, léta odluky udûlala své. TakÏe

Jackova mluva mûla jedinou vadu

- neuznávala mluvnické pády.

Pfiedveìme si v‰e na názorném

pfiíkladu. Jack stojí pfied polodra-

hokamy vykládan˘mi dvefimi

v chrámu svatého Víta a prÛvodce

plácá jakési historické nesmysly,

aniÏ by se o kamenech pofiádnû

zmínil. TudíÏ Jack vyuÏije chvilky

ticha a nahlas se pozeptá: „Hm,

pan prÛvodce, a co ty kámen tady?

MÛÏete já o ony nûco fiíct?“

AÏ na tuto drobnost nezná Jackova

ãe‰tina chyb. A tak tady tedy v po-

klidu kouká jako tele na nová, po-

lodrahokamy vykládaná vrata,

houpe plastikov˘m sáãkem s nû-

kolika rohlíky, které za drah˘ pe-

níz koupil na Loretánském námûs-

tí, a snaÏí se vypadat inteligentnû.

CoÏ se mu vzhledem k tomu, Ïe je-

ho dotaz zaznûl nanejv˘‰ nepatfiiã-

nû ve chvíli, kdy prÛvodce ve sku-

teãnosti vysvûtloval, jak se na

Hrad drahé kameny tahaly z rÛz-

n˘ch ãesk˘ch hor, pfiíli‰ nedafií.

A jako by se smÛla dne‰ní den vû-

novala plnû starosti a zájmu

o Jackovu maliãkost, pfii odchodu

z chrámu nejen nûkdo Jackovi 

ukradl rohlík, ale pfiímo pfied no-

sem se mu zavfiela tûÏká brána 

a uvûznila ho uvnitfi chrámu.

Na‰tûstí kdyÏ se rozhlédl kolem

sebe, zjistil, Ïe spolu s ním zde zÛ-

stalo nûkolik dal‰ích desítek turis-

tÛ. Reptajícím davem, kde se b˘t

nejvíce vulgární snaÏili Nûmci, se

protlaãilo nûkolik muÏÛ v unifor-

mû, tlumoãník a kustod. Tlumoã-

ník vystoupil na jednu z lavic

a rozpfiáhl ruce v ti‰ícím gestu.

„Ruhe, bitte...“

Lidé se ponûkud uklidnili, asi je

nov˘ v˘voj situace zajímal. Jacka

ostatnû taky. Nemínil uÏ v prohlíd-

ce nadále pokraãovat. Îe prohlí-

dek u‰etfien nezÛstane, tohoto dÛ-

kazu se mu mûlo dostat velmi br-

zy.

„Jeden z na‰ich prÛvodcÛ právû

zjistil, Ïe se ztratil jeden z nejvût-

‰ích polodrahokamÛ, kter˘ zdobil

vchod do královské pokladnice.

Nezlobte se, ale budeme vás muset

jednoho po druhém prohledat.“

Nûmci se zlobili. Ale moc platná

jim jejich zlost nebyla. Ve skuteã-

nosti se museli podrobit stejné po-

niÏující procedufie jako ostatní.

Policisté jim zvedli ruce, prohleda-

li kapsy, batohy, ta‰ky, videokame-

ry a fotoaparáty, teprve pak jedno-

ho po druhém propou‰tûli úzk˘m

prÛchodem ven.

Jack sedûl na jedné lavici, klátil

nohama ve vzduchu, a protoÏe Ïa-

ludek usoudil, Ïe jeho neãinnost

by mohla pfiestat, kousal ná‰ mla-

d˘ hrdina jeden rohlík, pfiiãemÏ

zbytek odloÏil vedle sebe. Koneã-

nû v‰ak i na nûho pfii‰la fiada, i on

se na chvíli stal exponátem hod-

n˘m prohlídky a po ukonãení pro-

cedury mohl b˘t propu‰tûn. UÏ

jednou nohou venku, vzpomnûl na

rohlíky a rychle si pro nû doskoãil

a vybûhl ven.

V souãasné chvíli v sáãku zb˘val

poslední rohlík, kter˘ tak poboufiil

sleãnu servírku v jedné nóbl res-

tauraci, kam Jack zapadl po zdvo-

fiilostním seznámení s hradní poli-

cií. Objednal si to nejlevnûj‰í na jí-

delním lístku a rohlík demonstra-

tivnû poloÏil na stÛl vedle sebe.

Zamy‰lenû na nûj pohlíÏel a moÏ-

ná právû tím sleãnu urazil, takÏe

mu nejen dodala ‰pinav˘ pfiíbor,

ale také strãila palec do omáãky.

A právû v okamÏiku, kdy polosyt

vy‰el z restaurace, o níÏ se pozdû-

ji dozvûdûl, Ïe do ní chodil jist˘

Matûj Brouãek a nyní místní prezi-

dent, uvidûl onu stafienku. âekala

schoulená u paty katedrály a v prv-

ní chvíli jí Jack nevûnoval pfiíli‰

velkou pozornost. Snad ani poté,

co se odlepila od historick˘ch zdí

a pomal˘m, vytrval˘m krokem se

vypravila stejn˘m smûrem jako

Jack. Ve Zlaté uliãce si jí také moc

nev‰iml. KdyÏ v‰ak vy‰el na scho-

dy, na nichÏ kromû nûho, babiãky

a párku milencÛ jiÏ nikoho jiného

nebylo lze potkat, zaãala mu celá

vûc vrtat hlavou. Kdo to je? Proã

jde pofiád za mnou? Není snad se-

xuálnû naru‰ená?

Pokusil se dohonit na poslední

chvíli tramvaj, vyzkou‰el staré Ïe-

nû zmizet v metru, ale jediné, co se

pfiihodilo, Ïe jeho zdrÏel revizor

(a Jack nemûl lístek) a babka pro-

plula v pohodû a klidu, neb prav-

dûpodobnû jiÏ dosáhla vûku pro

bezplatnou pfiepravu.

Nasadil co nejrychlej‰í tempo, ale

na tak vysok˘ vûk ‰la stafienka po-

klidn˘m sice, pfiesto vytrval˘m

a cílen˘m krokem, takÏe Jacka

vÏdy nûkde nûjak dohnala, pokud

ho vÛbec kdy ztratila z oãí.

ProtoÏe ho metro zavezlo aÏ na

Národní, napadlo jej jít k Vltavû

a zmizet bábrlince na lodiãce.

A tak si to ‰trádoval pfiímo k diva-

dlu a radoval se, jak chytfie na v‰e

zase vyzrál. JenÏe smÛla - podob-

n˘ nápad, i kdyÏ nemûli komu uni-

kat, napadl spoustu lidí, ktefií

v srpnovém horkém dni hledali 

osvûÏení kdekoliv, hlavnû v‰ak

u vody.

Tak ‰el dál a dál, pfie‰el most a do-

razil na Kampu. A tady mu do‰la

inspirace. I rozhodl se ãelit zlu tvá-

fií v tváfi. Do‰el ke bfiehu, k nûmuÏ

se zaãaly vzru‰enû stahovat labutû,

a protoÏe po vodû chodit neumûl,

otoãil se a poãkal na stafienku.

Labutû ho mezitím zaãaly ‰típat do

nohy. Babiãka zÛstala stát na kraji

schodÛ ke bfiehu a nemínila se po-

hnout. Jacka stále okusovali bílí

vodní ptáci a on se cítil zoufale.

Aby ho alespoÀ oni nechali na po-

koji, sáhl do sáãku a zaãal jim dro-

bit rohlík. Ten poslední rohlík, co

tak rozhofiãil sleãnu servírku.

V té chvíli vrásãitá Ïena vykfiikla

a vrhla se k Jackovi. Îe by ji také

natolik poboufiil tento uÏ ponûkud

ztvrdl˘ kousek upeãeného tûsta?

PfiiblíÏila se co nejblíÏ a sáhla ru-

kou se stopami jaterních skvrn po

zbytcích rohlíku.

„To je moje!“ vykfiikla krákora-

v˘m hlasem.

„To jste mûla fiíct hned, Ïe Ïebrá-

te,“ pochopil Jack, ale asi ‰patnû.

ProtoÏe babka vyÀala zpoza svého

jemného zeleného svetfiíku podob-

n˘ sáãek s podobn˘mi ztvrdl˘mi

rohlíky.

„Tyhle jsou va‰e. Vzal jste mi mo-

je!“

Chvíli trvalo, neÏ Jackovi do‰el

smysl vûty.

„My... jsme si ty sáãek vymûnili?“

otázal se pfiekvapenû.

Babiãka nad‰enû pfiik˘vla a oãi ne-

spou‰tûla z Jackova zbytku rohlí-

ku. Labutû se opût vrhly na svého

hostitele, aby mu pfiipomnûly jeho

povinnosti. „Podívejte, já vám va-

‰e snûdl. Nechte si moje rohlík!“

„Ne, ne, jen mi vraÈte mÛj sáãek!“

Jack pfiekvapenû zavrtûl hlavou

a ohnal se po jedné nejdotûrnûj‰í

labuti. V té chvíli z kousku tûsta

vypadla jakási malá lesklá vûc

a stafiena opût vykfiikla. Oba fasci-

novanû sledovali, jak kousek polo-

drahokamu, kter˘ nûkdo dovednû

ukryl do docela bûÏné snídaÀové

pochoutky, udûlal oblouk a zapadl

do bláta poblíÏ jedné labutû. Ta na-

táhla krk a kousek lesknoucího se

kamene polkla. Nezdálo se, Ïe by

jí to nûjak vadilo. Naopak, doÏa-

dovala se dal‰ích kouskÛ. A kdyÏ

se jich nedostávalo, podezíravû

je‰tû chvíli sledovala podivnou ko-

mickou dvojici a nakonec se vrhla

zpût do chladiv˘ch vln.

Kdo v následující pÛlhodinû pro-

cházel kolem stejného místa, mohl

spatfiit zcela nesourod˘ a vûkovû

velmi vzdálen˘ pár, kterak krmí

ztvrdl˘mi rohlíky labutû a racky.

Nemluvili. Jediné dvû vûty, které

Ïena pronesla, znûly: „Chtûla jsem

ty dvefie jen pohladit a zÛstalo mi

to v ruce. A já jsem chudá, víte?“

Tak tam stáli, dokud nezaãal fou-

kat vítr. U vody b˘vá zima. Tak se

roze‰li a uÏ se nikdy nevidûli.

Druh˘ den vy‰el v novinách ãlá-

nek, z nûhoÏ se Jack dozvûdûl, Ïe

polodrahokam vytvofien byl ze sk-

la a nemûl Ïádnou hodnotu. Jedna

labuÈ na Vltavû v‰ak ví své.
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Co je trvalé ‰tûstí aneb S Jakubem Kadlecem po Diamantové cestû
Motto: Musíme si pouze obãas pfiipomenout, Ïe zdrojem ve‰kerého ‰tûstí je mysl sama.

Kráãet po Diamantové cestû v Ïádném
pfiípadû v pojetí buddhismu nezname-
ná kráãet v bohatství a pfiepychu, ba
právû naopak. O tom se pfiesvûdãili
posluchaãi na besedû pofiádané
Mûstskou knihovnou v R˘mafiovû 
v úter˘ 10. února.
„Buddha se narodil v královské
rodinû a texty fiíkají, Ïe mûl ãtyfii
sta partnerek, coÏ je informace,
která potû‰í v‰echny pány. A co
potû‰í v‰echny dámy, je, Ïe pr˘
v‰echny ty partnerky byly ‰Èastné.

Buddha tedy mûl vazbu na rodin-
n˘ Ïivot a jeho Ïáci nebyli mni‰i,
n˘brÏ laici, lidé jako my,“ prohlá-

sil na besedû v knihovnû buddhis-

ta Jakub Kadlec, kter˘ Ïije

v Praze, pracuje jako produktov˘

manaÏer a je Ïákem proslulého

západního uãitele buddhismu la-

my Ole Nydahla.

Na to, zda nûjak ovlivÀuje budd-

histické vidûní svûta jeho profesní

Ïivot, odpovûdûl: „Pokud jste
buddhista, tak to na vás zvenku

nikdo nepozná. Nenosíte exotické
‰aty a nemáte podivné zvyky. Tedy
i buddhista si uÏije rychlou jízdu
v autû, svÛj biftek nebo pivo s ka-
marády. To podstatné se ale ode-
hrává ve va‰em vnitfiním pohledu
na svût. SnaÏíte se udrÏet nadhled
toho, Ïe mysl sama o sobû je po-
dobná prostoru a nic jí nemÛÏe
u‰kodit. JestliÏe to tak je, pak mÛ-
Ïete b˘t velmi efektivní v ãemkoliv,
co dûláte. DokáÏete b˘t pozorní
a soustfiedûní v daném okamÏiku.
Souãasnû ale nemáte tolik obav
a oãekávání, toho, ãemu se dnes
fiíká moderním slovem stres. Tedy
vloÏíte ve‰kerou svoji energii do
daného projektu, a kdyÏ dosáhne-
te svého cíle, máte radost, a kdyÏ
ne, tak nejste zklamaní, protoÏe
chápete, Ïe vûci ve svûtû jsou pro-
mûnlivé a pomíjivé.“
Jakub zastupuje jednu z buddhis-

tick˘ch ‰kol. Na otázku, co je ná-

plní v˘uky v takové ‰kole, fiíká:

„Myslím, Ïe slovo ‰kola nezní pfií-
li‰ dobfie, mnoha lidem se pfiitom
vybaví instituce, kde se dospûlí
snaÏí v‰típit dûtem jisté vûdomos-
ti, a ne vÏdy je tento proces dob-
rovoln˘. MoÏná vhodnûj‰í je slovo

linie. Linie osvícen˘ch mistrÛ - Ïi-
v˘ odkaz metod lidského rozvoje
od Buddhy dva a pÛl tisíce let aÏ
do dne‰ních dnÛ.“
Tyto metody se pfiedávají v tzv.

meditaãních centrech. Linie Bud-

dhismus Diamantové cesty Kar-

ma Kagjü má v âeské republice

kolem 50 meditaãních center

a skupin. Jsou to místa, která fun-

gují jako urãitá centra „duchovní-

ho fitness“, nejde o posílení svalÛ,

ale o rozvoj na‰eho vûdomí, na‰í

mysli. Linie smûfiuje, jak sám

Jakub Kadlec zdÛraznil, k plnému

rozvoji lidského my‰lení. V tûch-

to buddhistick˘ch centrech lidé

mohou získat rÛzné knihy a ãaso-

pisy, dostanou jasné odpovûdi na

v‰echny otázky a pfiedev‰ím se

mohou nauãit meditovat. Medi-

tace je nûco, co podle Jakuba do-

vede kaÏd˘. Vût‰ina náv‰tûvníkÛ

besed a pfiedná‰ek to s velk˘m 

údivem zjistí. A zjistili to také ná-

v‰tûvníci úterní besedy, ktefií se

v samotném závûru dokázali spo-

leãnû s buddhistou Jakubem

Kadlecem pfienést do meditaãní

roviny a alespoÀ na okamÏik pfie-

vést „my‰lenku do srdce“. JiKo

Od 1. bfiezna - Stromy (v˘stava Gymnázia R˘mafiov)

Na 30. bfiezna od 17 hodin pfiipravuje Mûstská knihovna besedu s fotografem Jindfiichem ·treitem

pozvánka na v˘stavu

7. února - 3. bfiezna    Vladimír Halla    (obrazy)
Retrospektivní v˘stava k Ïivotnímu jubileu 60 let (práce z let 1989 - 2009)

Lama Ole Nydahl a Jakub Kadlec Foto: www.karmapa.cz
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Z historie

Stfiídavû polojasno na dal‰ích váleãn˘ch polích sedmileté války
Akce u Guntramovic a Doma‰ova mûly fa-

tální vliv na dal‰í prÛbûh války roku 1758.

Mar‰ál Daun se nyní pfiesunul k Velkému

T˘nci a Olomouc mûl pfied sebou jak na dla-

ni. Král Bedfiich II. zaãal sãítat v˘sledky do-

savadního válãení, k nûmuÏ musel zapoãítat

i stra‰livou ztrátu materiálu nenahraditelné-

ho pro dal‰í vedení války, a Prusové si zaãa-

li lízat rány.

JiÏ 1. ãervence 1758 si prusk˘ vládce uvûdo-

mil situaci, aniÏ by propadal sebelítosti. Bylo

mu jasné, Ïe nyní uÏ Olomouc nedobude a Ïe

se musí z prekérní situace nûjak dostat.

ZároveÀ pohrozil velk˘mi penûÏit˘mi tresty

i vûzením kaÏdému pruskému dÛstojníkovi,

kter˘ by ‰ífiil poraÏenecké nálady. 2. ãerven-

ce se jeho armáda v naprostém pofiádku

a disciplinovanû hnula k Litovli a dál

k Moravské Tfiebové, která je‰tû leÏela na

Moravû narozdíl ode dne‰ka. Ustupující

Prusy napadali témûfi neustále nyní sebevû-

domí císafi‰tí vojáci.

Pod Olomoucí ponechal král Bedfiich pût tûÏ-

k˘ch, ale znehodnocen˘ch hmoÏdífiÛ a dal‰í

po‰kozené kusy vãetnû pfiebyteãné munice,

jeÏ by ustupující pfiíli‰ zatûÏovala. Na milost

a nemilost vítûzÛm ponechal pod hradbami

i 281 tûÏce ranûn˘ch prusk˘ch soldátÛ a hro-

by mrtv˘ch, jichÏ bylo spolu s popraven˘mi

dezertéry a zemfiel˘mi zajatci 1009. Po mu-

ãení obûsil 4. ãervna olomouck˘ kat nejspí‰

na oslavu vítûzství Ïháfie, kter˘ v pruském

Ïoldu zakládal ve mûstû poÏáry. Ve mûstû za-

hynulo pfii obleÏení 25 civilistÛ a pfii v˘pa-

dech 27 dÛstojníkÛ a 885 vojákÛ. Povy‰ova-

lo se a slavilo. BohuÏel se nepoãítala téÏ

pfiedãasná úmrtí podvyÏiven˘ch a nemoc-

n˘ch obyvatel pfii epidemiích (1600 obûtí).

Jistû nelze neÏ chybou nazvat pozdní postup

Daunovy císafiské armády za ustupujícími

Prusy, ktefií mohli b˘t je‰tû citelnûji oslabeni.

Leã bylo tfieba co nejrychleji nahradit ztráty

z velk˘ch bitev i obûti ãetn˘ch epidemií v fia-

dách armády a poãty rekrutÛ, které musela

kaÏdá obec v zemi pfiivést pod císafiské pra-

pory, opût stouply. Nepfiíli‰ velká r˘mafiov-

ská komunita oslabovaná od nástupu panov-

nice neustál˘mi odvody obûtovala od roku

1740 válce povinnû uÏ víc neÏ stovku mladí-

kÛ, a to nepoãítáme mladé dobrodruhy ãi fu-

rianty i obûti ne‰Èastn˘ch lásek, ktefií ode‰li

do vojenské sluÏby dobrovolnû a trpce lito-

vali svého rozhodnutí uÏ za prvého hvízdání

kulek a v˘buchÛ dûlostfieleck˘ch granátÛ ne-

bo pfii pohledu na bezruké ãi mrtvé kolegy

pfii ãetn˘ch sráÏkách s nepfiítelem. Povinn˘

kontingent rekrutÛ nyní vojen‰tí páni je‰tû

zv˘‰ili na 16 mladíkÛ roãnû vãetnû roku

1759.

O Laudonovi se dalo na R˘mafiovsku nûco

zaslechnout po ‰ikovném manévru u Opoãna

ãi Jaromûfie a sráÏce u âeské Skalice. Daun

se kupodivu vzdal pronásledování PrusÛ,

ktefií zatím obsadili území sask˘ch spojencÛ

Rakouska, a nechtû tak umoÏnil PrusÛm po-

razit ruské oddíly u Zorndorfu. Vítûzství se

v‰ak Bedfiichovi stalo Pyrrhov˘m, protoÏe

ztráty v prusk˘ch fiadách byly ohromné.

U luÏického Hochkirchu se pomûr sil zcela

zvrátil na císafiskou stranu, kdyÏ 14. fiíjna za-

útoãil mar‰ál Daun na 30 000 PrusÛ s dvoj-

násobn˘m poãtem vlastních vojákÛ. V bitvû

se opût vyznamenaly jednotky generála

Laudona, v nichÏ nyní opût pfievládaly oddí-

ly balkánsk˘ch horalÛ. ·koda Ïe Daun, kter˘

soka rozdrtil, opût projevil svou váhavost,

vítûzství dostateãnû nevyuÏil a vrátil se do

âech. Tím dal pruskému králi moÏnost, aby

se opût vzpamatoval, coÏ udûlal s velkou

chutí.

Diplomatická jednání vedla zatím k pfiímûfií.

Klid v‰ak nenastal a Sasko zÛstalo okupová-

no. Roku 1760 válka opût pokraãovala.

Prusové znovu zahájili útok ze Saska do

âech a ze Slezska na Moravu. Laudon zvítû-

zil u Landshutu a dobyl Kladsko. 9. fiíjna ob-

sadila vojska rakouská s rusk˘mi po fiadû bi-

tev s rozdíln˘mi v˘sledky Berlín, sídelní

mûsto pruského krále. Roku 1761 dobyl

Laudon Svídnici, ale v fiíjnu 1762 vpadli

Prusové do âech a vypálili Hradec Králové.

Teprve 15. února 1763 znesváfiené strany ko-

neãnû uzavfiely mír v Hubertsburgu u DráÏ-

ìan, Prusové museli opustit Sasko a prusk˘

král slíbil svÛj hlas (kurfirsta braniborského)

Josefu II. pfii volbû císafie ¤í‰e fiímské. Dolní

Slezsko ani Kladsko se v‰ak k monarchii ne-

vrátilo, aãkoli císafiovna jejich oddûlení neu-

znala.

Ve stejné dobû pfiem˘‰lel Ferdinand

Bonaventura Harrach, jak pfiestavût weisse-

rovské kfiídlo janovického zámku, které se

mu ani za mák nelíbilo, a na‰el ve Vídni v˘-

znamného francouzského architekta Izidora

Gannevala. Vlastních oprav se ujal pansk˘

stavitel Fabich, ãasto Ferdinandem

Bonaventurou peskován, pokud se mu nepo-

dafiilo vrchnosti vyhovût podle jejích pfied-

stav.

Ani sedmiletou válku neabsolvovali lidé

R˘mafiovska snadno. Armáda poÏírala

ohromné danû ãi odvody plynoucí nepfietrÏi-

tû do císafisk˘ch pokladnic, jeÏ vytrvale sbí-

ral janovick˘ pansk˘ kontribuãní úfiad. Nic

a nikdo nemohl uniknout, o to se postarala

jiÏ velmi dokonalá a v˘konná tereziánská

byrokracie. TfiebaÏe ke skuteãn˘m sráÏkám

do‰lo témûfi v bezprostfiední blízkosti, vlastní

operace se t˘kaly jen v˘chodní ãásti obou

panství, a to je‰tû nepfiímo. Válka zatím ne-

postihovala t˘l stejnû krutû jako války dva-

cátého století. Armádû se odevzdávalo zrno,

oves, vozila se téÏ mouka a fÛry se senem

a proviantem mífiily v nejisté dobû aÏ do

Litomy‰le, do Olomouce se vozily náklady

s kládami na palisády, civilisté museli slouÏit

pfii vojensk˘ch transportech jako vozatajové.

Mûsto se stalo v˘znamn˘m dopravním

uzlem pro neustále se pohybující vojenské 

útvary. Roku 1756 protáhli Marocziho husafii

a pol‰tí huláni v sask˘ch sluÏbách, ktefií se

spolu s kapitánem Wilczewskim ubytovali

v R˘mafiovû na del‰í dobu. Vojáci ubytovaní

v jednotliv˘ch domech byli vût‰inou men‰í

zátûÏí neÏ jejich oficífii, ktefií vyÏadovali slu‰-

nû fieãeno vût‰í péãi. Pfii jejich nepfiíli‰ vzác-

n˘ch a ponûkud divok˘ch zábavách brala

mnohdy za své okna z nikoli laciného skla.

Roku 1757 se sice bojovalo v âechách,

v Thüringen a v˘chodním Prusku, ale prÛta-

hy pokraãovaly. Od 8. prosince 1756 do 

14. ledna následujícího roku zde pfiezimoval

polsk˘ hulánsk˘ pluk hrabûte Renarda a na

Vánoce to byla velmi nepfiíjemná zátûÏ.

Mnohdy mohli lidé R˘mafiovska spatfiit i po-

nûkud exotické jednotky polsk˘ch králov-

sk˘ch TatarÛ a ArménÛ a znova projíÏdûli

slavní uher‰tí Kálnokyho husafii. CoÏ zname-

nalo opût ohromné finanãní obûti. Obãas se

C. k. pûchota (dÛstojník, mu‰ket˘r) - pluk
Sincere, ãervené klopy

Pru‰tí vojáci (mu‰ket˘r, fyzilír, granátník -

modré kazajky, bílé kalhoty)
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objevili pru‰tí zbûhové, ktefií se snaÏili vy-

manit z tvrdého drilu. Zvlá‰tû katoliãtí

Dolnoslezané se dosud nesmífiili s nov˘mi

pány a pofiádky protestantského panovníka.

Objevovali se ov‰em i pocestní podezfiívaní

mnohdy právem ze ‰pionáÏe pro Prusy. Dva

z nich se podafiilo zadrÏet v Harrachovû.

Zajatci byli pfiedáni rakousk˘m husarÛm. Co

rok muselo mûsto zajistit rekruty pro císafi-

skou armádu. Nálada obyvatel byla, a není

divu, ostfie protipruská.

Ani tvrdou odvetou u Doma‰ova v ãervnu

1758 válka neskonãila a krajem táhly dal‰í

jednotky. Kronikáfi vzpomíná, Ïe mezi 21. aÏ

27. ãervnem postihl i okolní obce ohromn˘

pfiesun císafiské domobrany. Jednotky potfie-

bovaly mnoho pfiípfieÏí. V záfií se v R˘mafiovû

ubytovaly ãtyfii kompanie Migazziho regi-

mentu, coÏ se od poãátku neobe‰lo bez fiady

excesÛ, jeÏ se staly pfiíãinou jejich pfiedãasné-

ho odchodu. Lidé R˘mafiovska rovnûÏ se sou-

citem pozorovali transport strádajících,

mnohdy s velmi dûsiv˘mi zranûními, i jinak

nemocn˘ch vojákÛ, tfiesoucích se na vozech

chladného 15. listopadu. Ba ani v prosinci ne-

pfiestaly pfiesuny vojsk a cesty zaplnily oddí-

ly bavorské domobrany.

Sedláci i mû‰Èané nemûli pokoj ani potom

a v‰e, co se jim podafiilo v tûchto letech vy-

pûstovat, vyrobit nebo nashromáÏdit, nako-

nec padlo do bezedn˘ch vojensk˘ch poklad-

nic a nenasytn˘ch hrdel soldatesky v‰ech

stran nekoneãného sporu. V následujícím ro-

ce se v‰e opakovalo jen v málo men‰í mífie,

tfiebaÏe tentokrát byla na‰e oblast pfiím˘ch

vojensk˘ch operací opût u‰etfiena. Císafiské

armády se stahovaly ze severní Moravy a mí-

fiily do âech a do Slezska. Zaãalo to v lednu,

kdyÏ R˘mafiovskem táhli Chorvaté z Brodu,

7. a 13. táhli vojáci na ·umperk. 6. a 18. bfiez-

na naplnily region tfii ohromné kolony regi-

mentÛ Molkyho, starého Colloreda, a také

jednotky DeutschmeistrÛ, tj. elitního pluku

pod velením fiádov˘ch rytífiÛ, vystrojen˘ch

z prostfiedkÛ fiádu a mífiících nejdfiíve

k ·umperku a podruhé zpût do Bruntálu.

Plukovník obsadil dûkanství, vojáci se usadi-

li v mûstsk˘ch domech a ãást se ubytovala na

Vestenhofu. V dubnu a kvûtnu se objevili

Beckovi dobrovolníci a opût museli obyvate-

lé slouÏit s potahy. 18. ãervna pfiitáhli pol‰tí

huláni s tatarsk˘m plukem. V listopadu se

v R˘mafiovû ubytoval kolovratsk˘ regiment,

krátce po nich zatíÏila chudé kapsy

JamartiãanÛ a JanoviãanÛ saská kavalerie

a je‰tû 31. prosince skoupili ve‰ker˘ chléb

infanteristé. V lednu 1761 rozbila své leÏení

polní nemocnice kralovackého chorvatského

regimentu ve Velké Moravû a proviantní od-

váÏeli chléb pro nemocné i od nás. Dal‰í

transporty potravin poÏadovali vojáci na‰ich

znám˘ch Laudona a Dra‰koviãe. Krajem

táhly také jednotky sloÏené z BalkáncÛ

i würtenber‰tí dragouni, pluk Bathyanyho,

coÏ bylo pochopitelnû zatûÏující, ale co bylo

nejhor‰í, brali téÏ rekruty, jimiÏ své jednotky

doplÀovali.  Mgr. Jifií Karel
Literatura: ·tûpán, V.: Historie zámku
Bruntál, Bruntál 1998; Pinkava V.: Okres
Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘, Brno 1922, Berger,
K.: Geschichte der Stadt Römerstadt, Brno
1909; Dûjiny âsl. v datech, Praha 1968,
RomaÀák, Andrej - Bûlina, Pavel - Anderle,
Petr: Olomouc - Doma‰ov 1758, M. Beroun
1998 ad.

pozvánka
MaheÀáci zvou na reprízu v˘borné americké komedie

V pondûlí 23. února sehrálo di-

vadlo Mahen R˘mafiov úspû‰nou

americkou komedii Johna Pa-

tricka pod názvem Paní Savage-

ová v rozpacích. Osamûlá milio-

náfika se vrací po nûkolika letech

poznávání svûta zpût do Ameri-

ky, kde chce strávit zbytek svého

Ïivota. Pfiichází mezi své pfiátele

do ústavu pro du‰evnû choré pa-

cienty, mezi kter˘mi se cítila

dobfie, kdyÏ ji sem pfied nûkolika

lety zavfiely její sobecké nevlast-

ní dûti.

Komedie o svûtû du‰evnû ne-

mocn˘ch a du‰evnû zdrav˘ch.

Pfiátelé paní Savageové nejsou

aÏ tak odli‰ní od normálního

svûta, a pfiece v nûm nemohou

Ïít. Hra tentokrát nepostrádá ani

prvky napûtí. Hlavní roli paní

Savageové svûfiila vedoucí spol-

ku Hana Vystrãilová v˘borné

Vlastimile Vykrutíkové, doktora

Emmeta ztvárnil Vratislav Ko-

neãn˘, pacienty sanatoria hráli:

Radka Koláriková (Fairy May),

Helena Papajová (Florenc), Iva-

na Charvátová z Opavy (paní

Paddyová), Petr BoÏek (houslista

Hanibal), Jana Stehlíková (sestra

Krist˘nka), Pavel Kon‰tack˘ (Al),

jeho dûvãe Jeannii si zahrála no-

vá hereãka Nela Zothová a pfiíle-

Ïitost v na‰em kolektivu dostal

poprvé i Josef Koneãn˘, kter˘ si

zahrál policistu.

Reprízu hry mÛÏete zhlédnout

v pondûlí 2. bfiezna 2009 v 19.30

v mûstském divadle. Vstupenky

zakoupíte v pfiedprodeji v IC pfii

Mûstském muzeu R˘mafiov.

Srdeãnû zvou
herci divadla Mahen R˘mafiov

My v‰ichni z kraje svûta
R˘mafiov leÏí na konci Ïelezniãní trati.

Koleje dál nevedou. R˘mafiov obklopují drs-

né hory a vládne tu sychravé poãasí.

R˘mafiov je jedním z mûst v Sudetech,

v nûmÏ se po válce vymûnilo obyvatelstvo -

pÛvodní nûmecké bylo odsunuto (vyhnáno,

vysídleno), nové ãeské, slovenské, rumun-

ské, romské a kdovíjaké je‰tû dosídleno,

mnohdy z nezbytí nebo za trest. Mûsto na

kraji svûta je tím dodnes poznamenáno. Staré

známé pravdy, které ná‰ kraj charakterizují

spí‰ negativnû. Skoro to vypadá, Ïe Ïivot

v tûchto místech by si rozumn˘ ãlovûk dob-

rovolnû nevybral, ostatnû mnozí odtud sku-

teãnû odcházejí. Ale jiné R˘mafiovsko na-

opak pfiitahuje. Proã?

To je jedna z otázek, na kterou se pokusil od-

povûdût rozhlasov˘ dokument Na kraji svûta

Jifiího Slaviãínského, kter˘ si mohli poslucha-

ãi v premiéfie vyslechnout v nedûli 22. února

veãer v pofiadu âajovna âeského rozhlasu 3

Vltava. Mlad˘ debutující dokumentarista jej

natoãil pod vedením Helmuta Kopetzkého

v rámci projektu Evropské vysílací unie

Master School on Radio Features a vûnoval

jej místu svého rodi‰tû. UÏ nûkolik let

v R˘mafiovû neÏije, ode‰el jako fiada jin˘ch

Fota: archiv DS Mahen
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mlad˘ch lidí za studiem a poté za prací do

vût‰ího mûsta (vystudoval sociologii a muzi-

kologii v Brnû, od roku 2006 pracuje v âes-

kém rozhlase Ostrava), ale do R˘mafiova se

vrací. Za rodinou, za pfiáteli a za... ãím je‰tû?

MoÏná za tím, co na první pohled spí‰ odra-

zuje - chladné klima zádumãiv˘ch hor, chát-

rající domky, kostelíky a továrny, vûãnû roz-

bité silnice, pomûrnû nízká Ïivotní úroveÀ,

která ovlivÀuje mentalitu zdej‰ích lidí, z ni-

chÏ mnozí postrádají k místu svého bydli‰tû

hlub‰í vztah. Není to zrovna lákavá kombi-

nace, pro vnímavého dokumentaristu v‰ak

pfiedstavuje obrovsk˘ zdroj pfiíbûhÛ. PfiíbûhÛ

krajiny a lidí, pro nûÏ se stala domovem.

Domov je asi klíãov˘m pojmem celého do-

kumentu Na kraji svûta. Jifií Slaviãínsk˘

v nûm oslovuje zástupce rÛzn˘ch generací

a souãasnû rÛzn˘ch historick˘ch osudÛ -

Alfred a jeho Ïena Elfriede reprezentují hrst-

ku zÛstav‰ích pÛvodních obyvatel, Josef na-

opak pováleãné usedlíky, v jeho pfiípadû ty,

ktefií se na R˘mafiovsko dostali z trestu.

Jejich protiváhu tvofií zástupci generace ko-

lem tfiicítky - punkrockov˘ muzikant Roman

a v˘tvarnice Kamila. Zatímco Roman v Je-

seníkách vyrostl, Kamila pfii‰la z Olomouce

teprve pfied pár lety. Konfrontací jejich pfií-

bûhÛ a pohledÛ na Ïivot v této krajinû vzniká

barvit˘ obraz místa kdesi „na kraji svûta“,

kde není zrovna snadné Ïít, ale které má pfie-

sto moc uhranout natolik, Ïe se nûktefií roz-

hodli zÛstat zde v‰emu navzdory.

Pokud jste premiéru dokumentární prvotiny

Jifiího Slaviãínského propásli, mÛÏete si ji

vyslechnout z archivu internetov˘ch stránek

âajovny âR 3 Vltava, kde by se mûla v nej-

bliÏ‰í dobû objevit. 

ZN

Úsmûvnû

Organizace a spolky

Velké maliãkosti
(soukrom˘ prÛzkum)

V‰echny vynálezy a objevy pr˘ mají na svû-

domí leniví lidé. Nechtûlo se jim tahat bfieme-

na do v˘‰ky, vyna‰lo se kolo, pak kladka.

A coÏ teprve dvû kola - byl velocipéd, pak ãty-

fii rychlá kola, rázem se svût zmen‰il a vzdále-

nosti zkrátily.

âlovûk se dostává na dno oceánÛ, do v˘‰ek,

do kosmu, internet, telekomunikaãní systémy,

zpÛsoby stavûní, metody v léãení, dlouh˘,

pfiedlouh˘ by byl v˘ãet lidsk˘ch v˘dobytkÛ.

Udûlala jsem si soukromou anketu mezi pfiá-

teli, jaké vûci obdivují nebo které vynálezy

podle nich nejvíce zpfiíjemÀují a usnadÀují Ïi-

vot. Jistû chápete, Ïe na prvním místû to je te-
lefon a mobil. Následovaly domácí spotfiebi-

ãe v‰eho druhu. Pere za nás matka z Tater, sta-

rá tatramatka, nebo BoÏka, tedy praãka znaã-

ky Bosch. Stejnû dobfie nám slouÏí ledniãka,

mikrovlnka, rychlovarná konvice i myãka
a su‰iãka. Co by nám ale byly platné, kdyby

nebyla elektfiina? To je urãitû „krev“ na‰ich

domácností, bez ní je rázem Ïivot spoleãnosti

ochromen. TakÏe elektfiina. Dal‰í odpovûì:

tepelné zpracování masa - pfiesnû tak to fiek-

la moje dobrá známá. Mám vydivíno.

A následovaly dal‰í odpovûdi: knoflík, zip,
sekundové lepidlo, zichrhajska (ãti zapínací

‰pendlík), propiska, toaletní papír, papírové
kapesníãky, kolíãky na prádlo, prací prá‰-
ky, baterie, sirky, platební karty...
Jeden z m˘ch soukrom˘ch respondentÛ bez

váhání prohlásil: U mû je to postel! To je ur-

ãitû na Nobelovku!

Podle seriózních prÛzkumÛ vûdeck˘ch kapa-

cit svûtového kalibru nejvíce lidstvo obohatil

vynález knihtisku. Tak to vidíte.  Si

ST¤EDA âTVRTEK

9.00 - 15.00 9.00 - 14.00

25. bfiezna 26. bfiezna

22. dubna 23. dubna

20. kvûtna 21. kvûtna

24. ãervna 25. ãervna

22. ãervence 23. ãervence

24. srpna 25. srpna

23. záfií 24. záfií

21. fiíjna 22. fiíjna

18. listopadu 19. listopadu

9. prosince 10. prosince

MS ââK R˘mafiov

Místní skupina âeského ãerveného

kfiíÏe v R˘mafiovû

SBĚR A VÝDEJ

ČISTÉHO A ZACHOVALÉHO

OBNOŠENÉHO OŠACENÍ

Místní skupina ââK v R˘mafiovû bude i letos pokraãovat v provozu 

o‰acovacího stfiediska na Palackého ulici 11 (budova Mûstsk˘ch sluÏeb

a Bytermu, 1. patro vpravo). MÛÏete sem pfiinést ãisté a nepo‰kozené 

odûvy, které moÏná uÏ vy‰ly z módy, ale jin˘m mohou je‰tû dobfie po-

slouÏit.

Provozní doba v roce 2009:

Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov nabízí zájemcÛm

o sjezdové lyÏování prodej permanentek s moÏností získání skipasu

do Skiareálu Avalanche a dal‰í zajímavé slevy,

které se t˘kají i celého hotelového komplexu.

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

Ilustraãní foto
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z MûÚ
Rada mûsta schválila na základû vyhlá‰eného

zámûru mûsta nûkolik pronájmÛ pozemkÛ,

vyhovûla také nûkolika Ïádostem o prodej

pozemkÛ. Doporuãila zastupitelstvu mûsta ke

schválení smûnu pozemku z dÛvodu majetko-

vého vypofiádání mezi mûstem Bfiidliãnou

a Povodím Odry dle pfiedloÏeného geometric-

kého plánu. Doporuãila zastupitelstvu ke

schválení také bezúplatn˘ pfievod parcely od

Pozemkového fondu âR. Schválila rovnûÏ

vyhlá‰ení zámûrÛ mûsta na pronájem nebyto-

v˘ch prostor na Sokolovské ulici (b˘val˘

dÛm sluÏeb) za úãelem zfiízení kanceláfie.

Rada mûsta doporuãila zastupitelstvu ke

schválení spolufinancování opravy vlakové

zastávky v Bfiidliãné z dÛvodu nevyhovující-

ho stavu nástupi‰tû a okolí vlakové zastávky.

Rada vzala na vûdomí stanovisko investorÛ -

spoleãnosti Vûtrná energie Morava a Auto-

mobilov˘ opravárensk˘ závod ·ibeník - na 

otevfien˘ dopis a fotomontáÏ vûtrn˘ch elekt-

ráren zpracovanou Ing. Antonínem Králíkem.

Rada mûsta vzala na vûdomí nabídku firmy

Kartografické práce Olomouc na zhotovení

mapy s tím, Ïe tuto nabídku nevyuÏije.

Dále rada bere na vûdomí informace tajemni-

ce o pfiipravovan˘ch projektech v rámci do-

taãních titulÛ z Regionálního operaãního pro-

gramu Moravskoslezsko a schvaluje, aby stu-

dii proveditelnosti a následné kroky k podání

Ïádosti na realizaci akce Stavební úpravy les-

ní cesty, úprava jezírka, tábofii‰tû, obnova stu-

dánky a nauãná stezka provedla spoleãnost

BM asistent Olomouc v rámci smlouvy uza-

vfiené loÀského roku.

Rada mûsta schvaluje pouÏití pletiva z likvi-

dovan˘ch ‰aten v Z· Bfiidliãná na oplocení

pozemku fotbalového hfii‰tû, kter˘ je v majet-

ku mûsta.

Rada mûsta projednala Ïádost spoleãnosti

MB - Elektro Group, s. r. o., Bruntál o od-

koupení ãásti parcely 833, která je v majetku

mûsta. DÛvodem pro odkoupení byl zámûr

spoleãnosti vystavût zde fotovoltaickou elek-

trárnu. Dále spoleãnost poÏádala o schválení

vûcného bfiemene k poloÏení pfiívodního ka-

belu vysokého napûtí mezi sloupem VN a tra-

fostanicí na pozemcích mûsta. Tato Ïádost

byla doruãena radû mûsta k projednání do za-

stupitelstva, které 18. 2. 2009 schválilo vy-

hlá‰ení zámûru mûsta na prodej ãásti této par-

cely a dále schválilo vûcné bfiemeno ve pro-

spûch uvedené spoleãnosti. Dalo souhlas také

se zmûnou územního plánu mûsta Bfiidliãná

za úãelem umístûní elektrárny této spoleãnos-

ti. Kromû jiného si od toho mûsto slibuje

zlep‰ení prostfiedí v prostoru b˘valé betonár-

ky, kde se celá akce uskuteãní.

Daniel Mach, Jan Bubela

Hasiãsk˘ bál Zlatá svatba
Místní dobrovoln˘ hasiãsk˘ sbor

se pokou‰í navázat na kdysi vel-

mi úspû‰né hasiãské bály, které

se tû‰ily znaãné popularitû.

A proto se na leto‰ní bál, kte-

r˘ probûhl 14. února, náleÏitû

pfiipravili. Bylo nachystáno 

opravdu bohaté obãerstvení,

neménû bohatá tombola, k tan-

ci a poslechu hrály dokonce tfii

kapely, a sice Al Club, skupiny

Tuty Fruty a The Pant, takÏe si

urãitû v‰ichni pfii‰li na své.

Leto‰ní hasiãsk˘ bál se vydafiil,

bylo sly‰et v pokroãilou noãní

dobu, kdyÏ se spokojení úãastní-

ci bálu rozcházeli domÛ. Tímto

bychom chtûli podûkovat spon-

zorÛm a pofiadatelÛm v ãele

s bratry ¤epkov˘mi a pány

Pidimou a Adámkem, na nichÏ

leÏela nejvût‰í tíha a starost 

o uspofiádání tohoto bálu. 

Starosta SDH Richard DoleÏal

V sobotu 21. února to v prostorách

obfiadní sínû uÏ více neÏ pÛl hodi-

ny pfied oficiálním zahájením ne-

zvykle hluãelo. Vût‰ina aktérÛ

slavnostní události byla jiÏ na mís-

tû a ãekala na oslavence, manÏele

Slavíãkovy. I mezi tûmi, ktefií tuto

slavnost pfiipravovali, panovalo

napûtí. Dûti si zkou‰ely ãásti písní

nebo ver‰Û básniãek, aby nic ne-

spletly, matrikáfika konzultovala

sled jednotliv˘ch ãísel slavnostní-

ho menu s „oddávajícím“ pfiedse-

dou SPOZu a v‰ichni netrpûlivû

ãekali na zaãátek. Paní uãitelka

Pavla DoleÏelová z R˘mafiova

procítûn˘m projevem zahájila

a dûti z místní Z· pokraãovaly sé-

rií básniãek a písniãek, které si pfii-

pravily pod vedením uãitelky

Jarmily GardoÀové a pfii nichÏ ne-

jedno oko nezÛstalo suché. Po

projevu pfiedsedy SPOZu opût

sv˘m osobit˘m projevem zareci-

tovala Pavla DoleÏelová, pak se 

oslavenci zapsali do Pamûtní kni-

hy a slavnostním pfiípitkem a bla-

hopfiáním pfiedsedy SPOZu a mat-

rikáfiky se uzavfiela oficiální ãást

slavnosti. Foto a text: D. Mach

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v bfieznu
Pondûlí 14.00 - 18.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 18.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00 se koná aerobik.

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

KuÏelkáfii
Poslední v˘sledky: Kovo A - ·umperk B 12:4

Horní Bene‰ov - Kovo B 11:5

Kovo C - Svûtlá Hora 6: 4

Minerva Opava - Kovo C 4: 6

Kovo D - Hageman Opava 10:0

Krnov - Kovo D 8:2

Foto: archiv SDH Bfiidliãná
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Z okolních obcí a mûst

Pingpongov˘ turnaj
Jako kaÏd˘ rok v tuto dobu i letos byla

Bfiidliãná dûji‰tûm jiÏ 3. roãníku soutûÏe ve

stolním tenise o Putovní pohár starosty mûs-

ta. Turnaje se zúãastnila kompletní ‰piãka

neregistrovan˘ch hráãÛ okresu Bruntál, do-

plnûná hráãi z Uniãova. Dobrou tradici stol-

ního tenisu v Bfiidliãné podpofiil svou pfií-

tomností i starosta mûsta Bohumír Kamenec.

V soutûÏi jednotlivcÛ zvítûzil Miroslav

Jedliãka z Bruntálu pfied VíÈou Kadlecem

z Krnova a pfiekvapivû pfied Pavlem

Vládkem st. z Bfiidliãné.

Pofiadí ãtyfiher: 1. Miroslav Pospí‰il, VíÈa

Kadlec - Krnov

2. Pavel Vládek ml., Pavel Havlíãek -

Bfiidliãná

3. Zdenûk Pavlík, Zdenûk VyhÀák - Krnov

PhDr. Miroslav Glacner, foto: D. Mach

Pofiadí jednotlivcÛ - zleva vítûz Miroslav Jedliãka, VíÈa Kadlec
a Pavel Vládek st.

âtyfihry - zleva VíÈa Kadlec, Pavel Vládek ml., Pavel Havlíãek,
Zdenûk VyhÀák, Zdenûk Pavlík a dole kleãí Miroslav Pospí‰il

Tradiãní dûtsk˘ karneval ve Staré Vsi Staroves‰tí prvÀáci
zasedli poprvé do lavic u zápisu

Dne 10. února se

uskuteãnil zápis

ÏákÛ do 1. tfiídy

v Z· Stará Ves.

Îáci usedli do la-

vic v první tfiídû

a pfiedvedli, co se

jiÏ ve ‰kolce

a doma nauãili.

Do první tfiídy se

jiÏ v‰ichni tû‰í.

Mgr. Libu‰e
Va‰tíková,

fieditelka ‰koly

V sobotu 24. ledna se konal dûtsk˘ karneval, kter˘ jako vÏdy uspofiádala
Základní a matefiská ‰kola ve Staré Vsi ve spolupráci se SdruÏením rodiãÛ
a pfiátel ‰koly. Zúãastnilo se jej mnoho dûtí v krásn˘ch maskách ze Staré Vsi,
Janovic i z R˘mafiova.
Porota to nemûla pfii vyhodnocování masek vÛbec jednoduché.

Nejlep‰í masky obdrÏely dort a ostatní malou pozornost. Pfiíjemn˘m

pfiekvapením byla skuteãnost, Ïe v‰echny ãlenky v˘boru SRP· 

H. Slováková, M. Îáková, M. Rakitová, S. Hamerková, I. Huãínová

a J. Horáãková pfii‰ly také v maskách a zvládly v‰echny soutûÏe

a programy na v˘bornou, pomáhala jim pfii tom i vychovatelka 

A. Kozlová. Fotodokumentaci zaji‰Èovala Michaela Gregovská a do

bufetu ochotnû nastoupila Eva Cábová, u které v‰ichni mohli zahnat

svou ÏízeÀ pfii bujarém veselení.

V‰em za jejich obûtavou práci dûkuji a doufám, Ïe se pfii tradiãním

karnevalu za rok opût v‰ichni sejdeme. 

Mgr. Libu‰e Va‰tíková, fieditelka ‰koly

Foto: archiv Z· Stará Ves Fota: archiv Z· Stará Ves
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Dûti a mládeÏ z RyÏovi‰tû opût v akci
UÏ ponûkolikáté se v RyÏovi‰ti pfie-
svûdãili o tom, Ïe dûtem a mládeÏi
není dûní v obci lhostejné. Zaãali to-
tiÏ spoleãnû pracovat na projektu
pod názvem Okolí fotbalového hfii‰tû.

JiÏ koncem loÀském roku obec

vyhlásila pro dûti a mládeÏ z ob-

ce v˘tvarnou soutûÏ pod názvem

Na‰e hfii‰tû. V lednu se dûtem

a mládeÏi dostala do rukou anke-

ta, kde mûli moÏnost se vyjádfiit

k tomu, co jim v na‰í obci chybí

a jakou mají pfiedstavu o trávení

volného ãasu. Do ankety se za-

pojilo celkem 40 dûtí ve vûku 

6 - 18 let, tj. 49 % z celkového

poãtu tûchto dûtí.

K vyhodnocení ankety bylo na-

plánováno spoleãné setkání se

v‰emi mlad‰ími spoluobãany,

ktefií by rádi vyuÏili svÛj voln˘

ãas jinak neÏ sezením u poãítaãe.

Setkání se konalo v pátek 13. úno-

ra v pfiedsálí místního kina. 

Z úãasti na této akci jsme byli

mile pfiekvapeni, se‰lo se nás

celkem 45, nejmlad‰í mûli s se-

bou i doprovod (rodiãe, kter˘m

tímto moc dûkujeme). Dûti pfii-

nesly svá v˘tvarná díla k vyhod-

nocení v soutûÏi, ale hlavnû jako

pfiedlohu panu projektantovi,

kter˘ byl ãlenem poroty ve slo-

Ïení Jifií Plaãek - projektant,

Alois ·i‰ka - ãlen zastupitelstva

obce, a Bronislav Hlu‰í - pfiítom-

n˘ aktivní tatínek.

Vybrat nejlep‰í dílo z kaÏdé ka-

tegorie nebylo vÛbec lehké, jeli-

koÏ kaÏdé bylo nûãím originální.

Vítûzi v kaÏdé kategorii se stali

Maru‰ka Paliãková, Mirek ·nó-

bl, Radek Brunclík a Katefiina

La‰áková. Nezab˘vali jsme se

v‰ak jenom hodnocením v˘tvar-

n˘ch dûl. Referentka Dá‰a Vo-

gelová seznámila pfiítomné s v˘-

sledky ankety, projektant nám

vysvûtlil rozdíly mezi povrchy

hfii‰tû a seznámil nás s pfiibliÏ-

n˘m rozpoãtem na vybudování

hfii‰tû dle na‰ich pfiedstav. 

Eva La‰áková,
starostka RyÏovi‰tû

ManÏelé Glierovi z Horního Mûsta
oslavili diamantovou svatbu

Právû na Valent˘na oslavili man-

Ïelé Glierovi z Horního Mûsta 60

let spoleãného Ïivota v manÏel-

ství. Toto vzácné jubileum pfii‰ly

spolu s nimi oslavit i dûti s rodi-

nami. Na gratulaci nezapomnûli

ani zástupci obce.

Je‰tû jednou blahopfiejeme k to-

muto Ïivotnímu jubileu a pfiejeme

hodnû zdraví a spokojenosti do

dal‰ích spoleãn˘ch let.

Eva Machová, starostka H. Mûsta

pozvánka na v˘stavu

âeskomoravská myslivecká jednota,
okresní mysliveck˘ spolek Bruntál,

Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje,
mûstské úfiady R˘mafiov, Bruntál a Krnov

vás zvou na

Okresní chovatelskou pfiehlídku trofejí
a

chovatelskou pfiehlídku trofejí jelení
oblasti Jeseníky - v˘chod

za rok 2008,

která se uskuteãní v sále Kulturního stfiediska v Bruntále.

- v sobotu 14. bfiezna 2009 od 9 do 17 hod.
- v nedûli 15. bfiezna 2009 od 9 do 12 hod.

Pro náv‰tûvníky pfiehlídky je pfiipraven doprovodn˘ program:

- prodej mysliveck˘ch potfieb a literatury,

- prodej optiky, loveck˘ch zbraní a doplÀkÛ,

- poradensk˘ servis pu‰kafie,

- prodej mysliveckého obleãení,

- ukázky a prodej pasovacích a gratulaãním listÛ a desek,

- v˘stava obrazÛ s mysliveckou tematikou.

Pro náv‰tûvníky pfiehlídky je pfiipraveno posezení

s mysliveckou kuchyní a obãerstvením.

Ing. EvÏen Va‰tík, MûÚ R˘mafiov, odbor ÎPaRR,
Státní správa lesÛ a myslivosti

Bruntálská kraslice 2009
Muzeum v Bruntále vyhla‰uje jiÏ

11. roãník soutûÏe Bruntálská

kraslice. SoutûÏ je urãena v‰em

zájemcÛm bez rozdílu vû-

ku. Úãastníci mo-

hou soutûÏit ne-

jen s kraslice-

mi ozdobe-

n˘mi libo-

volnou tech-

nikou, ale

i s v˘robky, které

slouÏí k velikonoãní

a jarní v˘zdobû. SoutûÏit mo-

hou jednotlivci i kolektivy.

Uzávûrka leto‰ního roãníku je 

29. bfiezna 2009. Své v˘robky (nut-

no uvést jméno, vûk, adresu, tele-

fon) odevzdají soutûÏící na vrátnici

bruntálského zámku.

Slavnostní vyhlá‰ení

v˘sledkÛ a pfiedání

cen probûhne

v sobotu 4. dub-

na 2009 v 11.00

v rámci tradiãní

akce Velikonoce

na zámku. V‰echny

soutûÏní pfiíspûvky bu-

dou vystaveny v zámecké kapli

do konce dubna. Jana Nováková,
knihovna Muzea v Bruntále

Pfiehlídka bude vefiejnosti pfiístupná:

Fota: archiv OÚ RyÏovi‰tû

Foto: archiv OÚ Horní Mûsto
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Kdo nevûfií, aÈ tam bûÏí ... i kdyby jedna paní jen povídala!
Poslední ãíslo Horizontu v loÀ-

ském roce bylo vûnováno historii

námûstí a jeho promûnám v roz-

mezí nûkolika stovek let. âtená-

fiÛm jistû neunikl fakt, Ïe nejvíce

devastující vliv na vzhled tohoto

prostoru, ale i celého mûsta do ro-

ku 1990 mûlo pouhé 40leté obdo-

bí vlády partajníkÛ nakaÏen˘ch

marxisticko-leniskou infekcí tu-

posti, nevzdûlanosti, hrubosti

a hlavnû pocitu, Ïe jim patfií v‰e

vãetnû na‰ich du‰í. V̆ sledkem so-

cialistické urbanizace je „bezzu-

bé“ námûstí, ãásteãnû pootevfiené

severozápadním smûrem, neexis-

tující pÛvodní uliãky v jeho okolí,

kdysi tvofiící historické centrum,

nenávratnû zniãená pÛvodní ar-

chitektura mnoh˘ch domÛ, vãetnû

okra‰lujících fasád, ale téÏ mûst-

sk˘ch celkÛ. Namátkou uvádím

v 70. letech odstranûnou neorene-

sanãní klá‰terní kapli na Soko-

lovské ulici, neuvûfiitelnû odporn˘

zásah a propojení neoklasicistní

budovy gymnázia s krásnou nû-

meckou budovou s pÛvodními

dfievûn˘mi doplÀky téÏ na

Sokolovské ul. systémem KORD

ve stylu budovatelského nad‰ení

let minul˘ch aÏ po likvidaci drob-

n˘ch doplÀkÛ mûstsk˘ch budov.

Osobnû si pamatuji, jak soudruzi

proletáfii sv˘mi tûÏk˘mi kladivy

s radostí drtili krásné lví plastiky,

které tvofiily originální souãást

vchodu domu na tfi. HrdinÛ 1 v ro-

hu námûstí. Kdyby na lví hlavy

nasadili rudé hvûzdy coby symbol

na‰eho tehdej‰ího spravedlivého

zfiízení, mûli ti neboÏáci ‰anci pfie-

Ïít. V̆ ãet v‰ech tûchto rekon-

strukcí by stál za samostatnou

publikaci vydanou na náklady

MûÚ v R˘mafiovû. Tento úfiad to-

tiÏ byl, je a vÏdy bude odpovûdn˘

za jakákoliv rozhodnutí t˘kající se

vzhledu mûsta za kaÏdého reÏi-

mu. Kniha by se mohla jmenovat

âerná kronika mûsta R˘mafiova.

V roce 1992 sdruÏení Octopus

pfiedstavilo v obnoveném mûst-

ském muzeu v˘stavu Zmizel˘

R˘mafiov, kde byly pro srovnání

instalovány fotografie pÛvodního

R˘mafiova (kolem roku 1900) se

zvût‰eninami fotografií tûch sa-

m˘ch míst v tehdy aktuálním sta-

vu. Tato konfrontace „dvou svû-

tÛ“ zanechala v lidech otfiesn˘ zá-

Ïitek a pocit, Ïe mûstem nedávno

pro‰la váleãná fronta. Podobná

v˘stava by byla pfied rokem 1989

neuskuteãnitelná, historické do-

bové fotografie se pfiíli‰ neukazo-

valy (proã asi?) a pamûÈ obyvatel

byla vymazávána ‰edí panelo-

v˘ch králíkáren a nahrazena rado-

stí nad nev‰edním záÏitkem z ná-

v‰tûv schÛzí národní fronty v no-

vém kulturním domû. Od této v˘-

stavy ubûhlo více jak 17 let. Za tu

dobu mûsto tak trochu zmûnilo fa-

sádu: byly opraveny mnohé budo-

vy vãetnû citlivé rekonstrukce

radnice, nyní jej ãeká pfiestavba

námûstí.

Abych fiekl pravdu, já mám strach

- po barbarském zásahu do mûst-

ského parku, kdy mûsto toleruje

nejen stavbu garáÏí a bez problé-

mu povolí nabourání se do histo-

rické budovy, která jako jedna

z mála odolala nejhor‰í pováleãné

dobû. Na‰i úfiedníci nám z radnice

vzkazují, Ïe se po krátké nûkoli-

kaleté pfiestávce bude opût pokra-

ãovat v budování krásn˘ch zítfi-

kÛ... Tentokrát nebouráme, n˘brÏ

stavíme a hlavnû máme zase v ru-

kou moc a mûsto opût vlastníme!

KdyÏ je tady ta „demograzie“, tak

si vymalujte na domy reklamy.

NE nûjaké umûfiené, natoÏ vkus-

né, nebuìte provinãní, chcete pfie-

ce takové, jako mají v Praze - ty

nejvût‰í. Paneláky a domy si na-

tfiete, jak je libo, máte neomezen˘

v˘bûr barev. Vy ostatní si o nûja-

kém jednotícím prvku ãi vkusu

nechte zdát. Chcete postavit

v parku garáÏ, maringotku, dÛm?

To pfiece nebude Ïádn˘ problém.

Pokud nynûj‰í majitel budovy b˘-

valé Jednoty, dfiíve niÏ‰ího gym-

názia a okresního hejtmanství, bu-

de souhlasit s va‰ím zámûrem pfii-

stavût k budovû napfi. nevûstinec

s deseti garáÏemi pro klienty, my

vám urãitû bránit nebudeme.

Paní ‰éfová stavebního úfiadu tvr-

dí, Ïe ona ani mûstsk˘ architekt

nemají pfiíli‰ moÏností zasahovat

do vkusu investorÛ mimo histo-

rické centrum. Kdo tedy má právo

a hlavnû povinnost zamezit deva-

stujícím „promûnám“? Kdo za-

brání „dravcÛm“ v zámûru budo-

vat, co je právû napadne, pfiípadnû

se nabourat pfiímo do radnice? To

se máme smífiit se situací, Ïe zde

neplatí Ïádné zákony, Ïádné nor-

my, Ïe chybí odpovûdn˘m úfied-

níkÛm historické povûdomí?

Nebo jen máme neschopné, zato

dobfie placené diletanty? V kaÏ-

dém pfiípadû nesou právû oni od-

povûdnost za souãasn˘ stav,

a proto z nich mám strach!

Mûstsk˘ park je tak obohacen

o dvû krásné garáÏe, Ïelezné

schodi‰tû s pfiístfie‰kem „citlivû

a nenásilnû“ doplÀující a okra‰lu-

jící centrální budovu parku. Nyní

je na fiadû námûstí.

Mohu se také m˘lit a nemusím

mít pravdu. V‰e je, jak má b˘t,

a proã by se nakonec toto mûsto

nemûlo promûnit v jeden velk˘

lunapark ãi olympijskou vesnici,

pokud to obyvatelÛm vyhovuje?

Nakonec historii nechejme spát,

jsme pfieci národem „tlust˘ch

ãar“!

Pfiikládám historická fota pro-

storu nad a pod budovou b˘valé

Jednoty z dob, kdy byl park bûÏ-

nou souãástí Ïivota obyvatel

tehdy krásného mûsta, kdy jej fií-

dili lidé v‰estrannû vzdûlaní

a kulturní, ktefií by se nikdy ne-

smífiili se souãasnou schizofren-

ní situací. R. Karel



Abychom fiekli pravdu, také máme obãas

strach, s ãím v‰ím stavebníci v na‰em mûstû

pfiijdou. Úfiedníci v‰ak nemohou zasahovat

soukrom˘m vlastníkÛm do zámûrÛ s jejich

vlastním majetkem, pokud není tfieba hájit

státem chránûné zájmy. Jak˘m zpÛsobem se

zámûr vlastníka t˘ká státních zájmÛ a do ja-

ké míry mÛÏe úfiedník zasahovat, je pfiesnû

definováno v jednotliv˘ch zákonech a souvi-

sejících právních pfiedpisech. MÛÏete vûfiit

tomu, Ïe státní úfiedníci se v zákonech vy-

znají - i proto, Ïe v‰ichni musí v oboru své

pÛsobnosti sloÏit zkou‰ku odborné zpÛsobi-

losti. KaÏd˘ zámûr fie‰í vlastník nejen s úfia-

dy, ale i s vlastníky okolních pozemkÛ, a po-

kud nikdo z úãastníkÛ fiízení ani z dotãen˘ch

státních orgánÛ nic nenamítá, vlastník svÛj

zámûr mÛÏe realizovat. Îijeme v demokra-

tické zemi a doby, kdy stát urãoval obãanÛm

i délku vlasÛ, jsou na‰tûstí jiÏ minulostí.

Není to samozfiejmû jen problém na‰eho

mûsta - v kterémkoli jiném mûstû najdete

chátrající historické budovy, novû vzniklé

skvosty podnikatelského baroka i kutilské

„nástavby nástaveb“. Historické centrum

R˘mafiova chrání vyhlá‰ka Ministerstva kul-

tury âeské republiky, která zde stanovila

mûstskou památkovou zónu. Mimo tento

prostor je to jiÏ víceménû otázka vkusu a kul-

turní úrovnû vlastníkÛ pozemkÛ a budov...

A tak i my mÛÏeme nûkdy jen zpovzdálí sle-

dovat, jak budova hotelu Pradûd dostává ob-

klad Novabrik, hospoda Na RÛÏku novou

Ïlutou fasádu a budova b˘valé Jednoty ram-

pu a garáÏe.

Nová stavba vzbudí vût‰inou zájem okolí aÏ

v ãase zahájení stavební ãinnosti a pfiedchozí

proces zÛstává vût‰inou nepov‰imnut.

Soukromé stavby na soukrom˘ch pozemcích

nemÛÏe vefiejnost nijak zvlá‰È ovlivnit, ale ji-

nak je tomu u staveb z vefiejn˘ch prostfiedkÛ

na obecních pozemcích. Tuto moÏnost

ov‰em málokdo vyuÏije...

Pfiíkladem je rekonstrukce námûstí Míru

a Radniãní ulice v R˘mafiovû. Mûsto od sa-

mého poãátku vyz˘valo vefiejnost, aby se po-

dílela na tvorbû nového vefiejného prostoru.

V roce 2005 byla provedena anketa mezi ob-

ãany s dotazy na zásadní otázky koncepce -

a zúãastnilo se jí pouze 1,5 % obyvatel mûsta.

V létû roku 2006 byly vyvû‰eny na v‰ech in-

formaãních deskách v˘kresy s návrhem fie‰e-

ní rekonstrukce a na podzim 2006 probûhlo

vefiejné fiízení o umístûní stavby, kde z fiad ve-

fiejnosti nebyly Ïádné pfiipomínky. Na zaãátku

roku 2007 bylo oznámeno vefiejné stavební fií-

zení, ke kterému se z obãanÛ mûsta také nikdo

nevyjádfiil. Ale beze strachu, podoba námûstí

a pfiilehlé Radniãní ulice je v˘sledkem návrhu

architektÛ a urbanistÛ, respektuje podmínky

státní památkové péãe i vlastníkÛ objektÛ

a byla schválena zastupitelstvem mûsta.

Pokud mají obãané mûsta zájem o vzhled

mûsta, mohou získávat informace z úfiední

desky nebo z webov˘ch stránek mûsta

(www.rymarov.cz) a se sv˘mi dotazy a pod-

nûty se obracet pfiímo na pfiíslu‰né úfiedníky. 

Ing. Iveta Pochylová, stavební úfiad
Leona Pleská, státní památková péãe
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ:
Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

Meningokok je bakterie zpÛsobu-

jící velmi tûÏké celkové onemoc-
nûní, které mÛÏe b˘t provázeno
zánûtem mozku a jeho obalÛ
(meningitidou). Jde o onemocnû-

ní, které se vyskytuje v prÛbûhu

celého roku, postihuje dûti od ko-

jeneckého vûku po dospûlé. Nej-

vût‰í v˘skyt se udává ve skupinû

kojencÛ a pak dospívajících dû-
tí, u kter˘ch se v posledních letech

poãet onemocnûní zvy‰uje. Vût‰i-

nou onemocní zdraví jedinci, ãas-

to jde o dûti, které do té doby té-

mûfi nikdy nebyly nemocné.

K rizikov˘m faktorÛm pro

vznik onemocnûní patfií pfiedchá-

zející fyzická ãi psychická náma-

ha. âast˘ je pobyt dospívajících

mimo domov (letní tábor, brigáda,

sportovní soustfiedûní), prochlad-

nutí, pobyt v pfieplnûn˘ch, vyd˘-

chan˘ch a zakoufien˘ch místnos-

tech, spojen˘ s konzumací alko-

holu (diskotéky).

MeningokokÛ je nûkolik typÛ.

U nás se vyskytuje onemocnûní

typem B a C, zcela sporadicky ty-

pem A. Do roku 2000 v ãesk˘ch

zemích pfievaÏoval typ C, nyní ví-

ce jak 50 % pfiedstavuje typ B.

NejzávaÏnûj‰í prÛbûh onemocnû-

ní, zatíÏen˘ i nejvy‰‰í úmrtností

dûtí, zpÛsobuje meningokok typu

C. Úmrtnost je i pfies ve‰ker˘ po-

krok v medicínû velmi vysoká, 

10-15 %. Pfii celkovém poãtu me-

ningokokov˘ch onemocnûní v âR

to pfiedstavuje 10-15 zmafien˘ch

dûtsk˘ch ÏivotÛ roãnû.

Mezi pfiíznaky závaÏné meningo-
kokové infekce patfií velice rychl˘

zaãátek, ãasto trvající jen nûkolik

hodin. Náhle se objevuje vysoká

horeãka (i pfies 40 °C), provázená

bolestmi hlavy, zvracením, celko-

vou nevÛlí a zchváceností. Stav

nemocného dítûte se rychle zhor-

‰uje, horeãka nereaguje na správ-

nû podávané léky proti teplotû ani

na zábaly. I pfii horeãce mívá ne-

mocné dítû studené nohy a ruce.

Bûhem hodin se u neléãeného pa-

cienta mÛÏe rozvinout tzv. septic-

k˘ ‰ok. Dítû upadá do bezvûdomí,

selhávají základní Ïivotní funkce,

pfiedev‰ím obûhov˘ systém. Or-

ganismus není schopen udrÏet

krevní tlak, následnû selhává d˘-

chání a dal‰í orgány. Porucha

krevní sráÏlivosti vede nejprve

k teãkovit˘m, pak plo‰n˘m krvá-

cením do kÛÏe, které jsou typic-

k˘m pfiíznakem meningokokové

infekce.

Opatfiení pfii podezfiení na inva-
zivní meningokokové onemocnû-
ní:
- U kaÏdého dûtského pacienta,

u kterého je i malé podezfiení na

meningokokové onemocnûní, za-

jistûte neprodlenû odborné lékafi-

ské vy‰etfiení. Dítû musí b˘t hos-

pitalizováno v nemocnici s jedno-

tkou intenzivní ãi resuscitaãní pé-

ãe pro dûtsk˘ vûk. Léãba musí b˘t

zahájena vãas, stav nemocného se

mÛÏe velice rychle zhor‰it a pak

o pfieÏití rozhodují desítky minut.

- Pokud jiÏ do‰lo k poru‰e vûdomí,

ke kfieãím a k poru‰e dal‰ích zá-

kladních Ïivotních funkcí, pokud

se objevilo krvácení do kÛÏe, ni-

kdy se nepokou‰ejte dopravit ne-

mocné dítû k lékafii sami, volejte

neprodlenû ZZS. Intenzivní péãe

by mûla zaãít jiÏ bûhem transportu

do nemocnice. Rychlá záchranná

sluÏba v nejzávaÏnûj‰ích pfiípa-

dech zajistí vstup do Ïilního fieãi‰-

tû, podá nûkteré léky (napfi. antibi-

otika) a náhradní infuzní roztoky

k udrÏení krevního tlaku, pfiíp. za-

hájí umûlou plicní ventilaci.

Prevence pfied invazivním bakte-
riálním onemocnûním:
- Proti meningokokovi je jen ãás-

teãná - proti typu A a C existují

oãkovací látky, buì kombinovaná

vakcína proti obûma typÛm sou-

ãasnû ãi samostatná proti typu C.

Zatím nebyla vyrobena vakcína

proti typu B.

- I proti dal‰ím nejãastûj‰ím vyvo-

lavatelÛm bakteriálního zánûtu

mozkov˘ch blan, kter˘mi jsou 

haemophilus a pneumokok, se lze 

úãinnû bránit vakcinací, informuj-

te se u svého pediatra.

- Oãkování proti vyjmenovan˘m

pÛvodcÛm (kromû haemophila)

není zafiazeno do bûÏného oãko-

vacího kalendáfie, je dobrovolné

a hradí si ho pacient sám.

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

reakce na ãlánek

31. Invazivní meningokokové onemocnûní

Meningokok pod mikroskopem
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UÏiteãná informace

Placená inzerce

âeská poji‰Èovna, a. s.
Jsme nejvût‰í, nûkdy ne nejlevnûj‰í, ale chceme b˘t nejlep‰í!

Pro své budoucí klienty má âeská poji‰Èovna

pro rok 2009 pfiipraveny zmûny v povinném

poji‰tûní vozidel (POV), tyto zmûny jsou po-

tû‰ující v tom, Ïe kvalita sluÏeb zÛstane za-

chována a poji‰tûní vozidel zlevní. Pro nové

klienty je pfiipravena sleva na pojistném POV

aÏ 20 % ihned. Je pfiipraven tzv. Rodinn˘ bo-

nus POV. K poji‰tûní vozidla získáte úrazové

poji‰tûní, zdarma cestovní poji‰tûní do zahra-

niãí, pfii sjednání i havarijního poji‰tûní do-

stanete zdarma poji‰tûní pobytu v nemocnici.

Za jak˘ch podmínek lze vyuÏít uvedené v˘-

hody, se dozvíte na pracovi‰ti âeské poji‰Èov-

ny v R˘mafiovû v kanceláfii na Pivovarské 11.

Na této adrese kanceláfie jednatelství získáte

i informace o dal‰ích poji‰Èovacích sluÏbách

v Ïivotním ãi majetkovém poji‰tûní, cestovní

poji‰tûní, poji‰tûní pobytu v nemocnici, mÛ-

Ïete se informovat o Premia kartû âP (úvûro-

vé kartû), penzijním poji‰tûní se státním pfiís-

pûvkem. Ná‰ penzijní fond je nejvût‰í a nej-

silnûj‰í na trhu, pfiesahuje o více neÏ polovi-

nu nad ostatní fondy! MÛÏete prodiskutovat

va‰e stávající pojistné smlouvy, zda jsou od-

povídající pojistné ãástky plnûní aktuální

a vyhovují vám, v pfiípadû podpoji‰tûní bude-

te upozornûni na tuto skuteãnost jak v majet-

kovém, tak i Ïivotním poji‰tûní.

Vûfite tradici, vûfite kvalitû.

Jindfiich Poulík, VPA âP

Topná sezóna je jiÏ v plném proudu a hasiãi na okre-
se Bruntál museli vyjíÏdût k mnoha poÏárÛm souvi-
sejícím s provozem komínÛ. Je nejvy‰‰í ãas provû-
fiit cel˘ topn˘ systém a nechat si zrevidovat komín. 
Îádná topná sezóna se bohuÏel neobejde bez

poÏárÛ souvisejících s komíny. Tyto poÏáry

ãasto vznikají na základû lidské nedbalosti

kvÛli technickému stavu komínu a zpÛsobu to-

pení.

Od listopadu 2008 do konce ledna 2009 hasiãi

vyjíÏdûli na okrese Bruntál k 19 pfiípadÛm.

Jeden mal˘ pfiíklad: pfii nedávném poÏáru

v Razové, kdy byl komín ve ‰patném technic-

kém stavu, se dokonce plameny roz‰ífiily pod

podlahovou krytinu a hasiãi ji museli ãásteãnû

rozebrat, aby se dostali k ohnisku poÏáru.

Majitel v‰ak odhalil poÏár vãas a vãasn˘m na-

hlá‰ením poÏáru na tísÀovou linku nepfii‰el

o stfiechu nad hlavou. 

V loÀském roce zasahovali hasiãi okresu

Bruntál celkem u 191 poÏárÛ, nemalé procen-

to z tûchto poÏárÛ souviselo s provozem komí-

nÛ. Pfii tûchto poÏárech na‰tûstí nikdo nepfii‰el

o Ïivot, ale dvû osoby byly zranûny. Nejãas-

tûj‰í pfiíãinou vzniku tûchto poÏárÛ bylo zane-

dbání pravidelné kontroly a ãi‰tûní spalinové

cesty. Pak staãí chvilka nepozornosti a ohniv˘

kohout mÛÏe „spolknout“ cel˘ vá‰ domov.

Proto neu‰kodí, kdyÏ si zopakujeme základní

pravidla uÏívání topidel a komínÛ. 

Mnoha ne‰tûstím mÛÏete zabránit tak, kdyÏ si

sami zkontrolujete, zda máte fiádnû upevnûn˘

koufiovod, zda není nûkde propálen˘ a zda fun-

gují uzávûry komínov˘ch dvífiek. Aãkoliv ãi‰-

tûní komínÛ lze teoreticky provádût svépomo-

cí, lep‰í je se spolehnout na odborníky - komi-

níky. Ti by mûli provést revizi komínu i v pfií-

padû, Ïe se chystáte ke komínu pfiipojit jak˘-

koliv spotfiebiã nebo hodláte zmûnit druh pali-

va. O provedení provozní kontroly a ãi‰tûní

spalinové cesty vydá kominík doklad –

Provozní revizní zprávu spalinové cesty, popfi.

doklad o ãi‰tûní spali-

nové cesty. PouÏívání

komínÛ, u nichÏ byly

zji‰tûny závady uve-

dené v Provozní reviz-

ní zprávû spalinové

cesty a bránicí bezpeã-

nému odvodu spalin

do volného ovzdu‰í, je

do doby odstranûní za-

kázáno.

Komíny a koufiovody

s pfiipojen˘mi tepeln˘-

mi spotfiebiãi se musí

udrÏovat v fiádném

stavebnû-technickém

stavu. Konkrétnû to

znamená napfiíklad 

udrÏování celistvosti

a neprody‰nosti komí-

nového plá‰tû a i star‰í

komín by mûl b˘t fiád-

nû vyspárován a po-

kud moÏno omítnut.

K poÏáru mÛÏe dojít

i od nedostateãnû za-

ji‰tûn˘ch ãi netûsn˘ch

komínov˘ch dvífiek,

z nichÏ pak mohou vylétat jiskry ãi Ïhav˘ ma-

teriál. Vybírací dvífika u paty komínu by ne-

mûla b˘t nikdy umístûna v obytn˘ch místnos-

tech, pevnû uzavfiena musí b˘t i vymetací dvífi-

ka na pÛdû.

Hasiãi mohou v pfiípadû poÏáru za ‰patn˘ stav

komína nebo jiné poru‰ení zásad bezpeãného

provozu udûlit v pfiestupkovém fiízení i deseti-

tisícové pokuty. KdyÏ uÏ u vás dojde k poÏáru

od komínového tûlesa (spalinové cesty zaãína-

jící jiÏ uÏ od instalovaného spotfiebiãe), je nut-

né hasiãÛm pfiedloÏit platnou Provozní revizní

zprávu spalinové cesty s kladn˘m závûrem re-

vize, jinak vám kromû ‰kody na majetku hrozí

nemalá sankce. 

V pfiípadû vzniku poÏáru sazí v komínû urych-

lenû odstraÀte ve‰ker˘ hofilav˘ materiál z blíz-

kosti komínového tûlesa. Zavolejte hasiãe na

linku 150 nebo 112. PoÏár sazí v komínû nikdy

nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popras-

kání nebo dokonce v˘buchu. 

V platné vyhlá‰ce ã. 111/1981 Sb., o ãi‰tûní

komínÛ, jsou v § 6 odst. 1 uvedeny lhÛty pro

ãi‰tûní komínÛ, a to:

a) jsou-li do komínÛ zapojeny spotfiebiãe na

paliva tuhá a kapalná

- do v˘konu 50 kW, ‰estkrát do roka,

- s v˘konem nad 50 kW, ãtyfiikrát do roka,

b) jsou do komínÛ zapojeny spotfiebiãe na pa-

liva plynná 

- do v˘konu 50 kW, pokud jsou opatfieny ko-

mínovou vloÏkou, dvakrát do roka,

- do v˘konu 50 kW, pokud nejsou opatfieny ko-

mínovou vloÏkou, ‰estkrát do roka,

- s v˘konem nad 50 kW, ãtyfiikrát do roka,

c) jsou-li do komínÛ zapojeny spotfiebiãe paliv

do v˘konu 50 kW v rekreaãních domcích

a chatách, pokud nejsou uÏívány celoroãnû,

nejménû jednou za rok.

Jedno malé upozornûní na konec pro na‰e spo-

luobãany, ktefií správnû nechávají provozní

kontroly a ãi‰tûní spalinové cesty odbornû

zpÛsobilé osobû, tedy reviznímu technikovi

komínÛ. Tato kontrola spalinové cesty zaãíná

jiÏ od spalinového hrdla spotfiebiãe, tedy ne-

jedná se jen o ãi‰tûní a kontrolu komínu. 

NepodceÀujme moÏná nebezpeãí, radûji jim

pfiedcházejme a buìme vãas pfiipraveni.

nprap. Ing. Antonín U‰ela

Komíny: Co bychom mûli dûlat, abychom nevyhofieli

Foto: archiv HZS MSK



R˘mafiovská liga ledního hokeje
5. 2. Grizzlies - Rest. U Hrozna 11:1 (6:0, 3:1, 2:0)

6. 2. Malá Morávka - Rest. U Hrozna 2:2 (0:0, 1:2, 1:0)

8. 2. SK Medvûdi - Malá Morávka 6:5 (1:3, 2:2, 3:0)

9. 2. SK Slovan - SK Medvûdi 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)

Dohrávka základní skupiny
13. 2. Horní Mûsto - Kovo‰rot 2:9 (0:4, 0:3, 2:2)

15. 2. SK Slovan - Malá Morávka 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

15. 2. Grizzlies - F. Tygfii 4:8 (1:0, 3:4, 0:4)

Tyto zápasy byly dohrány a základní ãást skonãila. V sobotu zaãala

baráÏ.

První zápas baráÏe
Kovo‰rot - Rest. U Hrozna 6:0 (3:0, 0:0, 3:0)

Druh˘ zápas baráÏe
Horní Mûsto - SK Medvûdi 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

o 7. - 8 . místo: SK Medvûdi - Rest. U Hrozna
o 5. - 6 . místo: Kovo‰rot - Horní Mûsto

Koneãná tabulka základní skupiny

Zahájení play off
16. 2. F. Tygfii - Malá Morávka 9:5 (2:2, 5:2, 2:1)
17. 2. SK Slovan - Grizzlies 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

BaráÏ o 7. - 8. místo
18. 2. SK Medvûdi - Rest. U Hrozna 7:3 (0:2, 2:1, 5:0)
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Sport

Sportovní rozlouãení s podûkováním
Závodní druÏstvo Ïen SK Studio
Sport a zdraví R˘mafiov ve sloÏení
Gábina ·opíková, Mí‰a Mezihoráko-
vá, Zuzka Albertová, Zuzka Buãková,
Olga âloveãková, L̆ die Mihálová,
Renata Mihálová a Sylva RoÏÀáková,

které reprezentovalo R˘mafiov
v soutûÏním aerobiku, ukonãilo v ro-
ce 2008 definitivnû svou závodní
dráhu.
Od roku 2001 aÏ do konce zá-

vodní éry se dûvãata drÏela neu-

stále na ‰pici krajského i celore-

publikového aerobiku, sbírala

medaile a ‰ífiila dobré jméno

R˘mafiova. Jejich zásluhou se

v R˘mafiovû rozvinul kvalitní ae-

robik a v‰echny jeho moderní

formy. âas je v‰ak neúprosn˘

a v‰echno, i to krásné, musí jed-

nou skonãit. Tak se i na‰e mladé

Ïeny posedlé aerobikem rozhod-

ly svoji závodní dráhu ukonãit.

Nûkteré vymûnily roli závodnic

za roli maminek tancujících ko-

lem krásn˘ch dûÈátek, jiné se

rozhodly studovat tûlesnou v˘-

chovu na vysoké ‰kole, ostatní

se vrhly do víru Ïivota. Av‰ak

lásku k aerobiku a ke cviãení za

hlavu nezahodily. Vût‰ina z nich

ukonãila svoji závodní ãinnost

získáním diplomu Cviãitel aero-

biku I. tfiídy a rozhodla se pfiedá-

vat své bohaté sportovní zku‰e-

nosti v hodinách cviãení dospû-

l˘m, mládeÏi i dûtem.

Ráda bych jako pfiedsedkynû SK

Studio Sport a zdraví R˘mafiov

podûkovala tomuto v˘bornému

závodnímu druÏstvu, a to nejen

za v˘borné v˘sledky v soutûÏích

a vzornou reprezentaci na‰eho

klubu a mûsta R˘mafiova, ale ta-

ké za nad‰ení a v˘bornou atmo-

sféru, kterou vÏdy závodnice 

umûly a stále umí do sportu a ko-

lektivu lidí vnést. Ráda bych jim

popfiála pfiedev‰ím krásnou,

zdravou a spokojenou rodinu,

ale také hodnû úspûchÛ v dal‰í

cviãitelské práci a hodnû nad‰e-

n˘ch, zdrav˘ch, spokojen˘ch

a úspû‰n˘ch cviãencÛ.

(Více na: www.studiosportazdra-

vi.cz.) 

L˘die ·védíková,
pfiedsedkynû SK

hokejov˘ servis

ElektromontáÏe
La‰ák

- instalace, montáÏ, servis
Dále nabízím:
- v˘stavby interiérÛ

- rekonstrukce interiérÛ

- malífiské práce

- pfiestavby byt. jader

KONTAKT:
Roman La‰ák, Potoãná 23, Stará Ves

tel: 774 955 838
e-mail: lasak.elektromont@email.cz
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Reklama
v R˘mafiovském hor i zontu SKVùLÁ INVESTICE

• 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).

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
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)

¤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
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