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Projekt „Pfiátelíme se spolu“ sblíÏil 
polské a ãeské matefiinky

SoutûÏ Stfiedo‰kolák 2011 provûfiila
dovednosti studentÛ

Sborník Co je tfieba zaznamenat: dar 
Jifiímu Karlovi k v˘znamnému jubileu

Diakonie âCE a Azylov˘ dÛm R˘mafiov
otevfiely dvefie pro vefiejnost

BûÏci Z· R˘mafiov slavili úspûchy dokonce
v krajském finále

ročník XI I I .

Foto: Ivo Dokoupil
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Téma vydání - T˘den stfiedo‰kolákÛ
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T˘den stfiedo‰kolákÛ pod taktovkou Primy
Od 4. do 6. fiíjna se v R˘mafiovû 
uskuteãnila akce pod názvem T̆ den
stfiedo‰kolákÛ. Setkání studen-
tÛ r˘mafiovsk˘ch stfiedních ‰kol se
zúãastnili také jejich kolego-
vé z partnerského slovenské-
ho Gymnázia Martina Kukuãína
v Revúci a Zespó∏ szko∏ v polském
Ozimku.

Slavnostnímu zahájení T˘dne

stfiedo‰kolákÛ, jeÏ probûhlo 

4. fiíjna ve 14 hodin na r˘ma-

fiovském námûstí, pfiedcházela

soutûÏ v anglickém jazyce.

Znalosti v ní prokazovalo dva-

náct studentÛ. Ti odpovídali

v ãasovém limitu tfiiceti minut

na deset otázek t˘kajících se

historie mûst R˘mafiova, Revú-

ce a Ozimku. Porota sloÏená

z uãitelÛ anglického jazyka na-

konec vyhodnotila jako nejlep‰í

soutûÏící Martinu âelovskou

z SSO· Prima, druhou nejús-

pû‰nûj‰í se stala Marie BrÛÏ-

ková z S· R˘mafiov a tfietí

skonãila Zuzana Bryndzová

z Gymnázia Martina Kukuãína

v Revúci.

Na‰i i zahraniãní studenti mûli

je‰tû v úter˘ moÏnost prohléd-

nout si mûsto R˘mafiov a kapli

V Lipkách a na veãer byly pro

nû pfiipraveny hry, posezení

u táboráku nebo sportovní utká-

ní v tûlocviãnû. JiKo

Gymnázium R˘mafiov pfiipravilo ekologickou konferenci

„ProÏitkové vnímání environ-

mentálních aktivit v pfiírodním

uãebním areálu“ - tak zní název

projektu, kter˘ pfied zahájením

ekologické konference pfiedsta-

vila 5. fiíjna v koncertním sále

SVâ fieditelka Gymnázia R˘-

mafiov Zdena Kovafiíková. Pro-

jekt byl financován z prostfiedkÛ

Evropského sociálního fondu

a Ministerstva ‰kolství, mládeÏe

a tûlov˘chovy âR v rámci

Operaãního programu Vzdûlá-

vání pro konkurenceschopnost.

Ekokonference se zúãastnili

v rámci T˘dne stfiedo‰kolákÛ

studenti Gymnázia R˘mafiov,

ktefií se podíleli na projektu, ab-

solvovali workshopy, konferen-

ce, exkurze a pilotní ovûfiování.

V pûti tematick˘ch modulech -

Prostfiedí ‰koly, Voda, Ovzdu‰í,

Energie a Odpady - pfiedstavili

studenti celkem devût prezenta-

cí. Pfiítomní se seznámili s prací

studentÛ v prezentacích Projekt

EVVO v biologii, Voda Ïivá,

Vytváfiíme geologickou expozi-

ci, Meteorologická stanice,

Statistické zpracování dat me-

teostanice, Rejvíz, Litovelské

Pomoraví, Arboretum a Dlouhé

Stránû. U v‰ech prezentací byla

zfiejmá peãlivá pfiíprava a snaha

dotáhnout práci do konce. 

JiKo

Netradiãní závod provûfiil fyziãku studentÛ
Paralelnû s ekologickou konfe-

rencí pofiádanou Gymnáziem

R˘mafiov se 5. fiíjna dopoledne

konal netradiãní bûÏecko-doved-

nostní závod tfiíãlenn˘ch druÏ-

stev, jehoÏ cílem bylo provûfiit

nejen fyzickou pfiipravenost stu-

dentÛ, ale také jejich obratnost,

pfiesnost a sportovní dÛvtip. Tyto

pfiedpoklady byly totiÏ nutné

k bezchybnému zvládnutí celé

trati, na které ãekalo osm nároã-

n˘ch úkolÛ, napfi. zdolání lezec-

ké stûny, hod létajícím talífiem ãi

granátem na cíl, bûh s pneumati-

kou nebo pfieskok a pfieruãková-

ní pfiekáÏky. To v‰e v rychlém

tempu a bez ãasové ztráty. Za

kaÏd˘ nesplnûn˘ úkol druÏstvu

naskoãila trestná minuta. Nej-

tûÏ‰í disciplínou z pohledu stu-

dentÛ byl hod granátem na cíl,

na tomto stanovi‰ti sbírala témûfi

v‰echna druÏstva trestné minuty.

A jak nakonec celé sportovní zá-

polení dopadlo? Nejlépe si na

trati vedlo druÏstvo Gymnázia

R˘mafiov ve sloÏení Jan Fréhar,

Jifií Pavlík a Luká‰ Matzke.

Druhé se umístilo druÏstvo

Stfiední ‰koly R˘mafiov se stu-

denty Radimem Klenbarou,

Karlem Golinarschem a Pavlem

Gajdo‰em. Tfietí nejlep‰í ãas

mûlo opût druÏstvo Stfiední ‰ko-

ly R˘mafiov, tentokrát klukÛm

velela kapitánka Nikola Malí-

ková a spolu s ní plnili úkoly

Martin Koneãn˘ a David JavÛ-

rek. JiKo

Prima oslavila dvacet let existence
Souãástí T˘dne stfiedo‰kolákÛ

byla rovnûÏ oslava 20. v˘roãí za-

loÏení SSO· Prima, s. r. o.

âtvrteãní odpoledne 5. fiíjna pat-

fiilo setkání pedagogÛ pÛsobících

v minul˘ch letech na této sou-

kromé ‰kole. Setkání probûhlo

za úãasti zástupcÛ r˘mafiovsk˘ch

a partnersk˘ch stfiedních ‰kol

a pfiedstavitelÛ mûsta R˘mafiova.

V úvodu slavnostního setkání

pfiivítala Jarmila Labounková

z SSO· Prima v˘znamné hosty,

mezi které patfiil napfiíklad po-

slanec Parlamentu âeské repub-

liky a dlouholet˘ pfiedseda rady

‰koly Ladislav Velebn˘. Mezi

hosty byla i první fieditelka jubi-

lující ‰koly Ludmila Zavadilová.

·kola, která pfii svém zaloÏení

v roce 1991 nesla název Rodinná

dvouletá ‰kola a byla první sou-

kromou ‰kolou v b˘valém okre-

se Bruntál, mûla v poãátcích dvû

tfiídy, 48 studentek z R˘mafiov-

ska a Bruntálska, sídlila v budo-

vû Domu dûtí a mládeÏe na ná-

mûstí Míru a vyuÏívala jeho klu-

bovny pro v˘uku odborn˘ch

pfiedmûtÛ. V roce 2000 byl ‰kole

udûlen SdruÏením soukrom˘ch

‰kol âech a Moravy certifikát

kvality.

Od zaloÏení v roce 1991 do sou-

ãasnosti odmaturovalo na ‰kole

celkem 945 studentÛ a v maturit-

ních tfiídách se vystfiídalo dvaa-

dvacet tfiídních uãitelÛ. Nejdále

za studiem to mûli Ïáci z Pardu-

bicka, Brna, Královéhradeckého

kraje ãi Luhaãovic. V souãasné

dobû na Primu dojíÏdûjí pfieváÏ-

nû studenti z Moravskoslezské-

ho, Olomouckého, Jihomorav-
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ského a Zlínského kraje. V leto‰-

ním ‰kolním roce 2010/2011 by-

la zahájena v˘uka nového studij-

ního oboru Pracovník v lázeÀ-

sk˘ch sluÏbách a ve sluÏbách

wellness.

Po krátkém kulturním programu,

kter˘ si pro tuto slavnostní pfiíle-

Ïitost pfiipravil hudební a drama-

tick˘ obor Základní umûlecké

‰koly R˘mafiov pod vedením

ZdeÀka ·tûpánka a Silvie Ja-

blonãíkové, pfiedal fieditel a zfii-

zovatel ‰koly v jedné osobû

Pavel Nehera spoleãnû s pfiedse-

dou rady ‰koly a poslancem

Ladislavem Velebn˘m pamûtní

listy a upomínkové dary pedago-

gÛm pÛsobícím v minulosti na

této ‰kole a také zástupcÛm

v‰ech stfiedních ‰kol.

Po oficiální ãásti setkání byl pro

hosty pfiipraven bohat˘ raut, pfii-

praven˘ NadûÏdou Neherovou,

pfii kterém se vzpomínalo na

mnohdy tûÏké zaãátky fungová-

ní soukromé ‰koly. Zástupci

stfiedních ‰kol z R˘mafiova,

Revúce i Ozimku si také vymû-

nili poznatky z dne‰ního neleh-

kého boje o kaÏdého studenta. 

JiKo

Jak jsme proÏívali T˘den stfiedo‰kolákÛ
Plni oãekávání jsme v úter˘ 

pfiivítali na na‰í ‰kole stu-

denty Zespó∏  szko∏  z polského

Ozimku a Gymnázia Martina

Kukuãína ze slovenské Revúce.

Ná‰ úkol nebyl lehk˘, museli

jsme pro studenty i vedení ‰kol

pfiipravit doplÀkov˘ program

a cel˘ t˘den jim b˘t dobr˘mi

spoleãníky a hostiteli, pfiedstavit

jim na‰e mûsto a vzájemnû se se-

známit. Abychom na‰e kamará-

dy vtáhli do prostfiedí a atmosfé-

ry na‰í ‰koly, ubytovali jsme je

v Domovû mládeÏe pfiímo mezi

nás.

Po slavnostním zahájení T˘dne

stfiedo‰kolákÛ jsme se ujali prÛ-

vodcovské ãinnosti, která je ná-

plní na‰eho oboru. Kdo mûl zá-

jem poznat r˘mafiovské památky

a dozvûdût se nûco o jejich histo-

rii, mohl se zúãastnit. Zpoãátku

jsme mûli tro‰ku trému, ta v‰ak

postupnû opadávala a nakonec

jsme první úkol zvládli celkem

v pohodû. Hrádek, radnice, mu-

zeum, morov˘ sloup, lípa

Komenského, r˘mafiovská fara,

kostel sv. archandûla Michaela.

Závûr v‰ak patfiil profesionálce

z r˘mafiovského muzea, která

nás provedla kaplí V Lipkách.

Veãer jsme pokraãovali na za-

hradû Domova mládeÏe u tábo-

ráku. Spoleãnû jsme opékali, za-

hráli si spoleãenské hry, zatanco-

vali a zazpívali. Zábava se roz-

proudila a odstranila poãáteãní

ostych, kter˘ zpÛsobovala hlav-

nû na‰e neznalost pol‰tiny.

Druh˘ den odpoledne jsme pfii-

pravili sportovní zábavu, netra-

diãní golf. Hrálo se ve vysoké

trávû, v nepohodlném terénu, te-

nisov˘m míãkem. Îádné golfové

hole, ale vûtev, kterou si musel

kaÏd˘ soutûÏící obstarat sám, to

byl ale soulad s pfiírodou.

DruÏstva byla smí‰ená a kaÏdá

‰kola v nich mûla své zastoupe-

ní. Zábava v˘teãná, úãastníci za-

pálení do bojÛ nevnímali trny,

kopfiivy, bláto. Nechybûlo ani 

srdeãné povzbuzování. Zvítûzilo

druÏstvo, které mûlo nejménû

odpalÛ, jak je pravidlem v opra-

vdovém golfu. Heslo zakladatele

olympijsk˘ch her barona Pierre

de Coubertina, Ïe není dÛleÏité

vyhrát, ale zúãastnit se, bylo

beze zbytku naplnûno.

Poté jsme je‰tû stihli ukázat na-

‰im pfiátelÛm klimatické láznû

Karlova Studánka, kde vykoná-

váme odbornou praxi, pro‰li

jsme s nimi budovy lázní, sezná-

mili je s procedurami a prameny

a zavedli k vodopádu, kde zaãíná

novû otevfiená nauãná stezka

Bílá Opava.

âtvrteãní dopoledne jsme strávi-

li ve ‰kole a prostfiednictvím pre-

zentací si navzájem pfiedstavili

své ‰koly, svá mûsta a regiony.

Mezitím na‰i spoluÏáci z 2. roã-

níku oboru Pracovník v lázeÀ-

sk˘ch sluÏbách a ve sluÏbách

wellness ukázali své masérské 

umûní. PedagogÛm ze spfiátele-

n˘ch ‰kol masáÏe po nároãném

t˘dnu zajisté pfii‰ly vhod. A to

byla teãka na‰eho projektového

t˘dne. V‰ichni jsme se tû‰ili na

odpolední vyvrcholení hlavního

programu, kter˘m byla soutûÏ

Stfiedo‰kolák roku 2011.

Dûkujeme fieditelce muzea za 

umoÏnûní vstupu do kaple

V Lipkách mimo náv‰tûvní hodi-

ny a paní prÛvodkyni za ucelen˘

v˘klad. Lucie Hiemerová,
Katefiina âípková,

Lubo‰ Polansk˘,
Martina âelovská,

SSO· Prima, s. r. o.

Stfiedo‰kolák 2011 aneb Jak se rodí osobnost roku
Vyvrcholením T˘dne stfiedo‰ko-

lákÛ v R˘mafiovû byla soutûÏ

studentÛ v mûstském divadle

pod názvem Stfiedo‰kolák roku

2011. Osm nominovan˘ch sou-

tûÏících, ktefií zastupovali jedno-

tlivé stfiední ‰koly, muselo zvlád-

nout ãtyfii disciplíny. V první

z nich mûli vtipn˘m a zajíma-

v˘m zpÛsobem pfiedstavit sebe

sama a svou ‰kolu, druhá discip-

lína provûfiila znalosti studentÛ

z oblasti historie na‰eho mûsta,

tfietí, na kterou se tû‰ilo nejen

publikum v hledi‰ti, ale i sami

soutûÏící, byla volná disciplína

a v posledním soutûÏním úkolu

mûli stfiedo‰koláci z plastelíny

vymodelovat slona.

Porota ve sloÏení Jarmila

La‰tuvková - majitelka prodejny

Kvûtináfiství a sklo-porcelán,

Lenka Îmolíková - fieditelka

Mûstské knihovny R˘mafiov,

Jaroslav Kala - místostarosta

R˘mafiova a Karel Janeãek - re-

daktor Deníku hodnotila v˘kony

soutûÏících pfiísnû, ale spravedli-

vû. Studenti prokázali v˘borné

znalosti o na‰em mûstû, zejména

Foto: SSO· Prima
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ti ze slovenské Revúce a polské-

ho Ozimku. Pfii volné disciplínû

se bavilo hlavnû publikum,

ov‰em nûkdy i samotní soutûÏící.

To kdyÏ napfiíklad „selhala“ hra

na elektrickou kytaru nebo zpûv

byl úplnû jinde neÏ nástroj. Ve

volné disciplínû se podávaly

hlavnû pûvecké v˘kony. S ústfied-

ní písní z filmu Titanic zaujala

Veronika Wisinská, originálním

taneãním ãíslem „nahluchlého

taneãníka Pedra“ ·tûpán Stokla-

sa, kter˘ si za svÛj vtipn˘ v˘kon

odnesl titul SympaÈáka roku.

Poslední úkol - modelování slona

z plastelíny - byl pro nûkteré sou-

tûÏící nadlidsk˘. Vznikaly paslo-

ni, my‰i s obrovsk˘ma u‰ima ne-

bo pivní sloní pÛllitr.

Po krátké poradû porota vynesla

koneãn˘ verdikt. Tfietí nejlep‰í

studentskou osobností roku se

stala Michaela Vernerová z SSO·

Prima, druh˘m nejúspû‰nûj‰ím

studentem byl Zdenûk ·tefani‰in

ze Stfiední ‰koly R˘mafiov a titul

Stfiedo‰kolák roku 2011 si zaslou-

Ïenû odnesla Veronika Wisinská

z SSO· Prima. Spoleãnû s tûmito

studenty byli ocenûni také vítûzo-

vé jazykové soutûÏe a bûÏecko-

dovednostního závodu. Defini-

tivní teãku za soutûÏním marató-

nem udûlala studentská rocko-

vá kapela Gymnázia R˘mafiov

Strange Illusion.

Místostarosta R˘mafiova Jaro-

slav Kala na závûr vyjádfiil pfie-

svûdãení, Ïe by se tato meziná-

rodní studentská akce mohla ko-

nat kaÏdoroãnû, a zástupci zú-

ãastnûn˘ch stfiedních ‰kol jeho

zámûr podpofiili.

Sponzorské dary do jednotliv˘ch

soutûÏí v rámci T˘dne stfiedo‰ko-

lákÛ a oslav 20. v˘roãí zaloÏení

SSO· Prima, s. r. o., vûnovaly

firmy: hotel Excelent, hotel

Slunce, hotel Pradûd, Pátá sta-

vební CZ, a. s., Pipa klempífi-

ství, s. r. o., R˘mafiovská pekárna,

s. r. o., Penzion Mary R˘mafiov,

Amin, spol. s. r. o., Velká ·táhle,

Papírnictví - Jaroslava Háková,

CA&VA, Elektro Josef Berná-

tek, firma Du‰an Îmolík, Kvû-

tináfiství Jarmily La‰tuvkové

a mûsto R˘mafiov. 

JiKo

âesk˘ jazyk je velmi rozmanit˘,

ov‰em nûkteré my‰lenky, trendy

a slova ‰ífiící se ze zahraniãí neu-

mí tak rychle pojmenovat, a po-

kud je pojmenovat umí, nemusí

to zvládnout jednoslovnû. Proto

ãasto zÛstáváme u pÛvodního ci-

zího slova, které se mÛÏe, ale ta-

ké nemusí stát souãástí na‰eho ar-

tikulaãního prostoru. V pfiípadû

nepfiijetí cizího slova se ukáÏe

krása na‰eho jazyka a my si je

prostû poãe‰tíme. Termín well-
ness v ãe‰tinû je‰tû pfiíli‰ nezakot-

vil, proto odborníci „zatím“ do-

poruãují pfiidrÏet se pÛvodního

anglického pravopisu.

Z angliãtiny pfiejaté slovo well-

ness mÛÏe oznaãovat soubor akti-

vit, které vedou k dosaÏení psy-

chické a fyzické kondice, ale také

mÛÏe b˘t pojmem pro odpovída-

jící Ïivotní styl. S touto definicí

ale nejsem osobnû spokojen, pro-

to se zde pokusím pfiiblíÏit vlastní

pfiedstavu. Nerad bych ov‰em zÛ-

stával u tohoto pojmu pouze jako

u slova. Wellness lze totiÏ vnímat

v mnohem ‰ir‰ích souvislostech

a z nûkolika úhlÛ pohledu, tfiebas

jako Ïivotní styl, materiální zá-

kladnu pro aktivity spojené se

zdrav˘m Ïivotním stylem, ale

mÛÏe b˘t chápán i jako moder-

ní „filosofick˘“ smûr, protoÏe

i zdravé my‰lenky mohou navo-

dit pocit ‰tûstí a dobrou mysl.

Nemohu si odpustit zmínit jistou

míru podobnosti s my‰lenkou,

kterou pfiijali uÏ na‰i pfiedchÛdci

v antickém ¤ecku. Jde o tzv. har-

monii tûla a ducha zvanou „kalo-

kagathia“. Má tent˘Ï cíl, a to do-

sáhnout harmonie tûla (kondice)

a ducha (psychiky). Abych to tro-

‰ku zamotal, pfiipojím je‰tû pojem

zdraví, coÏ je jednodu‰e fieãeno

stav aktuální fyzické a du‰evní

pohody, a tento smysl pojmy ka-

lokagathia a wellness také napl-

Àují. Mnohem vût‰í souvislost ale

mÛÏeme spatfiovat v prostfiedcích

vedoucích k navození kalokagat-

hie, které korespondují s pro-

stfiedky wellness.

Slovo „wellness“ je v poslední

dobû skloÀováno ve v‰ech pá-

dech. V obchodech jsou nám na-

bízena wellness m˘dla, wellness

ruãníky, wellness parfémy. ¤ada

spoleãností inzeruje wellness

sluÏby v podobû známûj‰ích fit-

ness center (ty také tvofií základ

wellness klubu).

Co ale wellness vlastnû znamená?

Slovo by se dalo pfiekládat jako

„v‰e pfiíjemné, v‰e dobré, plnû

zdráv“. PouÏijeme-li v˘kladu

Doc. PhDr. Evy Blahu‰ové, CSc.,

je wellness ve skuteãnosti zdrav˘

Ïivotní styl, kter˘ provází novou

vlnu péãe o zdraví. Nejde jiÏ jen

o fyzickou zdatnost, která zde

hraje pouze jednu z rolí, ale

o zdrav˘ zpÛsob Ïivota a z nûho

plynoucí „Ïivotní pohodu“.

V dne‰ní uspûchané dobû nemá

fiada lidí ãas na sebe. Politici ho-

vofií o úsporách na dÛchod.

NemÛÏe b˘t wellness jak˘msi

„zdravotním spofiením do dÛcho-

du“? My‰lenka b˘t dlouho mlád

je lákavá.

DÛleÏité je si uvûdomit, co v‰e je

souãástí wellness. Wellness se

skládá z pozitivního pfiístupu k Ïi-

votu, péãe o fyzickou kondici,

správné v˘Ïivy a udrÏování tûles-

né hmotnosti, péãe o tûlesnou

schránku, tvorby du‰evní rovno-

váhy, ochrany proti stresu. Kolik

z nás se alespoÀ jednou ãástí ne-

zab˘vá?

Dne‰ní doba na nás klade velké

nároky, témûfi kaÏdého trápí bo-

lesti zad a krãní pátefie. Jsme vy-

staveni stresu, kter˘ s sebou nese

dal‰í obtíÏe, jako jsou vysok˘

krevní tlak, bolesti hlavy, ztráta

koncentrace ãi psychické obtíÏe.

Absence pohybu vede k postup-

nému ukládání tuku a zvy‰ování

hmotnosti. Je tedy zapotfiebí zmû-

nit Ïivotní styl a zaãít peãovat

o své zdraví, coÏ nemusí b˘t

zprvu jednoduché.

Wellness je i souãástí lázní, lá-

zeÀsk˘ch pobytÛ a procedur.

V lázních je wellness potfieba brát

jako komerãní záleÏitost a oddûlit

ji od lázeÀské péãe, i kdyÏ existu-

je mezi tûmito smûry pfiímá sou-

vislost a ve vût‰inû lázní je proces

integrovan˘.

UÏ víte, co znamená wellness?

MoÏná pfiesvûdãení, Ïe se ãlo-

vûk sv˘m úsilím mÛÏe propra-

covat k pocitu blaha, prostfied-

nictvím rÛzn˘ch zafiízení, ar-

chitektury, designu, barev, pro-

gramÛ, procedur, balíãkÛ, me-

nu... Wellness prostor je ale

pfiedev‰ím v nás, ve mûstû

i v pfiírodû, pokud nám zaji‰Èuje

proÏitek krásy, klidu a míru. 

Boci
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Aktuálnû z mûsta

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., oznamují:
Ïe 5. listopadu 2011 od 8 hodin bude v místních ãástech Janovice, Jamartice, Ondfiejov a Stránské proveden mobilní svoz nebezpeãného

a objemného odpadu. Ve mûsto R˘mafiovû se mobilní svoz nebezpeãného a objemného odpadu uskuteãní ve dvou etapách podle ulic.

I. etapa - 12. listopadu 2011 od 8.00
II. etapa - 19. listopadu 2011 od 8.00

I. etapa
ulice: Pivovarská, Strálecká, Havlíãkova, Národní, Radniãní, Jungmannova, Máchova, Ml˘nská, Komenského, Husova, nám. Míru, ·kolní

nám., Pfiíkopy, Rudé armády, Opavská (po ulici U Lomu), Bezruãova, U Potoka, ÎiÏkova, Revoluãní, Dukelská, Úvoz, tfi. HrdinÛ, Tomá‰e

Matûjky, Lipová, OkruÏní (po DÛm zdraví), NádraÏní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. kvûtna, Harrachov.

II. etapa
ulice: nám. Svobody, K. âapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny), Pivovarská, 1. máje, Sadová, 

J. Sedláka, Palackého, Podolská, Jelínkova, Sokolovská, J. Fuãíka, K. Schinzela, Nerudova, Hornomûstská, Lidická, Vûtrná a ostatní ulice,

které náleÏí do spádové oblasti.

Nebezpeãn˘m odpadem se rozumí staré lé-

ky, autobaterie, monoãlánky, zbytky fiedidel,

barev, lepidel a rozpou‰tûdel, motorové ole-

je, absorpãní ãinidla a jiné filtraãní materiá-

ly, olejové filtry, záfiivky, teplomûry a jiné

pfiedmûty s obsahem rtuti, chladící zafiízení

obsahující freony, fotochemikálie.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeã-
n˘ch odpadÛ, pfiedají osobnû tyto odpady
pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov,
s. r. o., bûhem mobilního svozu.
Tekuté nebezpeãné odpady nebudou odebí-

rány, tyto lze uloÏit pouze v recyklaãním

dvofie a v odpadovém centru.

Objemn˘m odpadem se pro tyto úãely ro-

zumí takov˘ komunální odpad, kter˘ nelze

pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob

na zbytkov˘ komunální odpad. Jde pfiede-

v‰ím o vyslouÏil˘ nábytek a jeho ãásti, staré

koberce, linolea, televize, praãky, kamna,

bojlery, pneumatiky apod.

Druhotné suroviny lze ukládat do kontej-
nerov˘ch hnízd nebo na recyklaãním dvo-
fie a v odpadovém centru, smûsn˘ komu-
nální odpad do popelnic nebo kontejnerÛ
k tomu urãen˘ch. Ve svozov˘ch dnech bu-

de otevfien recyklaãní dvÛr a odpadové cent-

rum od 8.00 do 13.00 hodin.

ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe souãástí sepa-
raãního systému mûsta R˘mafiova je:
1. recyklaãní dvÛr na Palackého ulici

Po - pá: 9.00 - 16.30, so: 8.00 - 13.00

2. odpadové centrum na ulici 8. kvûtna

Po - pá: 6.00 - 16.30, so: 8.00 - 13.00

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích,
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, je za nepo-
volené ukládání odpadÛ pfied recyklaãním
dvorem i na jin˘ch místech moÏno dle
ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uloÏit po-
kutu do v˘‰e 50 000 Kã.

Odbory MûÚ informují
odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Zrcadla pomohou fiidiãÛm na kfiiÏovatkách
Ke zv˘‰ení bezpeãnosti silniã-

ního provozu zakoupilo mûsto

R˘mafiov dal‰í dvû silniãní 

zrcadla. První zrcadlo bylo 

umístûno pfii v˘jezdu z Krátké 

ulice na ulici J. Fuãíka v Edrovi-

cích. Druhé zrcadlo bylo umístû-

no pfii v˘jezdu z Panské ulice na

silnici III/37010 v Janovicích.

Silniãní zrcadlo na kfiiÏovatce

Revoluãní ulice a tfiídy HrdinÛ

bylo doplnûno o vyhfiívací zafií-

zení proti tvorbû námrazy.

Rada mûsta R˘mafiova usnese-

ním ã. 838/14/11 ze dne 22. 8.

2011 schválila zákaz parkování

nákladních vozidel o celkové

hmotnosti nad 3,5 t v ulicích

a na prostranství mûsta R˘ma-

fiova. Bûhem fiíjna 2011 budou

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

instalovat nové dopravní znaãe-

ní o zákazu parkování náklad-

ních vozidel. Provozovatelé vo-

zidel uveden˘ch kategorií nad

3,5 t budou mít v dobû od 20 do

7 hodin zakázáno stání vozidel

mimo vyhrazená parkovi‰tû. Je

dohodnuta moÏnost hlídaného

parkování tûchto vozidel v areá-

lu b˘valého âSAD za úplatu,

pokud si majitelé vozidel neza-

jistí jiné prostory. Na dodrÏová-

ní dopravního znaãení budou

dohlíÏet orgány Policie âR.

¤idiãi si musí vymûnit fiidiãské prÛkazy
Od 1. 8. 2011 do‰lo platností no-

vely zákona ã. 361/200 Sb., o sil-

niãním provozu, ke zmûnû povin-

né v˘mûny fiidiãsk˘ch prÛkazÛ.

Rozhodující pro v˘mûnu fiidiã-

ského prÛkazu je datum jeho vy-

dání, nikoliv typ fiidiãského prÛ-

kazu. Uplynutím stanovené doby

pro jejich v˘mûnu fiidiãské prÛ-

kazy pozb˘vají platnosti.

Za odbor dopravy a silniãního
hospodáfiství Renata Vysly‰elová
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

PrÛbûh a problémy rekonstrukce Stfiediska volného ãasu
Rekonstrukce SVâ byla dlouho

pfiáním zastupitelÛ a jistû i obãanÛ

mûsta. Budova byla postavena

v akci Z pfied 35 lety technologií

montovan˘ch ocelov˘ch kon-

strukcí sytému KORD, vyrábû-

n˘ch v Jeseníku. PouÏité materiá-

ly, plá‰È budovy a její vybavení

odpovídaly tehdej‰í dobû. Umo-

ÏÀovaly pokud moÏno lacinou,

jednoduchou a rychlou stavbu,

která v‰ak z dne‰ního pohledu ne-

vyhovuje pfiedev‰ím z dÛvodu vy-

uÏití interiéru, tepeln˘ch vlastno-

stí budovy a opotfiebování. 

Projekt rekonstrukce obsahuje

pfiestavbu interiéru smûfiující

k roz‰ífiení spektra vyuÏití budovy

– vznikne v˘uková místnost a zá-

roveÀ kinosál, divadlo, horolezec-

ká stûna, zv˘‰í se poãet kluboven,

bude vymûnûn plá‰È budovy a ok-

na, vzduchotechnika atd. 

Projektové náklady stavby dosáh-

ly v˘‰e 75 274 tis. Kã. Bez moÏ-

nosti získání dotace by byla stav-

ba jednoznaãnû nad finanãní moÏ-

nosti mûsta, tedy nerealizovatel-

ná. Mûsto opakovanû Ïádalo a na-

konec i obdrÏelo dotaci z Regio-

nálního operaãního programu

Moravskoslezsko ve v˘‰i 56 %

ceny, tj. 44 % prostfiedkÛ mûlo u-

hradit z vlastního rozpoãtu. Ve ve-

fiejné soutûÏi, které se zúãastnilo

13 firem, zvítûzila nabídka firmy

SAN JV, s. r. o., ze ·umperku ve

v˘‰i 61 241 tis. Kã, a vznikla tak

úspora 19 % projektové ceny.

O vítûzi soutûÏe a cenû vedli za-

stupitelé dlouhou rozpravu.

Nejvíce byla napadána v˘‰e ce-

ny, zpochybÀována moÏnost za

tuto cenu stavbu realizovat a so-

lidnost dodavatele v tom smyslu,

Ïe si podraÏenou cenu – chybûjí-

cí peníze – vymÛÏe úãtováním

smy‰len˘ch vícenákladÛ. Nako-

nec zastupitelé hlasováním roz-

hodli o pfiidûlení zakázky vítûzi

soutûÏe. 

Vzhledem ke stavu ocelové kon-

strukce (jak byla zji‰tûna v prÛbû-

hu stavby) je nutno konstatovat,

Ïe rekonstrukce byla zahájena do-

slova v hodinû dvanácté. Je otáz-

kou, jak dlouho by tato dÛleÏitá

budova v tomto stavu mohla na-

dále fungovat. Pfiitom je jasné, Ïe

dotaãní titul, ze kterého ãerpáme

dotaci, je minimálnû do roku 2015

posledním.

Dodavatel zahájil stavbu 10. bfiez-

na 2011 a harmonogram stavby

plnil. Stavba je dozorována ze

strany mûsta, kaÏd˘ ãtvrtek se ko-

ná kontrolní den s tím, Ïe v‰ichni

zastupitelé se mohou zúãastnit

a sledovat v˘voj stavby a její pro-

blémy. Byla sepsána pfiesnû speci-

fikovaná smlouva o tom, jak bu-

dou fie‰eny problémy více- a mé-

nûnákladÛ, které na stavbû podob-

ného druhu - rekonstrukci staré

budovy - zákonitû vznikají. Více-

náklady na stavbû také skuteãnû

vznikly a byly charakteru, kter˘

nebyl pfiedmûtem pÛvodního pro-

jektu rekonstrukce a zároveÀ jsme

je nemohli pfiedvídat. 

Nav˘‰ení nákladÛ v Dodatku ã. 1,

kter˘ byl námi odsouhlasen, dosa-

huje v˘‰e 431 tis. Kã. T˘ká se

vy‰‰í v˘mûry bouran˘ch podlah,

kde oproti projektované a v pÛ-

vodní dokumentaci uvádûné

tlou‰Èce 8 cm bylo mnohdy aÏ 

20 cm (204 tis. Kã). Dále pokryje

bourání betonov˘ch konstrukcí

pÛvodnû uvaÏovan˘ch jako pro-

st˘ beton, jeÏ byly ve skuteãnosti

Ïelezobetony (196 tis. Kã). Dále

jde o problémy s v˘tahovou ‰ach-

tou, kde podle pÛvodní dokumen-

tace mûly b˘t základové pasy, ale

po v˘kopech bylo zji‰tûno, Ïe ne-

byly provedeny, a tak se stavba

musela postupnû podbetonovat

(31 tis. Kã).

Dodatek ã. 2 v celkové ãástce 

5 599 tis. Kã má pokr˘t hlavnû 

opravy ocelové konstrukce

KORD, neboÈ podlahové plechy

byly zkorodovány a musí b˘t vy-

mûnûny. Podle pÛvodní dokumen-

tace schází pfiíãná ztuÏidla objek-

tu, ãást svárÛ se musí kompletnû

zrenovovat a celá ocelová kon-

strukce novû natfiít. Tyto práce by-

ly vyspecifikovány odbornou fir-

mou, která na vady vydala posu-

dek a popsala, které ãásti a díly je

nutno zrenovovat (5 205 tis. Kã).

Dal‰í vícepráce zahrnují opravy

obnaÏené armatury prÛvlakÛ v su-

terénu (24 tis. Kã), vyrovnání v˘-

‰ek zmiÀovan˘ch podlah a izolací

proti vodû v tûchto podlahách

(354 tis. Kã) a opravu podlah pod

vyzdívky parapetÛ, kde byly stá-

vající betony totálnû degrado-

vané a musely b˘t nahrazeny beto-

nem nov˘m vãetnû armatury 

(16 tis. Kã).

Poslední doposud známou, ale ná-

mi zatím neuznanou víceprací je

zv˘‰ení v˘mûr v˘kopÛ a následné

betonáÏe vã. nav˘‰ení kvality be-

tonu v patkách suterénu, kde se

projevila spodní voda, a vícepráce

s provedením vrtan˘ch pilot pod

pfiístavbou SVâ. Tyto vícenákla-

dy v ãástce 218 tis. Kã uplatÀuje-

me u dodavatele projektu, firmy

Stavoprojekt ·umperk, s. r. o. 

KaÏd˘ ze jmenovan˘ch pfiípadÛ

byl zevrubnû projednáván za úãas-

ti dodavatele a investora a byl

o nich pofiízen zápis a fotodoku-

mentace, aby bylo nevyvratitelné,

Ïe jde skuteãnû o náklady, které ne-

byly souãástí pÛvodního projektu,

ale nastaly v dÛsledku nepfiedvída-

teln˘ch situací, jeÏ jsou s rekon-

strukcí star˘ch budov vÏdy spoje-

ny. V‰echny jmenované pfiípady

jsou nebo budou pfiedmûtem jedná-

ní rady a zastupitelstva mûsta. 

Nyní jsou odkryty ve‰keré kon-

strukce, podlahy a riziková místa

stavby, a tak pravdûpodobnost v˘-

skytu dal‰ích „pfiekvapení“ a po-

tfieby dodateãn˘ch investic uÏ po-

minuly. 

Mûsto jednalo s poskytovatelem

dotace o moÏnosti jejího nav˘‰e-

ní. Podíl dotace bude nakonec na-

v˘‰en min. o 4.9 mil. Kã. Více-

náklady stavby budou tedy z vel-

ké ãásti pokryty tímto nav˘‰ením

dotací. 

Stavba bude vefiejnosti pfiedána

v bfieznu roku 2013. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Konec analogového vysílání z Pradûdu
V pondûlí 31. fiíjna 2011 konãí analogové

vysílání stanic âT1 a Nova z vysílaãe

Pradûd. V úter˘ 1. listopadu 2011 bude

spu‰tûn 2. multiplex, kter˘ obsahuje vysílá-

ní stanic Nova, Nova Cinema, Prima, Prima

Cool a Barrandov. Tím bude dokonãena di-

gitalizace vysílání z Pradûdu. Pfiíjem tele-

vizních stanic bude moÏn˘ jen pomocí set-

top-boxÛ nebo vestavûn˘m digitálním tune-

rem v novûj‰ích televizních pfiijímaãích.

V‰echny spoleãné televizní antény (spoleã-

né TV rozvody) v R˘mafiovû byly jiÏ zre-

konstruovány a umoÏní bezproblémov˘ pfií-

jem v‰ech digitálních stanic. Problémy mo-

hou b˘t u individuálních antén, kde bude

tfieba místním mûfiením zajistit optimální

návrh anténního systému. 

Jaroslav ¤ezníãek
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Dálkov˘ v˘slech

Vûk: 73 let

Povolání: dÛchodce, dfiíve uãitel

Z·

Záliby: fotografování, informa-

tika, cestování, sport (kolo, bûÏ-

ky, plavání), zahradniãení

Co na vás lidi ‰tve?
Za léta proÏitá ve mûstû a ve ‰kole

snad v‰e, naã si vzpomenete.

ProtoÏe mi lidé nefieknou, ãím je

‰tvu, mohu si myslet, Ïe nic.

Pravda je ale taková, jak fiíká ãín-

ské pfiísloví: „Jen cizíma oãima lze

vidût své nedostatky.“ A tûch mám

jako kaÏd˘ spoustu.

Co je pro vás nejvût‰í odmûna?
Dala by se vyjádfiit citátem A. Ein-

steina: „Pouze Ïivot, kter˘ Ïijeme

pro ostatní, stojí za to.“

Jaká je první vûc, kterou spatfiíte
po probuzení?
ZáleÏí na tom, kde a v jaké posteli

se probudím.

Zavfiete oãi... Kde se objevíte?
Nedá se to fiíct jednoznaãnû.

Podstatné je, kdy oãi zavfiu - usnu-

li u televize anebo v posteli, pak si

to vût‰inou, aÏ oãi otevfiu, nevyba-

vím. Zavfiu-li v‰ak oãi nyní, tak

u mofie v antice pod sopkami (dÛ-

sledek záÏitkÛ z posledního zájez-

du).

Jste „r˘mafiovská du‰e“?
Urãitû ano. V R˘mafiovû jsem se

sice nenarodil, ale po absolvování

V· jsem byl pfiidûlen v roce 1958

na „umístûnku“ vyuãovat na teh-

dej‰í osmiletou stfiední ‰kolu do

R˘mafiova. PfieváÏná ãást mého Ïi-

vota je tedy spojena s tímto místem

a prací pro obyvatele tohoto mûsta,

které mi pfiirostlo k srdci.

Máte v R˘mafiovû svoje oblíbené
místo?
Ne jen jedno. Rád se toulám mûs-

tem a po jeho okolí s fotoaparátem

a na‰el jsem za ta léta spoustu fo-

togenick˘ch míst. Rád pozoruji

mûsto ze stránû u vodojemu, od

kaple V Lipkách, mám rád také

v˘hled na Hrub˘ Jeseník nad vo-

dojemem u edrovického rybníka

a takov˘ch oblíben˘ch míst mám

daleko více.

Co vás dovede rozÏhavit dobûla?
Lidská hloupost. Jak fiíká J. We-

rich: „Nad lidskou blbostí se nedá

zvítûzit. Ale nikdy se nesmí pfiestat

proti ní bojovat.“

Co obdivujete na Ïenách?
„Do melounÛ a Ïen se nevidí,“ fiíká

italské pfiísloví. Je-li v‰ak skloube-

na vnûj‰í a vnitfiní krása, pak obojí.

Jakou kníÏku máte rozeãtenou na
noãním stolku?
Dvû - od Jifiího Karla Stará Ves
a Îìársk˘ Potok v dûjinách
Moravy a z lehãího Ïánru detektiv-

ku od Dicka Francise KfiíÏová pal-
ba.

Víno, Ïeny, zpûv - ãeho byste se
zfiekl?
Jednoznaãnû zpûvu, i víno bych 

oÏelel. VÏdyÈ Ïivot bez Ïen by byl

stra‰nû nudn˘.

Bohumil ·véda

·kolství

V návaznosti na ãesko-polsk˘

projekt „Pfiátelit spolu odmaliã-

ka“, kter˘ úspû‰nû probûhl v loÀ-

ském roce, a pro upevnûní vztahÛ

s polskou M· v Ozimku zrealizo-

valy M· Janovice a M· Jelínkova

3 ve spolupráci s mûstem

R˘mafiov dal‰í projekt, nazvan˘

„Pfiátelíme se spolu“. Probûhl

v leto‰ním roce od ãervna do fiíj-

na. ·lo o tfii spoleãné akce - dvû

v Polsku a jednu v R˘mafiovû.

První dvû akce se uskuteãnily 

18. ãervna a 24. záfií v polském

Ozimku. âeské dûti s rodiãi a pe-

dagogy nav‰tívili nejprve polsk˘

Jurapark v Krasejówû. Cestovali

zde vláãkem v ãase a obeznámili

se se vznikem Ïivota na planetû

a Ïivotem v dobû dinosaurÛ.

O Ïivotû prehistorick˘ch zvífiat

se na „vlastní nebezpeãí“ dozvû-

dûli v 5D kinû. Po prohlídce ob-

rovského dinoparku si dûti i rodi-

ãe odpoãinuli v areálu plném

prÛlezek, lanov˘ch drah a dal‰ích

sportovních aktivit.

Odpoledne pfiipravila polská

‰kolka velice pûkn˘ uvítací pro-

gram. Dûti soutûÏily v rÛzn˘ch

sportovních disciplínách a zapo-

jily se do zábavné show klauna

Îabáka. A protoÏe se v‰e odehrá-

valo v pol‰tinû, bylo zajímavé

pozorovat, jak si polské uãitelky

a ãeské dûti dokáÏí porozumût.

Vzhledem k tomu, Ïe to nebyla

první náv‰tûva v Polsku, bylo

patrné, Ïe se dûti snaÏí pfies jazy-

kovou bariéru navázat kontakt.

Závûr festivalu si dûti uÏily s ha-

siãi a jízdou v hasiãském autû.

Matefiská ‰kola v Ozimku pfii-

pravila také bohaté poho‰tûní.

Tfietí setkání probûhlo 8. - 9. fiíj-

na v R˘mafiovû. O organizaci

a dvoudenní program se postara-

ly M· Janovice a M· Jelínkova

3. Dûti, rodiãe a pedagogové

z R˘mafiova i Ozimku spoleãnû

nav‰tívili obû ‰kolky. M·

Jelínkova poskytla zázemí, M·

Janovice se postarala o finanãní

stránku projektu a spoleãnû 

uspofiádaly víkendov˘ program.

V sobotu po uvítání a slavnost-

ním obûdû nav‰tívili v‰ichni 

úãastníci projektu Pradûdovu ga-

lerii v Jifiíkovû. Následoval bo-

hat˘ zábavn˘ program v tûloc-

viãnû Z· R˘mafiov na Národní

ulici pod vedením pana

Stuchlíka a divadla Zlat˘ klíã.

Program se v‰em velice líbil

a moc se bavili. Zpívalo se, tan-

covalo, pfiekládalo se do pol‰ti-

ny. Veãer dûti skládaly puzzle

a hrály didaktické hry, které byly

nakoupeny v rámci projektu.

V nedûli dopoledne probûhly

kolobûÏkové závody, závody na

odráÏedlech a jiné sportovní

soutûÏe. Akce se musely kvÛli

nestálému poãasí konat v tûloc-

viãnû, nikoho to ale nezaskoãi-

lo a závody se vydafiily.

Vypadalo to jako na olympiádû

- v‰ichni fandili, skandovali,

radovali se, kdyÏ jejich favorit

vyhrál. Ale vyhráli v‰ichni, kdo

pfii‰li, a v‰echny dûti byly od-

mûnûny.

Po závodech, nedûlním obûdû

a rozlouãení odjíÏdûli pol‰tí ná-

v‰tûvníci plni dojmÛ, radosti

a dojetí domÛ. Víme, Ïe se jim

projekt velice líbil a uÏ teì se tû-

‰í na dal‰í spolupráci. V‰ichni

zúãastnûní jistû potvrdí, Ïe tyto

akce jsou organizaãnû velice ná-

roãné, ale stojí zato.

Pfiátelíme se spolu
âesko-polsk˘ projekt financovan˘ z EU

Spolupráce pfiíhraniãních mûst a obcí - M· Janovice, M· Jelínkova 3 a M· v Ozimku

Foto: Marek Bocián
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Chceme podûkovat za vstfiícnost

a ochotu Základní ‰kole R˘ma-

fiov a jejímu vedení za bezplatn˘

dvoudenní pronájem tûlocviãny,

vzornû vybavené, pfiíjemnû vyto-

pené - v‰ichni byli s prostfiedím

nadmíru spokojeni. Dále chceme

podûkovat v‰em, ktefií se na rea-

lizaci projektu jak˘mkoliv zpÛ-

sobem podíleli: mûstu R˘mafiov,

Michalu Hámovi a hotelu Pra-

dûd, Jifiímu Halouzkovi z Pradû-

dovy galerie v Jifiíkovû, paní

Habrové a prodejnû H + H, panu

a paní Synáãkov˘m za prodej

cukrové vaty, Pekárnû R˘mafiov,

fieditelkám obou matefisk˘ch

‰kol Ivû Valové a BoÏenû

Jaro‰ové, stejnû jako jejich peda-

gogÛm a provozním zamûstnan-

cÛm.

Projekt mûl i svou v˘tvarnou

stránku. Dílka polsk˘ch a ães-

k˘ch dûtí byla bezprostfiednû po

projektu vystavena v Galerii

U Stromu poznání v Mûstské

knihovnû R˘mafiov. 

Rodiãe ÏákÛ M·

S babím létem zaãátkem fiíjna

vyvrcholily i podzimní bûÏecké

soutûÏe. Leto‰ní sezóna se vytr-

valcÛm Základní ‰koly R˘mafiov

povedla. âtyfii druÏstva ÏákÛ 

II. stupnû nominovan˘ch po

‰kolním kole se zúãastnila 

okresního finále v pfiespolním

bûhu ve Vrbnû pod Pradûdem.

V bûhu na 2000 metrÛ dokázali

mlad‰í chlapci Radek Sack˘,

Roman Görãi, Zdenûk Adámek,

Martin Urban, Ludûk Huãín

a Michal Motúz vybojovat

stfiíbrnou medaili a Martin

Urban se navíc prosadil indivi-

duálním druh˘m místem. Mlad‰í

dûvãata Lenka Hamplová, Ka-

tefiina Sekaninová, Barbora

StarchoÀová, Natálie Maãudová,

Monika Trvalová a Karolína

·ulková se ve své kategorii

bl˘skla vítûzstvím v závodû na

1500 metrÛ a odmûnou jim byl

postup do krajského kola.

Nutno fiíci, Ïe systém závodÛ

star‰ích ÏákÛ doznal v˘znamnou

zmûnu v podobû slouãení Ïákov-

sk˘ch kategorií 8.-9. roãníkÛ

s 1.-2. roãníkem stfiedních ‰kol.

Îáci základní ‰koly tedy závodí

s o dva aÏ tfii roky star‰ími sou-

pefii.

Na‰e star‰í dûvãata Martina

Ohrádková, Veronika Murínová,

Lenka Machalíãková, Martina

Machaãová a Petra Vopafiilová

vybojovala na nároãné tfiíkilo-

metrové trati druhou pfiíãku.

Sestavu doplÀovala zku‰ená zá-

vodnice Lada Pfiecechtûlová kte-

rá si se startovním ãíslem 1 do-

bûhla mezi jednotlivci pro vyni-

kající první místo. V kategorii

star‰ích chlapcÛ si na pûtikilo-

metrové trati Marek Ry‰ka,

Martin Kováã, Adam Kopsa,

Roman Malík, Pavel Zifãák

a Jan Keclík senzaãnû poradili

s konkurenty ze stfiedních ‰kol

a Marek Ry‰ka systémem start -

cíl doslova odrovnal i soupefie ze

sportovních gymnázií a probûhl

cílovou páskou jako vítûz celého

závodu.

O t˘den pozdûji na‰e mlad‰í dûv-

ãata a star‰í chlapci bojovali

v krajském finále konaném

v Bruntále. Obû druÏstva získala

shodnû bronzovou medaili.

Poãasí sice bylo bûhu mnohem

ménû naklonûno neÏ ve Vrbnû,

o to víc byl jejich v˘kon v nároã-

né konkurenci hodnotn˘. Marek

Ry‰ka, alias Terminátor, potvrdil

vynikající formu a s drtiv˘m ná-

skokem se v bûhu na pût kilomet-

rÛ stal krajsk˘m ‰ampionem a na-

víc miláãkem dívãí ãásti publika.

Individuální vítûzové nezapfieli

poctivou dfiinu v oddílu bûÏecké-

ho lyÏovaní a stejnû jako v‰em

ostatním závodníkÛm jim patfií

dík za v˘bornou reprezentaci

‰koly a mûsta.

K. Toman, Z· R˘mafiov

Pfiespolní bûh 2011

Základní umûlecká ‰kola je ve sv˘ch zahraniãních projektov˘ch ak-

tivitách neúnavná. 

Po loÀském profesním projektu ve Finsku letos zaãal projekt s názvem

„Migrace“, kter˘ je financován z programu Comenius a jehoÏ se kro-

mû ZU· úãastní partnerské ‰koly z Turecka, Rumunska, Itálie, Polska

a Nûmecka. Projekt spoãívá v sérii náv‰tûv ve ‰kolách v‰ech ‰esti ze-

mí. Zhruba jednou za ãtyfii mûsíce se uskuteãní cesta do partnerské

‰koly, kde by mûly b˘t pfiipraveny pfiedná‰ky pro uãitele, program pro

dûti, mûly by se spoleãnû vytváfiet ukázkové vyuãovací hodiny a sa-

mozfiejmû se bude poznávat zemû, v níÏ se setkání organizuje.

První setkání probûhlo nyní v nûmeckém Zusmarshausenu, dále po-

jedou uãitelé v dubnu do Polska, poté v ãervnu do Rumunska, v záfií

do Turecka a v bfieznu do Itálie.

V R˘mafiovû je plánováno setkání poslední. MÛÏeme se tû‰it na to, Ïe

budeme hostit uãitele z pûti dal‰ích evropsk˘ch zemí a Ïe naváÏeme

spolupráci nejenom

s nimi, ale i s jejich stu-

denty. Souãástí náv‰tû-

vy na‰ich partnerÛ bu-

dou koncerty, divadel-

ní a taneãní pfiedstave-

ní, v˘stavy, pfiedná‰ky

a dal‰í aktivity, na nûÏ

r˘mafiovskou vefiejnost

samozfiejmû pozveme. 

Jifií Taufer, 
fieditel ZU· R˘mafiov

ZU· se úãastní 
dal‰ího mezinárodního projektu

Foto: archiv Z· R ˘mafiov
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Kdo byl kdo

Jednou z nejvût‰ích osobností,

jeÏ má rodi‰tû v R˘mafiovû, byl

syn úspû‰ného textilního podni-

katele Maxe Marburga. Rodina

vlastnila v R˘mafiovû dvû továr-

ny, men‰í podnik s osmdesáti za-

mûstnanci byl zaloÏen roku 1862

a jako první zde zaãal vyrábût

hedvábné zboÏí. Roku 1896

k nûmu pfiibyl dal‰í závod se

stovkou zamûstnancÛ, kter˘ se

specializoval na zpracování juty,

v˘robu kobercÛ a pokr˘vek, ten

v‰ak pováleãn˘ úpadek nepfieÏil

a zanikl jiÏ v roce 1919. Na ná-

mûstí v místnostech nynûj‰í lé-

kárny Avion mûli Marburgovi

obchod asi s textilním zboÏím.

Otto se narodil v poãetné rodinû

Maxe Marburga a Adély rozené

Bergové 25. kvûtna 1874. Ma-

minka obdafiená vysokou inteli-

gencí to nemûla jednoduché, pro-

toÏe se na rozdíl od jin˘ch rodin

stejné spoleãenské úrovnû roz-

hodla osobnû vést a vychovávat

v‰ech osm dûtí od jejich prvních

krÛãkÛ. Také Otto od ní získal do-

konal˘ základ k dal‰ímu vzdûlá-

ní; ze svého syna vychovala dob-

rého a humánního ãlovûka.

Otto Marburg byl nadan˘ Ïák

a není divu, Ïe mu matka po 

ukonãení ãtvrté tfiídy niÏ‰ího

gymnázia v Ratibofii zajistila

moÏnost pokraãovat ve studiu ve

vy‰‰ích roãnících skvûlého stfie-

do‰kolského ústavu v Olomouci.

Na zdej‰í vysoké ‰kole stát bo-

huÏel medicínu roku 1874 zru‰il

a zÛstala jen samostatná teolo-

gická fakulta. Rodina tedy zvoli-

la pro syna nejlep‰í, co mohlo

tehdej‰í Rakousko-Uhersko na-

bídnout. Otto se zapsal na medi-

cínské fakultû vynikající vídeÀ-

ské univerzity. Po státních

zkou‰kách, v nichÏ exceloval

„summa cum laude“ (tj. s nej-

vy‰‰í chválou, s vyznamená-

ním), promoval 23. prosince

1899 v poklidném císafiském

mûstû státních úfiedníkÛ, dÛstoj-

níkÛ, umûlcÛ, studentÛ a valãíkÛ.

UÏ v roce 1898, v prÛbûhu po-

sledních dvou semestrÛ studia, si

vybral nadaného medika za své-

ho asistenta dr. Heinrich Ober-

steiner, fieditel VídeÀského neu-

rologického institutu a meziná-

rodnû uznávan˘ patolog, anatom

a psychiatr. Dr. Marburg pak

u nûj setrval pln˘ch devatenáct

let. Talentovaného mladého lé-

kafie vysílal institut pravidelnû

na stáÏe k dal‰ím vynikajícím

odborníkÛm v klinické neurolo-

gii, a tím se roz‰ifioval jeho ob-

zor. Praktikoval na psychiatrické

klinice ve Vídni u jejího fieditele,

neuropatologa rytífie Julia Wag-

nera von Jauregga (+1940), pra-

coval u proslulého neuropatolo-

ga Pierra Marii (+1940) v PafiíÏi

i u neménû v˘znamn˘ch Berlí-

ÀanÛ neurologa Hermanna Op-

penheima (+1919) a vûhlasného

neurofyziologa Hermanna Mun-

ka (+1912). V roce 1905 zaãal

pracovat na vídeÀské univerzitû

jako soukrom˘ docent neurolo-

gie a za pouh˘ch sedm let jej

jmenoval císafi mimofiádn˘m

profesorem.

První svûtová válka krutû zasá-

hla do vûdecké práce, dr. Mar-

burgovi se nevyhnula vojenská

sluÏba v fiadách rakouského

âerveného kfiíÏe. Rozsah utrpení

jej dûsil, ale o to víc pracoval na

uchování Ïivota vojákÛ obou

stran. Jeho obûtavost vysoce 

ocenil císafi Karel I. rytífisk˘m

kfiíÏem Franti‰ka Josefa s meãi

a pozdûji jej dekorovali je‰tû tfie-

mi medailemi za zásluhy. Po ná-

vratu z války, jiÏ se mu podafiilo

pfieÏít, se v roce 1919 graduoval

jako fiádn˘ univerzitní profesor,

coÏ byl na svou dobu postup do-

slova raketov˘ a svûdãí o jeho

uznávan˘ch kvalitách. Stárnoucí

dr. Heinrich Obersteiner, s nímÏ

spolupracoval jiÏ pfied válkou, si

jej nyní vybral za svého nástup-

ce a po jeho odchodu pfievzal

profesor Marburg neurologick˘

institut s funkcí fieditele.

Proslul˘ lékafi a neobyãejnû oblí-

ben˘ vysoko‰kolsk˘ uãitel se dál

plnû vûnoval i sv˘m studentÛm,

ktefií pfiicházeli z fiady evrop-

sk˘ch zemí i zámofií na univerzi-

tu, jeÏ si zachovala vysokou úro-

veÀ i po pádu monarchie. Pfie-

dev‰ím ‰lo o Raku‰any, ale pfii-

pravoval také budoucí neurochi-

rurgy od nás, z Ruska, Dánska,

Belgie, Spojen˘ch státÛ, Itálie

i ¤ecka. Mladí medici naz˘vali

dobrosrdeãného lektora „dûka-

nem uãitelÛ“, nejspí‰ díky inter-

vencím u jeho ménû tolerantních

kolegÛ. Mnoho sv˘ch studentÛ

pfiivedl mezi pfiední praktické

odborníky a dal‰ím dal pevn˘

základ ke startu k nejvy‰‰ím vû-

deck˘m hodnostem. Lze jmeno-

vat vynikající kapacity, jako byl

Eugen Pollak, pozdûji jeho kole-

ga, Ernst Spiegel, Alexandr

Spitzer, Anton Wachselbaum ãi

Georg Koskinas. Uznání a pfiá-

telství získal téÏ u sv˘ch dvaa‰e-

desáti univerzitních kolegÛ, ãas-

to zvuãn˘ch jmen svûtové medi-

cíny. Mezi nimi nutno uvést pfie-

dev‰ím blízkého, tfiebaÏe o gene-

raci star‰ího pfiítele, pfiíborského

rodáka Sigmunda Freuda (1856-

1939), neurologa, psychiatra

a nejznámûj‰ího evropského

psychoanalytika. Patfiil k nim téÏ

zmínûn˘ Pollak, Hans Hoff,

Egon Ranzi ãi Ervín Stránsk˘

s mnoha dal‰ími. Roku 1927 se

sblíÏil se znám˘m americk˘m

vûdcem dr. Bernardem Sachsem,

kdyÏ se rozhodli uspofiádat 1. me-

zinárodní kongres neurologÛ,

kter˘ se pak se‰el za obrovského

zájmu odborníkÛ roku 1931

v Bernu. Po velkém ohlasu

u svûtov˘ch neurologÛ se pak

Otto Marburg: Vûdec, kter˘ nevyhovoval rasov˘m zákonÛm

Prof. MUDr. Otto Marburg
MarburgÛv americk˘ pfiítel a vû-
dec dr. Bernard Sachs

Pohlednice R˘mafiova vydaná Maxem Marburgem (kol. 1900),
MarburgÛv lnáfisk˘ podnik a rodinn˘ dÛm, MarburgÛv obchod a pod-
niková expedice na hlavním námûstí (nyní lékárna Avion)

Poslední Marburgovo pÛsobi‰tû, Columbia University na Manhatta-
nu v New Yorku Foto: archiv Jifiího Karla

-19-2011  2.11.2011 16:24  Stránka 10



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2011

11

pravidelnû konaly dal‰í úspû‰né

kongresy v Lond˘nû, Kodani,

PafiíÏi, Lisabonu a Bruselu. Ro-

ku 1934 zemfiel v R˘mafiovû

OttÛv otec Max Marburg.

Po pádu monarchie panoval ve

zbytkovém autoritáfiském Ra-

kousku jen relativní klid, ale do-

stateãn˘, aby se univerzitní lekto-

fii opût zabrali do své práce, 

aniÏ by vnímali odlehlou oblast

politiky. Neznepokojovala je ku-

podivu ani snaha státu opfiít se

o Mussoliniho Itálii ãi od roku

1926 rÛst nacistického hnutí a ra-

sismu, jenÏ zatím mnoho pfiízniv-

cÛ nezískal. Poprvé asi otevfieli

oãi aÏ po vraÏdû kancléfie

Dolfusse pfii puãi v ãervenci 1934,

za nímÏ stálo nacistické Nûmec-

ko. Adolf Hitler uÏ neskr˘val tou-

hu po území Schuschnigovy re-

publiky. Nûmeck˘ kancléfi získá-

val stále víc stoupencÛ a sílily

protiÏidovské útoky a strach.

Zásadov˘ profesor Otto Marburg

se ráznû odmítl ztotoÏnit se zrÛd-

n˘m fanatismem. Do poslední

chvíle stateãnû odolával protiÏi-

dovsk˘m projevÛm jiÏ nadosah

nacistického reÏimu. Teprve na

poslední chvíli, v dobû nejvy‰‰í-

ho ohroÏení, se podafiilo neprak-

tickému vûdci opustit poãátkem

roku 1938 zcela bez prostfiedkÛ

Rakousko, první obûÈ Hitlerovy

rozpínavosti, a zachránit si hol˘

Ïivot v Británii. Na spoleãném

dramatickém útûku se podílel

v˘znamn˘ neurolog a psychiatr

Josef Gerstmann (1887-1969).

V Anglii se Otto Marburg ani

Gerstmann se svou Ïenou

Martou dlouho nezdrÏeli a na

poãátku léta spoleãnû opustili

zemi na lodi Cunardovy spoleã-

nosti White star liner. Zámofisk˘

parník Aquitania vyplul ze Sout-

hamptonu a 14. ãervna 1938 pfii-

stál na americké pevninû.

Po záboru pohraniãí âeskoslo-

venska Velkonûmeckou fií‰í v fiíj-

nu 1938 zaãala nesmírná tragédie

rodiny Marburgov˘ch. Po mûsí-

cích hrÛzy z antisemitsk˘ch záko-

nÛ, ‰ílen˘ch zákazÛ, oÏebraãování

a s Davidovou hvûzdou na prsou

odvleklo gestapo bezbrannou

matku i sourozence do sbûrn˘ch

táborÛ a odtud do koncentraãních.

Osamûlé matce se stal osudn˘m

Terezín. NepfieÏila roku 1942 epi-

demii zpÛsobenou hladem a ka-

tastrofálními hygienick˘mi pod-

mínkami ve stísnûném prostfiedí.

Ve stejné dobû zde spolu s dal‰ími

16 tisíci obûÈmi ztratila Ïivot

i Ester Adolfina, sestra Sigmunda

Freuda. Jedna z Marburgov˘ch

sester, jíÏ se podafiilo peklo kon-

centrákÛ zázrakem pfieÏít, nav‰tí-

vila R˘mafiov brzy po válce a zdû-

sila se, kdyÏ potkala âecha, kter˘

asistoval na brnûnském gestapu

pfii jejím v˘slechu. Z obav, Ïe by

nepfieÏila soudní líãení, neboÈ by

si musela znovu vybavit nejstra‰-

livûj‰í okamÏiky Ïivota i dûsivou

smrt matky a sourozencÛ, odmítla

svûdectví. Mnozí lidé, ktefií pfieÏi-

li holocaust, peklo nacistick˘ch ãi

komunistick˘ch lágrÛ, nechtûjí

dodnes vzpomínat a mluvit

o svém traumatu. Je tfieba je po-

chopit a s úctou i porozumûním

respektovat.

Marburgovi kolegové z univerzity,

ktefií odmítali uvûfiit, Ïe se mohou

pfiíslu‰níci kulturního evropského

národa dopustit tak neuvûfiiteln˘ch

zvûrstev, a cítili se chránûni sv˘m

postavením, nakonec ztratili Ïivot

v nacistick˘ch lágrech. Zahynul

internista Ismar Boas, gynekolog

Oskar Frankl, dermatolog Gabor

Nobl i pediatr Wilhelm Knopfel-

macher. Dlouhá léta internovali

odborníka na léãbu rakoviny

Ferdinanda Blumenthala. Farma-

kologa Otto Loewyho, nositele

Nobelovy ceny (1936 se sirem

Henry Dalem), po anschlusu za-

tkli s obûma syny, ale na‰tûstí pro-

pustili, kdyÏ se vzdali ve prospûch

Nûmecka ve‰kerého majetku.

Zdafiilo se mu pak emigrovat do

Belgie a pozdûji do USA, kde

zemfiel jako profesor newyorské

univerzity roku 1961. Uvûznûn

byl i Egon Ranzi. Na‰li se v‰ak ti,

ktefií pomáhali nacistÛm provést

„oãistu“ na univerzitû. Zrádci

a zbabûlci jsou v‰ude. V̆ sledkem

byli dal‰í exulanti a vûzÀové.

Po pfiíjezdu do USA se profesora

Marburga s radostí ujal jeho sta-

r˘ pfiítel dr. Bernard Sachs

(+1944) a pomohl mu s adaptací

na nov˘ a velmi podnûtn˘ akade-

mick˘ svût. Otto Marburg se 

usadil v New Yorku. Nedlouho

pracoval v laboratofii nemocnice

Mount Sinai na Sachsovû praco-

vi‰ti a poté získal místo profeso-

ra neurologie na proslulé Co-

lumbijské univerzitû. Zab˘val se

v˘zkumy epilepsie a mezní roz-

trou‰ené sklerózy, jiÏ vûda naz˘-

vá Marburg multiple sclerosis.

Do Evropy se po trpk˘ch zku‰e-

nostech uÏ nevrátil a zem-

fiel pfiedãasnû na Manhattanu 

13. ãervna 1948. Jeho práce se

dodnes citují a statû, jeÏ napsal,

patfií do zlatého fondu svûtového

lékafiství. Mgr. Jifií Karel
(F. Tutsch: Römerstadt und das
Römerstadter Ländchen, 1964;
Wiener klinische Wochensrift,
Professor Otto Marburg, univer-
sal neurologist and the „dean of
teachers“, VídeÀ 2008 ad. Brain;
Judith Bauer-Merinsky: Die
Auswirkungen der Anexion Öste-
reiches durch das Deutsche Reich
auf die medizinische Fakultät der
Universität Wien im Jahre 1938,
Wien 1980)

Co je tfieba zaznamenat - sborník k 75. narozeninám Jifiího Karla
Knihu jako dar k narozeninám si lidé
dávají celkem bûÏnû. Ta, kterou do-
stal ke svému Ïivotnímu jubileu his-
torik a nûkdej‰í pedagog Mgr. Jifií
Karel od sv˘ch mlad˘ch následovní-
kÛ, pfiátel a pfiíznivcÛ, je ale docela
zvlá‰tní. Byla mu totiÏ „u‰ita“ pfiímo
na míru.
V sobotu 8. fiíjna se v Muzikant-

ské ãajovnû konala malá oslava

pro dva oslavence. K pûtasedm-

desátinám blahopfiáli Jifiímu

Karlovi jeho pfiátelé i Ïáci a sou-

ãasnû se vítalo na svût jedno

„novorozenû“. Kfitil se sborník

s názvem Co je tfieba zazname-
nat, kter˘ vnikl právû k pfiíleÏi-

tosti narozenin Jifiího Karla.

My‰lenka uspofiádat a vydat

sborník vûnovan˘ Jifiímu Karlo-

vi se zrodil v hlavách bratrÛ

Jakuba a Viktora Pohankov˘ch.

„Nápad, Ïe by bylo vhodno panu
Karlovi nûco ‘nadûlit’ k jeho blí-

Ïícímu se Ïivotnímu jubileu, jsem
v hlavû nosil jiÏ pfied rokem, jed-
noho dne jsem se se sv˘m zámû-
rem svûfiil Viktorovi, kter˘ nejen-
Ïe nad‰enû souhlasil, ale navrhl,
Ïe by to mohl b˘t tisk nûjak˘ch
sebran˘ch pfiíspûvkÛ,“ popisuje

Jakub Pohanka. S Jifiím Karlem

se osobnû seznámil bûhem své

praxe v r˘mafiovském muzeu.

UÏ tehdy v nûm jeho osobnost

i to, jak zvládal sloÏitou situaci

poté, co se muzeum ocitlo do-

ãasnû bez fieditele, probudily po-

tfiebu nûjak˘m zpÛsobem vefiej-

nû ocenit jeho tvorbu i Ïivotní

postoje.

PÛvodním zámûrem bratrÛ Po-

hankov˘ch bylo vytvofiit samiz-

datov˘ sborník s pfiíspûvky lidí,

ktefií si stejnû jako oni cení zá-

sluh Jifiího Karla a mají vztah

k R˘mafiovu ãi k historii a arche-

ologii. O spolupráci na pfiípravû

knihy poÏádali bohemistu Vla-

dimíra Stanzela. „Pana Karla si
hluboce váÏím jako ãlovûka, uãi-
tele a odborníka. Mám za to, Ïe
jeho v˘znam pro mûsto je zatím

nedocenûn. V akademick˘ch kru-
zích b˘vá bûÏné pfiipomínat Ïi-
votní jubilea v˘znaãn˘ch osob-
ností formou sborníku, proto mû
my‰lenka sestavení jednoho ta-
kového k 75. v˘roãí narození
Jifiího Karla nadchla - jako moÏ-
nost splátky dluhu, kter˘ vÛãi nû-
mu pociÈuji. Vûfiil jsem také, Ïe
mu udûlá radost, a trochu jsem
se stydûl za to, Ïe mû nenapadlo
uspofiádat podobn˘ sborník dfiív,
mohlo tak jít uÏ o ãtvrté pokra-
ãování,“ vysvûtluje Vladimír

Stanzel, díky nûmuÏ se okruh

pfiispûvatelÛ chystané antologie

je‰tû roz‰ífiil.

Textovou náplÀ útlé kníÏky tvofií

pfiibliÏnû desítka studií z oblasti

historie, archeologie, ale i lite-

rární historie ãi logiky, jejichÏ

tvÛrci patfií z velké ãásti k nej-

mlad‰í badatelské generaci.

Pokraãovatelé, ãi chcete-li Ïáci,

Jifiího Karla ve sv˘ch pfiíspûv-

cích prezentují aktuální pohled

na nejrÛznûj‰í témata, napfi. na

Slovenské národní povstání

(Lubomír Hlavienka) ãi dobové
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reprezentace pfiíbûhu bratrÛ Ma-

‰ínÛ (Josef ·véda). Nûktefií autofii

se zab˘vají tématy regionální his-

torie, nûkdy pfiímo spjat˘mi s ob-

lastí zájmu Jifiího Karla (medailon

Franti‰ka hrabûte Harracha od

Tomá‰e Hartmana ãi zamy‰lení

Viktora Pohanky nad Karlovou

monografií Pfiíbûh lesÛ a lidí

R˘mafiovska). Sborník obsahuje

samozfiejmû i Ïivotopis jubilanta

a v˘bûrovou bibliografii jeho od-

born˘ch textÛ. Jeden z nich, kter˘

vznikl za spoluautorství Jifiího

Karla s Vladimírem Go‰em jako

v˘stup archeologického prÛzku-

mu u janovického zámku, je také

souãástí sborníku.

Antologie má v‰ak vedle textové

roviny i pozoruhodnou stránku vi-

zuální. Jejím tvÛrcem a iniciáto-

rem je v˘tvarník Roman Karel.

„Roman dal sv˘m zbûsil˘m tvofii-
v˘m duchem a rozkroãením mezi
mnoha zájmy celému projektu
úplnû jinou dimenzi,“ komentují

bratfii Pohankové rozrÛstání sbor-

níku z pÛvodnû zam˘‰leného sa-

mizdatového spisku do koneãné

podoby. Té vtiskla skuteãnû repre-

zentativní ráz úãast celé fiady v˘-

tvarníkÛ, fotografÛ, ale i básníkÛ

a muzikantÛ, pro nûÏ je R˘mafiov

stál˘m ãi alespoÀ pfiíleÏitostn˘m

pÛsobi‰tûm. Do sborníku pfiispûly

osobnosti, jako Jindfiich ·treit,

Petr Vá‰a, Pavel Zajíãek, Vladi-

mír a Miroslav Václavkové, man-

Ïelé AneÏka a Miroslav Kovalovi,

David Cajthaml, ·árka Lupeãko-

vá, ale také ‰irok˘ okruh ãlenÛ

v˘tvarného sdruÏení Octopus, jeÏ

si letos pfiipomíná 20 let od svého

zaloÏení. Bonusem zvlá‰tních tis-

kÛ sborníku je audiodokument

Jifiího Slaviãínského o na‰em kra-

ji, takÏe sborník lze vnímat nejen

oãima, ale i u‰ima.

Jifií Karel, kter˘ spoleãnû se sv˘m

dlouholet˘m pfiítelem Ottou Spit-

zerem kníÏku v sobotu kfitil, pfiijal

tento zvlá‰tní dárek s typickou po-

korou: „Samozfiejmû Ïe uznání od
lidí, kter˘ch si váÏím, je nesmírnû
milé a ohromnû mû tû‰í. Mám vel-
kou radost z toho, kolik lidí z na-
‰eho okruhu, b˘val˘ch ÏákÛ ãi
mlad˘ch nadan˘ch studentÛ, s ni-
miÏ jsem se vÏdy rád st˘kal, se ne-
chalo unést tak krásnou disciplí-
nou, jako je historia magistra.
Sborník má úroveÀ, za niÏ by se
nemusela stydût podstatnû vût‰í
mûsta a v˘znamné instituce. Jen si
myslím, Ïe mou úlohu tvÛrci sbor-
níku znaãnû pfiecenili. Koneãnû

pracuji jen proto, Ïe si myslím, Ïe
je nutné, aby lidé vûdûli o nûco ví-
ce pravdy a nepodlehli ‰kolomet-
skému zev‰eobecnûní.“
Je tfieba dodat, Ïe dokladem dlou-

holetého pÛsobení Jifiího Karla

v oblasti regionální i ‰ífie pojaté

historie jsou dvû nedávno vydané

monografie (Pfiíbûh lesÛ a lidí
R˘mafiovska a Stará Ves a Îìár-
sk˘ Potok v dûjinách Moravy),

které by vbrzku mûlo následovat

dal‰í velké dílo. Jifií Karel pfiipra-

vuje kompletní pfiehled historie

mûsta R˘mafiova, kter˘ by mûl

kniÏnû vyjít pfiibliÏnû za rok.

Jednou z podmínek pro vydání

dlouho oãekávané a potfiebné pub-

likace bude podpora sponzorÛ.

Bez nich by ostatnû nemohl vyjít

ani sborník Co je tfieba zazname-
nat. Na jeho vydání pfiispûli tito

sponzofii, aÈ jako zástupci firem,

nebo jako jednotlivci: Pavel Ca-

lábek, Ladislav ·ín, Jifií Ondrák,

Alfred Heinisch, Dalibor Kamen-

sk˘, Milo‰ Bednáfi, Vlastislav

Durman, Petr Köhler, Irena Tyl-

‰arová, Martin âermák, Michal

Ihnát a Jan El‰ík, Radim Vinklá-

rek, Ivan Seifert a Rostislav

Mezihorák. Sborník vy‰el v ná-

kladu 250 kusÛ a je k dostání

v knihkupectví U Radnice. ZN

Podûkování
Vfiele dûkuji v‰em, s nimiÏ jsem mûl tu ãest se setkat v ãajovnû, do níÏ jsem byl nevûda vylákán sv˘mi blízk˘mi pfiáteli, ktefií posezení zpÛ-

sobili. Jsem hluboce potû‰en a dojat pfiízní sv˘ch chytr˘ch, vzdûlan˘ch, spolehliv˘ch a dobr˘ch kamarádÛ: mlad˘ch kolegÛ a kolegyÀ, muzi-

kantÛ, kum‰t˘fiÛ s dal‰ími a tûch, s nimiÏ jsme si léta zlid‰Èovali Ïivot. Sborník ví, Ïe se nem˘lím. Jen ãervík hlodá, zda jsem si to zaslouÏil.

Dûkuji ze srdce, pfiátelé! Jifií Karel

Úsmûvnû

Sto lidí, sto chutí
¤ízek s r˘Ïí, fiízek se zelím a kne-

dlíkem, tlaãenka se zákuskem,

bramborák posypan˘ cukrem

a skofiicí, polévka s buchtou, husa

se ‰vestkov˘mi knedlíky, bu-

chtiãky se ‰odó s chlebem nebo

vekou, a tak bychom mohli po-

kraãovat ve v˘ãtu zajímav˘ch

kombinací nejrÛznûj‰ích pokrmÛ.

Proã ne, kdyÏ ti to chutná. Beze

slova jsem zírala na svou zná-

mou, která s chutí slupla kostku

masoxu s rohlíkem, taky si spra-

vila chuÈ zlatavou jí‰kou (ãti zás-

maÏkou), nebylo jí málo, a tak do

polévky musela smaÏit podruhé.

Její muÏ pojídá cibuli, jako by

chroupal jablko, a papriky jako

Ïiletky mizí v jeho zaÏívacím

traktoru (ãti traktu) jedna za dru-

hou. A tváfií se blaÏenû. Polévka,

v té musí stát lÏíce. UÏ se napil

i rozpu‰tûného másla. Kávu pije

ná‰ gurmán zásadnû s rumem.

Káva povzbuzuje, alkohol utlu-

muje, tak se to v nûm popere, ale

je spokojen˘.

Dostal se mi k pfieãtení ãlánek

„U stolu prezidenta Masaryka“.

Pamûtníci vzpomínají, Ïe prezi-

dent mûl velkou úctu k chlebu,

byl ctitelem bylinn˘ch ãajÛ, bílou

kávu s naláman˘m rohlíkem po-

vaÏoval za svou nejoblíbenûj‰í

veãefii. Heslem jeho maminky

bylo: Vafiit s láskou. I ta nejoby-

ãejnûj‰í jídla. To byly ‰kubánky,

krupicová ka‰e, ‰vestkové kne-

dlíky s mákem, houbová omáãka,

polévky bez v˘jimky. Málokdo

ví, Ïe TGM byl jedním z prvních

u nás, kdo snídal ovesnou ka‰i.

Tento zvyk patrnû pfievzal od své

americké manÏelky Charlotty.

Pr˘ byl pfiísn˘m abstinentem a pfii

oficiálních pfiípitcích si nechal

nalít ‰ampaÀské, ale jen smoãil

rty. O Vánocích b˘valo v Lánech

na stole cukroví podle receptu je-

ho maminky. Jídla ãeské a mo-

ravské kuchynû byla upfiednost-

Àována i pfii slavnostních tabu-

lích. Jedinou slabÛstkou pana

prezidenta byla spafiovaná ãerná

káva se smetanou. Kafíãek za den

vypil dost. A jedna z my‰lenek

TGM: „Vzdûlan˘ ãlovûk by ne-
mûl jíst a pít pfies míru a proti ro-
zumu.“
Co dodat závûrem? âlovûk urãitû

nechce trpût hlady jako vlk, ale

ãasto trpí jako pohádkov˘ vlk od

Karkulky pfiejezením. Ná‰ Ïalu-

dek je sloÏitá chemická továrna,

která potravu zpracovává, není to

skládka.

P.S.: Kdo nemá radost z jídla, ne-

má radost ze Ïivota. Si
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Ze stfiechy
ukradl dvû okna

Nemilé pfiekvapení ãekalo na

majitele chaty ve Stfiíbrn˘ch

Horách. Nûkdy bûhem záfií vyle-

zl na stfiechu jeho chaty zlodûj

a demontoval a odcizil mu dvû

dfievûná stfie‰ní okna. ZpÛsobená

‰koda ãiní 25 tisíc Kã.

Dopoledne nad˘chal
pfies 1,6 promile

V pondûlí 3. fiíjna sdûlili poli-

cisté 40letému muÏi podezfiení

z pfieãinu ohroÏení pod vlivem

návykové látky. V sobotu 1. fiíjna

dopoledne byl kontrolován poli-

cejní hlídkou pfii jízdû Horno-

mûstskou ulicí v R˘mafiovû.

Policisté mu namûfiili nejprve

1,33, následnû 1,57 a pak 1,66

promile alkoholu v dechu.

OkamÏitû mu zadrÏeli fiidiãsk˘

prÛkaz.

Lákalo ho rádio
Kus betonu pouÏil v noci 

z 30. záfií na 1. fiíjna na rozbití

okna neznám˘ pachatel, aby se

dostal do vozidla zaparkovaného

na Bartákovû ulici v R˘mafiovû.

Z pfiístrojové desky odcizil auto-

rádio a zpÛsobil celkovou ‰kodu

za 8 tisíc Kã.

Z auta vzal penûÏenku
Auto se vyplatí zamykat. V úter˘

4. fiíjna vnikl zlodûj do kabiny

neuzamãeného vozidla, stojícího

u rozestavûného rodinného do-

mu na ulici U hfii‰tû v Bfiidliãné.

Ze zásuvky odcizil penûÏenku

s finanãní hotovostí 3 300 Kã,

doklady a platebními kartami.

Majiteli vznikla ‰koda pfies 4 ti-

síce Kã.

Srazila se
s pfiedjíÏdûn˘m autem

V pátek 7. fiíjna do‰lo mezi

Malou ·táhlí a R˘mafiovem ke

stfietu dvou vozidel. 52letá fii-

diãka zfiejmû pfiehlédla znamení

o zmûnû smûru jízdy, které mûl

dávat 31let˘ fiidiã nákladního

vozidla, a zaãala ho pfiedjíÏdût.

Pfii ‰etfiení nehody fiidiãka poli-

cistÛm tvrdila, Ïe fiidiã náklad-

ního vozidla znamení o zmûnû

smûru jízdy nedal, a protoÏe jel

pomalu, chtûla ho pfiedjet.

¤idiã naopak tvrdil, Ïe zmûnu

smûru signalizoval vãas a v do-

stateãné vzdálenosti. Míru za-

vinûní nyní ‰etfií dopravní poli-

cisté. ZpÛsobená ‰koda ãiní 

135 tisíc Kã.

·el krást do fieznictví
V noci z 8. na 9. fiíjna se vloupal

zlodûj do fieznictví na námûstí

Míru v R˘mafiovû. Prodejnu pro-

hledal a odcizil rÛzné potraviny,

cukrovinky a alkohol. Sv˘m jed-

náním majiteli zpÛsobil ‰kodu za

více neÏ 5 tisíc Kã.

Seznamovala se pfies internet a lákala z muÏÛ peníze
Podvedeni byli nejménû ãtyfii muÏi, ktefií se v prÛ-
bûhu roku 2010 seznámili na inzerát s Ïenou
z Bruntálu. Ta od nich pod záminkou tíÏivé finanãní
situace získala pfies 88 tisíc Kã.
Oznámení o podvodném jednání policisté

pfiijali na zaãátku leto‰ního roku nejprve od

jednoho z po‰kozen˘ch a následn˘m vlast-

ním ‰etfiením zjistili dal‰í tfii muÏe, na kte-

r˘ch se mûla Ïena obohatit, dal‰í podezfiení

z pokusu o podvod se provûfiuje.

Kriminalisté odhalili, Ïe podvodnicí je 41letá

Ïena z Bruntálu. Prostfiednictvím inzerátu na

internetu, v teletextov˘ch inzercích a také

v ti‰tûn˘ch médiích se seznámila s po‰kozen˘-

mi muÏi z rÛzn˘ch míst âR. Pfiedstavila se jim

pod smy‰len˘m jménem Jana Bartáková nebo

Jana Procházková. Na osobní schÛzky s muÏi

mûla obvinûná chodit vÏdy v pfiítomnosti své-

ho nezletilého syna. Setkání probíhala

v Bruntále, nejãastûji na parkovi‰ti u obchod-

ních domÛ. Následovalo také posezení v res-

tauraãních zafiízeních. ZájemcÛm o seznámení

mûla uvádût, Ïe pracuje jako zdravotní sestra

v nemocnici. âasto jiÏ na první osobní schÛz-

ce muÏÛm sdûlila, Ïe je v tíÏivé finanãní situa-

ci a potfiebuje peníze, protoÏe musí uhradit

‰kodu na zdravotnickém pfiístroji, kter˘ mûla

v zamûstnání po‰kodit. PouÏívat mûla v‰ak

i dal‰í fiktivní záminky. Tímto zpÛsobem mûla

od po‰kozen˘ch vylákat celkem pfies 88 tisíc

Kã s pfiíslibem, Ïe zapÛjãené peníze vrátí, coÏ

dosud neuãinila. Je nezamûstnaná a pobírá

pouze sociální dávky. Obvinûná pfiipou‰tí, Ïe

si podala inzerát, s muÏi se setkala, ale odmítá,

Ïe od nich pfiijala peníze. Hrozí jí trest odnûtí

svobody aÏ do v˘‰e pûti let.

V souvislosti s tímto pfiípadem policie ne-
vyluãuje, Ïe podveden˘ch mÛÏe b˘t mno-
hem více, a proto Ïádá pfiípadné po‰koze-
né ãi svûdky, aby kontaktovali pfiímo poli-
cisty z bruntálské kriminální sluÏby a vy-
‰etfiování na tel. ãísle 974 731 321, které-
koliv obvodní oddûlení nebo zavolali na
linku 158. Z podkladÛ

komisafiky por. Bc. Pavly Tu‰kové

V nedûlí 16. fiíjna havarovala mezi Jifiíkovem a KnûÏpolem fii-

diãka za volantem seatu. V zatáãce zfiejmû dostala ve vy‰‰í rych-

losti smyk a pfiejela za okraj vozovky nejdfiíve do levého a pak

je‰tû do pravého pfiíkopu, kde se pfievrátila pfies stfiechu zpût na

kola. Pfii nehodû utrpûla lehké zranûní a byla pfievezena do ne-

mocnice. Dechová zkou‰ka, která u ní byla kvÛli o‰etfiení prove-

dena s dvouhodinov˘m zpoÏdûním, namûfiila hodnotu 0,12 a po

pár minutách 0,10 promile. ZpÛsobená ‰koda ãiní 20 tisíc Kã.

Dostala smyk Zajímavosti z pfiírody

Na‰e s˘korky
V tomto ãlánku bych se chtûl zmínit o na‰ich nejznámûj‰ích ptácích,

kter˘mi s˘korky urãitû jsou. VÏdyÈ kaÏdé dítû s˘korku pozná. Ale ne

kaÏd˘ asi ví, kolik druhÛ rozliãn˘ch jmen u nás mÛÏeme potkat.

S˘kory patfií mezi pûvce ãeledi s˘korovit˘ch a v‰echny na‰e druhy,

kter˘ch je celkem sedm, jsou stálé, tzn. Ïe jsou u nás i pfies zimu.

Nejvût‰ím a asi nejznámûj‰ím druhem je s˘kora koÀadra. Tento druh

mÛÏeme v zimû nejãastûji zahlédnout na krmítku. Dal‰ím ãast˘m ná-

v‰tûvníkem na krmítku je modfiinka, men‰í s˘korka s azurovû modrou

hlavou. V jehliãnat˘ch lesích vy‰‰ích poloh mÛÏeme zaslechnout hlas

s˘kory uhelníãka, která vypadá jako zmen‰ená koÀadra. Pak jsou dva

velmi podobné druhy s ãernou hlaviãkou. S˘kora babka ji má lesklou

a s˘kora luÏní matnou. Dal‰í rozdíl je v tom, Ïe na krmítko pfiilétá jen

babka. Na‰ím nejkrásnûj‰ím druhem je pak parukáfika, která Ïije v jeh-

liãnat˘ch lesích a na hlavû má krásnou chocholku. Posledním a nej-

vzácnûj‰í druhem je s˘kora azurová, která se k nám jen obãas zatoulá

ze seversk˘ch zemí a jako jediná má bílou hlavu. Mezi s˘kory se ne-

pfiímo fiadí je‰tû mlynafiík dlouhoocas˘, velmi drobn˘ ptáãek s dlou-

h˘m ocasem, kter˘ se vÏdy pohybuje v poãetnûj‰í hejnu.

V‰echny druhy s˘kor se Ïiví hmyzem, jeho larvami a v zimû rÛzn˘-

mi semeny a v‰echny hnízdí pouze v dutinách nebo námi vyroben˘ch

budkách. Miroslav Glacner
Foto: PâR Bruntál
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: KdyÏ se setkají kritici, mluví o barvách a kompozici.

KdyÏ se setkají malífii, baví se o tom, kde se dá koupit

nejlevnûj‰í terpent˘n. Pablo Picasso

Známá i neznámá v˘roãí
22. 10. 1811 nar. Ferenc Liszt, maìarsk˘ skladatel, klavírista a diri-

gent (zemfi. 31. 7. 1886) - 200. v˘roãí narození

22. 10. 1906 zemfi. Paul Cézanne, francouzsk˘ malífi (nar. 19. 1.

1839) - 105. v˘roãí úmrtí

23. 10. 1946 zemfi. Ernest Thompson Seton, kanadsk˘ spisovatel

a pfiírodovûdec (nar. 14. 8. 1860) - 65. v˘roãí úmrtí

24. 10. Den Organizace spojen˘ch národÛ (OSN), v˘roãí
vstupu Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945

24. 10. 1601 zemfi. Tycho Brahe, dánsk˘ astronom a básník (nar. 

14. 12. 1546) - 410. v˘roãí úmrtí

25. 10. 1861 nar. JoÏa Uprka, malífi a grafik (zemfi. 12. 1. 1940) 

- 150. v˘roãí narození

25. 10. 1881 nar. Pablo Picasso, ‰panûlsk˘ malífi, grafik a sochafi

(zemfi. 8. 4. 1973) - 130. v˘roãí narození

25. 10. 1976 zemfi. Franti‰ek Kfielina, prozaik (nar. 26. 7. 1903) 

- 35. v˘roãí úmrtí

25. 10. 1976 zemfi. Raymond Queneau, francouzsk˘ prozaik (nar.

21. 2. 1903) - 35. v˘roãí úmrtí

28. 10. Státní svátek âR - Den vzniku samostatného ãesko-
slovenského státu v roce 1918

28. 10. 1466 nar. Erasmus Desiderius Rotterdamsk˘, nizozemsk˘

humanistick˘ myslitel (zemfi. 12. 7. 1536) - 545. v˘r. nar.

29. 10. 1911 zemfi. Joseph Pulitzer, americk˘ novináfi a vydavatel,

zakladatel nadace na podporu amerického umûní, litera-

tury a Ïurnalistiky (nar. 10. 4. 1847) - 100. v˘roãí úmrtí

30. 10. 1871 nar. Paul Valéry, francouzsk˘ básník a esejista (zemfi.

20. 7. 1945) - 140. v˘roãí narození

31. 10. Den UNICEF
31. 10. 1821 nar. Karel Havlíãek Borovsk˘, básník a Ïurnalista

(zemfi. 29. 7. 1856) - 190. v˘roãí narození

2. 11. 1676 zemfi. Adam Václav Michna z Otradovic, autor duchov-

ních písní a skladatel (nar. asi 1600) - 335. v˘roãí úmrtí

2. 11. 1906 nar. Luchino Visconti, italsk˘ reÏisér (zemfi. 17. 3.

1976) - 105. v˘roãí narození

3. 11. 1801 nar. Karl Baedeker, nûmeck˘ nakladatel (zemfi. 4. 10.

1859) - 210. v˘roãí narození

3. 11. 1926 nar. Mikulá‰ Medek, malífi, grafik, ilustrátor, básník

(zemfi. 23. 8. 1974) - 85. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Jan Hnilo ........................................................................ Janovice

Krist˘na Koufiilová ........................................................ R˘mafiov

Nella Krykorková ......................................................... R˘mafiov

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

Emílie Pokorná - R˘mafiov ................................................ 82 let

Milu‰e Pavelková - R˘mafiov ............................................ 82 let

Ján Viravec - R˘mafiov ..................................................... 83 let

Emilie Kubová - R˘mafiov ................................................ 84 let

Hedvika Vaculová - R˘mafiov ........................................... 84 let

Estera Melicherová - R˘mafiov ......................................... 85 let

Rozlouãili jsme se
Anna Kfienková - Stará Ves .............................................. 1929

Václav Gajdo‰ík - Horní Mûsto ........................................ 1931

Antonín Veliãka - R˘mafiov .............................................. 1942

Pavla Hebláková - Janovice ............................................. 1954

Josef ·uráÀ - Ruda ............................................................ 1950

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov
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Mûstská knihovna

Sudety mizející a znovu objevované
AÏ do konce fiíjna je v R˘mafiovû moÏ-
né nav‰tívit hned nûkolik zajímav˘ch
v˘stav. Jedna z nich byla zahájena
v pondûlí 17. fiíjna v Galerii U Stromu
poznání v mûstské knihovnû. V˘stavní
prostor, kter˘ se orientuje pfiede-
v‰ím na regionální autory, tentokrát
nabízí fotografie jednoho z ãlenÛ sdru-
Ïení Octopus Romana Panáãka.

Jak v úvodu vernisáÏe zdÛraznil

fotograf a pedagog Institutu tvÛr-

ãí fotografie na Slezské univerzitû

v Opavû Jindfiich ·treit, je tato v˘-

stava pro Romana Panáãka první

samostatnou prezentací. Jeho

snímky byly mnohokrát zastoupe-

ny na kolektivních v˘stavách

sdruÏení Octopus a v roce 2008 

uspofiádala stejnojmenná galerie

v r˘mafiovském muzeu expozici

pod názvem Halb und Halb, na

níÏ se pfiedstavil spoleãnû s Ro-

manem Karlem. UÏ tehdy zaujal

sv˘mi potemnûl˘mi krajinami, do

nichÏ vtiskla stopu polozapome-

nutá lidská pfiítomnost.

TotéÏ téma a podobn˘ ráz má i ak-

tuální v˘stava, nesoucí název

Sudetenland. Kolekci snímkÛ

charakterizuje stejná melancholie,

stejn˘ pocit neodvratného konce,

k nûmuÏ spûjí pozÛstatky ãinnosti

na‰ich pfiedchÛdcÛ v této krajinû.

„Po sedm století kultivovali
Nûmci pfiíhra-
niãní krajinu je-
senického masi-
vu - b˘valé Su-
dety. Po skonãe-
ní 2. svûtové
války byli roz-
hodnutím pová-
leãného uspofiá-
dání na základû
Bene‰ov˘ch de-
kretÛ ve velkém
vys tûhováni .
PÛvodní domy,
statky a pole zí-
skali vesmûs rÛz-
ní dobrodruzi
a vyhnanci roz-
liãn˘ch národ-
nostních men-
‰in, bez hlub-
‰ích kulturních
vazeb k lehce
nabytému ma-

jetku. Po 44 let totalitní moci kra-
jina postupnû chátrala, mnohá
stavení byla vybydlena, zanikly
celé vesnice.“ - tak vystihl autor

motivaci svého fotografického

cyklu, kter˘ vytvofiil prastarou

technikou, tzv. dírkovou kamerou.

Snímky jsou díky tomu neostré,

jako by lehce zamlÏené, coÏ jim

dodává tajemnou atmosféru. I ba-

revnost je nûkde na pfiechodu me-

zi ãernobílou a barevnou fotogra-

fií; zábûry tak vytváfiejí iluzi vhle-

du do minulosti, která je vzdálená

a snovû neskuteãná, barevné odstí-

ny jsou v‰ak zároveÀ dÛkazem, Ïe

snímky jsou zcela souãasné.

Soubor Sudetenland vznikl bû-

hem pfiedjafií a jara 2011 v okolí

R˘mafiova jako roãníková práce

pro opavsk˘ Institut tvÛrãí foto-

grafie, kde Roman Panáãek dru-

h˘m rokem studuje. Téma zapo-

mínané nûmecké minulosti pfií-

hraniãí, které se v posledních le-

tech dostává do centra zájmu pfie-

dev‰ím mlad˘ch tvÛrcÛ (rozhlaso-

v˘ dokument Jifiího Slaviãínské-

ho, prózy Jaroslava Rudi‰e nebo

filmy Krev zmizelého, Haber-

mannÛv ml˘n ãi nejnovûj‰í Alois

Nebel), zpracovává fotograf Ro-

man Panáãek s dÛvûrnou znalostí

krajiny svého domova. Zachycuje

zplanûlá pole s pozÛstatky hospo-

dáfisk˘ch strojÛ, rozpadlá stavení,

starovesk˘ kostel nebo takfika za-

pomenut˘ edrovick˘ hfibitov. Ten

byl shodou okolností letos v létû

srovnán se zemí, takÏe snímek za-

chycující vstup se dvûma sloupy

je jedním z posledních dokladÛ

jeho existence. Fotografie, stejnû

jako cel˘ soubor, tak stojí na po-

mezí dokumentu a vizuální básnû

o posledních záblescích zmizelé-

ho svûta. ZN

Otevírací doba:
Pondûlí 9.00 - 17.00

Úter˘ 9.00 - 17.00

Stfieda zavfieno

âtvrtek 9.00 - 17.00

Pátek 9.00 - 17.00

Sobota 8.00 - 11.00

Foto: Roman Panáãek
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Mongolsko a âeská republika: Co mají spoleãného?
Mnohem víc, neÏ by se zdálo.

Pfiesvûdãit se o tom mohli ná-

v‰tûvníci besedy s Mgr. Evou

Vernerovou, která v pondûlí 

10. fiíjna zahájila v r˘mafiovském

muzeu v˘stavu fotografií s jedno-

duch˘m názvem Mongolsko.

Eva Vernerová z Katedry rozvojo-

v˘ch studií Univerzity Palackého

v Olomouci pfiedstavila kromû

kolekce barevn˘ch fotografií také

krátk˘ dokumentární film z roku

2010, kter˘ vznikl jako souãást

projektu Cesty ãeské rozvojové

spolupráce. Tento projekt, finanã-

nû podporovan˘ Ministerstvem

zahraniãních vûcí âR, mapuje

rozvojové aktivity ãesk˘ch nezis-

kov˘ch organizací, sdruÏení i fi-

rem v tzv. prioritních zemích.

V roce 2007 vznikl podobn˘ do-

kument o Srbsku, v roce 2009

o Moldavsku, loni autofii natáãeli

v Mongolsku (nyní se pfiipravuje

film o Etiopii). Film zobrazu-

je Mongolsko jako zemi s krás-

nou pfiírodou, drsn˘m podnebím

a osobit˘m Ïivotním stylem, která

v souãasnosti prochází spoleãen-

skou krizí.

PÛlhodinov˘ dokument z dílny

Stfiediska audiovizuálních sluÏeb

letos koluje po âeské republice,

autofii s ním objíÏdûjí ‰koly, pofiá-

dají projekce pro vefiejnost a zdar-

ma distribuují kopie v‰em dal‰ím

zájemcÛm. Prostfiednictvím filmu

seznamují diváky s mongolskou

historií, se slavnou fií‰í pod vládou

âingischána, s érou ãínské nad-

vlády i pozdûj‰ího vlivu SSSR,

kter˘ zanechal na tváfinosti mon-

golsk˘ch mûst dodnes v˘raznou

stopu. TûÏi‰tû dokumentu v‰ak

spoãívá v souãasnosti Mongolska.

„Málokdo si uvûdomuje, kolik
máme díky minulosti s Mongol-
skem spoleãného,“ pfiipomnûla

Eva Vernerová kontakty nûkdej‰í-

ho âeskoslovenska a Mongol-

ska. ¤ada âechÛ a SlovákÛ

v Mongolsku pracovala a naopak

fiada obyvatel Mongolska studo-

vala na na‰ich univerzitách. Díky

tomu je moÏné je‰tû dnes

v Ulánbátaru sly‰et ãe‰tinu. Podle

slov Evy Vernerové si ov‰em na‰e

republika po pfievratu v roce 1989

nechala „ujet vlak“ a kontakty

mezi obûma zemûmi se na nûko-

lik let pfieru‰ily. Nyní se âeská re-

publika v Mongolsku opût anga-

Ïuje, pfiedev‰ím prostfiednictvím

tzv. rozvojové spolupráce.

Dokument pfiedstavuje projekty,

které se zamûfiují na fie‰ení aktuál-

ních problémÛ mongolské spoleã-

nosti. Tu v posledních letech po-

stihuje masové stûhování lidí

z venkova, nositelÛ tradiãního

pasteveckého zpÛsobu Ïivota, do

mûst, hlavnû do metropole Ulán-

bátaru, na jejíÏ periferii vzniká

obrovské chudinské ghetto se v‰e-

mi dÛsledky - nezamûstnaností,

alkoholismem, ztrátou tradic i Ïi-

votní perspektivy jeho obyvatel.

Omezit odliv pastevcÛ z venkova,

ktefií migrují kvÛli nároãn˘m Ïi-

votním podmínkám, chtûjí ãeské

projekty realizující napfi. vzdûlá-

vání pfied‰kolních dûtí na dálku

nebo hloubení studen pro koãov-

né pastevce. Pomoci pfieÏít venko-

vanÛm v extrémním klimatu má

mobilní zdravotní stfiedisko. ¤e‰it

problémy ulánbátarského pfied-

mûstí obydleného pfiistûhovalci se

snaÏí projekty zamûfiené na rekva-

lifikaci b˘val˘ch pastevcÛ nebo

na zásobování periferie pitnou vo-

dou.

Dokument pojednává i o dal‰ích

ãesk˘ch projektech, napfi. o expe-

rimentálním v˘zkumu pûstování

zemûdûlsk˘ch plodin v mongol-

ském podnebí, o modernizaci te-

pelné elektrárny ãi v˘stavbû ma-

sokombinátu a koÏeluÏny pro

zpracování masa a kÛÏí dodáva-

n˘ch pastevci. DÛleÏit˘m projek-

tem je zavádûní ekologick˘ch po-

stupÛ pfii tûÏbû zlata, které se

v Mongolsku dob˘vá zãásti nele-

gálnû a s devastujícími dopady na

Ïivotní prostfiedí.

„Rozvojové projekty âeské re-
publiky by mûly pomoci zacho-
vat Mongolsku jeho ducha, pro-
toÏe jen tak mÛÏe b˘t zemí s bu-
doucností,“ shrnula Eva Verne-

rová smysl ãeské rozvojové spo-

lupráce v této zemi. V̆ stava fo-

tografií z Mongolska, zachycují-

cí jak ducha a tradice této zemû,

tak jeho dne‰ní problémy, je

k vidûní v Galerii Pran˘fi do kon-

ce fiíjna. ZN

První náv‰tûvní sezóna v kapli V Lipkách
V leto‰ním roce byl v rámci

pravideln˘ch prohlídek popr-

vé vefiejnosti zpfiístupnûn fili-

ální kostel Nav‰tívení Panny

Marie, zvan˘ kaple V Lip-

kách. Jedna z nejv˘znamnûj-

‰ích historick˘ch památek

R˘mafiovska zaujímá ná-

v‰tûvníky pfiedev‰ím fresko-

vou v˘zdobou, která je dílem

olomouckého malífiského

mistra Ferdinanda Nabotha

a jeho tovary‰e Jan Kry‰tofa

Handkeho.

Kaple V Lipkách byla pro ve-

fiejnost slavnostnû otevfiena

27. kvûtna 2011 v rámci me-

zinárodní akce Noc kostelÛ,

která letos probûhla v âeské

republice jiÏ potfietí. V násle-

dujících mûsících, od ãervna

do záfií, byla památka otevfie-

na vefiejnosti pravidelnû tfii

dny v t˘dnu. V leto‰ní sezónû

si ji prohlédlo témûfi 650 ná-

v‰tûvníkÛ. Kromû obyvatel

R˘mafiova, z nichÏ nûktefií

dfiíve nemûli moÏnost kapli

nav‰tívit, se tato památka sta-

la také cílem turistÛ. Kromû

náv‰tûvníkÛ z âeské republi-

ky zavítalo do kaple nûkolik

nûmeck˘ch turistÛ, pfiedev‰ím

dfiívûj‰ích obyvatel R˘mafio-

Ka‰mírské kozy

Satelit má témûfi kaÏdá rodina Fota: Eva Vernerová

Foto: Miloslav Marek
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va. Cestu do Lipek si na‰li

ale i náv‰tûvníci z Polska,

Francie ãi ·panûlska.

V období zpfiístupnûní ka-

ple probûhly také tfii kon-

certy pofiádané Mûstsk˘m

muzeem R˘mafiov. Leto‰ní

sezóna byla 13. fiíjna uza-

vfiena závûreãn˘m koncer-

tem pûveckého sboru Ber-

nardini Bfiidliãná. V inter-

pretaci tohoto tûlesa, které

vystupuje na festivalech po

celé âR i v zahraniãí, za-

znûla fiada krásn˘ch písní,

jeÏ byly je‰tû umocnûny 

atmosférou samotného mís-

ta. Mimo jiné si mohli ná-

v‰tûvníci vychutnat díla

Adama Michny z Otrado-

vic, Antonia Vivaldiho,

Antonína Dvofiáka a dal-

‰ích. Sbor dirigovala a dvû

sólové písnû zazpívala

Lenka Kawa.

Vûfiíme, Ïe se koncert v‰em

líbil a náv‰tûvníci si pfii

nûm ãi pfii jiné náv‰tûvû

kaple uÏili její jedineãnou

atmosféru. Tû‰íme se na

sezónu následující. 

Mûstské muzeum R˘mafiov

Zámek Janovice by mohl b˘t místem prohlídek
Z vût‰í ãásti nevyuÏit˘ a chátrající
zámek v Janovicích, pfiedmût dlou-
holetého restituãního sporu a téma
vá‰niv˘ch debat, se znovu otevfiel
vefiejnosti. První z komentovan˘ch
prohlídek se uskuteãnila v tent˘Ï 
okamÏik, kdy nynûj‰í majitel, Zafií-
zení sluÏeb pro Ministerstvo vnitra
âR, pfiedával zámek do v˘pÛjãky mû-
stu R˘mafiovu.
O plánované v˘pÛjãce zámku

hlasovali zastupitelé na jednání

28. ãervna. Pfies pochybnosti

o tom, zda bude mûsto schopné

rozsáhlou budovu vyuÏít a pfie-

dev‰ím udrÏovat v provozu-

schopném stavu, se zastupitelé

nakonec vût‰inou hlasÛ rozhodli

návrh pfiijmout. Zámek tak mûs-

to dostalo do bezplatné v˘pÛjã-

ky, ãímÏ u‰etfií na nájemném za

obfiadní síÀ. Tyto prostfiedky, jak

na ãervnovém zasedání zastupi-

telstva uvedl starosta Petr

Klouda, bude moÏné investovat

do drobn˘ch oprav a údrÏby.

Závazek investovat urãité pro-

stfiedky do údrÏby zámku obsa-

huje i smlouva o v˘pÛjãce, která

zároveÀ uvádí, Ïe opravy vût‰ího

rozsahu lze provést jen se sou-

hlasem majitele.

Mûsto tímto krokem získalo pfie-

dev‰ím moÏnost zámek lépe

kontrolovat, vûtrat a udrÏovat 

alespoÀ v souãasném stavu.

Nabízí se samozfiejmû i nová pfií-

leÏitost zpfiístupÀovat památku

vefiejnosti. „Zájem obãanÛ zá-
mek nav‰tívit stále je. Lidé se
chtûjí se podívat dovnitfi - i kdyÏ
vlastnû nic moc neuvidí,“ kon-

statuje Zdenûk Kudlák z odboru

vnitfiních vûcí MûÚ R˘mafiov.

Prohlídky se tudíÏ budou pofiá-

dat, jak ale podot˘ká, je potfieba

vytvofiit provozní pravidla.

Náv‰tûvníci napfiíklad nemohou

poãítat s voln˘m vstupem do

v‰ech zámeck˘ch prostor. PÛda

i nûkteré pokoje zÛstanou nepfií-

stupné - kvÛli bezpeãnosti. KaÏdá

v˘prava bude mít navíc omezen˘

poãet ãlenÛ, maximálnû 40. Toto

pravidlo museli respektovat uÏ

první leto‰ní náv‰tûvníci zámku,

ktefií se 5. nebo 6. fiíjna zúãastnili

komentovan˘ch prohlídek, pofiá-

dan˘ch mûstsk˘m muzeem. Oba

termíny byly vyprodané a nikdo

dal‰í se do zámku nedostal.

Komentovaná prohlídka mûla

náv‰tûvníky seznámit pfiedev‰ím

s bohatou historií zámku a vedla

po ãasové linii od renesance,

pfies baroko aÏ do souãasnosti.

PrÛvodkynû Petra Malá poslu-

chaãe seznámila s v˘znamn˘mi

majiteli janovického panství i se

v‰emi stylov˘mi pfiestavbami

a pfiístavbami, které pÛvodní re-

nesanãní tvrz promûnily do

dne‰ní podoby. Náv‰tûvníci

zámku se mohli seznámit i s nû-

kdej‰ím vybavením interiéru,

kter˘ po druhé svûtové válce

prakticky zmizel neznámo kam.

Bezútû‰nû prázdné místnosti,

vyzdobené uÏ jen zbytky dfievû-

ného obloÏení ãi kazetov˘mi

stropy, byly opatfieny zvût‰en˘-

mi fotografiemi z archivu pfied-

váleãn˘ch majitelÛ zámku

HarrachÛ, které dokumentují vy-

bavení tureckého salónku, kni-

hovny, jídelny, parohového sálu

i nûkter˘ch pokojÛ a síní.

V pofiádání prohlídek chce mu-

zeum podle slov fieditelky Lenky

Baborovské pokraãovat. Pro vel-

k˘ zájem má v plánu uspofiádat

je‰tû vstup koncem fiíjna a navá-

zat dal‰ími v letní sezónû pfií‰tí-

ho roku. Muzeum by chtûlo zá-

mek vyuÏít i pro v˘stavy ãi pro

stálou expozici. Komplikací je

ov‰em fakt, Ïe zámek není z vût-

‰í ãásti osvûtlen - elektrické roz-

vody jsou v havarijním stavu

a vyÏadují nákladnou renovaci -

a je pomûrnû sloÏité jej zabezpe-

ãit proti vniknutí. ZN

Zámecká kaple

Foto: archiv Muzeum R˘mafiov
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Ludûk Adámek: Krása ze stfiepÛ
Galerie Octopus otevfiela v sobo-

tu 15. fiíjna v˘stavu vitráÏí

a sklenûn˘ch objektÛ Luìka

Adámka. Autor, kter˘ v R˘ma-

fiovû nevystavuje poprvé, pochá-

zí z Uniãova, kde od poãátku 

80. let pÛsobil ve Volném sdru-

Ïení uniãovsk˘ch v˘tvarníkÛ.

Skupina organizovala známé

Uniãovské parky, v˘stavy zaka-

zovaného moderního umûní

v plenéru. âasem se pfiipojili

i v˘tvarníci z R˘mafiova a v pÛli

80. let zaloÏili Klub amatérsk˘ch

v˘tvarníkÛ. Na poãátku devade-

sát˘ch let se pak oba spolky

slouãily do sdruÏení Octopus.

Ludûk Adámek ve své tvorbû

zpoãátku vycházel z inspirace,

kterou mu dodávalo prostfiedí 

uniãovsk˘ch strojíren, kde pra-

coval. Zaujal tehdy kromû osobi-

t˘ch obrazÛ z razítkov˘ch barev

na vlastnoruãním papíru ãi tvo-

fien˘ch svazky propisovaãek ta-

ké drobn˘mi kovov˘mi plastika-

mi ze sítek, kuliãek, krouÏkÛ

a trubiãek, co dílna dala. Pozdûji

nastoupil riskantní cestu umûlce

na volné noze, aniÏ ztratily jeho

práce povûstn˘ vtip. Pohyb

a hluk mûsta zamûnil za venkov

v horách a zvolil azyl v Huzové,

kde mÛÏete nalézt jeho ateliér.

Pak pfii‰lo dfievo a pÛvabné fi-

gurky námofiníkÛ, vojákÛ, zpû-

vákÛ a taneãnic. Îádnou oblast

tvorby dosud neopustil, vãetnû

kombinované malby, koláÏí ãi

polychromované plastiky.

Pozdûji zaãal vystavovat umû-

lecké pfiedmûty, jeÏ vycházejí

z obecnû muÏské potfieby scho-

vat v‰e, co by se mohlo nûkdy

hodit. Na nádherné vûci, od plas-

tick˘ch vitráÏí po nádoby, zaãal

uÏívat stfiepÛ ze skláren, frag-

menty mléãného skla, náhodné

nálezy rozbit˘ch sklenic ãi sma-

ragdovû zelen˘ch pivních lahví,

jeÏ pojil kovov˘mi ‰vy. Jindy

pfietavuje smûs rÛzn˘ch skel do

nov˘ch tvarÛ a barevn˘ch kom-

binací. Na umûlecké kompozice

pfietváfií vûci bûÏné, odloÏené

a zapomenuté i jejich zdánlivû

pfiekáÏející zlomky, jeÏ se pova-

lují na pra‰n˘ch dvorcích a ãeka-

jí na radost svého znovuzrození.

Vedle pfiedmûtÛ, jejichÏ úãelem

je zkrásnit prostory interiéru, vy-

tváfií i vûci naprosto praktické, 

av‰ak líbezné. Nabízí barevné

vitráÏe do v˘plní dvefií, stolky,

bûÏnû pouÏitelné ãí‰e, dózy, mísy

a dal‰í nádoby, které jsou na roz-

díl od komerãních v˘robkÛ vÏdy

pfiesvûdãivû originálním v˘tvar-

n˘m dílkem, stejnû jako stínidla

lamp pfiipomínající secesi ve sty-

lu amerického skláfie Luise

Tiffanyho. Jeho chloubou jsou

men‰í i rozmûrné abstraktní skle-

nûné plastiky, stojící volnû v pro-

storu ãi zavû‰ené v interiéru i ex-

teriéru. V̆ stava Luìka Adámka

je v Galerii Octopus k vidûní do

konce fiíjna. Jifií Karel

Je tradicí, Ïe Mûstské muzeum

R˘mafiov pfiipravuje v prosinci

v˘stavu t˘kající se vánoãního

období. Nejinak je tomu i leto‰-

ního roku, kdy jsme si zvolili ná-

mût andûlsk˘. Symbolika andû-

lÛ, m˘tick˘ch nadpfiirozen˘ch

bytostí, k VánocÛm neodmysli-

telnû patfií. Andûl v rÛzné podo-

bû se vyskytuje o Vánocích v té-

mûfi kaÏdé domácnosti.

V leto‰ním roce bychom tûmito

posly Vánoc rádi zaplnili také

muzeum. AndûlÛ ale není nikdy

dost! Proto bychom Vás chtûli na

tomto místû poprosit o pomoc.

Pokud máte doma andûla, které-

ho byste byli ochotni po období

v˘stavy (6. - 31. 12.) zapÛjãit na-

‰emu muzeu, ozvûte se nám co

nejdfiíve!!! Potfiebujeme andûly

ve v‰ech podobách - papírové,

keramické, veselé i smutné, ma-

lé i velké, koupené i vlastní v˘-

roby... Dûkujeme. 

Mûstské muzeum R˘mafiov

Máte doma andûla? Servis sluÏeb

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

Pondûlí - pátek: 9.00-12.00;   13.00-17.00

Sobota: 9.00-12.00;   13.00-16.00

Nedûle: 13.00-16.00

Plavání pro vefiejnost v fiíjnu a listopadu
Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

Vodní aerobik kaÏdé pondûlí a ãtvrtek od 18.45!

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû,
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché úter˘ 

v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48 v R˘mafiovû.

Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení posezení 15.30-16.00.

Kdo není schopen dojít do kavárny, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den setkání v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste

sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek v roce 2011 (kaÏd˘ lich˘ t˘den v úter˘):
25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

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

Prodejní místa:
Sociálnû terapeutická dílna Bufiinka, Divadelní 10, R˘mafiov

Informaãní centrum R˘mafiov, námûstí Míru 6, R˘mafiov

Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, R˘mafiov

V˘robky ze sociálnû terapeutické dílny Bufiinka

Foto: archiv Muzeum R˘mafiov
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SoutûÏ Marie Kodovské

Jazzclub

Markéta Kubíãková: Zlodûj
Poruãík Kofiínek si pfiitáhl Ïidli blíÏ ke stolu

a peãlivû urovnal papíry, jeÏ na nûm leÏely.

Pak zvedl zrak od stolní desky a pátravû se za-

díval do oãí mladíka sedícího proti nûmu.

NemÛÏe mu b˘t víc neÏ devatenáct, pomyslel

si. Choulil se za stolem jako hromádka ne‰tûs-

tí, s rameny svû‰en˘mi a rukama v klínû. V ob-

liãeji byl velmi bled˘. Svûtlá pokoÏka umoc-

Àovala tmavé kruhy pod zapadl˘ma oãima, ce-

l˘ se tfiásl a pÛsobil dojmem ãlovûka, kter˘ uÏ

nûkolik dní nespal, protoÏe mu to svûdomí ne-

dovolí.

Poruãík zhluboka nasál vzduch v˘slechové

místnosti do plic. Cítil vinu. Lechtala ho na

chfiípí a pálila v nose. Její nezamûnitelné aro-

ma se vzná‰elo kolem mladíka jako koufi z ci-

garety, jehoÏ puch se zaÏere do obleãení, do

kaÏdiãkého vlákna, i do kÛÏe a vlasÛ a je tak

tûÏké se ho zbavit.

Posunul si br˘le ke kofienu nosu a vzal do ru-

ky propisku. „Tak, pane Stránsk˘, vy jste se

nám pfii‰el k nûãemu pfiiznat. Mluvte, poslou-

chám vás.“

Chlapec uhnul pohledem a zaãal si okusovat

ret. Nedokázal se poruãíkovi dívat do tváfie.

Vypadala tak pfiátelsky a vfiele. Urãitû je to do-

br˘ muÏ veselé povahy, napadlo ho. Najednou

se nemohl pfiinutit povûdût mu pravdu.

„Ale, pane Stránsk˘! Já na to nemám cel˘ den.

Vy sám jste za námi pfii‰el, tak mû nenuÈte, 

abych to tu z vás páãil,“ poruãík Kofiínek zaãí-

nal b˘t trochu netrpûliv˘.

Mladík si povzdechl. Nic nenadûlá, pro poru-

ãíka bylo uÏ stejnû pozdû. „Já... já jsem... zlo-

dûj,“ vykoktal ‰eptem, jako by skuteãnost, Ïe

krade, nemohla b˘t vyslovena nahlas.

Kofiínek se rozzáfiil. „No vidíte, a je to venku!

Îe to z vás ale lezlo jako z chlupaté deky.“

Mladík tak potû‰enû jako poruãík rozhodnû

nevypadal. „A co jste ukradl?“ Tázavû se na

chlapce podíval a trpûlivû ãekal jeho odpovûì.

Dotazovan˘ se choulil na Ïidli, hlava se mu

k˘vala na hubeném krku, jak se cel˘ tfiásl. „Já

kradu... smích,“ pípl ti‰e a pfii posledním slovû

odevzdanû vydechl.

Poruãík vypadal zklamanû. PoloÏil propisku

zpátky na stÛl a soucitnû se na nûj usmál. „Jak

mÛÏete krást smích?“ nechápal.

Chlapec pokrãil rameny. „Nevím,“ ‰pitl. „Ale

od chvíle, co jsem se narodil, se máma neu-

smála. Ani jednou. ¤íká, Ïe je to kvÛli mnû.“

Poruãík si smutnû povzdechl. „Holt ne kaÏd˘

z nás dûlá rodiãÛm radost. Nejsme v‰ichni v˘-

kvûtem ctnosti.“

„Vy to nechápete,“ bránil se mladík. „KdyÏ mû

nûkdo potká, uÏ se neumí smát.“

Kdyby na poruãíkovû místû sedûl kdokoli jin˘,

nejspí‰ by se posmû‰nû uchechtl a vûnoval

chlapci pár pfiíhodn˘ch poznámek typu: to je

smû‰né, jste k smíchu nebo pfiestává mi b˘t

s vámi do smíchu, ale Kofiínek se jen lítostnû

pousmál koutkem úst. „Co po mnû chcete?“

Dal‰í zoufalé pokrãení ramen. „Kradu smích

ostatním, ale sám se smát neumím,“ hlesl a po

bílé tváfii stekla slza. „UÏ nevím, co dûlat.

Chtûl jsem si vzít Ïivot, ale kromû toho, Ïe

jsem zlodûj, jsem také zbabûlec.“ Jeho hlas se

tfiásl, jak se tfiáslo celé jeho tûlo. Upfiel na po-

ruãíka prosebn˘ pohled, oãi se leskly slzami.

„Zavfiete mû nûkam,“ Ïadonil. „Nûkam, kde

nebudu brát lidem smích.“

Poruãík si nevûdûl rady. Chlapce litoval a rád

by mu pomohl, ale byl si vûdom toho, Ïe ne-

mÛÏe nikoho zatknout za takové podezfiení.

„Vyhledejte odbornou pomoc,“ poradil mu.

„Tady jste ‰patnû. Takovéhle pfiípady my nefie-

‰íme.“ Mladík odevzdanû pok˘val hlavou.

„MÛÏete jít.“

Pan Stránsk˘ se zvedl ze Ïidle a pomalu od-

cházel. Ve dvefiích se je‰tû ohlédl. Poruãík

Kofiínek ve v˘razu jeho tváfie spatfiil bezbfiehé

zoufalství.

Musel vûdût, Ïe mu nepo-

mÛÏu, utû‰oval se, kdyÏ

ho vyprovázel ven.

„Tak jak?“ ptal se rozloÏi-

t˘ kapitán policejní stanice

Markvart, jen co se poru-

ãík objevil ve dvefiích jeho

kanceláfie. Sedûl za dubo-

v˘m stolem a nedbale pro-

ãítal policejní spisy.

„Pustil jsem ho.“

Malá praseãí oãka se od-

poutala od zpráv vy‰etfio-

vatelÛ a dÛkazních materi-

álÛ a zabodla se do poruãí-

kova laskavého obliãeje.

Kapitán nadzvedl husté 

oboãí v mírném pfiekvape-

ní. „Chtûl se k nûãemu do-

znat, ne?“

Kofiínek pfiik˘vl. „Ten

kluk nejspí‰ potfiebuje pomoc psychologa.“

„Vypadal na feÈáka,“ zhodnotil Markvart pana

Stránského znaleck˘m a zku‰en˘m okem ka-

pitána. Pak vstal, shrábl sloÏky na svém stole

a neuspofiádané je zaloÏil do police.

Poruãík tu moÏnost pfiipustil pok˘váním hlavy.

„Pfii‰el se udat, Ïe krade smích.“ Teì, kdyÏ to

vyslovil nahlas, pfii‰lo mu to trochu smû‰né.

Kapitánovi to pfii‰lo smû‰né velice, protoÏe se

rozfiehtal, aÏ se jeho vyvalené bfiicho rozpum-

povalo a v pravideln˘ch rytmech se stfiídavû 

ocitalo jednou na úrovni prsou, podruhé zas

nûkde u kolen. Smál se, aÏ mu vytryskly slzy.

Pak se vybelhal ze své kanceláfie a zavolal na

nadporuãíka Bertrama: „Pojì sem, Borisi, to si

musí‰ poslechnout!“ Pfies jeho úporn˘ dáviv˘

smích mu bylo ‰patnû rozumût, ale vysoká po-

stava nadporuãíka Bertrama se v mÏiku obje-

vila ve dvefiích.

„Ano, kapitáne?“

„Tady poruãík fie‰il závaÏn˘ pfiípad. Jeden fe-

Èák se mu pfiiznal, Ïe krade smích!“ Boris se

hlasitû rozesmál a konej‰ivû pfiitom plácal

Kofiínka po rameni. Ti dva se spolu smáli, aÏ

se za bfiicho popadali.

Jen poruãík Kofiínek se nesmál. Nemohl. Stál

tam s kamenn˘m v˘razem na bledé tváfii. Rád

by se bavil s nimi, ale s pfiekvapením a hrÛzou

si uvûdomil, Ïe neví, jak se to dûlá.

Claire Michael Quartet: Jazz s pfiíchutí
Jazzclub SVâ R˘mafiov zahájil

14. fiíjna podzimní sezónu kon-

certem francouzského kvarteta,

v jehoÏ ãele stojí zpûvaãka, sa-

xofonistka a flétnistka Claire

Michael. âtvefiice patfiící uÏ fiadu

let ke stálicím pafiíÏské jazzové

scény se v R˘mafiovû zastavila

bûhem svého ãeského turné, pfii

nûmÏ sjezdila celou republiku.

R˘mafiovsk˘ Jazzclub nabízí ne-

ohrané, ale ve svém Ïánru nepfie-

hlédnutelné hudební projekty;

tentokrát pozval na pódium jaz-

zové tûleso, jeÏ si za léta své exi-

stence staãilo udûlat renomé do-

slova po celém svûtû. Claire

Michael Quartet koncertoval

v Evropû, Latinské Americe

i Asii a ani do âeské republiky

nepfiijel letos poprvé. Podzimní

tour po ãesk˘ch krajích je pfiitom

zavedla od âeského Tû‰ína pfies

Ostravu a Opavu aÏ do Teplic

a Kladna, nevyjímaje samozfiej-

mû ani Brno a Prahu.

Hudba, kterou kvartet publiku

servíruje, vychází z fusion jazzu

a spojuje prvky bebopu s latin-

skoamerickou hudbou, world

music i moderními postupy vãet-

nû elektronick˘ch experimentÛ.

Marta Gärtnerová: Komiks 3
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V sestavû nástrojÛ je tak vedle

dechov˘ch instrumentÛ, basky-

tary, kláves a bicích i poãítaã

a nejrÛznûj‰í perkuse, mezi nimi

cajón, ozvuãená dfievûná bed˘n-

ka, na niÏ si bubeník Thierry Le

Gall vystfiihl strhující sólo.

Stejnû strhující úãinek mûly

ov‰em i v˘kony ostatních ãlenÛ

kvartetu, pianisty Jeana-Michela

Valleta, baskytaristy Patricka

Chartola, kter˘ chvílemi rychlostí

sv˘ch prstÛ vyráÏel dech, a samo-

zfiejmû frontmanky Claire Mi-

chael. Ta pfiedvedla bûhem veãera

cel˘ arzenál dechov˘ch nástrojÛ,

nûkolik saxofonÛ i pfiíãnou flétnu,

a ukázala, Ïe má i podmaniv˘

hlas. Charismatická hudebnice

s vizáÏí malé ãarodûjky se svou

angliãtinou se siln˘m francouz-

sk˘m akcentem ujala i role prÛ-

vodkynû koncertem.

Dvouhodinové vystoupení kvar-

tetu mûlo promûnlivou dynami-

ku. Skladby první pÛlky stfiídaly

tempo od pomalé melancholie po

sviÏn˘ taneãní rytmus s ozvukem

brazilského karnevalu a nechybû-

ly ani improvizaãní sólové party

pro jednotlivé nástroje. Ve druhé

pÛlce kvartet ponûkud zvolnil, ale

o to víc prostoru dával elektronic-

k˘m sekvencím, byÈ v mnoÏství

spí‰e malém. Claire Michael

Quartet zkrátka ochucuje svÛj

sound kofiením rÛzného druhu,

dává ale pozor, aby se mu kofien-

ka nezvrhla a zvuk neuhnul z jaz-

zov˘ch kolejí.

Dal‰í koncert, kter˘ má Jazzclub

tento podzim na programu, nao-

pak od jazzu uhne pomûrnû dost.

V pfiedsváteãní ãtvrtek 27. fiíjna

se bude konat koncert známé os-

travské reggae kapely Sultan

Soliman, kterou doplní domácí

We Play Aparat a zdomácnûl˘

Svat˘ Jidá‰ z nedalekého

Bratru‰ova. ZN

Pfiipomínáme si

Tycho Brahe
Vût‰ina z nás zná je‰tû ze ‰kol-

ních lavic jméno Tycho Brahe

(vût‰inou nesprávnû uvádûno

Tycho de Brahe) a asi nám nej-

spí‰e utkvûly v pamûti nikoli ob-

divuhodné v˘sledky astronomic-

k˘ch pozorování nositele tohoto

jména, ale spí‰e historky o jeho

smrti zpÛsobené údajnû prasknu-

tím moãového mûch˘fie. Mûlo se

to stát tak, Ïe pfii hostinû u Petra

Voka z RoÏmberka ze spoleãen-

sk˘ch dÛvodÛ nemohl Brahe

vstát od hostiny dfiíve neÏ císafi

Rudolf II., a do‰lo tak k nehodû,

na jejíÏ následky Brahe po jede-

nácti dnech v bolestech zemfiel.

Lékafii v‰ak fiíkají, Ïe nûco tako-

vého není moÏné, a na základû

v˘zkumu ostatkÛ Tycha Braheho

dospûli k závûru, Ïe zemfiel v ro-

ce 1601 buì na ledvinovou cho-

robu nebo následkem sv˘ch ex-

perimentÛ s rtutí, nicménû ve hfie

je i domnûnka, Ïe mohl b˘t otrá-

ven. Vrahem by v tom pfiípadû

musel b˘t nûkdo, kdo mûl pfií-

stup jak do jeho laboratofie, tak

do jeho domácnosti. Motiv by

podle rÛzn˘ch spekulací mohl

mít i jeho spolupracovník a po-

kraãovatel Jan Kepler, kter˘ ne-

chtûl pracovat na Brahov˘ch 

astronomick˘ch tabulkách, ale

na vlastních projektech. Na praÏ-

ském hradû ov‰em nebylo zvy-

kem trávit a zdá se b˘t nepravdû-

podobné, Ïe by traviãem mohl

b˘t Kepler. Tycho Brahe mûl

v‰ak nepfiátele je‰tû z dob sv˘ch

rytífisk˘ch soubojÛ, kdy pfii‰el

o ‰piãku nosu a musel uprchnout

z Dánska. Na pfiedvánoãním ve-

ãírku v roce 1566 se dostal do

sporu s dánsk˘m ‰lechticem 

(údajnû vzdálen˘m bratrancem),

spor vyvrcholil v˘zvou na sou-

boj. Pfii souboji pfii‰el Brahe

o horní ãást u‰ního boltce a pÛl-

ku nosu. Nechal si zhotovit nos-

ní protézu ze slitiny stfiíbra a zla-

ta a pfietíral si ji tûlovou barvou.

Tycho Brahe, pÛvodním jmé-

nem Tyge Ottesen Brahe
(1548-1601), v˘znaãn˘ dánsk˘

astronom, astrolog a alchymista,

je povaÏován za nejlep‰ího a nej-

pfiesnûj‰ího pozorovatele hvûzd-

né oblohy bez dalekohledu (prv-

ní, tfiikrát zvût‰ující dalekohled

sestrojil teprve koncem roku

1609 italsk˘ uãenec Galileo

Galilei). Tycho byl potomkem

starého ‰lechtického rodu, studo-

val filosofii a rétoriku v Kodani,

poté práva v Lipsku. V roce

1565 zdûdil znaãné jmûní a zaãal

se vûnovat sv˘m koníãkÛm 

- alchymii, ale pfiedev‰ím astro-

nomii. 11. listopadu 1572 pozo-

roval (a popsal ve spise O nové
hvûzdû) v˘buch supernovy

v souhvûzdí Cassiopeia. Na dán-

sk˘m králem darovan˘ch obse-

rvatofiích na ostrovû Hven praco-

val pfies dvacet let. V ro-

ce 1597 se nepohodl s nov˘m

králem Kristiánem IV., nûjak˘

ãas cestoval po Evropû, v ro-

ce 1599 byl Rudolfem II. na ra-

du Tadeá‰e Hájka z Hájku po-

zván do Prahy a pÛsobil zde jako

císafisk˘ astrolog. Postavil novou

observatofi v Benátkách nad

Jizerou, kde mu pozdûji posled-

ních nûkolik mûsícÛ Ïivota dûlal

asistenta Jan Kepler.

Aby byla jeho pozorování co

nejpfiesnûj‰í, soustfiedil se Brahe

na konstrukci a v˘robu nov˘ch

pfiesn˘ch astronomick˘ch pfií-

strojÛ. Mûfiením dokázal, Ïe ko-

mety se nacházejí vnû mûsíãní

dráhy a vytvofiil originální kos-

mologickou teorii, podle níÏ je

sice Zemû stfiedem vesmíru, ale

kolem ní obíhá jen Slunce

a Mûsíc. Ostatní planety obíhají

kolem Slunce. Byl to jak˘si

kompromis mezi geocentrickou

teorií fieckého uãence Ptolemaia

(asi 85-165) a heliocentrickou

teorií Mikulá‰e Koperníka

(1473-1543). Na základû Bra-

hov˘ch pozorování (pfiedev‰ím

pohybu Marsu) mohl o nûkolik

let pozdûji Jan Kepler formulo-

vat své slavné zákony o obûhu

planet; v˘sledky publikoval

v roce 1609 v práci Astronomia
Nova.

Tycho Brahe ve své astrologic-

ké praxi prosazoval my‰lenku,

Ïe postavení nebesk˘ch tûles po-

zemské události ovlivÀuje, niko-

liv pfiedurãuje.

Na Brahovu poãest byl pojme-

nován mûsíãní kráter Tycho. 

M. Marek

Thierry Le Gall hraje na cajón
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Organizace a spolky

Azylov˘ dÛm R˘mafiov: Prosím, vstupte bez obav!
Motto: „NeboÈ jsem hladovûl, a dali jste mi jíst, Ïíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nah˘,
a oblékli jste mne, byl jsem nemocen, a nav‰tívili jste mû, byl jsem ve vûzení, a pfii‰li jste za mnou.“ Bible (Matou‰ 25, 35-36)

V úter˘ 11. fiíjna zorganizovala Slezská
diakonie Den otevfien˘ch dvefií. Voln˘m
vstupem do azylového domu na ulici 
8. kvûtna 36 umoÏnila vefiejnosti na-
hlédnout do prostor, ke kter˘m nûktefií
moÏná chovají nedÛvûru.
„Slezská diakonie pfievzala od
mûsta azylov˘ dÛm v R˘mafiovû
1. ledna 2010. Na‰imi klienty jsou
muÏi, ktefií z jakéhokoliv dÛvodu
ztratili bydlení. Jedná se zejména
o ty, ktefií se vracejí z v˘konu tres-
tu, pfii‰li o byt z dÛvodu neplacení
nájmu ãi se dostali do dluhové
pasti. DÛvody zadluÏenosti b˘vají
rÛzné. Zpravidla se jedná o závis-
lost na alkoholu, hracích automa-
tech a podobnû. Poskytujeme jim
pomoc pfii vyfiizování nezbytn˘ch
dokladÛ, vût‰inou je nemají. Dále
mají moÏnost si vyprat, samozfiej-
mû mohou pfiespat nebo si uvafiit.
Pobyt v azylovém domû s sebou
nese ale i povinnosti. KaÏd˘ od-
chod a pfiíchod se musí hlásit, je
zde pfiísn˘ zákaz poÏívání alkoho-
lick˘ch nápojÛ. V azylovém domû
pracují tfii zamûstnanci a centrálu
máme v Bruntále,“ pfiiblíÏil fungo-

vání azylového domu zamûstnanec

Vlastislav Korytar.

Kapacita azylového domu není

velká; vzhledem k rostoucímu zá-

jmu byla od leto‰ního záfií z pÛ-

vodních devíti nav˘‰ena na tfiináct

míst. To umoÏnilo témûfi okamÏitû

pfiijmout dal‰í dva uchazeãe.

Rozhodující pro pfiijetí klienta je

datum jeho pfiihlá‰ení. Pfiednost

mají zájemci vracející se z v˘konu

trestu nebo ze sociálního ústavu,

podmínkou je, Ïe patfií do spádové

oblasti R˘mafiovska.

„Klienti se nám vût‰inou hlásí sa-
mi, jen v nûkter˘ch pfiípadech je
k nám nasmûruje odbor sociálních
vûcí a zdravotnictví Mûstského
úfiadu R˘mafiov. Uchazeãi o místo

musí mít bezpodmíneãnû vyfiízeno
lékafiské potvrzení, bez nûj nelze
nikoho do azylového domu pfii-
jmout. Ti, co jiÏ mají v‰e potfiebné
k pfiijetí, podepisují smlouvu na
‰est mûsícÛ, v pfiípadû, Ïe spolu-
pracují, mÛÏe se smlouva prodlou-
Ïit na dal‰í pÛlrok. Máme klienty,
ktefií jsou tady i déle, protoÏe se jiÏ
nemohou zafiadit do pracovního
procesu ani jít do dal‰ího zafiízení,
napfi. dÛchodci. Na vyfiízení domo-
va dÛchodcÛ potfiebují finanãní za-
ji‰tûní, a ti, ktefií pob˘vají u nás,
mají jen sociální dávky,“ doplnil

Vlastislav Korytar.

V souãasné dobû ãekají na zafiaze-

ní do azylového domu dal‰í dva

uchazeãi. Po splnûní v‰ech náleÏi-

tostí a jejich pfiijetí bude kapacita

zafiízení naplnûna. S klesajícími

venkovními teplotami se zájem

o umístûní v „azyláku“ zvy‰uje.

V pofiadníku je dal‰ích deset 

uchazeãÛ. Na otázku, s jak˘m ús-

pûchem se dafií pracovníkÛm azy-

lového domu klienty navracet do

bûÏného Ïivota, Vlastislav Kory-

tar odpovídá: „Doposud se nám
podafiilo v‰echny klienty vrátit
zpátky do bûÏného Ïivota, zafiadit
je do pracovního procesu. Ale po
nûkolika mûsících se opût dostali
na scestí. Pokud vyjádfiím úspû‰-
nost v procentech, jde o 20 - 25 %
tûch, ktefií uÏ u nás nemusí hledat
pfiístfie‰í.“
Na navy‰ování kapacity uÏ nejsou

peníze a mûsto R˘mafiov ani

Slezská diakonie o nûãem podob-

ném neuvaÏuje. ZamûstnancÛm se

podafiilo z devíti míst roz‰ífiit azy-

lov˘ dÛm na tfiináct, v˘hledovû by

bylo moÏné vybudovat dal‰ích

‰est míst v prostoru pÛdy, ale to uÏ

je otázka finanãních prostfiedkÛ,

které Slezská diakonie nemá.

Jednalo by se podle odhadu asi

o 200 tisíc korun.

Azylov˘ dÛm dobfie spolupracuje

s mûstem R˘mafiov a Vlastislav

Korytar vyjádfiil velké díky za to,

Ïe byla provedena oprava havarij-

ního stavu stfiechy, kterou zatéka-

lo. Ve spolupráci s mûstem do‰lo

také k v˘mûnû vstupních dvefií,

které se jiÏ témûfi nedaly otevírat.

Také samotní klienti azylového

domu se podílejí na nejrÛznûj‰ích

pracích svépomocí, aÈ jde o malo-

vání, terénní úpravy kolem domu,

odhazování snûhu, seãení trávy,

drobné opravy v domû nebo praní

a Ïehlení prádla. „Na to, Ïe tady
fungujeme teprve rok a tfii ãtvrtû
pod hlaviãkou Slezské diakonie,
musím fiíct, Ïe nám mûsto opravdu
velmi pomohlo. Pomáhají nám
i zdej‰í firmy coby sponzofii.
Vzhledem k tomu, Ïe se v azylovém
domû nevafií, pfiivítali jsme napfií-
klad nápad pana Podlase, kter˘
nabídl, Ïe bude pro klienty azylo-
vého domu poskytovat po 14. hodi-
nû obûdy za symbolickou cenu.
A opravdu to funguje ke spokoje-
nosti v‰ech a témûfi 70 % klientÛ
tuto nabídku s povdûkem pfiijalo,“
doplnil Vlastislav Korytar.

Klienti azylového domu se pravi-

delnû setkávají na spoleãn˘ch ko-

munitách, kde se dovûdí od pra-

covníkÛ poÏadavky, které budou

na nû kladeny. Chlapi si vyfiíkají

mezi sebou, co jim vadí nebo co

by se mohlo v rámci ubytování vy-

lep‰it. Pracovníci se pak snaÏí pfii-

pomínky akceptovat. Podle pana

Korytara i tady mnohdy pÛsobí

„ponorková nemoc“ a její dÛsled-

ky se musí okamÏitû fie‰it, aby ne-

docházelo k nedorozumûním nebo

atakÛm mezi klienty, ktefií jsou 

ubytováni ve dvoulÛÏkov˘ch a tfií-

lÛÏkov˘ch pokojích.

„Mnoho obãanÛ z R˘mafiova, do-
konce i nûktefií úfiedníci z mûsta,
mají zkreslené pfiedstavy o tom, Ïe
se tady na‰i klienti válí v botách na
kavalci, nic nedûlají a jen chodí
Ïebrat pfied potravinové fietûzce.
Dokonce jsem sly‰ela i takov˘ ná-
zor, Ïe by dotyãn˘ ãlovûk nepfiekro-
ãil práh azylového domu, aby ná-
hodou do ‘nûãeho’ ne‰lápnul.
Opak je ale pravdou. V‰ude vládne
ãistota a pofiádek, sami se mÛÏete
pfiesvûdãit,“ doplÀuje svého kole-

gu s rozhodností dal‰í pracovnice

azylového domu Renata Karlová.

O pravdivosti jejích slov se pfie-

svûdãili v‰ichni, kdo bûhem Dne

otevfien˘ch dvefií azylov˘ dÛm

nav‰tívili. V‰e peãlivû uklizeno,

pokoje útulné a skromnû vybave-

né, tu a tam je dokonce televize,

postele vzornû ustlané, vyÏehlené

prádlo úhlednû srovnané v prádel-

ním ko‰i. Ani náznak toho, Ïe by

tady bydleli „bezdomovci“. „Sle-
dujeme, jestli se náhodou na‰i kli-
enti neobjeví pfied prodejnou
s úmyslem ‘vyÏebrat’ nûjakou ko-
runu ãi proviant. Je‰tû se nám ne-
stalo, abychom nûkoho od nás na
takov˘ch místech zahlédli,“ dopl-

Àuje paní Karlová.

Azylov˘ dÛm se snaÏí zajistit kli-

entÛm i oslavu v˘znamn˘ch svát-

kÛ, napfi. Vánoc. Dafií se to, a vdûã-

nost tûchto lidí nezná hranic. I nûk-

tefií tvrdí chlapi uronili slzu, proto-

Ïe Vánoce slavili naposledy pfied

‰estnácti lety.

A co Ïeny? napadne jistû kaÏdého,

komu není Ïivot lidí na ulici lho-

stejn˘. Pan Korytar vysvûtluje, Ïe

nejbliÏ‰í azylov˘ dÛm pro Ïeny je

v Bruntále. Na schÛzce komunitní-

ho plánování, organizovaného so-

ciálním odborem MûÚ R˘mafiov,

kterého se sám úãastní, zaznûlo, Ïe

odpovídajících bytÛ pro Ïeny je

v R˘mafiovû dostatek a z jejich

strany není o azylov˘ dÛm zájem.

V minulosti byl r˘mafiovsk˘ „azy-

lák“ rozdûlen na Ïenskou a muÏ-

skou ãást.

A jak vidí pracovníci budoucnost

azylového domu? Renata Karlová

fiíká: „Velmi pozitivnû. Podafiilo se
nám roz‰ífiit jej o ãtyfii místa, teì
záleÏí na tom, zda nûkdo ze spon-
zorÛ bude sly‰et na jeho dal‰í pÛd-
ní roz‰ífiení. V‰echno je dnes otáz-
kou financí. A co je lep‰í? KdyÏ nû-
kde za vámi ve frontû bude stát
bezdomovec s krabicov˘m vínem
a bude nesnesitelnû zapáchat, ne-
bo kdyÏ ten sam˘ ãlovûk z azylové-
ho domu bude ãist˘, upraven˘
a voÀav˘? To mnû jednou fiíká mo-
je známá: Kdo to stál tenkrát ved-
le tebe za ‰tramáka? A já odpovû-
dûla: Ná‰ klient. A ona se podivila
je‰tû víc: Ten naÏehlen˘ lázeÀsk˘
‰vihák byl vá‰ klient?“
KaÏd˘ z nás se ze dne na den,

z hodiny na hodinu mÛÏe ocitnout

„na dnû“ a jeho pfií‰tí domov mÛÏe

nést název azylov˘ dÛm. Dny 

otevfien˘ch dvefií mohou pfiícho-

zím otevfiít oãi a zmûnit negativní

vnímání lidí zde ubytovan˘ch.

Pfiesvûdãit je, Ïe je moÏné vstoupit

bez obav. JiKo
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T˘den poznání v Diakonii âCE
Motto: Kdo z lidí je nejmen‰í, ne-li ãlovûk nemohoucí, kter˘ není schopen se sám o sebe postarat? Kdo z lidí více touÏí po náv‰tûvû bliÏního, ne-li
ãlovûk uvûznûn˘ ve své nemoci? Kdo z poutníkÛ více potfiebuje, aby se ho nûkdo ujal, ne-li ãlovûk na cestû ke smrti? Mgr. ZdeÀka Sedláãková

Diakonie âeskobratrské církve 
evangelické, stfiedisko v R˘mafiovû,
pfiipravila pro vefiejnost od 10. do
14. fiíjna T̆ den otevfien˘ch dvefií.
Zájemci mûli moÏnost se sezná-

mit nejen s prací zamûstnancÛ

stfiediska, ale rovnûÏ vyuÏít na-

bídku bezplatného mûfiení krev-

ního tlaku, seznámit se s ãinnost-

mi a sluÏbami, jeÏ Diakonie

sv˘m klientÛm nabízí, nahléd-

nout do prostor domÛ s peãova-

telskou sluÏbou na tfiídû HrdinÛ

a na Revoluãní ulici, prohlédnout

si prostory chránûn˘ch bytÛ na

Lidické ulici ãi terapeutickou díl-

nu na Divadelní ulici v R˘mafio-

vû nebo nav‰tívit Domov odpo-

ãinku ve stáfií v Dolní Moravici.

„Diakonie âeskobratrské církve
evangelické v R˘mafiovû je ãlenem
Asociace poskytovatelÛ sociálních
sluÏeb a T̆ den otevfien˘ch dvefií je
v rámci této asociace pofiádán tfie-
tím rokem. V leto‰ním roce bylo cí-
lem pfiiblíÏit vefiejnosti zejména
kvalitu poskytovan˘ch sluÏeb, aby
ãinnost na‰eho stfiediska je‰tû více
pronikla do povûdomí obãanÛ
mûsta R˘mafiova a jeho místních
ãástí. Na‰ím úkolem bylo pfiiblíÏit
lidem v maximální moÏné mífie
spektrum poskytovan˘ch sluÏeb
a seznámit je s konkrétními obory
na‰í ãinnosti,“ sdûlila k T˘dnu 

otevfien˘ch dvefií vedoucí peãova-

telské sluÏby a osobní asistence

Marcela MaÀurová.

Posláním stfiediska Diakonie âCE

R˘mafiov je provázet a podporo-

vat ãlovûka znev˘hodnûného stá-

fiím, mentálním ãi tûlesn˘m posti-

Ïením a pomáhat mu dosáhnout

stavu tûlesného, du‰evního a soci-

álního zdraví, pohody a souladu

s prostfiedím, v nûmÏ Ïije.

„Podporujeme sobûstaãnost ãlo-
vûka. Na‰e péãe je zaloÏena na
kfiesÈanské lásce, úctû k jedineã-
nosti a lidské dÛstojnosti kaÏdé-
ho ãlovûka a na vzájemném
oboustranném respektu. SnaÏíme
se poskytovat co nejkvalitnûj‰í
sociální sluÏby a tím pfiispívat ke
zlep‰ení Ïivota tûch, kter˘m po-
máháme,“ doplnila dále Marcela

MaÀurová.

V souãasné dobû poskytuje

Diakonie âCE sedm typÛ regist-

rovan˘ch sluÏeb - peãovatelskou

sluÏbu, osobní asistenci, t˘denní

stacionáfi, domov odpoãinku ve

stáfií, domov odpoãinku ve stáfií

se zvlá‰tním reÏimem, sociálnû

terapeutickou dílnu a o‰etfiovatel-

skou péãi, která je poskytována

jako nestátní zdravotnické zafiíze-

ní. Diakonie jako kfiesÈanská or-

ganizace také usiluje o zaji‰tûní

duchovních potfieb sv˘ch klientÛ.

Zájemci, ktefií nav‰tívili v T˘dnu

otevfien˘ch dvefií jeden ze tfií do-

mÛ s peãovatelskou sluÏbou,

Domov odpoãinku ve stáfií v Dol-

ní Moravici ãi základnu Diakonie

na tfiídû HrdinÛ 48, mûli moÏnost

získat podrobné informace t˘kají-

cí se v‰ech sedmi registrovan˘ch

sluÏeb. Zaznûly také informace

o zajímav˘ch aktivitách, které

Diakonie pro své uÏivatele kaÏdo-

roãnû pfiipravuje. Jen v loÀském

roce se její klienti zúãastnili nûko-

lika podnûtn˘ch akcí, které jim

zpestfiily Ïivot v domech s peão-

vatelskou sluÏbou.

V lednu probûhl v˘roãní ples stfie-

diska a jeho v˘tûÏek byl pouÏit na

zakoupení v˘tvarn˘ch pomÛcek

do sociálnû terapeutické dílny.

V únoru se zúãastnili seniofii a za-

mûstnanci putovní v˘stavy

Zmizelí sousedé, na které se podí-

lely Gymnázium R˘ma-fiov

a Îidovské muzeum Praha.

Stfiedisko se rovnûÏ prezentovalo

na Veletrhu zdraví a sociálních

sluÏeb v R˘mafiovû, uspofiádalo

tradiãní multigeneraãní setkání

v pfiedvánoãní dobû, oslavu Dne

matek, nûkolik seniorsk˘ch setká-

ní s dûtmi ze základní umûlecké

‰koly, z matefisk˘ch a základních

‰kol. Nejen uÏivatelÛm stfiediska

je kaÏdé sudé úter˘ od 13 hodin 

otevfiena Kavárniãka pro seniory

na tfiídû HrdinÛ, na kterou se mo-

hou zájemci nechat odvézt autem.

„V loÀském roce jsme mohli dí-
ky laskavé finanãní pomoci
Ministerstva zdravotnictví âeské
republiky a Nadaci OKD vymû-
nit zastaralá a opotfiebená me-
chanická lÛÏka za elektrická
a také zakoupit ãtyfii antidekubit-
ní matrace. Jsou urãeny pro na-
‰e imobilní uÏivatele a pouÏívají
se jako prevence proti proleÏeni-
nám a také pfii jejich léãení,“ do-

plnila Marcela MaÀurová.

Diakonie âCE nabízí také sluÏby

v oblasti suché pedikúry, masáÏí,

muzikoterapie, ergoterapie a v po-

slední dobû také canisterapie.

PfiipomeÀme si nejdÛleÏitûj‰í

sluÏby Diakonie âCE R˘mafiov

a cílovou skupinu, které jsou 

urãeny:

Peãovatelská sluÏba
Posláním je umoÏnit seniorÛm

a zdravotnû postiÏen˘m lidem

zÛstat co nejdéle v jejich pfiiroze-

ném prostfiedí. Cílovou skupinu

tvofií osoby s chronick˘m one-

mocnûním tûlesn˘m ãi du‰ev-

ním, s kombinovan˘m postiÏe-

ním, se zdravotním postiÏením

a seniofii.

Osobní asistence
Cílem je ulehãit rodinn˘m pfií-

slu‰níkÛm péãi o ãlena rodiny

s postiÏením, pfiispût ke kompen-

zaci ztráty dovedností a schop-

ností uÏivatele zpÛsobené zdra-

votním postiÏením, vûkem ne-

bo chronick˘m onemocnûním,

umoÏnit ãlovûku v obtíÏné soci-

ální situaci Ïít v dÛstojn˘ch pod-

mínkách a podporovat rozvoj sa-

mostatnosti a aktivního fie‰ení

nepfiíznivé sociální situace.

SluÏba je urãena osobám, které

mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛ-

vodu vûku, chronického one-

mocnûní nebo zdravotního posti-

Ïení, jejichÏ situace vyÏaduje

pomoc jiné fyzické osoby, ze-

jména seniorÛm, osobám s chro-

nick˘m onemocnûním, s chro-

nick˘m du‰evním onemocnûním

nebo s mentálním postiÏením.

SluÏba obsahuje kaÏdodenní po-

moc pfii zvládání péãe o vlastní

osobu, pfii osobní hygienû, pfii

zaji‰tûní stravy a chodu domác-

nosti, v˘chovné, vzdûlávací

a aktivizaãní ãinnosti, zprostfied-

kování kontaktu se spoleãen-

sk˘m prostfiedím, pomoc pfii 

uplatÀování práv, oprávnûn˘ch

zájmÛ a pfii obstarávání osobních

záleÏitostí.

O‰etfiovatelská péãe
Forma zdravotní péãe poskyto-
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vaná klientovi v domácím pro-

stfiedí na podkladû indikace

praktického lékafie nebo o‰etfiují-

cího lékafie v nemocnici; tuto od-

bornou péãi poskytují zdravotní

sestry. Cílovou skupinu tvofií li-

dé po hospitalizaci, dlouhodobû

a chronicky nemocní a lidé v ter-

minálním stadiu Ïivota.

Sociálnû terapeutická dílna
Dílna podporuje uÏivatele v co

nejsamostatnûj‰ím Ïivotû v bûÏ-

ném sociálním prostfiedí a pfii

rozvoji pracovních, sociálních

a motorick˘ch schopností ve-

doucích ke zv˘‰ení ‰ance k na-

lezení uplatnûní na volném trhu

práce nebo v odpovídající

smysluplné ãinnosti. Sociálnû

terapeutická dílna je urãena pro

osoby s mentálním a kombino-

van˘m postiÏením. SluÏba ob-

sahuje i pomoc pfii osobní hygi-

enû, poskytnutí stravy a pitného

reÏimu, nácvik dovedností pro

zvládání péãe o vlastní osobu,

sobûstaãnosti a dal‰ích ãinností

vedoucích k sociálnímu zaãle-

nûní, podporu vytváfiení a zdo-

konalování základních pracov-

ních návykÛ a dovedností.

Domov pro seniory
Domov pro seniory poskytuje

zázemí, komplexní sociální péãi,

pocit bezpeãí a dÛstojnosti seni-

orÛm ve vûku nad 65 let, ktefií

nemohou svou sociální a zdra-

votní situaci fie‰it vlastními sila-

mi, za pomoci rodinn˘ch pfiíslu‰-

níkÛ ãi jin˘ch sluÏeb.

Domov pro seniory se zvlá‰t-
ním reÏimem
Domov se zvlá‰tním reÏimem

poskytuje zázemí, komplexní so-

ciální péãi, pocit bezpeãí a dÛ-

stojnosti seniorÛm ve vûku nad

65 let trpícím Alzheimerovou

demencí a ostatními typy de-

mence, ktefií mají v dÛsledku 

onemocnûní sníÏenou sobûstaã-

nost a nemohou svou sociální

a zdravotní situaci fie‰it vlastní-

mi silami, za pomoci rodinn˘ch

pfiíslu‰níkÛ ãi jin˘ch sluÏeb.

T˘denní stacionáfi
T˘denní stacionáfi poskytuje po-

bytové sluÏby osobám se zdra-

votním postiÏením, seniorÛm

a seniorÛm s Alzheimerovou cho-

robou ãi demencí, o které v do-

mácnosti peãuje osoba blízká.

Peãující rodinû je vytvofien pro-

stor pro odpoãinek a regeneraci

sil, aby nedo‰lo k její sociální 

izolaci. Pobytové sluÏby se po-

skytují seniorÛm, ktefií mají sníÏe-

nou sobûstaãnost a vyÏadují pra-

videlnou pomoc jiné osoby. JiKo

Sociální asistence pomáhá rodinám
Rodina, rodinná politika, krize

rodiny, promûna rodinn˘ch rolí

atd., to v‰e jsou slova, která ãas-

to sly‰íme z médií, z úst politikÛ

a vûdcÛ. Rodina i dnes plní fiadu

biologick˘ch, ekonomick˘ch,

sociálních a psychologick˘ch

funkcí. Podporuje rozvoj dítûte,

poskytuje mu fiadu podnûtÛ, jis-

totu a bezpeãí. Má vliv na jeho

sebepojetí a sebevûdomí, uãí jej

základním sociálním rolím.

Ne vÏdy je ov‰em rodina schopna

nebo ochotna tyto funkce plnit. Ne

kaÏd˘ dokáÏe pfiedat sv˘m dûtem

to, co do Ïivota potfiebují, co od

nich spoleãnost oãekává. Ne kaÏ-

d˘ má to ‰tûstí, Ïe má fungující ro-

dinu, která je mu oporou v dobách,

kdy se dostane do nesnází. SluÏba

Sociální asistence Krnov, R˘ma-

fiov, zfiizovaná Slezskou diakonií,

nabízí pomocnou ruku rodinám,

které to potfiebují.

Posláním sociální asistence je

podporovat rodiny v nepfiíznivé

sociální situaci ohroÏující v˘cho-

vu a v˘voj dûtí tak, aby dûti moh-

ly vyrÛstat se sv˘mi rodiãi a sou-

rozenci v prostfiedí domova.

Pracovníci sociální asistence nav-

‰tûvují rodiny v jejich pfiirozeném

prostfiedí, v domácnostech, a spolu

s nimi pracují na fie‰ení problémÛ

a získávání nov˘ch dovedností.

SluÏba je poskytována rodinám

s dûtmi ve vûku do 18 let z mikro-

regionu R˘mafiovska a Krnovska

(vãetnû Albrechticka a OsoblaÏ-

ska). Tyto rodiny se ãasto pot˘ka-

jí s obtíÏemi v oblastech v˘chovy

a vzdûlávání dûtí, hospodafiení

a rodinného rozpoãtu, bydlení

a vedení domácnosti nebo v ko-

munikaci s úfiady. V rámci spolu-

práce se sluÏbou sociální asisten-

ce je rodinám nabízena podpora

v nácviku zvládání kaÏdodenní

péãe o dûti, domácnost, rodinné

hospodafiení, jednání s úfiady, ‰ko-

lou, ‰kolkou, zafiízením ústavní

v˘chovy, soudy, policií, komuni-

kace se sousedy, rodinou, blízk˘-

mi. Podpora mÛÏe b˘t rodinû po-

skytována také napfi. pfii vyjedná-

vání o dávkách, hledání vhodného

bydlení, zamûstnání, pfii hledání

a docházení do ‰koly, ‰kolky ãi

zájmov˘ch aktivit pro dûti, k léka-

fiÛm, pfii douãování a v˘chovnû-

vzdûlávacích ãinnostech s dûtmi,

pfii vyhledávání informací ad.

Terénní práce, tedy náv‰tûvy do-

mácností, probíhají na základû

domluvy s rodinou, obvykle

dvakrát aÏ tfiikrát, minimálnû

v‰ak jednou za t˘den. Ve‰keré

sluÏby jsou poskytovány zdar-

ma. Doba poskytování sluÏby je

urãena na pondûlí aÏ pátek od 

8 do 16 hodin.

Kontakt:
SOCIÁLNÍ ASISTENCE Kr-

nov, R˘mafiov; Julia Sedláka 14;

795 01 R˘mafiov

Tel.: 734 439 347, 734 427 269

Kontaktní osoby: Mgr. Katrin

Surovková, Hana Lhotská

email: soc.as@sdk.cz, web: slez-

skadiakonie.cz Foto a text:
Sociální asistence Krnov,

R˘mafiov
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Z okolních obcí a mûst

Nov˘ ‰kolní rok ve Staré Vsi
Malotfiídní ‰koliãka ve Staré Vsi

odstartovala svÛj dal‰í ‰kolní rok

a pro padesátku dûtí v matefiské

a základní ‰kole i jejich rodiãe

pfiipravila spoustu zajímav˘ch

novinek.

Nev‰ední atraktivitou v matefiin-

ce se stala kaÏdot˘denní lekce ca-

nisterapie, kdy dûti spoleãnû 

s asistenãní fenou Tisou a její tre-

nérkou Vlaìkou Dudkovou pro-

vádûjí zdravotní cviãení i relaxaci.

Pro zkvalitnûní pfiípravy budou-

cích ‰koláãkÛ byl nachystán pro-

jekt Pfied‰kolák. Dûti nav‰tûvují

dvakrát mûsíãnû bûÏné vyuãovací

hodiny sv˘ch star‰ích kamarádÛ

v základní ‰kole a uãí se spoleãnû

s nimi. Zatím zvládly hodiny hu-

dební v˘chovy a prvouky, teì je

na programu dokonce matemati-

ka. Od projektu Pfied‰kolák si 

uãitelé ze Staré Vsi slibují lep‰í 

adaptaci dûtí na nové prostfiedí,

zafixování nûkter˘ch návykÛ,

které pozdûji usnadní nov˘m Ïáã-

kÛm vstup do první tfiídy.

Dále pokraãuje v˘uka angliãtiny

formou hry pro nejmen‰í a novû

byl zfiízen hudební krouÏek spo-

jen˘ s hrou na zobcové flétny

a netradiãní nástroje.

A co je nového v základní ‰kole?

Îáãci zaãali intenzivnû vyuÏívat

novou uãebnu v˘poãetní techni-

ky s interaktivní tabulí, která by-

la vybudována z finanãních pro-

stfiedkÛ EU v Operaãním progra-

mu Vzdûlávání pro konkurence-

schopnost. Na v˘uku cizích ja-

zykÛ v matefiince plynule nava-

zují dal‰í hodiny angliãtiny, ten-

tokráte v podobû nepovinného

pfiedmûtu. SnaÏíme se o nenásil-

nou, hravou formu uãení, spoje-

nou s netradiãními aktivitami,

dramatizací a komplexním poje-

tím. Pro velk˘ úspûch byl roz‰í-

fien krouÏek muzicírování, hry

na flétnu a kytaru, kter˘ vede

novû pfiíchozí uãitelka Mgr.

Miroslava ·tûpánová. Tradiãnû

v˘borné aktivity pfiipravuje

i ‰kolní druÏina a sportovní

krouÏek.

V‰echny na‰e dûti jsou zapojeny

do ekologick˘ch a ‰kolních ko-

munitních projektÛ, otevfien˘ch

i pro vefiejnost. Zdárnû pokraãu-

jeme v budování ‰kolní zahrady

s cyklohfii‰tûm pro nejmen‰í a za-

hájili jsme ãinnost v˘tvarného

klubu s programem Cesta za fie-

meslem. Právû pronikáme do tajÛ

tkaní látek a batikování. Pfied

Vánocemi nás nav‰tíví mladá v˘-

tvarnice Hana Kri‰ová a nauãí

nás vyrábût ‰perk z Fimo hmoty.

Souãasnû pfiipravujeme vybavení

pro keramickou dílnu, jejíÏ ãin-

nost pod vedením Lenky

Srovnalové odstartuje v listopa-

du. Nechcete se pfiijít podívat? 

Foto a text: Eva StaÀková

Tvrdkov kolaudoval dûtské hfii‰tû
V sobotu 1. fiíjna se uskuteãnila

slíbená kolaudace dûtského hfii‰tû

ve Tvrdkovû. Slavnostního aktu se

zúãastnili zástupci Obecního úfia-

du Tvrdkov, zástupce zhotovitele

stavby Ing. Antonín RÛÏiãka, Ïeny

z obãanského sdruÏení Pfiátelé

Tvrdkovska a pfiedev‰ím 35 dûtí,

které se nemohly doãkat okamÏi-

ku, kdy budou moci v‰echny 

atrakce pofiádnû vyzkou‰et.

Starosta obce Jan Îédek pfiednesl

pfiivítací projev, v nûmÏ podûkoval

v‰em zúãastnûn˘m, ktefií se pro-

jektu pro mládeÏ „Pohybem, zába-

vou proti nudû, obezitû a drogám“

podíleli. Koneãnû pfiestfiihl pásku

a mohlo zaãít dûtské hemÏení a ra-

dování. Po soutûÏích a fiádném vy-

dovádûní se vydali dûti i dospûlí

pou‰tût draky, a dûti tak proÏily 

opravdu pûkn˘ den. Obãanské

sdruÏení Pfiátelé Tvrdkovska zajis-

tilo pûkná triãka, která dûtem bu-

dou akci pfiipomínat. Samozfiej-

mostí bylo i obãerstvení a sladkos-

ti. A nejen dûti mûly pûkn˘ den.

Zastupitel Jifií Novák griloval ku-

fiecí steaky a klobásy, takÏe ani do-

spûlí nepfii‰li zkrátka. V‰ichni se

dobfie bavili, vÏdyÈ na radující se

dûti je nesmírnû krásn˘ pohled.

Je‰tû jednou proto chceme podû-

kovat Nadaci OKD, bez jejíhoÏ fi-

nanãního pfiispûní by obec areál

hfii‰tû nemohla vybudovat. 

Foto a text:
Alena âiklová

Hasiãi v RyÏovi‰ti obnovili dal‰í kfiíÏ
Od 13. do 17. století leÏelo Ry-

Ïovi‰tû na velmi frekventované

panské cestû z Wroclavi k Uni-

ãovu a dále na jih. Ale tato polo-

ha nepfiiná‰ela mûsteãku RyÏo-

vi‰tû jenom to dobré, ale i mno-

ho problémÛ. Stál˘ prÛvodce vá-

lek, hlízov˘ mor, kter˘ pfiiná‰ela

procházející vojska, byl ãast˘m

hostem na‰eho mûsteãka. V roce

1633 na tuto nemoc umfielo cel-

kem 80 obyvatel. Tûla zemfie-

l˘ch jsou pohfibená v hromad-

ném hrobû vedle staré cesty

z RyÏovi‰tû do Arnoltic.

Na jejich památku stál dle histo-

rické mapy na tomto místû kovo-

v˘ kfiíÏ na opracovaném kameni.

KfiíÏ se nedochoval, ale kámen

tu stojí dodnes. RyÏovi‰Èáci se

rozhodli, Ïe kfiíÏ obnoví. Tak se

také stalo. âlenové dobrovol-

n˘ch hasiãÛ za pomoci Obec-

ního úfiadu RyÏovi‰tû 28. záfií

kfiíÏ, proveden˘ ze dfieva, 

osadili. Této akce se zúãastnilo

více jak 30 dobrovolníkÛ bez

rozdílu vûku. (Informace o histo-

rii jsou ãerpány ze soukromé

sbírky Ing. Franti‰ka Rechto-

rika.)

Eva La‰áková
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Mladí hasiãi soutûÏili v RyÏovi‰ti
V sobotu 8. fiíjna ráno se zaãali do

RyÏovi‰tû sjíÏdût hasiãi z celého

bruntálského okresu. Kolem 8. ho-

diny byl jiÏ sál Multifunkãního

domu pln˘ dûtí a mládeÏe s roz-

díln˘mi barvami dresÛ, ale se stej-

n˘m nápisem na zádech HASIâI.

Na tento den byl pfiipraven pro

v‰echny mladé hasiãe a dorosten-

ce, celkem 187 nad‰encÛ, okresní

závod poÏární v‰estrannosti.

Závod je nároãn˘ jak na vûdo-

mosti, tak na fyziãku. KaÏd˘ ãlen

se musí na trati vypofiádat s nûko-

lika úkoly: poznat topografické

znaãky a znát pravidla poÏární 

ochrany, musí tedy vûdût, která

látka se ãím hasí, jak˘ hasicí pfií-

stroj je vhodn˘ a jak˘ nevhodn˘

k ha‰ení napfi. benzínu, oleje a naf-

ty. Musí umût zacházet s buzolou

a urãit azimut, zvládnout stfielbu

ze vzduchovky, uvázat uzly, ovlá-

dat základy první pomoci a zdolat

3 metry po vodorovnû uvázaném

lanû. Pro malé hasiãe od 6 do 

15 let nejsou tyto úkoly snadné,

pfiesto se nevzdávají a kaÏdoroãnû

se na tento den tû‰í. MládeÏ star‰í 

15 let, závodící jako dorostenci,

má je‰tû obtíÏnûj‰í traÈ.

Chtûla bych jménem Okresního

sdruÏení hasiãÛ v Bruntále podû-

kovat v‰em rozhodãím, dobrovol-

n˘m hasiãÛm za ukáznûnost, ve-

doucím za pevné nervy pfii pfiípra-

vû soutûÏe a celoroãní ãinnosti

s mlad˘mi hasiãi a pracovní ãetû,

která se do této akce zapojila. 

Foto a text: Eva La‰áková

Seniorské ‰ipky
V úter˘ 11. fiíjna odpoledne pfii-

pravily organizátorky ve‰kerého

dûní v Klubu seniorÛ v Bfiidliãné

paní MlãÛchová a Jacková velmi

zdafiilou akci, a sice soutûÏ v há-

zení ‰ipek na cíl. Klubová míst-

nost se zaplnila témûfi tfiicítkou

zvûdav˘ch seniorÛ. Po nezbyt-

n˘ch úpravách místnosti mohla

zajímavá soutûÏ zaãít. âtyfiãlen-

ná druÏstva se navzájem po-

vzbuzovala a o napínavé situace

nebyla nouze. Po více neÏ dvou

hodinách byli známi vítûzové.

První se umístila paní Kri‰tia-

ková pfied panem Magierou

a tfietí skonãila paní ·tefani‰i-

nová. KaÏd˘ obdrÏel dárek. 

Text a foto: Daniel Mach st.
- kronikáfi mûsta Bfiidliãná

Vítání obãánkÛ

Lesní bûh lyÏafiÛ
V nedûli 9. fiíjna se uskuteãnil

v Bfiidliãné Lesní bûh lyÏafiÛ pofiá-

dan˘ oddílem lyÏování TJ Kovo-

hutû Bfiidliãná. I pfies nepfiízeÀ po-

ãasí se pofiadatelÛm podafiilo 

uspofiádat velmi pûkn˘ závod

s hodnotn˘mi v˘sledky.

Zúãastnilo se jej celkem 79 startu-

jících ve vûku 4 - 49 let ze sedmi

klubÛ vãetnû Základní ‰koly Bfii-

dliãná. V‰ichni se prali nejen s ná-

roãnou tratí, ale hlavnû s nepfiízní

poãasí, se siln˘m de‰tûm a vût-

rem. Závodníci z domácího klubu

se v konkurenci rozhodnû neztra-

tili. Získali tfiikrát 1. místo, dva-

krát 2. místo a dvakrát 3. místo.

Vítûzové v jednotliv˘ch katego-

riích: Katefiina HorÀáãková - Ko-

vohutû Bfiidliãná, ·tûpán Vrábel -

Granitol Moravsk˘ Beroun, Ka-

tefiina Fuãíková - RD R˘mafiov,

Martin Ondráãek - Z· Bfiidliãná,

Klára Ujfalu‰i - Kovohutû Bfii-

dliãná, Radek Tyl - SK UN Os-

trava, Lada Pfiecechtûlová - RD

R˘mafiov, David Volek - Kovo-

hutû Bfiidliãná, Markéta Mlãáko-

vá - RD R˘mafiov, Marek Ry‰ka 

- RD R˘mafiov, Andrea Proke‰ová

- Sportovní gymnázium Vrbno 

p. P., Michal Kautz - Fénix

Jeseník. Text a foto:
Tomá‰ Lysík - fieditel závodu

Za pûkného podzimního poãasí

se v sobotu 15. fiíjna prostranství

pfied Mûstsk˘m úfiadem v Bfii-

dliãné hemÏilo slavnostnû oble-

ãen˘mi rodiãi s dûtsk˘mi koãár-

ky, ktefií pfiicházeli do budovy 

úfiadu, aby byli pfiítomni slav-

nostnímu pfiivítání sv˘ch ratoles-

tí. Zcela zaplnûná obfiadní síÀ vy-

slechla slova vítání v‰ech deseti

pozvan˘ch dûtí, která pronesla

matrikáfika Halina Zídková. Pak

se objevili malí ‰koláci se sv˘m

vystoupením, které sklidilo za-

slouÏen˘ potlesk. Hlavní proslov

pfiednesl pfiedseda SPOZu Ro-

stislav Malík, poté následovalo

zapsání do Pamûtní knihy.

Maminky dostaly pûknou kytiã-

ku a dárek a v‰e skonãilo velk˘m

fotografováním. Dal‰í vítání ob-

ãánkÛ je pfiedbûÏnû naplánováno

na leden pfií‰tího roku a doufáme,

Ïe to bude stejnû pfiíjemné setká-

ní. Text a foto: Daniel Mach st.
- kronikáfi mûsta Bfiidliãná
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¤ádková inzerce

I-nova CZ, s. r. o.,
Harrachov 10,
R˘mafiov
tel. 605 778 177
www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

Otevfieno:

Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11

Míchání barev,

poradenská ãinnost.
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Sokolovská 35, R˘mafiov, tel.: 554 211 228

Akce: fiíjen - Sadolin - sleva 5%
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• Prodám samostatnou polovinu rodinného domu k moÏnému nastû-

hování. Velikost 2+1 + podkroví, garáÏ, zahrada. Cena dohodou.

Stará Ves, Ml˘nská 22, tel. 776 199 714.

• Nabízíme pronájem bytu 3 + 1, 75 m2, v pfiízemí nekufiáckého domu,

kter˘ je po celkové rekonstrukci, se dvûma bytov˘mi jednotkami, neda-

leko centra mûsta R˘mafiova. Byt je renovován se zachováním historic-

k˘ch prvkÛ. Nová koupelna, okna, samostatné topení na plyn, renovo-

vané parkety . Pronájem je vãetnû komory a men‰í garáÏe v domû.

Cena nájmu 5 000 Kã/mûsíc + náklady na provoz. Tel.: 721 527 068.

-19-2011  2.11.2011 16:26  Stránka 27



-19-2011  2.11.2011 16:26  Stránka 28


