
Po sloÏení slavnostního slibu se
stala novou ãlenkou zastupitel-
stva Marie Volková

Skládka v Malé ·táhli je plná, co
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Pansk˘ se pfiedstavili v exhibici, která se hned tak nevidí 
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Téma - 60. v˘roãí konce II. svûtové války

Mûsto R˘mafiov si pfiipomenulo 60. v˘roãí osvobození
V parku na ulici Julia Sedláka si v nedûli 8. kvûtna v 10 hodin pfiipome-

nuli zástupci mûsta R˘mafiova spoleãnû s pfiedstaviteli nûkter˘ch politic-

k˘ch stran 60. v˘roãí konce II. svûtové války. Starosta mûsta Petr

Klouda, místostarosta Jaroslav Kala, vedoucí odboru kultury a ‰kolství

Leona Pleská, pfiedsedkynû kulturní komise BoÏena Filipová a pfiedsta-

vitelé âeské strany sociální demokracie a Komunistické strany âech

a Moravy poloÏili vûnce k památníku vojákÛ Rudé armády padl˘ch pfii

osvobozování R˘mafiova a uctili na‰e osvoboditele minutou ticha. JiKo

TûÏké umírání na prahu míru (1/8)
NeÏ se zaãtete do ponûkud syro-

v˘ch a smutn˘ch textÛ, moÏná

ponûkud nepatfiiãn˘ch v dobû 

oslav opojného vítûzství pfied ‰e-

desáti léty, je tfieba, abyste vûdûli,

Ïe nic není dom˘‰leno ani rekon-

struováno, Ïe v‰ichni tfii autofii

strávili dlouhé t˘dny a mûsíce

studiem dochovan˘ch ãi dostup-

n˘ch archivních dokumentÛ

v pfiíslu‰n˘ch institucích a Ïe vel-

mi striktnû odmítli uvést jakou-

koli smy‰lenku, ba i informaci

moÏná pravdivou, av‰ak nedolo-

Ïenou. V‰echny údaje byly kon-

frontovány nejménû ze dvou

zdrojÛ.

Mnohé nám pamûtníkÛm u‰lo

v pochopitelné euforii z osvobo-

zení roku 1945, ale druhá svûtová

válka a její dÛsledky byly skuteã-

nû tak dûsivé, pfiinesly tak rozsáh-

lé utrpení lidem v‰ech národÛ

a barev pleti, Ïe se to dosud vy-

myká lidskému chápání. Za v‰ím

stála odporná a zcestná ideologie,

nepfiíli‰ ãetné mocichtivé zrÛdy

a jejich bohuÏel ãetní ochotní po-

mahaãi a disciplinovaní vykona-

vaãi krvav˘ch a nelidsk˘ch roz-

kazÛ, ba i iniciativní hrdlofiezové.

Domníváme se, Ïe je nutné, aby-

chom znali alespoÀ ãást pravdy

(celou jiÏ nikdy nepoznáme), kte-

rou bylo v na‰ich skromn˘ch si-

lách doloÏit. Historie nezná tlusté

ãáry a mûla by b˘t téÏ trval˘m

svûdomím a varováním tak neu-

vûfiitelnû zapomnûtlivému tvoru,

jak˘m je ãlovûk.

Text je krut˘ a nemilosrdn˘, ale

nestrann˘, snaÏí se vûci trochu

vysvûtlit a nechce soudit, ale jen

pfiedkládá fakta a je na ãtenáfii,

aby si utvofiil vlastní názor.

Jedinou ctiÏádostí autorÛ bylo na-

zvat vûci správn˘mi jmény, padni

komu padni, ale pfiedev‰ím vy-

jádfiit svÛj odpor proti jakémuko-

li teroru a válce, jeÏ poÏírá se

stejnou krutostí vítûze i poraÏené

i dlouho potom, co skonãila, vin-

né i nevinné, a také odsoudit fan-

tasmagorie, jeÏ mají ve svém

slovníku boj proti rasám, vífie, 

ideov˘m odpÛrcÛm, západním

plutokratÛm nebo tfiídním nepfiá-

telÛm. DÛsledky jsou totiÏ zcela

totoÏné a cesty naprosto shodné,

vÏdy jde o vraÏdu ãlovûka, zatra-

cení morálky a likvidaci svobody.

Vycházíme z rozsáhlej‰í pÛvodní

statû, jeÏ vy‰la roku 1999 v olo-

moucké kulturnûhistorické revue

Stfiední Morava (ã. 9) pod obdob-

n˘m názvem a bez poznámkové-

ho aparátu. Text jsme pokud

moÏno zestruãnili.

NeÏ zaãneme sledovat období

kvûtna aÏ srpna roku 1945 na

R˘mafiovsku, vraÈme se na chvil-

ku k jeho v˘voji od vzniku âSR.

Chudobn˘ kraj jiÏního Jesenicka

ob˘vali témûfi bez v˘hrady

Nûmci jiÏ od druhé pÛle 13. sto-

letí. TûÏká práce a nevlídné klima

ubíraly lidem velké mnoÏství ãa-

su a energie, pokud se chtûli

s handicapem vyrovnat, a tak pro-

jevy nacionalismu kolem mno-

h˘ch procházely dlouho zcela bez

pov‰imnutí. Byly jiné starosti.

První léta pováleãné konjunktury

smífiila po roce 1918 R˘mafio-

vany zaskoãené situací bez váÏ-

n˘ch problémÛ, takÏe sporadick˘

pfiíchod ãesk˘ch úfiedníkÛ a stát-

ních zamûstnancÛ nevzbudil za-

znamenatelné projevy nevole tím

ménû, Ïe mnozí mladí âe‰i na‰li

své Ïeny mezi nûmeck˘mi dívka-

mi, jak b˘valo zvykem uÏ v 19.

století.

Ani krize 1930, která dopadla

zvlá‰È tûÏce na velk˘ hedvábnic-

k˘ prÛmysl, ba ani nástup Hitlera

1933 neznamenaly je‰tû v˘raz-

nûj‰í zlom, i kdyÏ nûco se jiÏ mû-

nit zaãalo a stále ãastûji se obje-

vovalo témûfi zapomenuté slovo

sebeurãení. Teprve volby roku

1935 pfiinesly první doklady na-

rÛstajícího vlivu nacistické pro-

pagandy. Zatímco roku 1929 ode-Odvoz vojenského vozidla z r˘mafiovského námûstí

Národní garda v R˘mafiovû v roce 1945 a sovûstsk˘ velitel mûsta
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vzdalo na okrese R˘mafiov hlas

Nûmecké národnûsocialistické

stranû práce (DNS) 1 226 voliãÛ

a Nûmecké národní stranû (DNP)

996, tj. pro nacionalisty hlasovalo

celkem 2 222 voliãÛ ze v‰ech 

15 252 (tj. 14, 5 %), v roce 1935

jiÏ získala vzniklá Henleinova

SdP od v‰ech 16 329 voliãÛ okre-

su pln˘ch 7 865 hlasÛ (48 %).

K stfietnutím zde v‰ak pfiesto za-

tím nedocházelo a témûfi komicky

zní domluva mezi ãesk˘mi sociál-

ními demokraty a pfiedáky míst-

ních henleinovcÛ je‰tû roku 1937.

Aby totiÏ nedo‰lo ke vzájemnému

napadání, nabídli místní nacisté,

Ïe budou slavit sami 1. máj a so-

ciální demokraté aÈ si slaví 28. fií-

jen. Dopadlo to podle dohody bez

problémÛ, svátek vzniku republi-

ky oslavili âe‰i a nejeden Nûmec.

Skuteãná zmûna nastala, obdobnû

jako v Bruntále, nûkdy v období

první tfietiny bfiezna 1938 po zá-

boru Rakouska a podílela se na ní

nejspí‰e i davová psychóza, ale

pfiedev‰ím provokativní chování

nûmeck˘ch politikÛ, sílící a tvrdé

zastra‰ování odpÛrcÛ SdP s ab-

sencí dostateãnû razantní akce

státu na ochranu sv˘ch nûmec-

k˘ch obãanÛ v pohraniãí, coÏ se

pozdûji t˘kalo i oddílÛ stateã-

n˘ch, leã nejednou osamûl˘ch

ãesk˘ch pfiíslu‰níkÛ SOS. Zcela

jistû v‰ak chybûla sjednocující 

osobnost nedávno zemfielého

Tomá‰e Garrigua Masaryka, kte-

r˘ zde mûl mezi Nûmci ãetné

pfiíznivce. Vûfiili, Ïe dokáÏe po-

stupnû eliminovat v‰e, co dopo-

sud pÛsobilo skfiípûní vzájem-

n˘ch vztahÛ, a vyjde vstfiíc auto-

nomním snahám. V‰ak se také

stal roku 1935 ãestn˘m obãanem

R˘mafiova a ãlánky vût‰iny zdej-

‰ích ãasopisÛ vyjadfiovaly k jeho

úmrtí 14. záfií 1937 stejnû hlubo-

k˘ smutek jako ãeské. Pfies vzrÛ-

stající nacismus zde zÛstávali li-

dé, ktefií odmítali zmûny v nepro-

spûch demokracie, a radûji od-

cházeli roku 1938 s ãesk˘mi

i smí‰en˘mi rodinami do okle‰tû-

ného vnitrozemí, neÏ by se stali

fií‰sk˘mi obãany, jmenujme ales-

poÀ gymnaziálního prof. Stowit-

schka.

Teprve v období tûsnû pfied mni-

chovsk˘mi událostmi atmosféra

zhoustla, aã se jedin˘m inciden-

tem stala v˘hrÛÏná stfielba na ãs.

vojáka, aniÏ nûkoho zranila.

V posledním období pfied exo-

dem volili nûktefií ãe‰tí úfiedníci

po útocích nacistÛ v Bruntále

a pfiedev‰ím na rozboufieném

Krnovsku radûji bezpeãí ocelo-

v˘ch okenic soudního archivu.

Nebezpeãn˘ precedens vytvofiila

vraÏda dvou ãesk˘ch ãetníkÛ

a ãtyfi ãlenÛ finanãní stráÏe

v Liptáni 22. 9. 1938 i fiádûní tlu-

py henleinovcÛ, kterou vedl vrch-

ní stráÏmistr Wildner, velitel ãet-

nické stanice v Bedfiichovû. Vy-

tvofiila se z tzv. zelen˘ch kádrÛ,

mlad˘ch NûmcÛ ukr˘vajících se

v lesích, aby nemuseli nastoupit

v dobû mobilizace sluÏbu v ãs. ar-

mádû. Ozbrojená skupina napa-

dala vojenské hlídky, ale soustfie-

dila se na Lomnicko ãi Morav-

skoberounsko a mûla asi v˘znam-

n˘ podíl na krvavém povstání

v Bruntále. Na R˘mafiovsku opo-

ru nena‰li. Pfii‰el Mnichov a ne-

velk˘ R˘mafiov mimo oblast v˘-

znamnûj‰ích nûmeck˘ch zájmÛ

obsadil Wehrmacht symbolicky

aÏ 8. fiíjna 1938 v 16 hodin.

Okres se stal souãástí Nûmecké

fií‰e. Malou Ïidovskou komunitu

(r. 1930 Ïilo na okrese R˘mafiov

31 osob hebrejské víry) pohltily

koncentráky, pokud se nepodafiilo

zavãas najít azyl v exilu. VraÏed-

n˘ rasismus se projevil okamÏitû

po záboru. Neobyãejnû oblíben˘

profesor zemûpisu a dûjepisu

Konrád Izrael Brichta (* VídeÀ

1882, ✝ Osvûtim ? 21. 5. 1942)
byl denuncován a hrubû vypuzen

z gymnázia sv˘mi zfanatizovan˘-

mi kolegy, dfiívûj‰ími pfiáteli, pro

svÛj Ïidovsk˘ pÛvod. Místní na-

cisté jej se Ïenou Margaretou

Sárou (✝ 26. 6. 1942) vystûhovali
do prázdného domku mimo mûs-

to a tam jej pfiicházeli dennû urá-

Ïet a ohroÏovat. Jiní místní nao-

pak riskovali a snaÏili se tajnû po

nocích pomáhat, ba i nûmecká

sluÏka odváÏnû setrvala se svou

sympatickou paní aÏ do její smr-

ti. ManÏel v‰ak byl zakrátko od-

vezen do koncentraãního tábora.

Paní Brichtová nevydrÏela t˘rání

a stra‰nou samotu. Také její pfií-

tel, Ïidovsk˘ notáfi JUDr. Erwin

Izrael Kunwälder, marnû a s oba-

vami pátral po osudu zmizel˘ch

bratrÛ paní, Antona Isidora

a Moritze Klappholzov˘ch

z Bialsko-Biale, ba ztratil se mu

i jeho vlastní bratr ve Vídni.

NejtûÏ‰í byla smrt milovaného

muÏe. Nedlouho po transportu

byl zavraÏdûn snad v Osvûtimi.

Mûsíc po zprávû o jeho smrti si

Ïena vzala Ïivot dfiív, neÏ mohla

b˘t zafiazena do transportu i ona.

Koncentráky pfieÏili z R˘mafiov-

ska asi jen dva muÏi, dvû Ïeny

a jediná uÏ‰í rodina v emigraci:

muÏ s paní a dvû malé dûti, jejich

ãetní pfiíbuzní se konce války ne-

doÏili. Krutû zahynuly celé rodi-

ny. Podíl na zatãení (28. 10. 1941)

i smrti odbojáfie, ãeského uãitele

a v‰eobecnû váÏeného obãana

R˘mafiova Ferdinanda Bartáka 

(* 8. 9.1895, ✝ Mauthausen 7. 5.
1942) mûla téÏ jeho funkce v ãe-

le ãeské men‰inové ‰koly.

Válka na sebe nenechala dlouho

ãekat a mladí narukovali ãasto

s nad‰ením, star‰í, ktefií proÏili

svûtovou válku, vûdûli své.

Okresní úfiadovna gestapa,

Sicherheitsdienst, koncentráky,

blockleitefii, partajní ‰íbfii i konfi-

denti nahánûli strach, pozname-

nali dfiíve otevfiené sousedské

vztahy a vedly k obecné pfietváfi-

ce. R˘mafiovsko pokryly ãetné

zajatecké a pracovní tábory, jeÏ

se pozvolna naplnily polsk˘mi,

britsk˘mi a sovûtsk˘mi vojáky

a mnohdy nedobrovoln˘mi dûlní-

ky z okupovan˘ch zemí. Prosákly

zprávy o nelidském zacházení

a vraÏdách RusÛ v dûtfiichovském

lágru (335 obûtí). Po poãáteãních

vítûzstvích pfii‰la kocovina z po-

ráÏek. Pfiesto je‰tû v zimû roku

1945 zÛstali tfii z neznám˘ch dÛ-

vodÛ zemfielí Ostarbeitfii (tzv. v˘-

chodní dûlníci) nepietnû zahrabá-

ni ve snûhu, aÏ rozmrzne pÛda.

(Pokraãování pfií‰tû)
Mgr. Jifií Karel, ✝ Roman Icha,

Herbert Schneider

Pfiipomínáme si

Bene‰ovy dekrety
Ve ãtvrtek 19. kvûtna tomu bude pfiesnû 60

let, co prezident Edvard Bene‰ vydal

v Praze dekret o národní správû majetku

NûmcÛ, MaìarÛ, zrádcÛ a kolaborantÛ.

Bene‰ovy dekrety je populární souhrnn˘ ná-

zev pro dekrety prezidenta republiky; ‰lo

o právní pfiedpisy s mocí zákona pfiijaté ães-

koslovenskou vládou v exilu po sly‰ení stát-

ní rady. Nûktefií jejich zastánci toto oznaãe-

ní prohla‰ují za nepfiípustnû zjednodu‰ující,

nebo dokonce pejorativní.

Dekrety byly náhradním fie‰ením po dobu

neexistence parlamentu za okupace.

Prezident Bene‰ dekrety pouze podepiso-

val; paragrafové znûní vytváfiel státní aparát

a v politickém zadání se projevovaly 

i ostatní proudy zastoupené v lond˘nské

a zejména ko‰ické vládû. V‰echny dekrety

prezidenta republiky byly dodateãnû schva-

lovány Prozatímním národním shromáÏdû-

ním.

V prÛbûhu let 1945/6 vy‰lo ve Sbírce záko-

nÛ celkem 148 dekretÛ prezidenta republiky

a bylo znovu vydáno 7 star‰ích. Poslední

z roku ukonãení války má ãíslo 140/1945

Sb., o zfiízení Vysoké ‰koly politické a soci-

ální v Praze, ze dne 26. fiíjna 1945.

V souãasn˘ch politick˘ch sporech o plat-

nost „Bene‰ov˘ch dekretÛ“ se tohoto spoje-

ní obvyklepouÏívá v uÏ‰ím smyslu pfiede-

v‰ím pro skupinu zhruba 4 - 5 pováleãn˘ch

dekretÛ upravujících odsun, konfiskaci ma-

jetku NûmcÛ, perzekuci a právnost jednání

od 30. 9. 1939 do 28. 10. 1945, jedná se

v‰ak jen o úsek mezi 9. 5. 1945 a 28. 10.

1945. -zr-

Vojáci na r˘mafiovském námûstí - r. 1945
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Události konce 2. svûtové války ve zkratce (r. 1945)
L E D E N
1. ledna
Britská 14. armáda zahájila ofen-

zívu v severní Barmû. Byla vytvo-

fiena polská prozatímní vláda, jejíÏ

jádro tvofiili komunisté; zatímco

SSSR novou vládu neprodlenû

uznal, Spojené státy a Velká

Británie a polsk˘ západní odboj ji

uznat odmítly. Na Slovensku boju-

jí jednotky âs. armádního sboru.

2. ledna
Americké letectvo zaútoãilo na

Tchaj-wan a Okinawu.

3. ledna
Zaãíná spojenecká protiofenzíva

v Ardenách.

4. ledna
Pohotovostní oddíly slovenské

Hlinkovy gardy zastfielily a spáli-

ly ve vápence v Nemecké kolem

900 obûtí.

8. ledna
Josip Broz-Tito vznesl jménem

Jugoslávie nárok na Rijeku a Terst.

9. ledna
Americká 3. armáda pfie‰la

v Ardenách do protiútoku. Zahá-

jila téÏ invazi na filipínsk˘ ostrov

Luzon. Arcibiskup Damaskinos

se stal fieck˘m regentem a generál

Nikolaos Plastiras pfiedsedou vlá-

dy.

12. ledna
Byla zahájena sovûtská ofenzíva

v Polsku: viselsko-oderská a san-

domûfisko-slezská útoãná opera-

ce.

16. ledna
Po spojení americk˘ch a anglic-

k˘ch jednotek u Houffalize ztrati-

li Nûmci území na levé stranû

R˘na.

17. ledna
Rudá armáda osvobodila Var‰avu

a âenstochovou.

18. ledna
Rudá armáda dosáhla hranic

Dolního Slezska.

19. ledna
Byla jmenována nová protektorát-

ní vláda v ãele s Richardem

Bienertem. 4. ukrajinsk˘ front 

osvobodil Ko‰ice a Pre‰ov.

20. ledna
Maìarsko podepsalo bezpodmí-

neãnou kapitulaci; prozatímní

vláda generála Bély Dálnoki-

Miklóse vypovûdûla Nûmecku

válku.

23. ledna
Slovenská vláda vydala prohlá‰e-

ní o vûrnosti ideji fa‰istického slo-

venského státu a spojenectví

s Nûmeckem.

24. ledna
Na HitlerÛv rozkaz byl vyhozen

do vzduchu památník nûmeckého

vítûzství z 1. svût. války u Tan-

nenbergu.

26. ledna
Nûmecká vojska ve V̆ chodním

Prusku byla odfiíznuta od zázemí.

27. ledna
Osvobození Osvûtimi (pro‰li jím

i R˘mafiované Jan a Alice Nová-

kovi).

29. ledna
Sovûtská vojska vstoupila do

Pomofian.

31. ledna
Sovûtská vojska obklíãila Králo-

vec ve V̆ chodním Prusku (Kö-

nigsberg - Kaliningrad).

Ú N O R
1. února
Americká 6. armáda zahájila útok

na Manilu.

2. února
500 sovûtsk˘ch zajatcÛ uprchlo

z koncentraãního tábora Maut-

hausen; jen 17 z nich pfieÏilo pro-

následování.

3. února
Vojska 1. ukrajinského frontu ús-

pû‰nû zakonãila var‰avsko-po-

znaÀskou operaci (6. 2.). Spojenci

svrhli na Berlín 3000 tun zápal-

n˘ch bomb.

4. února
Byla zahájena konference v Jaltû

za úãasti Winstona Churchilla,

Franklina D. Roosevelta a J. V.

Stalina.

6. února
Vojska 1. ukrajinského frontu pfie-

kroãila jiÏnû od Vratislavi Odru.

7. února
·v˘carská vláda prosadila pro-

pu‰tûní 1200 vûzÀÛ koncentraãní-

ho tábora Terezín.

8. února
Zaãíná spojenecká ofenzíva

v Porúfií.

12. února
¤ecká vláda a povstalecké národ-

nûosvobozenecké hnutí EAM 

uzavfiely dohodu o zastavení vo-

jensk˘ch akcí.

13. února
Sovûtská vojska dobyla Budape‰È.

Nálet na DráÏìany.

14. února
Americké letectvo podniklo nálet

na Prahu.

15. února
Britská armáda dospûla k bfiehÛm

R˘na (23. 2.).

16. února
Nálet na DráÏìany.

17. února
TûÏk˘ nálet na Tokio, pokraãují

dal‰í.

18. února
Byla rozdrcena skupina nûmec-

k˘ch armád Stfied, Rudá armáda

postoupila o 500 km a dosáhla fie-

ky Odry.

19. února
Zahájeny tûÏké boje o ostrov

IwodÏima, Ameriãané se tak vy-

lodili na japonském území.

23. února
Turecko vyhla‰uje válku Nûme-

cku.

24. února
Hitler vydal proklamaci k ãlenÛm

NSDAP, v níÏ tvrdil, Ïe „je‰tû le-

tos dojde k dûjinnému zvratu“, zá-

roveÀ zavádí vyznamenání za se-

stfielení letadla ruãní zbraní.

Spojenci dobyli po rozsáhlé ná-

mofiní bitvû celé Filipíny.

25. února
Ameriãané dobyli Manilu. V Me-

xiku zaãala panamerická konfe-

rence.

26. února
Rudá armáda pronikla v Pomofia-

nech k Baltskému mofii.

B ¤ E Z E N
2. bfiezna
Americká 9. armáda dosáhla R˘-

na. Byl podepsán statut Arabské

ligy.

6. bfiezna
Nûmecké jednotky se pokusily

u Balatonu o protiofenzívu. Byla

nastolena nová vláda v Rumun-

sku. Josip Broz-Tito vytvofiil ju-

goslávskou vládu.

7. bfiezna
Americká 1. armáda dobyla Kolín

nad R˘nem. Americká 9. obrnûná

divize generála Leonarda získala

proslul˘ most u Remagenu a za-

ãala za R˘nem vytváfiet ‰iroké

pfiedmostí.

10. bfiezna
Rumunsko pfievzalo správu nad se-

verním Sedmihradskem. Nejvût‰í

americk˘ nálet na Tokio. Zaãíná

ostravská operace 4. ukrajinského

frontu, do bojÛ se zapojuje i âs. sa-

mostatná tanková brigáda (úãastní-

ky bojÛ byli i velitel ãs. tanku kpt.

Ivan Hleba a npor. RA Jan Halinec,

spojafi 520. dûlostfieleckého pluku

167. divize 60. armády 4. ukrajin-

ského frontu, svûdek krveprolití na

Kravafisku, oba R˘mafiované).

12. bfiezna
Se‰la se poslední plenární schÛze

ãs. státní rady v Lond˘nû.

15. bfiezna
Vojska 1. ukrajinského frontu za-

hájila hornoslezskou operaci.

16. bfiezna
Rudá armáda zahájila ofenzívu ve

smûru na VídeÀ.

17. bfiezna
âs. politici v ãele s Edvardem

Bene‰em pfiijeli z Lond˘na do

Moskvy.

19. bfiezna
Adolf Hitler vydal tzv. rozkaz

Nero, poÏadující zniãit vojenská,

dopravní a zásobovací zafiízení.

20. bfiezna
Britská armáda dobyla Mandalaj

v Barmû. SSSR projevil pfiání 

uzavfiít s Tureckem smlouvu

o pfiátelství.

22. bfiezna
Zaãala jednání ãeskoslovensk˘ch

politikÛ v Moskvû.

24. bfiezna
Angliãané pfiekroãili R˘n

u Weselu. V bojích ostravské ope-

race zasahuje i âs. samostatná

tanková brigáda. âs. stíhací peru-

tû RAF chrání dopravní letadla

a kluzáky v úspû‰né v˘sadkové

akci Varsity v prostoru Wesel.

25. bfiezna
Bánská Bystrica osvobozena so-

vûtsk˘mi a rumunsk˘mi jednot-

kami. Zahájena bratislavsko-br-

nûnská operace.

26. bfiezna
Osvobozena první obec ãesk˘ch

zemí - Sudice na Opavsku.

28. bfiezna
Poslední z 1050 stfiel V 1 dopadla

na Británii.

30. bfiezna
Osvobozena Nitra a dal‰í mûsta.

31. bfiezna
Protektorátní ministr K. H. Frank

byl ustanoven velitelem „ãesko-

moravského obranného prostoru“

a pfievzal fiízení v‰ech úfiadÛ 

na území protektorátu.

D U B E N
1. dubna
Americké jednotky se vylodily

v Okinawû. Francouzi pfiekroãili

R˘n severnû od Karlsruhe.

Spojenci obklíãili ohromné nepfiá-

telské seskupení v Porúfií.

4. dubna
V Ko‰icích byla jmenována nová

ãeskoslovenská vláda. Rudá armá-

da osvobodila Bratislavu a âs. ar-

mádní sbor Liptovsk˘ sv. Mikulá‰

(v jednotkách sboru bojovali téÏ li-

dé z R˘mafiova a okolí: MVDr.

Antonín Pergler, Mendel Zelikoviã

a Robert Novák, kterému se poda-

fiilo uprchnout z Osvûtimi a po po-

pradské dÛstojnické ‰kole se úãast-

nil bojÛ na Slovensku).

5. dubna
SSSR vypovûdûl smlouvu o neu-

tralitû s Japonskem. Schválen

vládní Ko‰ick˘ program.

6. dubna
Jugosláv‰tí partyzáni dobyli

Sarajevo.
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7. dubna
Ameriãané potopili nejvût‰í ja-

ponskou bitevní loì Yamato. Ve

V˘chodoãínském mofii do‰lo

k poslední velké námofiní bitvû

druhé svûtové války.

9. dubna
Zaãala spojenecká generální ofen-

zíva v Itálii. Sovûtská armáda do-

byla Královec.

10. dubna
Povstání v severní Itálii.

11. dubna
Americká 9. armáda obsadila

Hamburk. V koncentraãním tábo-

fie Buchenwald vypuklo povstání.

Ameriãané jej osvobozují spolu

s dal‰ím táborem Ohrdruf. Nûmci

nasazují sebevraÏedné piloty oje-

dinûle ve srovnání s Japonci (ka-

mikadze).

12. dubna
Zemfiel prezident USA F. D.

Roosevelt. Z 12 000 vládních vo-

jákÛ, dal‰ích âechÛ a SlovákÛ,

ktefií pfie‰li k italsk˘m partyzánÛm

v severní Itálii, vznikla âs. samo-

statná brigáda v Itálii.

13. dubna
Rudá armáda vstoupila do Vídnû

a setkala se s angloamerick˘mi

jednotkami u EnÏi.

15. dubna
Francouzi pfiekroãili R˘n u ·tras-

burku.

16. dubna
Byl zahájen sovûtsk˘ útok na

Berlín pod velením mar‰ála Îu-

kova.

18. dubna
Skonãil nûmeck˘ odpor v obklí-

ãeném Porúfií, Ameriãané zajali

21 nûmeck˘ch divizí (16. 4.). Na

ãs. území v a‰ském v˘bûÏku

vstoupily první oddíly 3. americ-

ké armády gen. Pattona.

19. dubna
Britská vojska se pfiiblíÏila k Labi,

americká 1. armáda obsadila

Lipsko. Nacisté upálili 24 obyva-

tel moravské Plo‰tiny na

Vizovicku, o 4 dny pozdûji postihl

podobn˘ osud Prlov na Vsetínsku.

Hitler nafiizuje bránit v‰echna nû-

mecká mûsta pod trestem smrti.

20. dubna
Ameriãané dobyli Lipsko.

21. dubna
Jednotky 3. americké armády 

osvobodily A‰.

22. dubna
Sovûtská vojska osvobodila

Opavu.

23. dubna
Hermann Göring vylouãen z ná-

stupnictví po Hitlerovi, kter˘ Ïádá

jeho zatãení a smrt za zradu.

24. dubna
Heinrich Himmler nabídl západ-

ním spojencÛm kapitulaci (29. 4.).

Berlín byl obklíãen sovûtsk˘mi

vojsky.

25. dubna
Byla zahájena konference Orga-

nizace spojen˘ch národÛ v San

Francisku. Americké letectvo 

uskuteãnilo nálet na ·kodovy zá-

vody v Plzni, nadále vyrábûjící

pancéfie pro Schörnerovu armádu.

Americké a sovûtské jednotky se

setkaly na Labi u Torgau. 310.

a 313. stíhací peruÈ chrání spoje-

necké bombardéry pfii bombardo-

vání pobfieÏních baterií ve Frísku.

Ameriãané dobyli Cheb.

26. dubna
Vojska 2. ukrajinského frontu 

osvobodila Brno.

28. dubna
Benito Mussolini byl italsk˘mi

partyzány zastfielen i se svou mi-

lenkou Chiarou Petacci.

29. dubna
Konala se ustavující schÛze

âeské národní rady. âs. 311.

bombardovací peruÈ úspû‰nû úto-

ãí na ostrov Bornholm, nacistic-

ké v˘cvikové stfiedisko pro po-

sádky ponorek. Nûmci kapitulují

v severní Itálii.

30. dubna
Adolf Hitler spáchal sebevraÏdu.

Rudá armáda osvobodila Ostra-

vu.

K V ù T E N
1. kvûtna
V Pfierovû vypuklo povstání pro-

ti okupantÛm. Krvavû potlaãeno

(5. - 9. 5.). Symbolick˘ âs. kom-

binovan˘ oddíl obrnûné brigády

vstupuje na na‰e území u Chebu.

2. ukrajinsk˘ front sov. armády

osvobodil Púchov, Ilavu a dal‰í

místa na západním Slovensku.

Japonci ustupují z Rangúnu

v Barmû.

2. kvûtna
V Nûmecku se vytvofiila bez do-

hody se spojenci Dönitzova vlá-

da ve Flensburgu, rozpu‰tûna

NSDAP a Himmler zbaven

funkcí, kapitulace Nûmecka do

rukou mar‰ála Montgomeryho

v Lüneburgu neuznána. Pokus

o povstání v Nymburku. Na roz-

kaz K. H. Franka zavraÏdûno

v Terezínû posledních 51 vûzÀÛ,

pozdûji i po válce umírali dal‰í

na epidemii tyfu. Berlín kapitu-

luje do rukou mar‰ála Îukova.

3. kvûten
Povstání v sev. âechách, na

Îeleznobrodsku, Semilsku a Jile-

mnicku, osvobozeno celé Slo-

vensko.

4. kvûtna
Nûmci kapitulují v severozápad-

ním Nûmecku, Nizozemí,

Norsku a Dánsku. Americké

jednotky operují v Rakousku,

setkávají se jednotkami z Itálie

na Breneru. Velení 1. ukrajin-

ského frontu sovûtské armády

dostává rozkaz k zahájení praÏ-

ské operace. âs. armádní sbor 

osvobozuje spolu s partyzány

Vsetín. Dal‰í postup AmeriãanÛ

za Labe a za Vltavu, kter˘ nabí-

dl vrchní velitel angloameric-

k˘ch armád v Evropû gen.

Eisenhower, odmítá sovûtské

velení.

5. kvûtna
Nûmci vypálili Javofiíãko, za-

vraÏdûno 38 muÏÛ. PraÏské po-

vstání, dal‰í ohniska Podbrdsko

a Vysoãina aj. Stalin striktnû Ïá-

dá Eisenhowera, aby nepokraão-

val v dal‰ích operacích k Praze

a dodrÏel dohodnutou demar-

kaãní ãáru PlzeÀ - âeské

Budûjovice. Vojáci âs. kombi-

novaného oddílu zatkli prchají-

cího K. H. Franka. âs. 311.

bombardovací peruÈ je na prÛ-

zkumu Kattegatu a niãí nûmec-

kou ponorku, ve své úspû‰né

ãinnosti pokraãuje aÏ do 4. ãerv-

na. âs. armádní sbor se úãastní

osvobození KromûfiíÏe. 1. ãs.

partyzánská brigáda Jana ÎiÏky

osvobozuje Vizovice (ãlenem je

i Franti‰ek Mozgva, ná‰ pozdûj-

‰í spoluobãan).

6. kvûtna
Ameriãané gen. G. S. Pattona 

osvobozují PlzeÀ. V Praze zasa-

hují do boje proti NûmcÛm jed-

notky Vlasovovy armády. 1. ukra-

jinsk˘ front sov. armády vyráÏí

do útoku na Prahu. Obsazen

Krnov, Horní Bene‰ov ad.

7. kvûtna
Nûmci bezpodmíneãnû kapitulu-

jí v Eisenhowerovû hlavním sta-

nu v Reme‰i (do rukou zástupcÛ

v‰ech hlavních armád). Osvo-

bozen Bruntál, R˘mafiov, Milo-

tice ad. TûÏké boje v Praze, kr-

vavé represálie.

8. kvûtna
Nûmci podepisují kapitulaãní

akt v Berlínû-Karlshorstu v hlav-

ním stanu mar‰ála Îukova (opût

do rukou zástupcÛ hlavních ví-

tûzn˘ch armád). Osvobozena

Olomouc, Most, Duchcov.

Jednotky SS vraÏdí v Tfie‰ti

a Velkém Mezifiíãí. Z Prahy se

stahují vlasovecké jednotky na

západ. Pfies dohodu âNR a nû-

meck˘ch jednotek o kapitulaci,

jeÏ umoÏÀuje voln˘ odchod

z Prahy, boje pokraãují. âNR

odmítá nabídku AmeriãanÛ na

akci k pomoci Praze.

9. kvûtna
Úplná kapitulace v Evropû vstu-

puje v platnost v 0.00 hod. 

9. 5. 1945. Osvobození Prahy

sovûtskou armádou. Po sedmi-

mûsíãním obléhání se vzdává

nûmecká posádka francouzské-

ho pfiístavu Dunkerque gen. A.

Li‰kovi, veliteli âs. obrnûné bri-

gády (20 000 zajatcÛ a 3 ponor-

ky a dal‰í technika, operace se

úãastnili téÏ pozdûj‰í R˘mafio-

vané dÛstojník Josef Gross a ãet.

Vladimír âevela, znal z Anglie

para‰utisty Josefa Gabãíka

a Jana Kubi‰e). Zatãen mar‰.

Göring a gen. Keserling.

Sov. vojska vstupují do âesk˘ch

Budûjovic a dal‰ích mûst

11. kvûtna
Vstupují vojska do Kolína,

Kutné Hory a jin˘ch mûst.

12. kvûtna
Posledními v˘stfiely u Milína

u Pfiíbrami konãí válka v Evropû.

âSR je nejdéle okupovanou ze-

mí Evropy. Spojenci zastavují

váleãné dodávky do SSSR.

Válka proti Japonsku pokraãuje

je‰tû tfii mûsíce, 9. srpna vyhla-

‰uje válku Japonsku téÏ SSSR.

2. záfií podepsána listina o kapi-

tulaci Japonska.

Poslední nepfiesné odhady (z r. 2000) ztrát na Ïivotech ve 2. svûtové válce
55 mil. mrtv˘ch celkem (z toho 20 - 30 mil. civilistÛ), 35 mil. ranû-

n˘ch, 3 mil. pohfie‰ovan˘ch.

Z toho mrtv˘ch civilistÛ: 7 mil. ze SSSR, 5,4 mil. âíÀanÛ, 4,2 mil.

PolákÛ, 3,8 mil. NûmcÛ - z toho si nálety vyÏádaly 1,5 mil. obûtí, zá-

mûrné vyvraÏìování stálo Ïivot kolem 6 mil. lidí.

Mrtv˘ch vojákÛ: 13,6 mil. ze SSSR, 6,4 mil. âíÀanÛ, 4 mil. NûmcÛ,

1,2 mil. JaponcÛ, AmeriãanÛ 292 000 a 114 000 zemfiel˘ch na zranû-

ní, 326 000 padl˘ch BritÛ.

Relativnû nejtûÏ‰í ztráty mûli Filipínci - zahynul kaÏd˘ tfietí.

Váleãné v˘daje (nikoli ztráty!): 1 500 miliard dolarÛ, z toho 21 %

USA, 21 % Velká Británie, 20 % Nûmecko, 13 % SSSR.

Poãty nejsou stabilní a rÛzní autofii docházejí k odli‰n˘m ãíslÛm,
ale vÏdy ke stra‰liv˘m! Mgr. Jifií Karel
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Aktuálnû z mûsta

Marie Volková sloÏila slib nového zastupitele
Ve ãtvrtek 28. dubna se v malém

sále Stfiediska volného ãasu 

uskuteãnilo mimofiádné zasedání

mûstského zastupitelstva. V úvo-

du jednání sloÏila Marie Volková

slavnostní slib nového zastupite-

le. Obsadila místo po MUDr.

Mariánu Olejníkovi, kter˘ ode-

‰el ze zastupitelstva jiÏ dfiíve na

vlastní Ïádost.

Zastupitelé se zab˘vali otázkou

financování rekonstrukce ledové

plochy. Mûsto se opakovanû sna-

Ïí získat dotaci na tuto investiãní

akci ze v‰ech vhodn˘ch progra-

mÛ státních i z programÛ

Evropské unie. V souãasné dobû

je podána Ïádost v rámci progra-

mu Podpora regionálního rozvo-

je Moravskoslezska a mûsto dále

pfiipravuje podání Ïádosti o dota-

ci ze Spoleãného regionálního 

operaãního programu. Program

by mûl b˘t vyhlá‰en v ãervnu

2005. Paralelnû s tûmito Ïádost-

mi chce mûsto poÏádat o dotaci

z iniciativy Evropské unie IN-

TERREG IIIA, a to spoleãnû

s polsk˘m partnerem - mûstem

Ozimkem - jenÏ Ïádá o dotaci na

dokonãení akvacentra. Z progra-

mu lze Ïádat aÏ o 80 % dotace

(75 % pfiispívá EU, 5 % stát),

zb˘vajících 20 % je nutno dofi-

nancovat z prostfiedkÛ Ïadatele.

Mechanismus financování z pro-

gramu INTERREG IIIA je

ov‰em takov˘, Ïe projekt musí

b˘t zprvu ze 100 % financován

Ïadatelem (mûstem) a dotace ve

v˘‰i 80 % je vyplacena aÏ po ús-

pû‰ném dokonãení projektu.

Zastupitelé schválili na realizaci

projektu „Rekonstrukce ledové

plochy zimního stadionu v R˘-

mafiovû“ vyãlenûní ãástky 9 mil.

180 tis. Kã.

Dal‰ím bodem mimofiádného

jednání zastupitelstva mûsta byla

problematika vodárensk˘ch spo-

leãností v okrese Bruntál.

Zastupitelé si vyslechli komen-

táfi starosty mûsta Petra Kloudy

k situaci ve spoleãnosti VaK, a.

s., a BRVOS Bruntál, s. r. o., a na

základû navrhovaného fie‰ení vy-

jádfiili souhlas s likvidací spoleã-

nosti BRVOS Bruntál, s. r. o.,

a povûfiili starostu podáním ná-

vrhu na likvidaci u obchodního

soudu. (BliÏ‰í informace jsou
v ãláncích o vodárensk˘ch spo-
leãnostech a v komentáfii staro-
sty Petra Kloudy uvnitfi novin.)
Zastupitelstvo mûsta schválilo

nájemní smlouvu a zfiízení pfied-

kupního práva mezi mûstem

R˘mafiov a Nemocnicí, s. r. o.,

R˘mafiov. Dále schválilo kupní

smlouvu o pfievodu movit˘ch

vûcí mezi mûstem a nemocnicí

a povûfiilo starostu Ing. Kloudu

podpisy tûchto dokumentÛ.

Zastupitelé v této souvislosti dá-

le jmenovali Miroslava Vojáãka

a Ladislava Îilku ãleny inventa-

rizaãní komise povûfiené k pro-

vedení soupisu movit˘ch vûcí

v majetku mûsta, které budou

pfiedmûtem kupní smlouvy.

Movité vûci budou pfievedeny

kupní smlouvou za cenu stano-

venou znaleck˘m posudkem.

UÏívání nemovitého majetku je

upraveno nájemní smlouvou

s dobou trvání 20 let za nájemné

1 mil. korun, které bude reinve-

stováno do pfiedmûtu nájmu.

Zastupitelé schválili posílení roz-

poãtu Základní ‰koly Jelínkova

v roce 2005 o ãástku 200 tis. Kã

na nákup vozidla urãeného k pfie-

pravû 15 osob. Vozidlo ‰kola vy-

uÏije k dopravû ÏákÛ sportovních

tfiíd na závody, které se v zimním

období konají kaÏd˘ víkend i ve

vzdálenûj‰ích lokalitách, pfiípad-

nû za lep‰ími snûhov˘mi pod-

mínkami v tréninkovém období

nebo na sportovní pfiípravu ãi na

sportovní a naukové soutûÏe,

kulturní akce a ‰kolní v˘lety.

Vozidlo mÛÏe slouÏit i ostatním

r˘mafiovsk˘m organizacím -

‰kolsk˘m zafiízením, sportovním,

kulturním a zájmov˘m organiza-

cím, pfiípadnû místním cestov-

ním agenturám.  JiKo

Mûsto pfiipravuje lokalitu pro tfiicet
patrov˘ch dvojgaráÏí

Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ vydan˘ch
do konce roku 1994 skonãí je‰tû letos

Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ

vydan˘ch do 31. prosince 1994

konãí dnem 31. prosince 2005.

Jedná se o obãanské prÛkazy

typu kníÏka s vyznaãením plat-

nosti „bez omezení“ nebo

„platnost prodlouÏena bez ome-

zení“, dále o obãanské prÛkazy

typu karta vydané v dobû od
1. kvûtna 1993 do 31. prosince
1994, ve kter˘ch je rovnûÏ vy-

znaãena doba platnosti „bez 

omezení“.

Oddûlení evi-

dence obyvatel

odboru vnitfi-

ních vûcí Mûst-

ského úfiadu R˘-

mafiov upozor-

Àuje obãany, 

Ïe Ïádost o vy-

dání obãanské-

ho prÛkazu je

tfieba vzhledem

k v˘robním lhÛ-

tám podat nej-

pozdûji do 30. listopadu 2005.

Doporuãujeme Ïádat o v˘mûnu

v prÛbûhu celého roku, lze tak

pfiedejít dlouhému ãekání v po-

sledních mûsících tohoto roku.

V˘mûna star‰ích typÛ obãan-
sk˘ch prÛkazÛ za nové je
ZDARMA.
BliÏ‰í informace jsou k dispozici

na stránkách Ministerstva vnitra

âR: http://www.mvcr.cz/agen-

da/labyrint/dokl_obr.html#op

Matrika MûÚ R˘mafiov

Na jednání zastupitelstva mûsta

byla rovnûÏ projednána otázka

prodejní ceny za pozemky pro

patrové dvojgaráÏe v lokalitû „Îi-

Ïkova - NádraÏní“. DvojgaráÏe

jsou projektovány jako patrové

stavby s pfiíjezdem do horní gará-

Ïe z NádraÏní ulice a do spodní

garáÏe z ÎiÏkovy ulice.

Byla schválena nejlevnûj‰í vari-

anta pfiípravy lokality, která zahr-

nuje vybudování sítí a pfiíjezdové

komunikace s odvodnûním. Dále

budou provedeny zemní práce na

sejmutí ornice a pfiípravû nájezdÛ

a ploch. Zemní práce na odkopu

jednotliv˘ch dvojgaráÏí provedou

sami stavebníci na základû pro-

jektu pfiipraveného mûstem.

Schválená cena za pozemek pro

jednu dvojgaráÏ je 57 682 Kã

(pro jednu garáÏ jde tedy o ãástku

28 841 Kã). Cena je koneãná

a zahrnuje náklady na pfiípravu

lokality, cenu pozemku a náklady

spojené s pfievodem. Jde o nejniÏ-

‰í cenu, které bylo za dan˘ch

podmínek s vyuÏitím v‰ech slev

moÏno dosáhnout. Zájemci si

mohou pofiídit celou dvojgaráÏ

nebo v pfiípadû, Ïe o horní a dolní

garáÏ jedné stavby budou Ïádat

dva rÛzní zájemci, bude jim poze-

mek prodán do podílového spolu-

vlastnictví. Zájem o jednotlivé

garáÏe bude koordinován mûstem

tak, aby v˘stavba plynule nava-

zovala. V souãasnosti bylo zahá-

jeno stavební fiízení.

Zastupitelstvem mûsta byla také

potvrzena cena jedné fiadové pat-

rové dvojgaráÏe v jiÏ existující

lokalitû „Opavská“ (pfied ãerpací

stanicí) v R˘mafiovû, která ãiní 36

636 Kã (cena jedné garáÏe je 18

318 Kã). Tato lokalita je pfiiprave-

na jiÏ od roku 2000.

BliÏ‰í informace o prodeji gará-

Ïov˘ch míst lze získat na finanã-

ním odboru Mûstského úfiadu

R˘mafiov u Ing. Petry Dobrevové

nebo na tel. 544 254 152. -red-
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Upozornûní pro zamûstnavatele

Skládka v Malé ·táhli je plná, co bude dál ...?
Na konci leto‰ního roku bude kapacita mûstské skládky v Malé ·táhli

naplnûna. Dojde k jejímu uzavfiení a následné rekultivaci. Kam po-

tom bude putovat odpad r˘mafiovsk˘ch domácností, organizací a fi-

rem, jaké fie‰í v souãasné dobû problémy Mûstské sluÏby, s. r. o.,

R˘mafiov a jak hodnotí její jednatel prÛbûh uplynulého zimního ob-

dobí z hlediska úklidu snûhu, na to jsme se zeptali Ing. Martina Valy.

Jak hodnotíte prÛbûh uplynulé
zimní sezóny z hlediska údrÏby
komunikací a chodníkÛ? Byla
sezóna nároãnûj‰í v porovnání
s jin˘mi nebo se jednalo o bûÏn˘
prÛmûr? Nûkter˘m obãanÛm se
úklid, zejména chodníkÛ, zdál
nedostateãn˘. âím to podle va‰e-
ho názoru bylo zpÛsobeno?
Zima se zcela jistû vymykala bûÏ-

nému prÛmûru z hlediska povûtr-

nostních podmínek a mnoÏství

snûhu. Byla to pro cel˘ stávající

systém zimní údrÏby, pro techni-

ku i pro v‰echny zamûstnance

velká zatûÏkávající zkou‰ka.

Technika je zastaralá a její stav

neodpovídá poÏadavkÛm na sou-

ãasnou zimní údrÏbu. V̆ jimku

tvofií univerzální vozidlo Merce-

des z roku 1997 a novû zakoupe-

n˘ bagr, kter˘ jedin˘ fungoval po

celou sezónu bez poruchy. U stá-

vající techniky jsme se celou zi-

mu pot˘kali se závadami, plynou-

cími z jejího stavu a stáfií (mnoh-

dy i více jak 25 let). Tento stav je

bohuÏel dûdictvím ‰patné ekono-

mické minulosti spoleãnosti, kte-

r˘ se sice obrací k lep‰ímu, ov‰em

za poslední tfii roky byly zakoupe-

ny pouze tfii nové stroje. Vymûnit

by jich v‰ak potfiebovalo patnáct.

Co se t˘ãe systému zimní údrÏby

a zimní pohotovosti, tu provádí-

me pouze od 4.00 do 16 hodin

roz‰ífienou o pohotovost. To zna-

mená, pokud jsme vyjíÏdûli ráno

po noãním snûÏení do 40 cm vrst-

vy snûhu, za dvû hodiny jsme ná‰

rajón v Ïádném pfiípadû nemohli

uklidit od snûhov˘ch bariér. Tento

systém zimní údrÏby je nasmlou-

ván s mûstem, je stejn˘ nûkolik let

a v prÛbûhu zimy je reakce na ka-

lamitní situace operativním zpÛ-

sobem moÏná pouze za pfiedpo-

kladu, Ïe je na celé zimní období

zaji‰tûna a zaplacena 24hodinová

pohotovost (buì personálnû 2.

a 3. smûnou ãi smluvnû) s rizi-

kem, Ïe ji tfieba vyuÏijeme dva-

krát za zimu. Toto si ale mÛÏeme

dovolit sjednat za pfiedpokladu, Ïe

stejná doba pohotovosti bude vy-

Ïadována a placena majitelem ko-

munikací i nám. Roz‰ífiení zimní

pohotovosti nad stávající dobu je

v kompetenci mûsta. Jedná se pfie-

dev‰ím o finanãní prostfiedky. A je

to rozhodnutí nelehké, protoÏe ani

letos by tyto kapacity zdaleka ne-

byly vyuÏity a nikdo neví dopfie-

du, jaká bude zima, a na které dny

pfiipadnou extrémní snûhové sráÏ-

ky. V tomto zimním období i pfii

stávajícím systému údrÏby nebyl

na druhé stranû v R˘mafiovû ani

jednou vyhlá‰en kalamitní stav.

Nefiíkám, Ïe zima nepfiinesla ob-

ãanÛm problémy. Byli jsme kriti-

zováni zejména za schÛdnost

z komunikace na chodník a obrá-

cenû. Ov‰em prioritou je údrÏba

komunikace a teprve pak chodní-

kÛ. Navíc ne na v‰ech komunika-

cích provádíme údrÏbu my.

Podílíme se na úklidu s dal‰ími

subjekty a koordinace je nûkdy

znaãnû obtíÏná uÏ pro rozdílnou

dobu pohotovosti subjektÛ.

Netvrdím, Ïe bylo v‰e a vÏdy

v pofiádku. VÏdy se dá práce udû-

lat lépe. Ale podle mého názoru

jsme udûlali za stávajících podmí-

nek maximum. Leto‰ní zima také

nutí ke zváÏení, zda v budoucnu

zamûstnat uchazeãe z úfiadu práce

- nelze je totiÏ zamûstnat na libo-

volnû dlouhou dobu. Proto bylo

preferováno jejich zamûstnání od

bfiezna do listopadu, kdy je pro nû

práce vÏdy jistá. Toto rozhodnutí

je v‰ak tfieba uãinit uÏ pfied zimní

sezónou, neboÈ získat pracovníka

na vefiejnû prospû‰né práce je po-

mûrnû dlouhotrvající proces.

¤e‰ila se rovnûÏ otázka údrÏby

nûkter˘ch neekonomick˘ch ko-

munikací. Jen údrÏba komunikace

do Harrachova pohltí asi 25 %

celkov˘ch nákladÛ. Za první tfii

mûsíce stála mûsto zimní údrÏba

komunikací bezmála 2 mil. korun.

ZáleÏí na tom, kolik bude potfieba

vynaloÏit finanãních prostfiedkÛ

na zimní údrÏbu je‰tû letos v listo-

padu a prosinci. Prozatím má

mûstsk˘ rozpoãet na údrÏbu a ãi‰-

tûní komunikací dostateãnou fi-

nanãní rezervu.

Jak ãasto se provádí mobilní svo-
zy? Proã se na nûkter˘ch místech
na‰eho mûsta vyskytoval neodve-
zen˘ odpad je‰tû zaãátkem násle-
dujícího t˘dne? Jak jste si pora-
dili s nebezpeãn˘m odpadem, na-
pfi. akumulátory, lednicemi, tele-
vizory apod.? Nûkter˘ druh od-
padu, kter˘ se vyskytl pfii odvozu,
pfiece do mobilního svozu vÛbec
nepatfií?
Termíny mobilních svozÛ a mate-

riál, kter˘ mohou obsahovat, je

dán obecnû závaznou vyhlá‰kou

mûsta. Termíny jsou stanoveny na

první víkend v dubnu a první ví-

kend v listopadu. Letos byl termín

dubnov˘ch svozÛ z dÛvodu snû-

hové pokr˘vky posunut. Mobilní

svozy jsou urãeny pfiedev‰ím

k odvozu velkoobjemového odpa-

du pro obãany, ktefií nemají moÏ-

nost jej odvést na recyklaãní dvÛr.

Zvlá‰È nebezpeãn˘ odpad by mûli

obãané pfiedávat osobnû zamûst-

nancÛm Mûstsk˘ch sluÏeb pfii

mobilním svozu, smûsn˘ komu-

nální odpad, byÈ nacpan˘ ve vel-

k˘ch pytlech ãi krabicích, stejnû

jako odpad rostlinného pÛvodu

nemá b˘t pfii mobilních svozech

odkládán vÛbec. Îe tomu tak zda-

leka nebylo, o tom svûdãí 84 tun

odvezeného odpadu, coÏ pfiedsta-

vuje asi 60 plnû naloÏen˘ch ná-

kladních aut, a ten se kompletnû

tfiídil pfii ruãním nakládání. Jistû

uznáte, Ïe takovéto mnoÏství se

nedá za víkend zvládnout, zvlá‰È,

kdyÏ odkládání odpadÛ zdaleka

neskonãí v sobotu v 6.00 hodin

ráno, jak stanovuje vyhlá‰ka.

Proto se nûkteré nebezpeãné od-

pady, odváÏely je‰tû následující

pracovní den. Na mobilní svoz

odpadu jsme vyãlenili v‰echny

potfiebné zamûstnance a ve‰kerou

dostupnou techniku.

Prosl˘chá se, Ïe by se zfiejmû le-
tos mûla skládka v Malé ·táhli,
kam putuje domovní odpad r˘-
mafiovsk˘ch domácností, naplnit.
Kam se bude odváÏet odpad po-
tom? Promítne se to i do ceny za
odvoz odpadu, kter˘ hradí bûÏn˘
obãan?
Skládka v Malé ·táhli bude ke

konci roku skuteãnû naplnûna. Za

úãelem odvozu odpadu byly oslo-

veni zástupci skládkafisk˘ch spo-

leãností v Rejcharticích, Horním

Bene‰ovû a Medlovû. Zfiizovatel

tûchto skládek by nám úãtoval

Úfiad práce v Bruntále oznamuje, Ïe na zá-

kladû ustanovení § 120 odst. 2 a 4 zákona 

ã. 435/2004 Sb., o zamûstnanosti, byl s úãin-

ností od 27. dubna 2005 Ministerstvem práce

a sociálních vûcí schválen „Program na pod-
poru obtíÏnû umístiteln˘ch osob se zdravot-
ním postiÏením“.

Îadatelé o pfiíspûvek z cíleného programu k fie-

‰ení zamûstnanosti pfiedkládají Ïádosti na pfie-

depsaném formuláfii na Úfiad práce v Bruntále.

Maximální ãástka pfiíspûvku je 200 tis. Kã na

jednoho uchazeãe o zamûstnání (tj. osobu se

zdravotním postiÏením).

Program je regionálního charakteru a je urãen

subjektÛm hodlajícím realizovat svÛj zámûr

v okrese Bruntál. Sídlo pfiedkladatele projektu

mÛÏe b˘t i v jin˘ch regionech âR. Vytvofiená

pracovní místa budou obsazována osobami se

zdravotním postiÏením, které jsou v evidenci 

uchazeãÛ o zamûstnání ÚP v Bruntále.

Plné znûní programu je uvefiejnûno na interne-

tové adrese integrovaného portálu MPSV:

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/progra-

my_zamest/regionalni. Mgr. Pavel Klapetek

rozhovor



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2005

8

cenu bûÏnou pro podnikatelské

subjekty, byla by zajisté vy‰‰í,

neÏ tomu bylo na skládce v Malé

·táhli, kde jsme byli pouze v ná-

jmu a úãtovány byly jen náklady.

RovnûÏ vy‰‰í by byla cena za

pfiejezdy, odpadly by v‰ak nákla-

dy na provoz na‰í skládky.

Poplatek za odvoz odpadu urãuje

mûsto R˘mafiov. Jeho horní hra-

nice je legislativou stanovena

ãástkou 500 Kã na obãana za rok.

Pokud by se po vykalkulování

v‰ech nákladÛ zjistilo, Ïe by ãást-

ka pro obãana mûla b˘t vy‰‰í neÏ

zmínûn˘ch 500 korun, muselo by

finanãní pfievis dotovat mûsto.

Prozatím nebyla finanãní hranice

pfiekroãena. V leto‰ním roce ãiní

poÏadavek na‰í spoleãnosti na 

osobu za odvoz odpadu 476 Kã

za rok. PrÛmûrn˘ náklad za svoz

odpadu ãiní v republice více jak

800 Kã na obãana za rok. To zna-

mená, Ïe zatím se nám dafií ãást-

ku za svoz udrÏovat pod tímto

prÛmûrem.

Údajnû se v na‰em regionu obje-
vila firma Van Gansenwinkel za-
b˘vající se likvidací domovního
odpadu a pr˘ jsou její finanãní
nabídky lákavé. Domníváte se, Ïe
by mohla proniknout na ná‰ trh?
Je to firma, která v republice pÛ-

sobí jiÏ del‰í dobu a zamûfiuje se

vût‰inou na vût‰í aglomerace, neÏ

je ta na‰e. Není tajemstvím, Ïe má

zájem proniknout i do na‰eho re-

gionu. Názory se v‰ak rÛzní. Vím

o dvou obcích, které pod tuto fir-

mu pfie‰ly, ale jsou i obce, které se

vrátily zpátky k pÛvodnímu pro-

vozovateli odvozu odpadu. Pokud

by tato firma pfievzala nûkteré nej-

bliÏ‰í obce, ve kter˘ch provádíme

svoz odpadu, bylo by to pro nás

velmi nepfiíjemné a cena za odvoz

by byla v R˘mafiovû asi neudrÏi-

telná, protoÏe samotn˘ R˘mafiov

je pro na‰i firmu mal˘ trh. Pro in-

formaci - svoz odpadu v R˘mafio-

vû ãiní za na‰e mûsto 35 % - 40 %,

zbytek tvofií nejbliÏ‰í obce, napfií-

klad Bfiidliãná, RyÏovi‰tû a dal‰í.

Firma Van Gansenwinkel nebyla

jediná, kdo se zajímal o ná‰ regi-

on z hlediska odvozu odpadu.

Dal‰ím zájemcem byla firma

Remit ze ·ternberku, která má na

starost svoz tfiídûného odpadu

v Bfiidliãné a svého ãasu pÛsobila

také v RyÏovi‰ti, které ov‰em opût

vyuÏívá na‰ich sluÏeb. To, zda by

tyto nebo jiné firmy mohly zaãít

pÛsobit v na‰em regionu, by zále-

Ïelo pfiedev‰ím na zastupitelích

mûsta. Zatím ov‰em neznám pod-

mínky, za kter˘ch tyto firmy pro-

vádí svoz odpadu. Na‰í v˘hodou

je ale napfiíklad i to, Ïe v nûkte-

r˘ch obcích provádíme vedle svo-

zu odpadu napfiíklad i zimní údrÏ-

bu komunikací a není problém 

operativnû zareagovat buì prohr-

nutím snûhu, ãi posunem svozu.

Tato koordinace by u pouze svo-

zov˘ch spoleãností mohla b˘t

problémem.

MÛÏete ve struãnosti informovat
o plánu jarních a letních prací?
Kolik zamûstnáváte pracovníkÛ
na vefiejnû prospû‰né práce?
V souãasné dobû konãíme s do-

ãi‰Èováním mûsta po zimû (jak

komunikací, tak zelen˘ch ploch),

obnovili jsme vodorovné doprav-

ní znaãení a souãasnû jsme prová-

dûli zástfiiky dûr po zimû. Tato

technologie se jeví jako finanãnû

nejpfiijatelnûj‰í, i kdyÏ nûkdo na-

mítne, Ïe se komunikace vyãisti-

ly, aby se hned nato „zanefiádily“

pra‰n˘m ‰tûrkem. Ale z ekono-

mického hlediska se touto techno-

logií provede oprava relativnû

velké plochy za nízké náklady.

Nûkteré silnice jsou uÏ dnes bo-

huÏel takfika neopravitelné. Místy

chybí dokonce i podloÏí. Na opra-

vy komunikací po zimû poãítáme

s investicí kolem 300 tis. korun

bez DPH. Dále budeme provádût

údrÏbu zelenû, údrÏbu osvûtlení,

pfiipravují se pozemky pro stavbu

rodinn˘ch domkÛ a s nimi bude

potfieba vybudovat inÏen˘rské sí-

tû, na Ïádost mûsta provádíme

kropení komunikací kvÛli pra‰-

nosti, opravujeme kanalizaci

a provádíme dal‰í pravidelné ce-

loroãní ãinnosti vypl˘vající z na‰í

pracovní náplnû. âekají nás také

stavební zakázky, ale ty budeme

realizovat aÏ poté, co na nû bude

vypsáno v˘bûrové fiízení a my

v nûm uspûjeme. Dokonãujeme

chodník na OkruÏní ulici, v plánu

jsou rekonstrukce a v˘stavba dal-

‰ích chodníkÛ - na OkruÏní ulici,

na tfiídû HrdinÛ, ale to aÏ poté, co

budeme znát v˘‰ku obrubníkÛ

v závislosti na opravû komunika-

ce, kterou by mûla provádût

Správa a údrÏba silnic

Moravskoslezského kraje.

V souãasné dobû mají Mûstské

sluÏby R˘mafiov celkem 45 stá-

l˘ch zamûstnancÛ a 14 na vefiejnû

prospû‰né práce.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Pozvánka na zajímavou besedu Hasiãi pfiedvedou
ukázku cviãení a techniky

V leto‰ním roce oslaví Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ mûs-

ta R˘mafiova 135. v˘roãí svého zaloÏení. V rámci oslav

tohoto jubilea se 28. kvûtna na námûstí Míru pfied bu-

dovou radnice uskuteãní ukázkové cviãení Sboru dob-

rovoln˘ch hasiãÛ a Hasiãského záchranného sboru sta-

nice R˘mafiov. Jeho souãástí bude ukázka ha‰ení vozid-

la a vypro‰tûní zranûného, dále ukázka impulsivního

ha‰ení s IFEXEM 4000, provádûní zásahu na nebez-

peãnou látku a dal‰í ãinnosti. Ve v˘loze Galanterie

u pana Jureãky bu-

de umístûna v˘sta-

va trofejí na‰ich

soutûÏních druÏstev

získan˘ch v poÏár-

ním sportu. Touto

akcí bychom chtûli

oslavit své v˘roãí

a zároveÀ obãanÛm

pfiedvést svou pfii-

pravenost ve zdolá-

vaní mimofiádn˘ch

situací. 

SDH R˘mafiov

Ve stfiedu 18. kvûtna v 15.30 se usku-

teãní v klubovnû Stfiediska volného ãa-

su v R˘mafiovû beseda s profesorem

Valtrem Komárkem spojená s autogra-

miádou. Host zde pfiedstaví svou novou

knihu Kronika zoufalství a nadûje.

Beseda se uskuteãní pod zá‰titou Místní

organizace âSSD,

která tímto zve na

besedu ‰irokou ve-

fiejnost.

Nová kniha Valtra

Komárka Kronika

zoufalství a nadûje

pfiedstavuje obsáhl˘

spoleãenskopolitick˘ román o 20. stole-

tí, v nûmÏ autor ãerpá ze sv˘ch boha-

t˘ch, i dnes velmi aktuálních pamûtí.

O kvalitách knihy svûdãí mimofiádn˘ 

ohlas ãtenáfiské vefiejnosti: první vydání

bylo bûhem jednoho mûsíce rozprodáno

a probûhlo deset ru‰n˘ch autorsk˘ch

besed s autogramiádami v Praze, Brnû,

Hodonínû, âesk˘ch Budûjovicích,

Ostravû aj.

Za svÛj Ïivot toho Valtr Komárek skuteã-

nû proÏil hodnû. Boj o holou existenci

v dobû nacistického holocaustu, v dal‰ím

Ïivotû pak vzestup, pád a zase vzestup.

Jak sám fiekl, román nepojal jako suché

povídání o svém Ïivotû, ale jako zpovûì

a hodnocení svého bytí v celém 20. stole-

tí. Na pozadí pfiíbûhu o Valtrovi se ãtená-

fii otevírá neãernobíl˘ pfiíbûh minul˘ch

sedmdesáti let. Kniha nás uvádí do obdo-

bí, které dle slov autora ovlivÀovali spí‰e

„politici-‰ílenci“ se v‰emi dÛsledky pro

lidsk˘ rod. I pfies toto zoufalství v‰ak au-

tor stále vûfií v humanitu a vyzvedává

ohromného ducha ãeského národa a jeho

touhu Ïít v pravdû. Uvádí, Ïe to byl pfie-

dev‰ím tento duch, kter˘ ho vedl do hu-

sitsk˘ch zápasÛ a provázel po celou dobu

jeho nelehké existence. Právû v tom vidí

Valtr Komárek „charakteristickou zvlá‰t-

nost ãeského národa - hledaãe pravdy“,

která bohuÏel není pfiedávána dál, zvlá‰tû

mladému pokolení.

Na besedu s profesorem Valtrem Ko-

márkem jste srdeãnû zváni.  JiKo
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·kolství

Studenti gymnázia se zúãastnili PMUN
Co je to PMUN?

Jak model probíhá?

PraÏsk˘ model Spojen˘ch národÛ

je dlouhodob˘m vzdûlávacím pro-

gramem pro studenty stfiedních

‰kol z celé âR. Nabízí úãastníkÛm

moÏnost stát se delegátem jedné

ãlenské zemû Organizace spoje-

n˘ch národÛ a podílet se na simu-

laci její práce pfii fie‰ení nejrÛznûj-

‰ích problémÛ dne‰ního svûta.

Skupina tfií aÏ sedmi úãastníkÛ za-

stupuje vÏdy jednu ãlenskou zemi

OSN. KaÏd˘ úãastník pracuje

v jednom z ‰esti orgánÛ PraÏského

modelu Spojen˘ch národÛ na té-

matech, která jsou vybírána z pro-

gramu jednání skuteãn˘ch orgánÛ

OSN v New Yorku a Îenevû.

PfiidruÏen˘m orgánem PMUN je

také Rada Evropské unie - v˘bor

simulující jednání státÛ EU.

V prÛbûhu ‰kolního roku se studenti zúãastní

celkem pûti pfiípravn˘ch setkání, pfii nichÏ

mají moÏnost dozvûdût se bliÏ‰í informace

nejen o systému práce a financování OSN,

ale i o jednotliv˘ch zemích a regionech svûta.

Studenti mají jednak moÏnost vyslechnout

fiadu zajímav˘ch pfiedná‰ek na slovo vzat˘ch

odborníkÛ (pfiíkladem toho je úãast Pavla

Teliãky a jeho pfiedná‰ka o EU), jednak se sa-

mi zapojit do diskuse o mezinárodní politice

a jejích problémech, bezpeãnostních otáz-

kách, fungování a financování OSN, udrÏitel-

ném rozvoji a mnoha dal‰ích tématech. Dal‰í

souãástí pracovních setkání bylo zasedání sa-

motn˘ch v˘borÛ modelu, kde se studenti za-

b˘vali pfiíslu‰nou agendou, diskutovali o ní

s organizátory i pozvan˘mi hosty a pfiipravo-

vali se na jednání konference, která je vyvr-

cholením témûfi celoroãní práce delegátÛ.

V̆ sledkem jejich nûkolikadenního jednání

jsou texty svou formou shodné s dokumenty

pravé OSN - zprávy, rezoluce a deklarace.

Konference se koná zpravidla bûhem 4 - 5

dní na zaãátku dubna. V posledních letech

se stalo tradicí, Ïe jednodenní slavnostní

zahájení, jehoÏ se úãastní v‰ichni delegáti

a mnoho váÏen˘ch hostÛ pfieváÏnû z fiad po-

litikÛ, diplomatÛ a zástupcÛ zahraniãních

misí v âeské republice, probíhá na

PraÏském hradû. Pfied dvûma roky se zahá-

jení zúãastnil a zá‰titu nad celou akcí pfie-

vzal tehdej‰í prezident republiky Václav

Havel.

Ve dnech 14. 4. - 18. 4. 2005 probûhla v praÏ-

ském Kongresovém centru jiÏ desátá konferen-

ce PMUN a díky studentÛm gymnázia zde mû-

lo své zastoupení i mûsto R˘mafiov. Do Prahy

byly vyslány hned dvû delegace studentÛ, kaÏ-

dá po pûti ãlenech. Studenti septimy a tfietího

roãníku se stali delegáty Saúdské Arábie, stu-

denti sexty zastupovali Gruzii.

Leto‰ní roãník nebyl vÛbec jednoduch˘

a studenti bûhem nûj museli pfiekonat nejed-

nu pfiekáÏku a tûÏkou chvíli. UÏ samotná ces-

ta na workshopy nebyla jednoduchou záleÏi-

tostí, protoÏe jedinou moÏností bylo noãní

cestování, mnohdy velice únavné a ãasovû

nároãné. I ve shánûní potfiebn˘ch informací

na tom byli r˘mafiov‰tí oproti praÏsk˘m 

úãastníkÛm pomûrnû hÛfie. Myslím si, Ïe

i pfiesto studenti svoji první úãast na modelu

zvládli nadmíru dobfie, a doufám, Ïe pfií‰tí

rok budou ve svém úsilí pokraãovat a novû

nabyté zku‰enosti v budoucnu co nejlépe upla-

tní.

Studenti by touto cestou chtûli podûkovat paní

profesorce Sedláãkové, která s nimi cel˘ model

absolvovala a byla jim dobrou poradkyní, prÛ-

vodcem i morální podporou. Podûkování platí

i panu profesoru Stanzelovi a vedení gymnázia.

Více informací o celé akci mÛÏete nalézt na

webov˘ch stránkách: www.amo.cz. 

Jana Zlámalová (septima)

Jubilejního X. roãníku se zúãastnili i studenti r˘mafiovského gymnázia

SoutûÏ mladého kuchafie
Ve ãtvrtek 28. dubna se usku-

teãnila v hotelu Praha

v Novém Jiãínû soutûÏ pro

studenty stfiedních ‰kol v obo-

ru gastronomie, kterou pofiá-

dala Integrovaná stfiední ‰kola

ve Fren‰tátû p. Radho‰tûm ve

spolupráci s Asociací kucha-

fiÛ, cukráfiÛ a ãí‰níkÛ

Moravskoslezského kraje.

SoutûÏilo se v nûkolika dis-

ciplínách a ve dvou se pfied-

stavil i student 2. roãníku 

oboru Cestovní ruch SSO·

Prima R˘mafiov Pavel Dole-

Ïal. V soutûÏi mladého ku-

chafie o nejlep‰í pfiedkrmov˘

salát se umístil na 4. místû

a v soutûÏi o pfiípravu tûstovin

u stolu hosta na 6. místû 

z 12 soutûÏících, ktefií byli

vût‰inou studenty integrova-

n˘ch stfiedních ‰kol odbor-

n˘ch oborÛ. Porota hodnotila

napfi. vystupování soutûÏících,

hygienu, pracovní úbor, este-

tickou úroveÀ, pfiípravu stolu

a chuÈ pfiipraveného pokrmu.

Pûkné umístûní studenta

SSO· Prima je také úspûchem

uãitelky odborn˘ch pfiedmûtÛ

NadûÏdy Neherové, která jej

do soutûÏe pfiipravovala. 

SSO· Prima R˘mafiov

Zleva: Michal PÛda, Martin Dutkiewiã, Veronika Takãíková, Magdaléna Pechová, Karla
Jurásková, Jana Zlámalová, Radka Cabáková, Alena Gregovská; kleãící: Jakub Vintrlík,
Lucie Linhartová. Foto: archiv Gymnázium R˘mafiov

Ilustraãní foto: SSO· Prima
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Îáci SOU a OU opût soutûÏili
V úter˘ 12. dubna jsme pofiádali

na SOU a OU v R˘mafiovû sou-

tûÏ s názvem „Negativní jevy ve

spoleãnosti“. Dûlila se na dvû

ãásti - na v˘tvarnou a literární.

Ve‰keré práce se t˘kaly problé-

mu drog, alkoholu, vztahÛ mezi

lidmi, ‰kodlivosti koufiení, niãe-

ní Ïivotního prostfiedí a ‰ikany.

Musím podotknout, Ïe soutûÏící

to nebrali na lehkou váhu a pfií-

pravû vûnovali dostatek ãasu.

Porota, která se skládala z peda-

gogÛ, to nemûla vÛbec snadné,

protoÏe zde byla velmi vyrovna-

ná konkurence. Myslím si, Ïe si

kaÏd˘ zaslouÏil vyhrát. Nakonec

soutûÏ dopadla takto:

Ve v˘tvarné ãásti získaly první

místo Jaroslava Strnadlová

a Klára CtibÛrková s koláÏí

„Plíce“, na druhém místû skonãi-

ly Karolína Hluchá s Alenou

·vábeníkovou, taktéÏ s koláÏí

s názvem „Polibek smrti“, tfietí

místo získala dvojice ÏákÛ Petr

Borsk˘ a Martin Kubáã s plaká-

tem „Panáka nic nebolí“.

Vystoupení ÏákÛ v literární sou-

tûÏi bylo nároãné na pfiednes,

vlastní nápaditost a fantazii,

a proto bylo udûlování bodÛ ob-

tíÏné. Se svou prací „Osud“ zví-

tûzil Michal Pek, druhé místo si

zaslouÏil za pûknou báseÀ

„Ztráta pfiítele“ Josef Boxan,

tfietí místo obsadila se sv˘m pÛ-

sobiv˘m vypravováním „Ná‰

maliãk˘ andílek“ Zuzana Kry-

wdová.

Ostatní, ktefií se neumístili, aÈ se

nenechají odradit, pfií‰tû obsadí

lep‰í místa. KaÏd˘, kdo soutûÏil,

dostal pûknou cenu útûchy a od-

nesl si hezk˘ pocit z pfiíjemné at-

mosféry tohoto odpoledne, pro-

toÏe není dÛleÏité vyhrát, ale zú-

ãastnit se. Michal Pek,
Ïák druhého roãníku
oboru Kuchafi-ãí‰ník

Podûkování
R˘mafiovské dûti jiÏ devatenáct let uãí hfie

na klavír paní uãitelka Hradilová. Na ZU·

v R˘mafiovû jejíma rukama pro‰ly desítky

ÏákÛ ve vûku od 4 let aÏ po dospûlé. Nûktefií

své nabyté zku‰enosti a znalosti dále rozví-

její na konzervatofiích. Tyto dûti jsou nada-

né, ale bez cílevûdomé a obûtavé práce paní

uãitelky Hradilové by jejich talent pfii‰el na-

zmar. Sv˘m ÏákÛm se ãasto vûnuje i nûkolik

hodin mûsíãnû ve svém volnu.

To, jak˘m zpÛsobem pfiistupuje ke svému

povolání, je nejlépe vidût na v˘sledcích Ïá-

kÛ její tfiídy. Dvakrát za rok pfiipravuje kon-

cert sv˘ch svûfiencÛ v sále ZU·. Tyto kon-

certy mají jiÏ tradiãnû velmi dobrou úroveÀ.

Ale nejen v R˘mafiovû znají lidé kvalitu Ïá-

kÛ ve tfiídû paní uãitelky Hradilové. Velmi

dobré jméno dûlá na‰í ZU· i po celé repub-

lice. S tûmi nej‰ikovnûj‰ími se úãastní rÛz-

n˘ch soutûÏí. Poãínaje okresním a krajsk˘m

kolem soutûÏe ZU· aÏ po prestiÏní soutûÏe,

jako napfiíklad mezinárodní Amadeus

v Brnû, Prague junior v Praze atd. Dûti zde

dosahují velmi dobr˘ch v˘sledkÛ (dva Ïáci

pfiijatí na konzervatofi 2000 - 2004, tfietí mís-

to - Amadeus 2003, ãestné uznání -

Amadeus 2001, pravidelnû první, druhá

a tfietí místa v okresních a krajsk˘ch soutû-

Ïích ZU·).

Ale nejde jen o prestiÏ a ceny. Koncerty

a soutûÏe Ïáky motivují k lep‰ím a lep‰ím

v˘sledkÛm. Dûti si uÏ od útlého vûku zvyka-

jí na vefiejné vystupování, získávají sebevû-

domí, „otrkávají se“, uãí se zvládnout trému

a umût prodat to nejlep‰í, co v nich je. A to

je jistû dÛleÏité nejen ve hfie na klavír.

Rádi bychom vám, paní uãitelko Hradilová,

touto cestou podûkovali za péãi, kterou vû-

nujete na‰im dûtem, za obûtavost, s jakou

rozvíjíte jejich muzikálnost, za práci, jejíÏ

kvalita se odráÏí na úspû‰ích na‰ich dûtí,

a za nad‰ení, s jak˘m své povolání vykoná-

váte. Dûkujeme vám hlavnû za na‰e dûti,

které na vás jistû nezapomenou, protoÏe to,

co jim dáváte, si sebou ponesou cel˘ Ïivot,

aÈ uÏ se budou zab˘vat hudbou profesionál-

nû nebo si zahrají pro sebe a své blízké jen

tak pro radost.  Rodiãe

Fota: archiv SOU a OU R˘mafiov
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Tûlov˘chovná akademie Z· Jelínkova oãima Terezy ·tefkové z 5. C
V pátek 22. dubna jsme mûli

moÏnost shlédnout ‰kolní akade-

mii. Vystoupily zde tfiídy, ale také

krouÏky, pfiedvedlo se nám mno-

ho pûkn˘ch skupinov˘ch, ale

i sólov˘ch skladeb, se kter˘mi Ïá-

kÛm pomáhali jejich uãitelé. Dûti

z taneãního krouÏku Jes se pfied-

stavily se skladbou Nic moc a ju-

niofii se skladbou ·alalala. Dále

jsme vidûli sólo Nikoly âudo-

vské Taneãnice a sólo Markéty

Kohoutkové No a co! Obû se no-

minovaly na mistrovství svûta,

které se uskuteãní v Orlandu na

Floridû. Nejmen‰í Ïáãci z 1. A za-

cviãili skladbiãku Abeceda. Za

krásné vystoupení vdûãíme paní

uãitelce Gajdo‰ové. Pod vedením

paní Miroslavy Vágnerové se

pfiedstavily maÏoretky 8. a 9. tfiíd.

Anglicky zazpívaly dûti ze 4.

B a 5. D za kytarového doprovo-

du paní uãitelky Habartové. Jak

je stále v pohybu, pfiedvedla tfiída

6. A s paní uãitelkou Vykoukalo-

vou. S Voleshow se pfiedstavila

tfiída 7. A pod vedením pana uãi-

tele Barana. Zvesela na skok vy-

sok˘, to byla originální skladba

pfiedsportovní tfiídy pana uãitele

Slouky, hudební skupina Dream-

ers pfiedstavila svÛj repertoár

a velice zajímavou papírovou

módní pfiehlídku pfiipravila tfiída

7. A za asistence paní uãitelky

Míãkové. Sólovou ukázku spor-

tovního aerobiku s pfiehledem za-

cviãila Terezka Krywdová z 2. A,

která trénuje v SK Studiu Sport

a zdraví. Letní atmosféru navodi-

li Ïáci z 8. A pana uãitele

Bociána, ktefií zatanãili skladbu

s názvem Letní Ïár a jako z po-

hádky Tisíce a jedné noci zatanãi-

ly orientální tance dívky 4. - 6. tfiíd

pod vedením paní uãitelky

Gajdo‰ové. Cel˘m programem

nás provázely Andrea Dolní-

ãková a Dagmar Kopeãková, Ïá-

kynû 5. C. Odmûnou v‰em úãin-

kujícím byl velk˘ potlesk pfií-

tomn˘ch divákÛ. 

Tereza ·tefková, 5. C

Organizátorem oslav Svátku práce byla tradiãnû KSâM
Zpoãátku se zdálo, Ïe na oslavy

Svátku práce - 1. máje - mnoho

R˘mafiovanÛ nepfiijde. Zaãátek

májov˘ch oslav totiÏ stanovil po-

fiadatel, Místní organizace Komu-

nistické strany âech a Moravy,

jiÏ na pÛl devátou ranní, a vstává-

ní ãinilo mnoh˘m po probdûlé

ValpurÏinû noci potíÏe. Obzvlá‰È

kdyÏ podmraãená obloha nevûsti-

la nic dobrého. Nakonec se nad

fotbalov˘m hfii‰tûm TJ Jiskra pfie-

ce jen sem tam ukázalo sluníãko,

a tak nejen dûti, ale i dospûlí

mohli vychutnat poslední sváteã-

ní den pfied nadcházejícím pra-

covním t˘dnem a uÏít si dosytos-

ti programu a pfiipraven˘ch atrak-

cí. Oslavy Svátku práce byly za-

hájeny v devût hodin, zaznûla

státní hymna a projev pfiednesl

senátor Eduard Matykiewicz.

V závûru oficiální ãásti zaznûla

PíseÀ práce. Dûti mûly moÏnost si

zajezdit na koních, ty men‰í se

vydovádûly na skákacím nafu-

kovacím hradu nebo vyhrály nû-

kterou z cen na kole ‰tûstí. Lidí 

v areálu fotbalového hfii‰tû poma-

lu pfiib˘valo. Nûktefií si pfii‰li jen

tak poklábosit, jiní si pfii‰li po-

slechnout dechovku Stfiediska

volného ãasu nebo si vypít kafíã-

ko ãi vychlazené pivko, zkrátka

odpoãinout si ve sváteãním dnu.

Organizátofii byli s oslavami

Svátku práce nadmíru spokojeni.

JiKo
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Kam na v˘let

Do jarní pfiírody, tfieba po Vychodilovû stezce
Doporuãujeme vám vycházku do jarní pfiíro-

dy, dokud je‰tû nejsou zcela olistûné stromy,

tráva kolem cest nesahá po kolena a krajina

se nám se svojí svûÏí zelení zdá jako sváteãní

zahrada. V tuto dobu je vhodné se vydat

v pfiimûfiené obuvi i kolem potokÛ a potÛãkÛ

a sledovat cestu od jarních pramenÛ tfieba aÏ

k Re‰ovsk˘m vodopádÛm, které se s vût‰ím

mnoÏství vody zdají mohutnûj‰í.

R˘mafiovsko pfiíli‰ historick˘ch památek ne-

má, a tak je pro nûj pûkná pfiíroda cennou de-

vizou, jak z hlediska ekologického, tak i eko-

nomického. Rádi bychom zde jistû uvítali vût-

‰í cestovní ruch, kter˘ by na‰emu regionu pfii-

nesl vût‰í zamûstnanost a více penûz, i kdyÏ na

druhé stranû s sebou pfiiná‰í i dal‰í starosti, na-

pfiíklad s nepofiádkem. Ale to je jistû také moÏ-

né fie‰it. Co mimo kvalitní sluÏby mÛÏeme na-

‰im náv‰tûvníkÛm nabídnout? Zkusme se tedy

na sv˘ch vycházkách dívat kolem sebe oãima

„cizince“, jak by on asi hodnotil ná‰ zpÛsob Ïi-

vota, na‰e mûsta a vesnice, zda bychom mûli

co nabídnout pro zv˘‰en˘ turistick˘ ruch.

V tomto období se dá je‰tû vût‰inou bezpeã-

nû chodit nebo i jezdit na kole po polních

cestách, které nám zde zbyly, protoÏe doby-

tek b˘vá zatím za ohradníky na pastvinách

a po tûchto cestách se nepotfiebuje zbyteãnû

procházet. Dostaneme se tak mnohdy do za-

jímav˘ch zákoutí, které jsme neãekali ani ne-

znali.

Klub ãesk˘ch turistÛ (KâT) R˘mafiov za fi-

nanãní pomoci mûsta, v zájmu cestovního ru-

chu, proznaãil kolem R˘mafiova okruh nazva-

n˘ Vychodilova stezka. V sobotu 23. dubna

pofiádal KâT 2. roãník akce nazvan˘

Vychodilova stezka, letos s ekologick˘m za-

mûfiením. Je‰tû ãtrnáct dnÛ pfied tímto datem

byla vût‰ina lesních cest, kudy stezka vede,

kvÛli vût‰ímu mnoÏství snûhu ‰patnû prÛ-

chodná. Poãasí nám v‰ak pfiálo, bûhem dvou

t˘dnÛ sníh zmizel. Z trasy byly pûkné v˘hle-

dy k Hrubému Jeseníku, je‰tû hodnû zasnûÏe-

nému, zatímco Olomoucko bylo v mlÏném 

oparu. Na lesnat˘ch stráních v údolí Oslavy

se mezi je‰tû ‰ed˘mi buãinami zelenaly spla-

zy roz‰ifiujících se porostÛ ãesneku medvûdí-

ho (Allium ursinum) a v údolní nivû se jaro

pfiihlásilo rozkvétáním mnoha druhÛ rostlin.

Cesty vedoucí z R˘mafiova k Ondfiejovu a dá-

le k Ondfiejovskému potoku byly prÛchodné,

protoÏe jindy pasoucí se dobytek byl je‰tû 

ustájen. Turisté kolem cest, pfiedev‰ím mezi

pastvinami, posbírali hlavnû rÛzné plastové

odpady, u vodárny dokonce i zbytky po sou-

kromém silvestrovském ohÀostroji. BohuÏel

vizitkou Ondfiejova je neupravená naváÏka

zeminy u cest nad Ondfiejovskou kotlinou,

kde ani po letech nejsou odklizeny zbytky ko-

bercÛ a jiného odpadu, kter˘ tak dûlá nepûk-

nou reklamu nejen pfii akcích motoristÛ. Ale

Ondfiejov není v˘jimkou se skládkou ãi sklád-

kami. Pro tato nemilá pfiekvapení nemusíme

chodit ani na jin˘ch místech na‰eho mûsta da-

leko. Zbyteãné skládky zaãínají velice ãasto

pár desítek metrÛ za mûstem. A tak pfiestoÏe je

v R˘mafiovû recyklaãní dvÛr a je moÏnost

zbavit se nepotfiebn˘ch vûcí zdarma, vypoví-

dají tyto skládky také nûco o na‰í povaze, ne-

dbalosti, nechuti a neschopnosti, moÏná i re-

cesi zabránit zbyteãnému nepofiádku.

VraÈme se ale k Vychodilovû stezce. Vycházky

po ní se 23. dubna zúãastnilo 19 turistÛ, pfie-

dev‰ím seniorÛ. Na plakátcích jsme uvádûli,

Ïe úãast dûtí do 15 let je moÏná pouze v do-

provodu dospûl˘ch, protoÏe ná‰ odbor nemá

Ïádného zamûstnance pro práci s dûtmi a mlá-

deÏí, jako je tomu napfiíklad v Bfiidliãné.

Zájem o turistiku, hlavnû pû‰í, u mlad‰í

i stfiední generace chybí a i tato skuteãnost

o na‰em zpÛsobu Ïivota nûco vypovídá. Pro

na‰e zdraví je dÛleÏit˘ pohyb, pfiedev‰ím po-

hyb ve zdravém prostfiedí, a nikoliv vysedává-

ní u poãítaãÛ nebo v zakoufien˘ch pivnicích.

Proto je tfieba fandit tûm, ktefií dûlají turistiku

na kole, a protoÏe mládí má rádo rychlost 

a atraktivitu pfii provozování sv˘ch zálib, dou-

fejme, Ïe se budou dal‰í generace vûnovat

cykloturistice ve vût‰í mífie i v budoucnu, byÈ

to nemusí b˘t cykloturistika organizovaná.

I na horském kole je moÏné absolvovat

Vychodilovu stezku, je tam pûknû, jeìte se po-

dívat. Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

Zaãátky a prÛkopníci organizované turistiky
v Jeseníkách na pfielomu 19. a 20. století

První nejrÛznûj‰í zájmové a se-

bevzdûlávací organizace, ale

i turistické a cestovatelské spol-

ky v tehdej‰ím Rakousku-

Uhersku vznikaly v 70. a 80. le-

tech 19. století. S nezbytností

obnovy a regenerace sil pro stup-

Àování v˘konÛ v zamûstnání pfii-

cházela na svût i otázka uÏití dnÛ

pracovního volna a trávení vol-

ného ãasu lidí. Voln˘ ãas poãal

vtiskovat rytmus své dobû, vta-

hoval do víkendové a odpoãin-

kové ãásti t˘dne hlavnû u lidí ve

mûstech stále ‰ir‰í vrstvy obyva-

telstva, zejména prÛmyslového

proletariátu. S rozvojem star˘ch

a vytváfiením nov˘ch sportov-

ních ãinností a disciplín se k nám

roz‰ífiilo i cestování a turistika.

Zejména lidé z mûst uÏ tenkrát

objevovali krásy nedotãen˘ch

vesnic a osad, pofiádali organizo-

vané v˘lety na památná ãi pout-

ní místa, ale i do mnohdy je‰tû

neznám˘ch a neprobádan˘ch

horsk˘ch oblastí.

Od roku 1881 pÛsobil ve

Fr˘valdovû (Jeseník) Moravsko-

slezsk˘ sudetsk˘ horsk˘ spolek

a od tohoto roku lze poãítat or-

ganizovanou turistiku v Jesení-

kách. Spolek mûl uÏ do prvního

roku na 950 agilních ãlenÛ. V té

dobû, pfiesnû 11. ãervna 1888,

vzniká v Praze první ãeská turis-

tická organizace - Klub ãesk˘ch

turistÛ, jehoÏ pfiedsedou se stal

znám˘ cestovatel Vojta Nápr-

stek. Zaãátkem 90. let byla ãin-

nost KâT roz‰ífiena z âech i na

Moravu a Slezsko. V̆ raznûji se

v‰ak ãinnost KâT v Jeseníkách

projevila aÏ po první svûtové

válce, po roce 1918. Z poãáteã-

ního chození a cestování jen tak

pro zábavu na pfielomu 19. a 20.

století se postupnû vyvinuly ak-

tivity organizovanûj‰í a pravidel-

nûj‰í. Poãaly se fie‰it takové pro-

blémy, jako nedostatek turistic-

k˘ch map a prÛvodcÛ, znaãná

absence míst pro obãerstvení

a noclehy poutníkÛ a turistÛ ne-

bo objektÛ jen pro ukrytí pfied

nepohodou hor.

Mezi první organizované náv‰tûv-

níky JeseníkÛ patfiili odváÏní tu-

risté z fiad pfieváÏnû nûmeck˘ch

studentÛ a profesorÛ (z Opa-

vy, Vídnû, Vratislavi) nebo i nûk-

tefií hosté lázní v Karlovû Stu-

dánce, kde blízkost hor pfiímo

vybízela k v˘letÛm do vrcholové

ãásti Pradûda. Památn˘mi se sta-

ly i kaÏdoroãní poutû ke kostelí-

ku na Vfiesové studánce. V̆ stup

na Pradûd, tehdy vût‰inou je‰tû

ze strany KoutÛ proti toku Desné

pfies ·v˘cárnu, se stal jakousi

„módou“ malomû‰ÈákÛ z pfielo-

mu 19. a 20. století.

Ubytovna ·v˘cárna byla zbudo-

vána roku 1829 a za své jméno

vdûãí ·v˘caru Egenderovi ze

Siementhalu, kterého povolal

kníÏe Liechten‰tein, aby zde

podle ‰v˘carského vzoru zfiídil

sala‰ pro pastvu dobytka a také

místo pro nouzové noclehy.

Podobnû, ale aÏ od roku 1863,

slouÏila turistÛm i Ovãárna, kte-

rá nahradila star‰í pasteveck˘

objekt asi z roku 1820 (v niÏ‰í

poloze). S poãátky turistiky

v Jeseníkách jsou spjaty napfií-

klad lovecké chaty - Franti‰kova

myslivna z r. 1865 (patfiila Fran-

ti‰ku Kleinovi) nebo Alfrédova

chata z konce 19. století (patfiila

Alfredu Harrachovi), ale také zá-

jezdní hostince pfii císafisk˘ch

silnicích na âervenohorském

sedle a na Skfiítku. Hostinec na

âervenohorském sedle v roce

1903 vykoupil Moravskoslezsk˘

sudetsk˘ horsk˘ spolek a uãinil

jej základnou pro zbudování roz-

sáhlej‰í turistické základny

v Jeseníkách, zájezdní hostinec

na Skfiítku si pronajal ‰umpersk˘

odbor turistického spolku.

Mezi hlavní ãinnosti KâT a hor-

sk˘ch spolkÛ patfiilo znaãkování

a úpravy turistick˘ch tras.

Turisticky nejvyhledávanûj‰ími

lokalitami v Jeseníkách se staly

Pradûd, âervená hora, ·erák

a Rejvíz. Pozdûji pfiibyly vyzna-

ãené cesty i v okolí Jeseníku,

Javorníku, Zlat˘ch Hor a ·um-

perka. Pro zimní provoz byla uÏ

v r. 1908 zaji‰tûna znaãkovacími

tyãemi hfiebenovka z Ramzové

pfies âervenohorské sedlo aÏ na

Pradûd, o rok pozdûji trasa po-

kraãovala pfies Ovãárnu na

Skfiítek. Obdobnû byla v té dobû

vytyãena cesta ze Starého Mûsta

na Králick˘ SnûÏník. Pro osvûto-
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vé i vûdecké úãely do‰lo v létû

1908 z iniciativy turistického

odboru v Olomouci ke zfiízení

botanické zahrady pod Petrov˘-

mi kameny (Sudetengarten), za

první svûtové války v‰ak tato ra-

rita hor zpustla. S úpravou tras

a znaãkováním souviselo i vydá-

vání map, bedekrÛ a turistick˘ch

prÛvodcÛ. První mapa se znaãe-

ním turistick˘ch tras byla vydá-

na r. 1882 Johannesem Rippe-

rem (zetûm zakladatele lázní

Jeseník V. Priessnitze). Od roku

1885 aÏ do zaãátku druhé svûto-

vé války vycházel ãasopis Altva-

ter jako orgán Moravskoslezského

sudetského horského spolku.

Podpofie turistiky a zavedení

bûÏného komfortu cestování v Je-

seníkách bezesporu slouÏila v˘-

stavba nov˘ch horsk˘ch chat

a dal‰ích objektÛ. Pfiebudováním

na místû pÛvodních sala‰nick˘ch

objektÛ vznikla roku 1887 chata

·v˘cárna. Po poÏáru Ovãárny

roku 1910 nechal ¤ád nûmec-

k˘ch rytífiÛ postavit na stejném

místû nejdfiíve men‰í dfievûnou

ubytovací chatu, která byla ve

20. letech roz‰ífiena na horsk˘

hotel. Roku 1912 nechal kníÏe

Liechten‰tein postavit chatu na

Králickém SnûÏníku. Jesenick˘

turistick˘ spolek uÏ v roce 1883

vybudoval jakousi ochrannou

ch˘‰i pod Pradûdem - na místû

dne‰ní chaty Barborky. Mezi

dal‰í chaty vybudované turistic-

k˘m spolkem patfiila tzv. Jifiího

chata na ·eráku, postavená roku

1888 jako srubová chata s vûÏiã-

kou. Roku 1893 chata vyhofiela,

obnovena byla uÏ jako kamenn˘

objekt a pozdûji v roce 1926 byla

je‰tû dále roz‰ífiena. âervenohor-

ské sedlo bylo na zaãátku minulé-

ho století v˘znamn˘m centrem

nûmeckého turistického svazu.

Ten zde roku 1903 zakoupil zá-

jezdní hostinec, v roce 1910 po-

blíÏ otevfiel novou chatu a v roce

1917 za finanãní prostfiedky z od-

kazu majitele rapotínsk˘ch sklá-

ren Schreibera dokonãil dal‰í

chatu. Ve 20. letech byly chaty

je‰tû zmodernizovány a také roz-

‰ífieny. Svoji historii v roce 1932

zaãala psát nad Star˘m Mûstem

pod SnûÏníkem nedaleko Velké-

ho Vrbna dne‰ní chata Paprsek,

pÛvodnû nazvaná Slezská chata,

pozdûji chata U Ráje.

Turistické spolky pro podporu

turismu a poznání kraje stavûly

na pfielomu 19. a 20. století také

kamenné rozhledny. Jednalo se

tehdy hlavnû o rozhlednu na

Biskupské kupû u Zlat˘ch Hor

(1898), na Zlatém chlumu

u Jeseníku (1899), na Zámeckém

vrchu nedaleko Krnova (1903)

a nejvy‰‰í 33,5 m vysokou roz-

hlednu na Králickém SnûÏníku,

která byla zbudována kladsk˘m

turistick˘m spolkem na polské

stranû - 1973 z havarijních dÛvo-

dÛ zdemolována. Na nejvy‰‰í

moravské hofie Pradûdu zapoãala

stavba rozhledny roku 1904

a zpfiístupnûna byla v roce 1912.

Jednalo se o okázalou stavbu,

32,5 m vysokou, s restaurací a u-

bytovacími pokoji. Stavební stav

se z dÛvodu uÏití nevhodného

nasákavého kamene rok od roku

zhor‰oval, nepomohly ani dílãí

opravy v letech 1926 - 1934,

stavba po válce chátrala a nako-

nec se v roce 1959 zfiítila.

Rozvoj cestování a turisti-

ky v Jeseníkách na pfielomu 

19. a 20. století byl úzce spjat

i s poãátky lyÏování. Je chloubou

mûsta Bruntálu, Ïe prvním na-

d‰encem pro lyÏování v horách

byl uãitel a spisovatel Viktor

Heeger z Bruntálu. Podle docho-

van˘ch zpráv si z norského Osla

objednal za 11 zlat˘ch lyÏe a uÏ

v zimû roku 1887 tyto prvnû

zkou‰el v bruntálském parku.

LyÏování hodnû propagoval i ja-

ko redaktor lesnického ãasopisu

zvlá‰tû mezi lesníky a horaly.

Z iniciativy Viktora Heegera byl

roku 1893 v Olomouci ustaven

Moravskoslezsk˘ spolek lyÏafiÛ,

kter˘ svá první soustfiedûní pofiá-

dal v Bruntále a R˘mafiovû.

K prÛkopníkÛm lyÏování v Jese-

níkách koncem 80. let 19. století

patfiil také vrchní lesmistr dr. Otto

Grohmann, kter˘ zase pfiedvedl

lyÏe pfiivezené z Vídnû k velkému

zájmu pfiihlíÏejících ve Vrbnû pod

Pradûdem. Z nad‰encÛ té pion˘r-

ské doby je moÏno je‰tû jmenovat

napfiíklad nadlesního Hugo Pe-

karka z Vidlí nebo lesmistra

Dresslera z Karlovy Studánky.

Mezi první lyÏafiské spoleãnosti

patfiila skupina z roku 1893 pod

vedením továrníka Maxe Sprin-

gera z R˘mafiova, v roce 1905

vznikl Zimní sportovní spolek

v Jeseníku a první lyÏafiské v˘cvi-

ky se uskuteãnily v Jeseníku a na

Ramzové. Svaz pro cizineck˘

ruch zapoãal s prvními lyÏafisk˘-

mi kurzy na Ovãárnû, ve Starém

Mûstû pod SnûÏníkem, na

·v˘cárnû, pod Králick˘m Snû-

Ïníkem a v polské Miezygorze.

V roce 1913, je‰tû pfied první svû-

tovou válkou, do‰lo k ustavení

Severomoravského Ski klubu,

kter˘ se stal základnou pro dal‰í

rozvoj zimních sportÛ a zejména

lyÏování v Jeseníkách.

Rozvoj zimních sportÛ, horské

turistiky a rozvoj cestovního ru-

chu a rekreace v Jeseníkách pat-

fiily v rámci na‰í vlasti vÏdy me-

zi oblasti s dlouhou tradicí, také

mezi oblasti s nejlep‰ím záze-

mím a nakonec ve sportu i mezi

oblasti s dobr˘mi v˘sledky. To

v‰echno je zajisté pokraãováním

a v˘sledkem práce dlouhé fiady

prÛkopníkÛ turistiky, sportování

a popularizace JeseníkÛ z období

pfied sto lety.

Podle odborn˘ch pramenÛ
pfiipravil: PhDr. Alois Matu‰ka,

R˘mafiov

Krtek a hrabo‰
- moji kamarádi

Mladí rybáfii soutûÏili
ve smyslu hesla „ChyÈ a pusÈ“

Místní organizace âeského rybáfiského

svazu v R˘mafiovû uspofiádala o víkendu

30. dubna a 1. kvûtna na Edrovickém ryb-

níku dva rybáfiské závody v lovu kaprÛ.

V sobotním závodu mládeÏe do 15 let by-

lo spolupofiadatelem Stfiedisko volného

ãasu. A Ïe to mlad˘m rybáfiÛm jde, potvr-

dily skvûlé úlovky. SoutûÏe se zúãastnilo

celkem pûtadvacet soutûÏících a na udici

jim uvízlo osmnáct kaprÛ, pfiiãemÏ ne-

jdel‰í dosáhl délky 51 cm. Chytila jej

Markéta Îatecká, která také sobotní zá-

vody vyhrála. Na druhém místû se umís-

til Radomír ·emnick˘ a tfietí skonãil

Stanislav Janík. Je chvá-

lyhodné, Ïe ãtyfii ze zá-

vodníkÛ své velké ulo-

vené kapry vrátili zpût

do vody v rámci naplnû-

ní nového rybáfiského

hesla „ChyÈ a pusÈ“.

V‰ichni mladí rybáfii,

ktefií se zúãastnili sobot-

ních závodÛ, obdrÏeli

drobné rybáfiské potfie-

by.

První kvûtnovou nedûli patfiil

„Edroviãák“ ostfiílen˘m rybáfiÛm. Tûch

se se‰lo devûtaãtyfiicet a kapitálním 

úlovkem byl kapr o délce 59 cm, kter˘

zaháãkoval Miroslav Martinãek. Stal se

tak vítûzem nedûlního klání. Na druhém

místû se umístil Lubomír Ovãaãík a tfietí

skonãil Stanislav Ovãaãík. Rybáfisk˘ po-

hodov˘ víkend se vydafiil, i kdyÏ ne

v‰ichni byli spokojeni se sv˘mi úlovky.

Ale o to pfiece ne‰lo. Jak poznamenal je-

den z rybáfiÛ: „DÛleÏitûj‰í je, Ïe si ãlovûk
odpoãine, relaxuje u vody nebo si popo-
vídá s pfiáteli.“ JiKo

Známe v‰ichni pohádkového krteãka v kalhotkách

s kapsami. Je milouãk˘, dobráck˘ a tro‰ku popleten˘,

ale on v‰echno myslí dobfie.

Ten mÛj zahrádkov˘ vÛbec tak mil˘ není. Pfieorává mi

zahrádku tak dokonale, Ïe se nestaãím divit. Patrnû

má rozvûtvenou rodinu a pfiátele hrabo‰e. Moc jim

chutnají cibulky lilií a tulipánÛ, nepohrdnou kofiínky

okrasn˘ch kefiíkÛ a dfievin. Pfieorávají taky trávník.

Co v‰echno jsem uÏ vyzkou‰ela! MoÏné i nemoÏné.

Hadfiík namoãen˘ v terpent˘nu, podpalovaã Pepo, chyt-

r˘ pan Podlaha radil chomáãe ostfiíhan˘ch vlasÛ, fran-

couzsk˘ parfém - to v‰e putovalo do podzemního laby-

rintu chodbiãek m˘ch nezvan˘ch kamarádÛ a obyvatel.

Pak mi odborníci poradili vytopit je vodou, gejzíry trys-

kaly a oni se snad dobfie pod zemí bavili. V bazénu.

Pr˘ zaruãenû pomohou v˘fukové plyny auta, to byla

rada za v‰echny, zad˘mená celá zahrádka, z hadice to

v‰elijak unikalo, já pfiiotrávená. Dal‰í den vidím, Ïe

svûÏe a s neb˘valou chutí pokraãují v systematickém

niãení m˘ch skromn˘ch latifundií. Pla‰iãe, odpuzo-

vaãe, lahve v zemi, rady pfiátel a odborníkÛ - pro

smích! Nic! Usadili se v‰ichni u mû. UÏ jsem je i pro-

sila, pfiemlouvala sladce. Asi mû mají rádi. TakÏe - aÈ

se vám u mû líbí, pfiátelé! (Si)
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Bazén v Bfiidliãné AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá  14.00 - 21.00

So, Ne a svátky  10.00 - 21.00
MoÏnost zakoupení permanentek

Kontakt: 554 219 958

Plavání pro vefiejnost - kvûten
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

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

PrÛmyslová zóna
láká zlodûje

Zfiejmû zlodûj-elektrikáfi na-

v‰tívil v dobû od 31. bfiezna do

14. dubna r˘mafiovskou prÛmy-

slovou zónu, kde vykradl elek-

trické rozvadûãe. Odcizil z nich

ve‰keré souãástky i spojovací

materiál. Nepohrdl ov‰em ani

‰estnácti dlaÏdicemi umístûn˘mi

kolem rozvodny a pûti betono-

v˘mi obrubníky. Mezi Ïelezniã-

ními kolejemi a prÛmyslovou

zónou pak navíc odcizil ãtyfii li-

tinové poklopy. Mûstskému úfia-

du zpÛsobil krádeÏí ‰kodu za ví-

ce jak 31 000 Kã.

Náklad uÏ s kamionem
nepfiivezl

Rychlá jízda byla pfiíãinou hrÛz-

nû vypadající dopravní nehody,

která se stala 27. dubna o pÛl je-

denácté dopoledne mezi Václa-

vovem a Malou ·táhlí. Havaro-

val zde fiidiã kamionu Volvo

s návûsem, kter˘ nezvládl prÛ-

jezd prudkou zatáãkou, dostal

smyk a pfievrátil se do pfiíkopu.

ZpÛsobená ‰koda na náklaìáku,

kter˘ pfieváÏel kal z ãistíren od-

padních vod z Krnova, dosáhla

v˘‰e 600 tisíc Kã. ¤idiã se pfii

nehodû lehce zranil. Na místû

zasahovali hasiãi HZS Bruntál,

ktefií pfieãerpali pohonné hmoty

z palivové nádrÏe do barelÛ. 

K úniku ropn˘ch látek nedo‰lo.

Vandal po‰kodil Mercedes
Dvojitou r˘hou na pravé i levé

stranû vozidla Mercedes a odlo-

mením obou továrních zna-

kÛ skonãilo fiádûní neznámého

vandala v noci z 30. dubna na 

1. kvûtna pfied restaurací v Tvr-

dkovû. Majiteli z Nûmecka zpÛ-

sobil neznám˘ pachatel ‰kodu za

50 tisíc Kã.

¤idiãka nedala pfiednost
motocyklistovi

V sobotu 30. dubna nedala ‰esta-

tfiicetiletá fiidiãka vozu Merce-

des, která odboãovala z vedlej‰í

na hlavní silnici ve Stránském,

pfiednost v jízdû motocyklistovi.

Tfiiaãtyfiicetilet˘ fiidiã motocyk-

lu Kawasaki ani fiidiãka nebyli

pfii následné sráÏce zranûni.

·koda na vozidlech ov‰em do-

sáhla v˘‰e kolem 80 tisíc korun.

Zkou‰ka na alkohol byla u obou

úãastníkÛ dopravní nehody ne-

gativní. Za pfiestupek si neopa-

trná fiidiãka vyslouÏila bloko-

vou pokutu.

Dívka vbûhla pod auto
Pfied prodejnou potravin na tfií-

dû HrdinÛ v R˘mafiovû vbûhla 

2. kvûtna do cesty projíÏdûjícímu

vozidlu desetiletá dívka. Silnici

pfiebíhala asi tfiicet metrÛ od vy-

znaãeného pfiechodu pro chodce.

¤idiã nestaãil pro krátkou vzdále-

nost zabrzdit a zachytil ji prav˘m

zrcátkem automobilu. Dûvãe upa-

dlo na vozovku a utrpûlo lehké

zranûní. ·koda na vozidle dosáhla

12 tisíc korun.

Pachatel kradl,
kdyÏ majitelé spali

Neznám˘ pachatel vyuÏil tvrdé-

ho spánku obyvatel rodinného

domku v R˘mafiovû-Edrovicích

a v noci z 4. na 5. kvûtna k nim

vnikl neuzamãen˘mi dvefimi.

Neru‰enû pro‰el aÏ do ob˘vací-

ho pokoje a odnesl si tfii mobilní

telefony, dvû penûÏenky s hoto-

vostí a ãern˘ batoh. MajitelÛm

zpÛsobil ‰kodu asi za 7 000 Kã.

Poprali se
pfied noãním klubem

Ve ãtvrtek 5. kvûtna zahájil poli-

cejní komisafi Skupiny kriminální

policie a vy‰etfiování v Bruntále

trestní stíhání dvaadvacetiletého

muÏe z Bfiidliãné pro trestné ãiny

v˘trÏnictví a ublíÏení na zdraví.

SkutkÛ se mûl dopustit 16. dubna

okolo 2. hodiny ranní pfied noã-

ním klubem v R˘mafiovû, kde pod

vlivem alkoholu fyzicky napadl

devûtadvacetiletého muÏe. Nûko-

likrát ho uhodil pûstí do obliãeje

a poté, co napaden˘ upadl na zem,

jej kopal do obliãeje a hrudníku.

ZpÛsobil mu zlomeninu nosních

kÛstek, otfies mozku, pohmoÏdûní

hrudníku a obliãeje. Z následkÛ

zranûní se po‰kozen˘ dosud léãí.

Motocyklista zachytil
chodkyni

Na tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû ha-

varoval 7. kvûtna v 10.00 hodin

devatenáctilet˘ fiidiã motocyklu

Jawa 250. Pfii prÛjezdu pravoto-

ãivou zatáãkou dostal na mokré

vozovce smyk, vyjel do proti-

smûru a zadní ãástí motorky za-

chytil devûtaãtyfiicetiletou chod-

kyni. Ta následkem nehody utr-

pûla zranûní nohy. PoÏití alkoho-

lu bylo u úãastníkÛ nehody vy-

louãeno. Policisté zjistili, Ïe

mladík není navíc drÏitelem fii-

diãského oprávnûní pro danou

skupinu.

Napadl a zranil revizora
Devatenáctilet˘ mladík z Mo-

ravského Berouna fyzicky napa-

dl v Ïelezniãní stanici R˘mafiov

revizora âesk˘ch drah. K inci-

dentu do‰lo ráno 30. bfiezna po

pfiedchozí hádce, která se t˘kala

nezaplacení jízdného. Opakova-

nû kontrolora udefiil pûstí do ob-

liãeje a hrudníku, shodil jej na

zem a kopl do nûj. ZpÛsobil mu

zranûní, pro které se po‰kozen˘

léãil do 7. dubna. Mladému v˘-

trÏníkovi bylo v minul˘ch dnech

sdûleno komisafiem Skupiny vy-

‰etfiování a kriminální policie

obvinûní pro trestné ãiny v˘trÏ-

nictví a ublíÏení na zdraví.

Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

¤idiã rozpáral Felicii o svodidlo
Z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin havaroval ve ãtvrtek 28. dubna od-

poledne fiidiã z R˘mafiovska na rovném úseku silnice mezi

Malou a Velkou ·táhlí. Vjel do protismûru a narazil do svodidla,

které doslova propíchlo Felicii v motorové ãásti.

„Pravdûpodobnou pfiíãinou havárie, pfii které se fiidiã zranil, byl
zfiejmû jeho úlek z vozidla pfiijíÏdûjícího z vedlej‰í komunikace.
Pfiesnou pfiíãinu nehody budeme znát aÏ po dÛkladném ‰etfiení,“
sdûlila tisková mluvãí Policie âR v Bruntále Lucie

Kra‰teniãová. ·koda na vozidle pfiesáhla v˘‰i 50 tisíc korun.



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Na‰e osobní pfiednosti se podobají fiece: ta ãím je hlub‰í,

tím ménû huãí. Michel de Montaigne
Známá i neznámá v˘roãí

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

15. 5. 1880 nar. Jan ·tursa, sochafi (zemfi. 2. 5. 1925) - 125. v˘roãí narození

16. 5. 1870 nar. Antonín Slavíãek, malífi (zemfi. 1. 2. 1910) - 135. v˘roãí nar.

17. 5. Svûtov˘ den telekomunikací, v˘roãí zaloÏení Mezinárodní 
telekomunikaãní unie v roce 1865, slaví se od roku 1969 (OSN)

17. 5. 1960 zemfi. Jules Supervielle, francouzsk˘ básník, prozaik a dra-

matik (nar. 16. 1. 1884) - 45. v˘roãí úmrtí

18. 5. Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z podnûtu
Mezinárodní muzejní rady

19. 5. 1945 prezident Edvard Bene‰ vydal v Praze dekret o národní správû 

majetku NûmcÛ, MaìarÛ, zrádcÛ a kolaborantÛ - 60. v˘roãí

20. 5. 1940 zemfi. Verner von Heidenstam, ‰védsk˘ básník a prozaik, no-

sitel Nobelovy ceny (nar. 6. 7. 1859) - 65. v˘roãí úmrtí

20. 5. 1940 zemfi. Jozef Gregor Tajovsk˘, slovensk˘ dramatik, prozaik 

a publicista (nar. 18. 10. 1874) - 65. v˘roãí úmrtí

21. 5. Svûtov˘ den kulturního rozvoje (UNESCO)
22. 5. 1885 zemfi. Victor Hugo, francouzsk˘ prozaik, básník a dramatik 

(nar. 26. 2. 1802) - 120. v˘roãí úmrtí

22. 5. 1905 nar. Vilém Závada, básník (zemfi. 30. 11. 1982) - 100. v˘roãí nar.

22. 5. 1925 nar. Jan Grossman, reÏisér, teatrolog, literární kritik a teore-

tik (zemfi. 10. 2. 1993) - 80. v˘roãí narození

24. 5. Svûtov˘ den národních parkÛ
24. 5. Mezinárodní den nezvûstn˘ch dûtí
24. 5. 1905 nar. Michail ·olochov, rusk˘ prozaik, nositel Nobelovy ceny 

(zemfi. 21. 2. 1984) - 100. v˘roãí narození

24. 5. 1940 nar. Josif Brodskij, rusk˘ básník, esejista a pfiekladatel, nosi-

tel Nobelovy ceny (zemfi. 28. 1. 1996) - 65. v˘roãí narození

25. 5. Den Afriky - v˘roãí zaloÏení Organizace africké jednoty
roku 1963

26. 5. 1900 nar. Vítûzslav Nezval, básník, dramatik, prozaik a scenárista 

(zemfi. 6. 4. 1958) - 105. v˘roãí narození

26. 5. 1910 nar. Oldfiich Mikulá‰ek, básník (zemfi. 13. 7. 1985) - 95. v˘r. nar.

27. 5. 1920 T. G. Masaryk podruhé zvolen prezidentem âR - 85. v˘roãí

27. 5. 1840 zemfi. Niccolo Paganini, italsk˘ houslov˘ virtuos (nar. 27. 10. 

1782) - 165. v˘roãí úmrtí

27. 5. 1920 nar. Mojmír Smékal, hudební skladatel - 85. v˘roãí narození

27. 5. 1930 nar. John Barth, americk˘ prozaik - 75. v˘roãí narození

27. 5. 1950 nar. Péter Esterházy, maìarsk˘ prozaik - 55. v˘roãí narození

28. 5. Mezinárodní den poãítaãÛ, pfiipomíná se den v roce 1950,
kdy anglick˘ matematik Alan Mathison Turing zvefiejnil
svÛj koncept umûlé inteligence

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku (OSN)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - kvûten 2005

14. 5. 9.00 SVâ Jarní v˘prava do pfiírody pro dûti a rodiãe

16. 5. 13.00 SVâ Vafiení v klubu

18. 5. Tfii zlaté vlasy Dûda V‰evûda - zájezd 

dûtí z M· do divadla v ·umperku

26. 5. 17.00 SVâ Malujeme na hedvábí

28. 5. 9.00 SVâ Cyklistick˘ v˘let (Slezská Harta)

30. 5. 18.00 SVâ Talianka - koncertní vystoupení

Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci

Ondfiej Adamec ................................................................ R˘mafiov

Jan Richard Bulíãek ......................................................... R˘mafiov

Miroslav Drábek ............................................................... Jamartice

Tomá‰ Petrek .................................................................... R˘mafiov

Viktorie Valíãková ............................................................ R˘mafiov

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

Libu‰e Dadáková - R˘mafiov ................................................. 80 let

Jaroslav ·opík - R˘mafiov ...................................................... 81 let

Jan Pavlík - R˘mafiov ............................................................. 81 let

Veronika Gajdo‰ová - Janovice ............................................. 85 let

Ludmila Bfiezinová - R˘mafiov ............................................... 85 let

Marie Gajdo‰ová - Janovice ................................................... 86 let

Kvûtoslava ·ubãíková - R˘mafiov .......................................... 86 let

Rozlouãili jsme se

Gerhard Pollner - R˘mafiov ...................................................... 1936
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Vzpomínka

Dne 15. kvûtna by se doÏila 80 let na‰e

drahá maminka

Jifiina Zigmundová.

S láskou vzpomíná rodina

Vzpomínka

Dne 4. kvûtna uplynulo 10 let od úmrtí 

na‰í drahé maminky a babiãky

Anny Kysilkové z R˘mafiova.

Dne 4. kvûtna uplynulo 9 let od úmrtí na‰eho tatínka a dûdeãka

Jana Kysilky
z R˘mafiova.

S láskou vzpomínají
syn Jan, dcera

Jaroslava a Anna
s rodinami
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IUVENALES 2005
Tak jako kaÏd˘ rok se i letos 28. 5. 2005

v rámci r˘mafiovského Iuvenalesu usku-

teãní „nejen“ rockov˘ koncert hudebníkÛ

ze v‰ech koutÛ na‰í republiky. Poprvé

i s podporou zahraniãní kapely. CAD ne-

boli ctrl-alt-delete jsou progresivní pol-

skou kapelou, která svou hudebnû vyzrá-

lou produkcí jistû potû‰í mnoho náv‰tûv-

níkÛ. Máte-li radûji hudbu podobnou

Faith no more, urãitû vás nezklamou

Nonsense. Kapelu Annie’s trip není tfieba

r˘mafiovsk˘m posluchaãÛm pfiedstavovat

a jistû opût pÛjde o pofiádn˘ bigbeatov˘

„náfiez“. Instrumentálnû zdatní muzikanti

Slow tension zase rozvífií hladiny power

metalu. Aby si i pfiíznivci Sepultury pfii‰li

na své, rozehrají hutné songy Insane.

Cel˘ veãer pak zavr‰í pohodoví rockefii

The Pant. Pfiijìte se tedy 28. kvûtna od 

18 hodin pobavit do SVâ R˘mafiov. 

... a pfiíjemnou zábavu. Honza Jablonãík

LETNÍ TÁBOR VRACOV
Termín: 22. 7. - 29. 7. 2005
Cena: 2000 Kã
Program: hry, malování na hedvábí, sport,

v˘lety, celotáborová hra

- OLYMPIJSKÉ HRY VRACOV 2005
Informace a pfiihlá‰ky:

Marcela Pavlová, tel. 554 211 410

LETNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR SVâ R¯MA¤OV
TERMÍN: 11. - 15. 7. 2005, CENA: 450 Kã
V cenû je obûd, v˘let, koupání. Dûti budou 

malovat na sklo, hrát hry, soutûÏit, 

poznávat rostliny atd.

Pfiihlá‰ky: Stfiedisko volného ãasu, 

paní Marcela Pavlová, tel.: 554 211 410 - 11

LETNÍ TÁBOR JEMNICE - âARODùJÒV UâE≈
TERMÍN: 1. - 10. 7. 2005

CENA: 2540 Kâ
Program: 10 kouzeln˘ch dní s ãarodûji a ãarodûjnicemi - hry, soutûÏe, v˘lety (hrad Bítov, ZOO, jízda na koni, koupání.)

Informace a pfiihlá‰ky: Helena Tesafiová, tel. 554 211 410

âtvrtek 7. 7. 2005: R˘mafiov - Slavkov u Brna - Lednice -

R˘mafiov
Sraz: 6.30 u SVâ

Návrat: 18.00 u SVâ

Cena: dle poãtu úãastníkÛ (od 200 Kã), vstupné do jednotliv˘ch ob-

jektÛ si hradí kaÏd˘ sám dle vlastního v˘bûru

Zámek Slavkov u Brna: dospûlí 60 Kã, 

seniofii 50 Kã, dûti 40 Kã

Státní zámek Lednice:
- 1. okruh (pfiízemí a reprezent. sály) 

- dospûlí 80 Kã, ostatní 40 Kã

- 2. okruh (1. patro - kníÏecí apartmány) 

- dospûlí 100 Kã, ostatní 50 Kã

- Minaret - dospûlí 20 Kã, ostatní 10 Kã

- Skleník - dospûlí 50 Kã, ostatní 25 Kã

- Akvárium - dospûlí 40 Kã, ostatní 20 Kã

- Zfiícenina Janohrad - dospûlí 30 Kã, 

seniofii 15 Kã, dûti 5 Kã

Památník Mohyla Míru:
dospûlí 45 Kã, seniofii 38 Kã, dûti 30 Kã

Stfieda 3. 8. 2005: R˘mafiov - Úsov - Litomy‰l
- R˘mafiov
Sraz: 7.00 u SVâ

Návrat: 17.00 u SVâ

Cena: dle poãtu úãastníkÛ (od 140 Kã)

Zámek Úsov (lovecko-lesnické muzeum):

dospûlí 80 Kã, ostatní 40 Kã

Zámek Litomy‰l:
1. okruh (divadlo + 13 reprezent. sálÛ) 

- dospûlí 80 Kã, seniofii 60 Kã, dûti 40 Kã

2. okruh (kaple + 14 dámsk˘ch salónkÛ) 

- dospûlí 80 Kã, seniofii 60 Kã, dûti 40 Kã

Rodn˘ byt Bedfiicha Smetany:
dospûlí 20 Kã, ostatní 10 Kã

LETNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR SVâ R¯MA¤OV
TERMÍN: 7. 7. a 3. 8. 2005 (zájezdy pro dûti, rodiãe a seniory)

Pokyny platné pro kaÏd˘ den: s sebou pevné boty, br˘le a ãepici proti slunci, de‰tník (plá‰tûnku), náhradní triko a ponoÏky, 

kartiãku zdravotní poji‰Èovny, svaãinu a pití (v‰ude moÏnost obãerstvení), v prÛbûhu prohlídek vypnout mobil.

Pfiihlá‰ky a informace do 15. 6. 2005 u paní Matûjové - tel. 554 211 410

ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU R¯MA¤OV

LL EE TT NN ÍÍ TT ÁÁ BB OO RR YY

1. Základní práce s poãítaãem (100 Kã)
Cílem kurzu je umoÏnit zájemcÛm poznat v˘-

hody práce s poãítaãem a seznámit zaãáteãní-

ky s ovládáním poãítaãe, jeho fungováním

a základy ovládání operaãního systému.

Termín: 23. 5. 2005 od 17.00 do 19.00 v SVâ

2. Práce s textov˘m editorem (100 Kã)
Cílem je nauãit úãastníky kurzu pracovat

s textov˘m editorem, napsat, naformátovat

a vytisknout jednoduch˘ text. Úãastníci získa-

jí dovednosti, které budou moci uplatnit pfii

vytváfiení vlastních textov˘ch souborÛ.

Termín: 24. 5. 2005 od 17.00 do 19.00 v SVâ

3. Práce s internetem a e-mailem (100 Kã)
Cílem je seznámit úãastníky kurzu s prostfie-

dím internetu a nauãit je vyuÏívat interneto-

v˘ch informaãních zdrojÛ a také zvládnutí

práce s elektronickou po‰tou, odeslání a pfiijí-

mání zpráv.

Termín: 25. 5. 2005 od 17.00 do 19.00 v SVâ

Po absolvování v‰ech tfií kurzÛ získáte:

Osvûdãení o své poãítaãové zdatnosti vyda-

né Ministerstvem informatiky âR.

VyuÏijte kurzy dotované státem!

NÁRODNÍ PROGRAM POâÍTAâOVÉ GRAMOTNOSTI (NPPG)

NPPG je zaloÏen na praktick˘ch 120minutov˘ch kurzech, 

bûhem kter˘ch úãastníci roz‰ífií pod vedením lektorÛ své znalosti v oblastech:

Získejte základní poãítaãové vzdûlání za státní peníze a zaplaÈte pouze 100 Kã 

za dvouhodinov˘ kurz. K tomu navíc dostanete kvalitní uãebnici pro dal‰í studium.

Pfiihlá‰ky a informace: Martin Kudlák; tel: 554 211 410, PO - âT 10.00 - 12.00
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
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Mûstská knihovna

PÛjãovní doba knihovny
Po - 9.00 - 17.00 hodin, Út - 9.00 - 17.00 hodin, St - zavfieno, ât - 9.00 - 17.00 hodin, 

Pá - 9.00 - 17.00 hodin, So - 8.00 - 11.00 hodin

Hodnocení ãinnosti mûstské knihovny za rok 2004
Mûstská knihovna R˘mafiov je od 1. 7. 1996 samostatnou pfiís-

pûvkovou organizací zfiízenou mûstem. Na základû smluv o ko-

operaci spolupracuje se sedmi obecními knihovnami (Huzová,

Velká ·táhle, Jifiíkov, Stará Ves, Tvrdkov, Malá ·táhle a Horní

Mûsto), a tím plní funkci stfiediskové knihovny na regionální 

úrovni. Obecní úfiady na základû tûchto smluv poskytly knihov-

nû pfiíspûvek na nákup literatury, pfiedplatné ãasopisÛ a metodic-

ké fiízení.

Knihovní fond, sluÏby a akce pofiádané mûstskou knihovnou
Mûstská knihovna pfie‰la v loÀském roce na

nov˘ knihovnick˘ program KP Win, do

kterého zapisuje nové knihy a retrospektiv-

nû téÏ ukládá stávající knihovní fond.

Knihy nakupuje prostfiednictvím Regionál-

ního knihovnického centra v Bruntále

z pfiíspûvkÛ Mûstské knihovny, obcí a darÛ.

Knihovna zasílá pravidelnû v˘mûnné sou-

bory do místních knihoven, zaji‰Èuje pfied-

platné ãasopisÛ a denního tisku a provádí

údrÏbu knihovního fondu.

Knihovna registruje celkem 921 ãtenáfiÛ,

z toho 234 ãtenáfiÛ do 15 let. Za loÀsk˘ rok

2004 nav‰tívilo knihovnu celkem 21 400

náv‰tûvníkÛ, ktefií uskuteãnili 78 150 v˘-

pÛjãek z toho bylo 22 387 periodik. V kni-

hovním fondu najdou ãtenáfii 9 015 nauã-

n˘ch knih pro dospûlé, 12 634 beletristic-

k˘ch knih, 1 649 nauãn˘ch knih pro mlá-

deÏ, 4 162 beletrie pro mládeÏ, 630 mag-

netofonov˘ch kazet, 4 videokazety, 121

CD ROMÛ a 535 hudebnin.

Knihovna uspofiádala celkem 80 akcí, kte-

r˘ch se zúãastnilo celkem 1 899 náv‰tûv-

níkÛ. O sluÏby na internetu projevilo zá-

jem 3 920 náv‰tûvníkÛ a meziknihovní v˘-

pÛjãní sluÏbu vyuÏilo 127 zájemcÛ.

Práce se ãtenáfiem a akce pofiádané knihovnou
• V˘stavy:
Putovní prodejní v˘stava nakladatelství

Egmont

V̆ stav ZU· - Gotika

Svût poãítaãÛ a internetu - v˘stava knih

LMD - v˘stava knih s mysliveckou tematikou

4. - 10. 9. 2004

Ze Ïivota hmyzu - v˘stava soutûÏních prací

Plnou parou do ‰koly

100. v˘roãí úmrtí A. Dvofiáka

Ondfiej Sekora

Vánoãní ãas

Velikonoce

• Besedy
Cyklus besed historie R˘mafiovska Mgr. Jifií

Karel

Hrady a hrádky R˘mafiovska I. a II.

R˘mafiovsko ve 14. a 15. století

Tfiicetiletá válka upífii a ãarodûjnice

Tragick˘ rok 1945 na R˘mafiovsku

Stfiedovûké mûsto a mûstsk˘ hrad - procházka

historick˘m areálem mûsta

Co vypovídají archeologické vykopávky

o R˘mafiovû - Hrádek (1969 - 1971; 1975 -

1988)

Náv‰tûva Kaple v Lipkách

Autorské ãtení J. H. Krchovského

Na kole napfiíã Evropou z Broumova aÏ do

Afriky - beseda Martin Stiller

Expedice NAMAK - beseda o Íránu se

ZdeÀkem Wilhelmem

Beseda se spisovatelem Michalem

Vieweghem - autorské ãtení

Beseda se spisovatelkou Martinou

Drijverovou - Domov pro MarÈany (T˘den

knihoven)

• SoutûÏe pro dûti
Pravidelné mûsíãní soutûÏe pro v‰echny

„Ze Ïivota hmyzu“ - v˘tvarná soutûÏ

• V˘tvarné dílny
Zvoneãky - ubrousková technika

Magnetické koãky

Pohlednice z pergamenového papíru

Prostírání - razítka na textil

Vánoãní pfiání

• Knihovnické lekce a besedy na dané téma

probíhaly dle uzavfien˘ch dohod se ‰kolami.

Práce s informacemi (encyklopedie, internet)

V̆ ukové hry na PC (M·)

V̆ voj písma

Lovci mamutÛ

A. Lindgrenová

J. Foglar

Poezie pro dûti

Bratfii âapkové

V̆ bûr ‰kolní ãetby

• BMI - (bfiezen mûsíc internetu) -

po cel˘ mûsíc internet zdarma

„Internet pro maminky s dûtmi“ - hlídání dûtí

zaji‰tûno

„Neboj se a zaãni“ - internet pro seniory a ty,

kdo chtûjí s internetem zaãít

Anketa „Moje kniha“ - celostátní akce vyhlá-

‰ená NK Praha

• T˘den knihoven 4. - 10. 10. 2004
Beseda s Martinou Drijverovou

V̆ mûnn˘ bazar knih

V¤S-â nonstop ãtení od 9 - 17 hodin

Antikvariát paní Popíkové

Roz‰ífiení pÛjãovní doby - stfieda OTEV¤ENO

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ ankety Moje kniha (Harry

Potter)

Úãast na knihovnickém happeningu

v Semilech

• Vánoãní inspirace - ukázky a v˘stava ruã-
ních prací s vánoãní tematikou
paliãkování (paní Marie JankÛ a paní Králová)

vánoãní ozdoby ze slámy (paní Markéta

Míãková)

zdobení perníãkÛ (paní Mondeková)

vizovické peãivo (paní Anna Gregerová)

práce na kolovratu (Petra Klimentová)

• Propagace knihovny v tisku, televizi a we-
bu
- pravidelné ãlánky v místním tisku

- televizní vysílání - Dobré ráno v 6.50 hod.

10. 3. 2004

- webové stránky:

- vydání nástûnn˘ch kalendáfiÛ pro rok 2005

k 60. v˘roãí knihovny - v˘bûr z dûtsk˘ch pra-

cí

- vydání kalendáfiíkÛ pro v‰echny ãtenáfie

RÛzné
- doná‰ka knih star˘m lidem na poÏádání
(mÛÏete volat 554 212 566)

- Bibliografická informaãní sluÏba byla posky-

tována pfii v˘pÛjãní ãinnosti; téma dotazÛ:

právní problematika, literární a pfiírodopisná,

informace z regionu, jízdní fiády aj.

- Kopírovací sluÏby
- Laminování potfiebn˘ch dokumentÛ
- SluÏba roz‰ífiena o scanování

Akce pofiádané knihovnou se konaly za podpory Ministerstva kultu-

ry âR a za podpory sponzorÛ.

K 31. prosinci 2004 pracovaly v mûstské knihovnû ãtyfii odborné pra-

covnice, fieditelka knihovny a jedna pracovnice na úklid.

Vedení knihovny hodnotí rok 2004 jako velice úspû‰n˘ a dûkuje

sv˘m zamûstnancÛm za jejich obûtavou a zásluÏnou práci v oblasti

kultury a vzdûlávání.

Jakékoliv dotazy t˘kající se ãinnosti na‰í knihovny mÛÏete získat
pfiímo u fieditelky nebo prostfiednictvím e-mailu: knihovna.ry-
marov@tiscali.cz. Lenka Îmolíková, fieditelka knihovny



âestné místo v ãele ne‰Èastn˘ch protihráãÛ

zrÛdného prokurátora Bobliga patfií pfiede-

v‰ím ‰umperskému dûkanu Kry‰tofu Aloisi

Lauthnerovi. Jednalo se o nesmírnû vzdûla-

ného ãlovûka, kter˘ v tûÏk˘ch dobách tfiiceti-

leté války dokázal excelovat na filosofii

a právech vídeÀské univerzity, ve ·t˘rském

Hradci se stal magistrem práv a habilitoval

se zde téÏ na teologické fakultû. Narodil se

v ·umperku nejspí‰e v zámoÏné rodinû mû‰-

Èana Zachariá‰e a Doroty Lauthnerov˘ch.

Pozoruhodné vzdûlání, osobní kouzlo a zfiej-

mû kvalitní spoleãenské vystupování, ale

zfietelnû téÏ znaãná tolerance k farníkÛm a ve

své dobû neobvykle humánní názory podpo-

fiily jeho nesporné charisma. Mezi pfiáteli byl

vÛdãím duchem, vûfiící mu bezmeznû dÛvû-

fiovali a milovali jej. Prvním pÛsobi‰tûm

mladého knûze se stala roku 1658 na cel˘ch

pût let dolnomoravická fara, k níÏ patfiila

i komunita Horní Moravice a Malé ·táhle.

Na fafie b˘vala donedávna uloÏena téÏ matri-

ka, kterou vedl vlastnoruãnû od roku 1660.

Odtud patrnû pfiátelství s dal‰ím stateãn˘m,

r˘mafiovsk˘m faráfiem Janem Pabstem.

Dal‰ím pÛsobi‰tûm byl ·umperk, kde se stal

dûkanem, tedy nadfiízen˘m fiady farností.

V dobû procesÛ v ·umperku pfiestal znechu-

cen˘ Lauthner záhy skr˘vat svÛj odpor

k praktikám Bobliga a postavil se na hojnû

nav‰tûvovan˘ch kázáních velmi stateãnû na

obranu sv˘ch pronásledovan˘ch vûfiících,

s nimiÏ se dÛvûrnû znal. Ba dokonce samé-

ho ìábelského prokurátora Bobliga obvinil

z ãarodûjnictví. Nebyl sám, své k tomu pfii-

dal i mlad˘ velkolosinsk˘ faráfi Tomá‰

König a r˘mafiovsk˘ Pabst. Nepokryt˘ pro-

test tak v˘znamného duchovního a nikoliv

osamoceného ãlovûka mohl nejen rozbít

Bobligovu smrtící konstrukci, ale vyvolat

téÏ pozdviÏení mezi poddan˘mi ãi ovlivnit

svûtskou, ale i duchovní vrchnost. To by

zbavilo lakotného soudce pfiíjmÛ i ódia do-

konalosti a spravedlnosti jeho v˘rokÛ.

Boblig jednal hned. Nechal zatknout far-

skou kuchafiku, aby s její pomocí usvûdãil

knûze, a na jeho „pfiípad“ zamûfiil i v˘slechy

dal‰ích obvinûn˘ch Ïen. Mûl tragick˘ ús-

pûch a jiÏ 14. srpna 1680 pí‰e úlisn˘ a lsti-

v˘ ‰pinavec biskupovi i zemskému hejtma-

novi, Ïe „k na‰emu velkému zdû‰ení jsou

mezi jin˘mi obvinûn˘mi z ãarodûjnictví.

i pan dûkan Lauthner a pan faráfi Pabst

z R˘mafiova, na‰i jinak dobfií sousedé a zná-

mí“. Po deseti dnech se stane neuvûfiitelná

vûc. Biskup Karel z Liechten‰tejna povolu-

je Bobligovi vést vy‰etfiování proti sv˘m

podfiízen˘m knûÏím. Dosud to nebylo moÏ-

né, neboÈ podléhali jen církevní soudní pra-

vomoci. Zakrátko následuje záludné dûka-

novo zatãení díky ochotnému spolubratru.

Mohelnick˘ faráfi Winkler zve spoluÏáka

Lauthnera na hostinu, v‰ichni se dobfie baví,

jedí a pijí a potom. Winkler pokládá pfied

pfiítele dûkana zat˘kací rozkaz s biskupskou

peãetí, ten protestuje, ale myslivci z biskup-

ského Mírova jej násilím odváÏí do hradní-

ho vûzení.

AÏ do roku 1681 odmítá Lauthner v‰echna

nafiãení a biskup nad ním zatím drÏí ochran-

nou ruku, ale Boblig horeãnû pfiiná‰í stále

nové „dÛkazy“. Nakonec dûkan udûlá chybu

jako v‰ichni ostatní. Souhlasí s konfrontací

s dal‰ími obÏalovan˘mi, aby vyvrátil nafiãení

ze zatvrzelosti. Pfiecenil v‰ak pravdomluv-

nost lidí zlomen˘ch na muãidlech. Nevûfiil,

Ïe by vÛãi knûzi a pfiíteli mohli kfiivû svûdãit.

Skuteãnost je jiná, zt˘raní lidé s vidinou hra-

nice radûji volí leÏ, neÏ by absolvovali dal‰í

torturu. Je obvinûn z cizoloÏství s ãarodûj-

kou, z úãasti na rejdech ãarodûjnic na

Petrov˘ch kamenech, ba dokonce z koruno-

vace staré Mixnerové na královnu ãarodûjnic

a jin˘ch nesmyslÛ. ZÛstává sice nadále pev-

n˘, ale past jiÏ sklapla. OdváÏí jej do ‰pina-

vého mohelnického arestu, je zvífiecky mu-

ãen. Roku 1684 pfiichází dal‰í zlá svûdectví

neboÏaãek i mydláfie Pfierovského. Tribunál

chce skonãit kauzu do Tfií králÛ, ale

Lauthner, sám právník, neskuteãnû vzdoruje.

Roku 1685 jiÏ nikdo jeho pfiiznání neãeká, je

jiÏ rozhodnuto. 12. záfií dostává olomouck˘

biskup zprávu, Ïe je vy‰etfiování u konce

a soud jiÏ dospûl k závûreãnému rozhodnutí.

Tfii dny trvá odpudivá tragikomedie, kdyÏ

v Olomouci ãtou soudci protokoly naplnûné

aÏ po okraj „hrozn˘mi a stra‰liv˘mi zloãiny

zatvrzelého“ knûze, a pak uÏ nezb˘vá nic ji-

ného neÏ vyfiknout ortel smrti upálením. Ale

nepfiedbíhejme. Poslední dny znovu ukázal

zemdlen˘ muÏ pln˘ ran z muãení, zanedban˘

a zarostl˘ a ve ‰pinav˘ch hadrech poníÏen˘

aÏ na dno, Ïe nebude lehkou kofiistí. 13. záfií

jej naposledy postavili pfied zmanipulovan˘

tribunál a ten jej opût podle zvyku Ïádal, aby

se pfiiznal k zavrÏeníhodnému ãarodûjnictví.

âestn˘ knûz jen nakrátko zaváhal a znova

v‰e odmítl, ba i to, co ve velk˘ch bolestech

na muãidlech, ale jen pro svou osobu pfiipus-

til, neboÈ ani ty nejhor‰í bolesti jej nedonuti-

ly udat jakoukoli dal‰í osobu. Naposledy se

pokusil „velmi drze“ obhájit svou nevinu

pfied zpovûdníkem, olomouck˘m kapucínem

Crescentiem. Ani teì nenechal nenávistn˘

Boblig sv˘ch uboh˘ch klevet, kdyÏ pfiidal

vylhané svûdectví, Ïe Kry‰tof Alois kapucí-

novi nabídl po zpovûdi ‰petku tabáku a on si

ji schoval do krabiãky. KdyÏ pr˘ ji pak na

druh˘ den s pfiítelem otevfiel, roz‰ífiil se z ní

tak velk˘ zápach, Ïe nejen oba, ale i kostel-

ník a uãitel s manÏelkou málem upadli do

mdlob. Démon Acheronticus pak puch údaj-

nû udrÏoval je‰tû dva následující dny.

Biskup Karel z Liechten‰tejna se nakonec 

ukázal „velmi soucitn˘m“ a nafiídil zavûsit

odsouzenému na krk sáãek stfielného prachu,

kter˘ mu mûl zkrátit muka, explodovat

a v jednom okamÏiku jej zabít nebo pfiivést

do bezvûdomí. Dûkanova smrt se stala „vel-

kou spoleãenskou událostí“ a jiÏ den pfied

popravou se zaãali scházet lidé z vy‰‰í spo-

leãnosti vãetnû nûkter˘ch duchovních

a ohromné mnoÏství lidí prost˘ch nejen ze

·umperska, ale i ze vzdálenûj‰ích míst.

V den popravy musel nejdfiíve podstoupit

Kry‰tof Alois ponur˘ obfiad odsvûcení.

V chrámu po hfiímajících slovech krutého

odsouzení mu oholené koleãko tonzury, kam

poloÏil své prsty pfii svûcení, sám svûtící bis-

kup Breuer odfiel do krve cihlou. Odtud pak

Lauthner vy‰el s vlajícím plnovousem, v ‰e-

divém taláru a nese‰itém klobouku, aby byl

pfiedán katu. Nic nepomohlo, stateãn˘ a zu-

boÏen˘ ãlovûk, spravedliv˘ a smífien˘ se Ïi-

votem, kter˘ nikdy právem nepfiiznal, kromû

pochopitelného zaváhání, vylhanou vinu

a bránil i druhé pfii nejhor‰ích mukách (zapo-

meÀme na film), nakonec umíral s pohybují-

cími se ústy, snad s modlitbou, stra‰livou

a pomalou smrtí na hranici 18. záfií 1685, ne-

boÈ sáãek s prachem jej jen o‰klivû popálil,

ale nezbavil vûdomí. Po skonãení procesu je-

ho ìábel‰tí aktéfii odjíÏdûli spokojenû do

Olomouce v krásné podzimní pohodû, neÏ

v‰ak dorazili na místo, zvedl se nad mûstem

neãekan˘ vichr a v noci se pfiidal je‰tû hroz-

n˘ liják. Ve vesnicích padaly domy, zniãeny

stfiechy, lámaly se stromy. I zde v‰e Boblig

brisknû vysvûtlil, aby jej snad nûkdo nepfie-

de‰el s jin˘m názorem, neboÈ obvykle se po-

dobné katastrofy spojovaly s hnûvem BoÏím.

Podle nûj, v‰ak se v tom jako odborník vy-

znal, v‰e zpÛsobily rozlícené mocnosti pe-

kelné, rozzufiené ztrátou tak cenného ãarodû-

je. A aby nebylo je‰tû v‰emu dost, v‰ech 

92 lidí pokfitûn˘ch Lauthnerem v Moravici

museli b˘t pokfitûno na konci roku 1685 zno-

va. Mladého a nemocného Königa z obdob-

n˘ch muk a rukou v‰emocného prokurátora

osvobodila milosrdná smrt. Proti Bobligovi

nyní zÛstával uÏ poslední neohroÏen˘, r˘ma-

fiovsk˘ faráfi Pabst, stále více zaplétan˘ do sí-

tí procesÛ. Mgr. Jifií Karel

Stateãn˘ dûkan
Z historie
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus
Poslední pfiíleÏitost shlédnout v˘stavu dvou v˘-

znamn˘ch ãesk˘ch malífiÛ stfiední generace

Richarda Tyme‰e a Miroslava ·najdra mají do

15. kvûtna náv‰tûvníci Galerie Octopus

pfii Mûstském muzeu v R˘mafiovû. U obou 

umûlcÛ se jedná o progresivní tvorbu zcela v in-

tencích nastupujícího jedenadvacátého století.

Îánry, jeÏ autofii nabízejí, jsou neobyãejnû origi-

nální a objevují se v prostorách galerie poprvé.

Celostátní soutûÏ barevné fotografie „O cenu Karla Schinzela“
Ve dnech 24. 5. - 26. 6. 2005 bude

v Mûstském muzeu v R˘mafiovû otevfiena

v˘stava barevné fotografie O cenu Karla

Schinzela.

SoutûÏ barevné fotografie organizuje jednou

za dva roky Stfiedisko volného ãasu

v R˘mafiovû ve spolupráci s Mûstsk˘m mu-

zeem a Mûstsk˘m úfiadem v R˘mafiovû.

V˘stava byla pojmenována po Karlu

Schinzelovi, kter˘ se narodil 20. 12. 1886

v Edrovicích u R˘mafiova a zemfiel roku

1951 ve Vídni. Karel Schinzel je povaÏován

za objevitelskou osobnost svûtového v˘zna-

mu a pfiedev‰ím za jednoho z nejvût‰ích prÛ-

kopníkÛ barevné fotografie. Za svÛj Ïivot

pfiihlásil na 350 patentÛ v USA, Nûmecku,

Velké Británii a Rakousku.

SoutûÏ byla vyhlá‰ena 11. 2. 2005, uzávûrka

byla 13. kvûtna. V leto‰ním roãníku jsou fo-

tografie roztfiídûny do kategorií: pfiíroda; re-

portáÏ, dokument; volné téma. SoutûÏ není

omezena vûkem, zúãastÀují se jí fotografové

amatéfii i profesionálové. Pfiijímány jsou jen

fotografie barevné. Propozice soutûÏe byly

zaslány i do partnersk˘ch mûst R˘mafiova -

Krompach (Slovensko) a Ozimku (Polsko).

KaÏdoroãnû se soutûÏe zúãastní kolem tfiice-

ti autorÛ. Vyhodnocení bude provedeno od-

bornou porotou ve sloÏení: Mgr. Bohumil

·véda, Lubo‰ Tesafi a Zdenûk Habr.

Srdeãnû vás zveme na velmi zajímavou v˘-

stavu barevn˘ch fotografií.

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 14. kvûtna 17.00

MÛj uãitel Ibrahim
Drama (Francie 2003)

Pfiíbûh o tom, Ïe Ïivot nemusí b˘t nutnû smutn˘. PafiíÏ 60. let 20. stol.

V dûlnické ãtvrti se spfiátelí dva odli‰ní lidé. Tfiináctilet˘ Ïid a tajem-

n˘ Ibrahim, star˘ muslim. Spoleãnû se vydají na cestu, která obûma

zmûní Ïivot. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 14. kvûtna 19.30
Kousek nebe

Milostné drama (âR 2005)
Pfiíbûh o lásce, pfiátelství a soudrÏnosti, jeÏ pomáhaly dvûma mlad˘m

lidem dÛstojnû pfieÏít ve zdech komunistického kriminálu v 50. letech

20. stol. MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 15. kvûtna 17.00
Hledání Zemû - Nezemû

Drama (Velká Británie/USA 2004)
Pfiíbûh pln˘ kouzel a fantazie inspirovan˘ Ïivotem Jamese Barrie, au-

tora dûtského hrdiny Petera Pana. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 21. kvûtna 17.00
Îivot je zázrak

Komedie (Francie 2004)
Nejnovûj‰í snímek kultovního reÏiséra Emira Kusturici, kter˘ je opût

divokou oslavou radosti ze Ïivota, byÈ se odehrává v pochmurn˘ch

ãasech obãanské války (Bosna 1992). Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 21. kvûtna 19.30
Klan létajících d˘k

Akãní/historické/wu-xia (Hong Kong/âína 2004)
Film odehrávající se v daleké historii sleduje pfiíbûh milostného troj-

úhelníku, dvou vojákÛ stráÏe a krásné zpûvaãky, na pozadí pátrání po

nebezpeãném vÛdci „Klanu létajících d˘k“. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 22. kvûtna 17.00
Sleãna DrsÀák 2: Je‰tû drsnûj‰í

Komedie (USA 2004)
Agentka Gracie Hartová tentokrát pátrá po vítûzce soutûÏe Miss a konfe-

renciérovi této soutûÏe, ktefií byli uneseni v Las Vegas.  Pfiístupn˘ od 12 let

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 28. kvûtna 17.00

Moderní doba
Spoleãenská satira (USA 1936)

Charles Chaplin a jeho souboj se stroji v éfie, která není pfiíli‰ naklo-

nûna lidem. Spoleãenská satira natáãená je‰tû v konvencích pantomi-

my nûmého období. Protest proti nehumánním aspektÛm technické

civilizace a automatizace lidského Ïivota. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 28. kvûtna 19.30
Skfiítek

Komedie (âR 2004)
Jedna venkovská rodinka se pfiestûhuje do mûsta, kde se pomalu zaã-

ne její rodinn˘ Ïivot rozpadat. A aby toho nebylo málo, motá se tu

je‰tû nûjak˘ skfiítek.

V hlavních rolích se pfiedstaví Bolek Polívka, Eva Holubová a Tomá‰

Hanák. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu
! ! ! O d b fi e z n a j e p r o m í t á n í F i l m o v é h o k l u b u p fi e s u n u t o n a s o b o t u 1 7 . 0 0 ! ! !

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov a Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

vás srdeãnû zvou na tradiãní v˘stavu barevné fotografie

O CENU KARLA SCHINZELA
s celostátní úãastí profesionálních a amatérsk˘ch fotografÛ

24. 5. - 26. 6. 2005

Mûstské muzeum R˘mafiov
PO - SO 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, NE 13.00 - 16.00
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Den Zemû v Pradûdovû zahrádce

âarodûjnice pfiilétly do Bfiidliãné
V sobotu 30. dubna se Bfiidliãná stala místem

sletu ãarodûjnic rÛzn˘ch kategorií, vûkÛ a v‰e-

lijak˘ch pfiedností. Není úplnû jasné, co bylo

dÛvodem pfiistání ãarodûjnického roje právû

v Bfiidliãné, nicménû místní obyvatelé se s tou-

to záhadou dokázali vyrovnat po svém a se ctí.

Bez odkladÛ se sebûhli na místo sletu, aby své

mûsto bránili pfied moÏn˘m nebezpeãím.

Skupina pfiibliÏnû dvou set lidí se neohroÏenû

postavila neznám˘m pfiíchozím.

Rozjafiené jeÏibaby dávaly o sobû vûdût jiÏ od-

poledne, rojily se v prÛvodu za pochodu cel˘m

mûstem a stra‰ily osamûlé pocestné. Po pfiíletu

na místní stfielnici se spolu s dûtmi v‰ech vûko-

v˘ch kategorií zapojily do her a pohádkov˘ch

soutûÏí. V‰ichni si mohli zabûhat v sedmimílo-

v˘ch botách, na kufiích nohách, s Bystrozra-

k˘m, zalovit s vodníkem ãi zkusit prolézt do

pekla a zúãastnit se mnoha dal‰ích her.

Poté se strygy, ãarodûjnice a jeÏibaby utkaly

v soutûÏi o nejlep‰í z nich, pfii volbû Miss ãa-

rodûjnice. Konkurence byla opravdu velká,

jednoznaãnû v‰ak zvítûzila nejmlad‰í kandi-

dátka Ot˘lie Hrbatá, narozená teprve 

v 16. stol., která oslnila sv˘m mládím, na

druhém místû zabodovala Fujava Vûtrná
z 11. století a tûsnû za ní jí ‰lapala na hrb tfie-

tí Dora Okatá.
SoutûÏ o volbu Miss pfiíjemnû zpestfiovala nû-

kolikerá taneãní vystoupení dûtí z místní zá-

kladní ‰koly. Zajímavé je, Ïe si kluci i holky

skladby nacviãili úplnû sami.

S houstnoucí tmou se zaãaly jeÏibaby stahovat

k ohni, kde zapoãaly jejich ãarodûjnické rejdy

a tance. Na hranici byla upálena první bfiidli-

ãenská ãarodûjnice, pr˘ skuteãná historická

postava, která v‰ak byla hodná a pomáhala li-

dem. Po divokém tanci kolem zapálené hrani-

ce opût babizny vyletûly v ‰iku do spícího

mûsta, tentokrát se svíãkami v rukou.

Veãerním mûstem se do dálky oz˘valo jejich

kvílení a fiev.

Místní obyvatelé si pak v klidu aÏ do pozdní-

ho veãera mohli odpoãinout a oddávat se zá-

bavû za bohatého obãerstvení a pfiíjemné mu-

ziky Wolného sdruÏení.

Tuto veselou akci pfiipravilo obãanské sdruÏe-

ní Mé mûsto, mÛj Ïivot a podûkování patfií kul-

turní komisi mûsta Bfiidliãná, klubu sportovní-

ho biatlonu a volejbalovému oddílu za spolu-

organizování akce. Pfií‰tí rok opût na shleda-

nou. S. Tich˘ a P. DoleÏelová

Na pátek 22. dubna pfiipadl Den

Zemû. Den, kter˘ oslovuje lidi,

jimÏ není lhostejn˘ osud Ïivotní-

ho prostfiedí na na‰í modré pla-

netû. Uãitelé a Ïáci Základní

‰koly v Bfiidliãné se rozhodli, Ïe

tento den proÏijí v pfiírodû.

Vydali se na rÛzné procházky,

exkurze a v˘lety.

Kroky jedné skupiny dûtí smûfio-

valy do obce Stránské, kde pan

Schäfer, fieditel Obecnû prospû‰-

né spoleãnosti Sovinecko, budu-

je Pradûdovu zahrádku.

Cílem náv‰tûvy byla prohlídka

zahrádky a zapojení se do lite-

rární a v˘tvarné soutûÏe Louka

zaklet˘ch víl. Téma sedmi nepo-

slu‰n˘ch víl zaklet˘ch vládcem

jesenick˘ch hor do vrb bylo vel-

mi lákavé. Nûkteré dûti psaly

povûst, jiné se usadily do vûtví

vrb a kreslily. Prostfiedí je inspi-

rovalo k pojmenování jednotli-

v˘ch víl-vrb. Sluníãko pfiíjemnû

svítilo, vrby-víly byly klidné po

protanãené noci. Jakmile dûti

dokonãily své práce, provedl

nás pan Schäfer lokalitou a vy-

právûl nám o plánech, které

chce v Pradûdovû zahrádce rea-

lizovat. Na místû budoucích ry-

tífisk˘ch turnajÛ si dûti pfiipravi-

ly ohni‰tû a posilnily se v˘bor-

n˘mi ‰pekáãky.

V‰ichni jsme mûli radost z pfií-

jemnû proÏitého dopoledne upro-

stfied nádherné pfiírody. Doufá-

me, Ïe se dûtem podafiilo vymys-

let vílám taková jména, která se

budou líbit nejen jim, ale i poro-

tû hodnotící celou soutûÏ. Tû‰íme

se na 4. ãerven, kdy bude u pfiíle-

Ïitosti Dne dûtí Louka zaklet˘ch

víl a dobrodruÏná stezka na ní

slavnostnû otevfiena. -kh-

Vítání dûtí Peãovatelská sluÏba
Druhé vítání nov˘ch obãánkÛ

v tomto roce pfiipravil Sbor

pro obãanské záleÏitosti

v Bfiidliãné na sobotu 23. dub-

na. Bylo pozváno celkem de-

vût miminek se sv˘mi rodiãi,

z toho byla tfii dûvãátka, a sice:

Adélka Koãifiíková, Terezka

Tu‰inovská a Nikole Marion

Girschick, a ‰est chlapcÛ:

Luká‰ Plaãek, Ladislav Janáã,

Libor Válek, Ondfiej Hrnãífi,

Adam Pfiecechtûl a Dominik

Skalka. Poté, co pracovnice

MûÚ Vûra Plesníková slavnost

zahájila, vystoupily dûti zdej‰í

Z· s kulturním programem

a následoval slavnostní projev

matrikáfiky Marie Hromadové,

která nové obãánky pfiivítala

a popfiála jim hodnû zdraví

a spokojen˘ rÛst uprostfied

dobfie fungující a láskyplné ro-

diny. Následovalo zapsání ro-

diãÛ, eventuálnû zúãastnûn˘ch

prarodiãÛ do pamûtní knihy,

dále pfiedání drobn˘ch dárkÛ

a kytiãek v‰em rodiãÛm a kon-

ãilo se velk˘m fotografová-

ním. Pfiíjemn˘m zji‰tûním zÛ-

stává skuteãnost, Ïe miminka

pfiib˘vají a dal‰í jsou „na ces-

tû“, takÏe na pfií‰tí mûsíc plá-

nujeme dal‰í uvítání tûchto

mal˘ch obãánkÛ Bfiidliãné. 

Daniel Mach

Peãovatelská sluÏba funguje v Bfii-

dliãné od roku 1998. Peãovatelka

Jarmila Vojáãková se tehdy zaãala

starat o dvanáct osob. Se vzrÛstají-

cím poãtem osob vyÏadujících pé-

ãi byla pfiijata v roce 2000 peãova-

telka Lenka Charvátová na vefiejnû

prospû‰né práce, dotované pracov-

ním úfiadem. V loÀském roce pfie-

‰la do funkce sociální pracovnice

pro sociálnû problémové dûti na

pln˘ pracovní úvazek. Na její mís-

to byla pfiijata Marie Zámeãníko-

vá. V loÀském roce mûly peãova-

telky v evidenci uÏ 46 osob.

Mezi jejich sluÏby patfií bûÏné úko-

ny osobní hygieny, dovoz obûdÛ

z podniku Al Invest a Kulturního

domu, doprovod na lékafiské vy‰et-

fiení, zaji‰tûní lékÛ, nákupÛ, dále

jednoduché o‰etfiovatelské úkony,

také tfieba doná‰ka uhlí, dfieva, prá-

ce spojené s udrÏováním domác-

nosti. Je toho podstatnû více, peão-

vatelky napfiíklad poskytují pora-

denství v sociálnûprávní oblasti

nejen samotn˘m klientÛm, ale i je-

jich rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm, aby

i oni vûdûli v‰e, co mají zafiídit ve

prospûch tûchto osob. Také pomá-

hají s umístûním do domova dÛ-

chodcÛ, nebo jiného zafiízení.

Cílem na‰ich peãovatelek je spo-

kojenost peãovan˘ch osob. Jejich

heslo zní: Jednou budeme také sta-

fií! Daniel Mach
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Klub ãesk˘ch turistÛ
V sobotu 9. dubna ráno se na vlakové za-

stávce v Bfiidliãné za po‰mourného, nevlíd-

ného poãasí se‰lo pouze deset vyznavaãÛ tu-

ristiky, pfiekvapivû to byly samé nebojácné

Ïeny. Vlakem do R˘mafiova a autobusem na

sedlo Skfiítek to ‰lo celkem hladce a doufaly

jsme, Ïe se poãasí umoudfií a zlep‰í, av‰ak

skuteãnost byla je‰tû hor‰í neÏ v Bfiidliãné.

Mlha, sychravo a dost pr‰elo, pfiesto jsme se

vydaly na trasu.

Lesní silniãkou jsme do‰ly aÏ k chatû pod

Rab‰tejnem, která byla zavfiená, nezbylo tedy

nic jiného neÏ si odpoãinout pod pfiístfie‰kem

chaty, nûco posvaãit a trochu oschnout. KvÛli

mlze nebyla vidût ani zfiícenina, v‰ude na ces-

tû byla spousta vody, bláta, takÏe v˘stup na vr-

chol se nekonal. Pokraãovaly jsme po Ïluté

znaãce na R˘mafiov, ale vedla mokfiinou, tak

jsme zvolily silniãku kolem MazancÛ.

Nakonec to byl dobr˘ nápad, pfiece jen jsme

zahlédly Rab‰tejn, dále Dobfieãov, ·piãák

i skalnaté Mazance. Cestou se nám podafiilo

narazit na lokalitu, kde rostl ãesnek medvûdí

(Allium ursinum). Byl krásnû zelen˘, vonûl,

a tak jsme ho i ochutnaly. Cesta nás zavedla na

V̆ hledy a odtud jsme ‰ly nejkrat‰í, ale neo-

znaãenou cestou do R˘mafiova. Vedla pfies lou-

ky, kde byl je‰tû mokr˘ sníh, zato pûkn˘ po-

hled na Starou Ves. Z Janovic kolem

Podolského potoka a koneãnû do R˘mafiova.

Vlak nám jel aÏ za hodinku, tak rychle do tep-

la na kávu a zákusek. I kdyÏ nám poãasí vÛbec

nepfiálo, byl to hezk˘ záÏitek, kter˘ provûfiil

na‰e síly. VydrÏely jsme!

Za osm dní nato, v nedûli 17. dubna, byly

v plánu krnovské rozhledny. Poãasí jak vyma-

lované, modrá obloha a teplo. Po vystoupení

z vlaku v Krnovû se parta ‰estnácti lidí vydala

na Cvilín - Pfiední Cvilínsk˘ kopec do v˘‰ky

436 m n. m. Z daleka viditelnou dominantou

vrcholu je dvouvûÏov˘ poutní kostel sv. KfiíÏe

a P. Marie Sedmibolestné. Po vy‰lapání 

222 kamenn˘ch schodÛ jsme stáli naproti kos-

telu, kter˘ v‰ak byl zavfien˘. Po krátkém odpo-

ãinku jsme se vydali k rozhlednû, byla otevfie-

ná a v˘stup nahoru nás odmûnil pûkn˘m po-

hledem na Krnov a jeho okolí. Pokraãovali

jsme po ãervené znaãce na Zadní Cvilínsk˘

kopec. Je zde opevnûné hradisko se zbytky 

ochranného valu a na vrcholu zfiícenina hradu,

kter˘ je od 16. století naz˘ván ·elenburk.

Sestoupili jsme k âervenému dvoru a ve zdej-

‰ím penzionu jsme si chvilku odpoãinuli.

Vydali jsme se pak lesem a údolím podél

Hajnického potoka nauãnou stezkou, která ved-

la pfies Cvilinské kopce a dále vzhÛru na

StráÏi‰tû (395 m n. m.). Na vrcholu je novû 

otevfiená 30 m vysoká rozhledna s urnou rodá-

ka z Úvalna Hanse Kulicha, kter˘ v roce 1848

pfiednesl v rakousko-uherském snûmu návrh na

zru‰ení roboty. Je zde i památník selského od-

boje. Chvilku jsme posedûli venku u restaurace

a po osvûÏení sestoupili do Úvalna. Je zde

o hodnû tepleji neÏ u nás, tak jsme vychutnáva-

li krásu kvetoucího jara a ãekali na vlak, kter˘m

jsme pak odjeli domÛ. Ludmila HorÀáãková

Z oddílu kuÏelkáfiÛ
V posledním kole severomoravské divize po-

tvrdilo na‰e první muÏstvo dobrou formu

v posledních zápasech a v celkovém pofiadí

obsadilo slu‰né ‰esté místo jen dva body za

druh˘m muÏstvem v tabulce. Z jednotlivcÛ

máme dva hráãe v první desítce, a sice na

devátém místû Leo‰e ¤epku, desát˘ je

âestmír ¤epka, oba s prÛmûrem 418 kolkÛ

na zápas.

V pfieboru Olomouckého kraje sice na‰e muÏ-

stvo prohrálo velmi tûsnû v Jeseníku, nic to

nemûní na skuteãnosti, Ïe obsadilo pûkné

druhé místo. V tomto zápase byl z na‰ich nej-

lep‰í opût, tak jako v minulém utkání, Zdenûk

Fiury st. Celkovû v jednotlivcích byl od nás

nejlep‰í Roman Mare‰, ale aÏ dvacát˘.

V meziokresním pfieboru, i pfies vítûzství

v posledním kole v Horním Bene‰ovû, obsa-

dilo na‰e „D“ muÏstvo druhé místo se stej-

n˘m poãtem bodÛ jako vítûz postupující do

krajského pfieboru a tím je R˘mafiov „D“.

Nevadí, snad se to podafií pfií‰tí rok. Pro úpl-

nost dodávám umístûní na‰eho „C“ muÏstva,

které skonãilo na dvanáctém místû ze ‰est-

nácti. Co se t˘ãe jednotlivcÛ, máme ãtyfii

hráãe do desátého místa, v pofiadí ‰est˘ je

Pavel Vládek ml., osm˘ Pavel Vládek st., de-

vát˘ Ota Pidima a desát˘ Martin âípel,

v‰ichni z muÏstva „D“. Pro zajímavost, na‰e

seniorka Aniãka Dosedûlová skonãila 

ze 74 hráãÛ na 54. místû a z registrovan˘ch

Ïen v soutûÏi byla druhá, takÏe úspûch.

Probûhly také krajské pfiebory jednotlivcÛ.

Seniofii bojovali v Zábfiehu. Do dvacátého

místa se umístili Jan Dosedûl, kter˘ byl de-

vát˘, a Jaroslav Dosedûl devatenáct˘. V se-

niorkách byla Aniãka Dosedûlová ‰estnáctá.

Juniorka Markéta Veselá skonãila v Olo-

mouci na devátém místû. Daniel Mach

V Bfiidliãné se probouzeli brouãci
Ve ãtvrtek 28. dubna se pod zá‰ti-

tou Z· Bfiidliãná uskuteãnilo zá-

bavné odpoledne pro dûti. Neslo

název Probouzení brouãkÛ a na-

vazovalo na podzimní akci

Uspávání.

Vzhledem k promûnlivému poãa-

sí se tentokrát organizátofii roz-

hodli vyuÏít ‰kolní tûlocviãny

a pfiilehl˘ch prostor. Na pomûrnû

malé plo‰e vzniklo více jak 

15 soutûÏních stanovi‰È. Program

byl koncipován tak, aby si kaÏd˘

ze soutûÏících ve vûku od jednoho

a pÛl roku (nejmlad‰í úãastník) aÏ

po patnáctileté mohl zvolit obtíÏ-

nost disciplíny odpovídající jeho

zájmÛm a dovednostem. KaÏd˘

z úãastníkÛ si na závûr odnesl ma-

lou vûcnou cenu a úãastnick˘ list.

O tom, Ïe se odpoledne vydafiilo,

svûdãí nejen poãet pfiítomn˘ch

dûtí, kter˘ pfiekroãil ãíslo ‰edesát,

ale také pfiiloÏené fotografie.

âeho si v‰ak pofiádající pedago-

gové nejvíce cení, je fakt, Ïe po-

moc pfii organizaci nejen pfiislíbi-

li, ale pofiadatelské role perfektnû

zvládli i samotní Ïáci z vy‰‰ích

tfiíd. Právû pocit vzájemné souná-

leÏitosti a tolerance je tím hlav-

ním mottem volnoãasov˘ch akti-

vit pofiádan˘ch ‰kolou. 

K. Dûrdová
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Okresní literární soutûÏ
Základní ‰kola ve Vrbnû pod

Pradûdem vyhlásila v rámci nû-

kdej‰ího okresu literární soutûÏ.

Do této zajímavé soutûÏe bylo

zasláno více jak tfiicet autor-

sk˘ch prací dûtí nav‰tûvujících

1. aÏ 5. roãník základní ‰koly.

V silné konkurenci si velmi dobfie

vedli na‰i Ïáci, ktefií pfiekvapivû

obsadili hned první tfii místa.

Zvítûzil Radomír ·emnick˘, na

druhém místû skonãil Martin

Bittner a tfietí se umístila Iveta

Harga‰ová, v‰ichni Ïáci tfiídy 5. A.

Souãasnû s tímto kláním probíhala

i soutûÏ v recitaci a i tam jsme sla-

vili úspûchy. V kategorii prvních

tfiíd zvítûzila Julie Ondru‰ková,

tfietí místo obsadila Natálka

Jacková. V kategorii 2. - 3. tfiíd ob-

sadil 2. místo Karel Nûmec a hned

za ním byl Petr Müller. V nejstar‰í

kategorii 4. - 5. tfiíd patfiily první

pfiíãky opût Bfiidliãné. Zvítûzila

Radka Krãová následovaná

Vlaìkou La‰ákovou. V‰em na‰im

mal˘m vycházejícím autorsk˘m

a recitátorsk˘m hvûzdiãkám bla-

hopfiejeme!

A zde jsou básnû ÏákÛ, ktefií obsa-

dili první tfii místa. 

Jarmila GardoÀová

Jaro
Radomír ·emnick˘

Sníh uÏ taje, slunce svítí,

jaro je tu, kvete kvítí.

A kdo ho odemknul? Kouzeln˘ klíã.

A jak se jmenuje? Pfiece petrklíã.

Probudil se medvûd, kter˘ dlouho nejed.

A ta li‰ka chytrá, co slepiãku chytá,

chytila se do pasti, ajaj, to je ne‰tûstí.

Co ten star˘ bruãoun jeÏek - probudil se taky?

Nejspí‰ zase nûkde bruãí, pozoruje mraky.

Pole klíãí, sedlák radost má,

Ïe sv˘m koním ãerstv˘ oves dá.

Jaro je taky lásky ãas,

to pfiece ví kaÏd˘ z nás.

V‰ichni víme, Ïe jaro pfiijde zas,

pro mû to je asi

ten nejkrásnûj‰í ãas.

Jaro uÏ je tu
Iveta Harga‰ová

Sluníãko se probudilo

a v‰echen sníh rozpustilo.

Dûti chtûjí hrát si hned,

vÏdyÈ je kolem krásn˘ svût.

V‰ude rostou petrklíãe,

od jara uÏ nesou klíãe.

Také rostou pomnûnky,

nemáme uÏ domnûnky.

Pískáme si zvesela,

zima uÏ nám zmizela.

SnûÏí
Martin Bittner

SnûÏí, snûÏí do dvorka,

smutnû lítá s˘korka.

S˘korko, ty má‰ hlad,

pfiileÈ se k nám nasnídat.

Tu má‰ drobky na fiímse,

tfii drobeãky, ãtyfii, pût,

pfiileÈ k nám zas na obûd.

Obûd bude dobrouãk˘,

jako medík slaìouãk˘.

Úspûchy ÏákÛ Z· Bfiidliãná ve Street hockey a florbalu
Celé leto‰ní jaro probíhal velk˘

turnaj sponzorovan˘ televizí

Polar s názvem Street hockey.

Do turnaje se zapojilo 220 ‰kol

z celé Moravy. DruÏstva muse-

la projít pfies ‰kolní a oblastní

kola a finálové pfiedkolo.

Chlapci ze sedmé tfiídy Pavel

Kuãera, Pavel Novysedlák,

Jakub Brázda, Radek Nûmec,

Petr Kr‰ek a brankáfi Patrik

GeÏo dokázali napfiíklad ve fi-

nálovém pfiedkole porazit

Andûlskou Horu celkov˘m skó-

re 19:5. Ve velkém finále, které

se konalo 26. dubna v hale

Sareza v Ostravû, jsme prohráli

se Z· Havífiov 1:3 a byli jsme

tak vyfiazeni z dal‰ích bojÛ.

KaÏdopádnû bylo úspûchem

dostat se mezi 40 nejlep‰ích

‰kol z celé Moravy. Spolu s kr-

novskou ‰kolou jsme jako jedi-

ní reprezentovali okres Bruntál.

Na na‰í ‰kole je sportem 

ã. 1 florbal. Na‰e druÏstvo repre-

zentuje ‰kolu v Okresní florbalo-

vé lize, která se kaÏd˘ mûsíc hra-

je v jiném mûstû. Zatím jsme na

druhém místû a teì nás ãeká tur-

naj v Horním Bene‰ovû.

Trénujeme 4x t˘dnû, ráno pfied

vyuãováním a odpoledne.

Florbal hraje celkem 30 chlap-

cÛ a i nûkolik dívek. ·kolu re-

prezentuje nejlep‰í dvanácti-

ãlenné druÏstvo. 

Miroslav Glacner

Pozvánka
Spoleãnost Sovinecko, o. p. s., mûsto Bfiidliãná,

SdruÏení Mé mûsto - mÛj Ïivot a MOS, s. r. o., Bfiidliãná
pofiádají

v sobotu 14. kvûtna 2005 od 16.00 hodin 
ve Spoleãenském domû v Bfiidliãné

COUNTRY PARTY
Program:

16.00 - 19.00 hudební skupina Kentaur - Albrechtice u R˘mafiova
20.00 - 24.00 hudební skupina Keltgrass Band - Stránské

Vystoupení taneãní skupiny Rosutice. Zápis zájemcÛ o v˘uku country a irsk˘ch tancÛ. Ukázky práce s lasem
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Z okolních obcí

Akce hradu Sovinec

Ve Staré Vsi uÏ zase fiádily ãarodûjnice
Byla sobota 30. dubna, hodina

duchÛ a létav˘ch Ïen‰tin (17.00,

pozn. aut.). Pfiesnû v tuto hodinu

byla postavena májka a pak se za

úãasti dvou stovek pfiihlíÏejících

prostranství u rybníka roztanãi-

lo. Nejdfiíve fiádili ãmeldové

z Matefiské ‰koly v Janovicích,

ktefií sklidili velk˘ potlesk divá-

kÛ. V‰ichni se shodovali, Ïe

hlavní paní ãmeldová (paní fiedi-

telka Iva Valová, pozn. aut.) a je-

jí kolegynû to s dûtiãkami secvi-

ãily pfiímo skvûle.

Hned potom se objevil rej trochu

vût‰ích dûtiãek ze základní ‰koly

a to uÏ byly ty pravé ãarodûjnice.

Vymódûné jak z ãarodûjnického

Ïurnálu, vybavené ko‰Èátky a do-

konce jedna motorizovaná dvoji-

ce na kolobûÏce. ¤ídila ji vût‰í

zku‰ená ãarodûjnice a na rámu

byla obtoãená taková malá oka-

tá. KdyÏ se had, kter˘ ãarodûjni-

ce vytvofiily, zaãal proplétat me-

zi velmi poãetn˘mi úãastníky

akce, mûli nûktefií pfiihlíÏející co

dûlat, aby staãili uskakovat.

âarodûjniãky fiádily jako na

svém bále. Potom nám pfiedved-

ly nûkolik taneãních vystoupení

a básniãky a fiíkadla o sv˘ch pfií-

buzn˘ch - „ãarodûjné básnû“.

A tady musím zase vyslovit po-

dûkování, a to paní fieditelce ‰ko-

ly Libu‰i Va‰tíkové, která byla 

iniciátorkou a se sv˘mi kolegy-

nûmi celé vystoupení v krátké

dobû nacviãila. Museli jsme

s potû‰ením konstatovat, Ïe aã

nám zbyla malá ‰koliãka v obci,

jsme moc rádi, Ïe ji máme.

Se‰ly se nám i krásné dospûlé

ãarodûjnice, ale protoÏe loni by-

la se‰lost dospûl˘ch ãarodûjnic

opravdu veliká, projevilo se to

letos na mnoÏství ãarodûjného

potûru.

Mezi tím jsme zapálili vatru a pfii-

jela kapela Karlováci. Postavili

jsme jí stan proti de‰ti a musím fií-

ci, Ïe dobrá zábava vydrÏela do

pÛlnoci. Hrálo se, zpívalo, tanãi-

lo, opékaly bufity, no zkrátka ãa-

rodûjnick˘ veãer jak má b˘t. Pivo

teklo proudem, to uÏ je v na‰ich

krajích zvykem, a ti, co trpûli hla-

dem, si kromû klobásek mohli dát

skvûlou dr‰Èkovou polévku z hrn-

ce Aniãky Zedníkové.

Byl to zase jeden moc pfiíjemnû

stráven˘ veãer, a tak uÏ teì vás

v‰echny zveme na pfií‰tí rok.

A nezapomeÀte, Ïe májka se

i kácí a letos to bude 28. kvûtna.

Zase bude pfiíjemn˘ veãer a zase

bude dobrá zábava. A tak vítejte

ve Staré Vsi! Pavel Hejsek

Denní vysoko‰kolské studium v Bruntále
se pomalu stává realitou

Stfiedo‰kolákÛm z Bruntálska i ‰irokého

okolí se otevírá mimofiádná pfiíleÏitost:

budou moci absolvovat denní vysoko-

‰kolské studium v místû ãi blízko svého

bydli‰tû. ·anci má aÏ padesát studentÛ.

PfiíleÏitost nabízí zlínská Univerzita

Tomá‰e Bati (UTB), která plánuje pfiímo

v Bruntále vzdûlávat budoucí odborníky

pro plastikáfiské firmy. JelikoÏ jde o stát-

ní vysokou ‰kolu, studium bude bezplat-

né a ekonomicky v˘hodné nejen pro stu-

denty z Bruntálu a okolí, ale také napfií-

klad z R˘mafiova, Krnova, Opavy,

·ternberka, ·umperka ãi Jeseníku.

Budoucí absolventi navíc nebudou muset

mít obavy z toho, Ïe nenajdou uplatnûní.

Zájem zlínské univerzity totiÏ vychází

z pÛvodní iniciativy generálního fieditele

spoleãnosti Alfa Plastik, a. s., Ing. Ale‰e

Hermy, kter˘ poukazuje na nedostatek

místních kvalifikovan˘ch odborníkÛ. Jen

na Bruntálsku je podobn˘ch spoleãností

nûkolik, napfiíklad Alfa Plastik, a. s.,

Bruntál, Linaset, a. s., Bruntál a Budi‰ov

nad Budi‰ovkou, Granitol, a. s.,

Moravsk˘ Beroun, Jelínek-Trading, spol.

s r. o., Vrbno pod Pradûdem a dal‰í.

UTB nabídne v Bruntále denní bakaláfi-

ské studium v rámci fakulty technologic-

ké, v˘hodou bude rovnûÏ moÏnost pokra-

ãování ve studiích na dal‰ích technick˘ch

vysok˘ch ‰kolách.

Odborná komise fakulty technologické

UTB se jiÏ seznámila s moÏnostmi, které

Bruntál nabízí, a studijní podmínky shle-

dala jako zpÛsobilé pro vysoko‰kolskou

v˘uku. Pokud se zámûr podafií dotáhnout

do konce, coÏ je velmi pravdûpodobné,

bude univerzita vyuÏívat prostor a zafiíze-

ní Stfiední prÛmyslové ‰koly v Bruntále

(SP·). Pro v‰echny studenty ze vzdále-

nûj‰ích míst bude zaji‰tûno ubytování

v rámci internátu SP·.

UÏ nyní se zájemci o studium mohou hlá-

sit formou pfiedbûÏné pfiihlá‰ky s uvede-

ním jména a adresy, kterou je moÏno po-

dávat v Podnikatelském informaãním

centru Bruntálska, Zámecké nám. 4,

79201 Bruntál, tel. 554 710 004 nebo 724

100 646, e-mail: info@askiburgion.

Podrobnosti se zájemci dozvûdí rovnûÏ

na internetov˘ch stránkách Univerzity

Tomá‰e Bati http://web.utb.cz. 

Jifií Ondrá‰ek

LÁRY FÁRY DO POHÁDKY
aneb

POHÁDKOV¯ HRAD DùTEM

28. a 29. kvûtna
PrÛchod pohádkov˘m hradem, dovednosti

s biãem a ‰vihadly. Hry, soutûÏe a dûtsk˘ 

rytífisk˘ turnaj. Pohádky, loutkové divadlo,

pfiíbûhy, povûsti a tûÏkoodûnci v plné zbroji.

Zhlédnete my‰í závody. 

V sobotu ohÀová show.

Pfiedstaví se:

Kejklífiské sdruÏení Vagabundus
Mistfii kejklífii 

Zdenûk Vlãek a Tomá‰ Kfiupala
Loutkové divadlo Purple

Divadelní soubory Sluneãník a Magnet
‰ermífisko-divadelní spoleãnosti 

Cordiallo a Tartas

v sobotu 9.00 - 19.00, v nedûli 9.00 - 18.00

BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029

e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz; 

www. sovinec.cz
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A teì si ãtenáfii (ne)vyber.
Pfiiná‰íme tfii pohledy na souãasn˘ stav zásobování vodou v na‰em, ale i dal‰ích mûstech a obcích okresu Bruntál.

Informace o stavu provozování vodovodÛ na Bruntálsku
Na Bruntálsku vznikla v roce

1994 v rámci privatizace spoleã-

nost VaK Bruntál, a. s., ve které

se spojily dva protichÛdné zá-

jmy. Na jedné stranû obce, prefe-

rující cenu vody bez ohledu na

v˘sledky hospodafiení, a na dru-

hé stranû drobní akcionáfii, je-

jichÏ snahou je na spoleãnosti

profitovat, neboÈ na rozdíl od ob-

cí investovali do akcionáfiského

portfolia vlastní prostfiedky.

Do roku 2000 ovládaly a fiídily

VaK Bruntál, a. s., obce tak, Ïe

tato spoleãnost byla vysoce ztrá-

tová a nevytvofiila nikdy pod-

mínky pro vyplácení podílÛ na

zisku. Tento stav vedl drobné ak-

cionáfie ke snaze ovládnout spo-

leãnost a dosáhnout finanãního

prospûchu z jejího prodeje.

Podafiilo se jim pfiesvûdãit ãást

obcí, aby akcie VaK Bruntál, a.

s., prodaly. Obce se rozdûlily na

dva tábory - jedny, sdruÏené ko-

lem mûst Horní Bene‰ov

a Bfiidliãná, chtûly VaK Bruntál,

a. s., prodat, druhé, pfiedev‰ím

mûsta Bruntál a R˘mafiov, prodat

nechtûly.

Na základû Ïádosti mûst Bruntál

a R˘mafiov byl vypracován ná-

vrh fie‰ení s cílem stabilizovat si-

tuaci a zlep‰it ekonomiku spo-

leãnosti VaK Bruntál, a. s. Byl

zvolen model provozní spoleã-

nosti, oddûlující provozní ãin-

nost od správy majetku, kter˘ je

v âR uplatnûn ve vût‰inû vodá-

rensk˘ch spoleãností.

V kvûtnu 2000 zaloÏil Ing.

Zbynûk Cupák provozní spoleã-

nost BRVOS Bruntál, s. r. o.,

která si za obvykl˘ch podmínek

pronajala infrastrukturu vodovo-

dÛ a kanalizací od VaK Bruntál,

a. s., dále uzavfiela smlouvy

o provozování vodovodÛ a kana-

lizací s dal‰ími mûsty a obcemi

a v rámci fie‰ení ekonomické si-

tuace VaK Bruntál, a. s., pfiistou-

pila k placení finanãních závaz-

kÛ od státu a banky za pÛjãky na

investice a fie‰ení povodÀov˘ch

‰kod z let 1996 a 1997.

MûstÛm a obcím, které nechtûly

prodat akcie VaK Bruntál, a. s.,

byl umoÏnûn vstup do BRVOS

Bruntál, s. r. o., za nominální ho-

dnotu rozdûleného základního

obchodního podílu tak, aby obce

mûly moÏnost kontroly provoz-

ních ãinností a rozhodování

o dal‰ím spoleãném postupu. Po

vstupu obcí do BRVOS Bruntál,

s. r. o., byla upravena spoleãenská

smlouva tak, Ïe ke v‰em rozhod-

nutím je tfieba 80 % hlasÛ v‰ech

spoleãníkÛ, neboÈ obce chtûly mít

spoleãn˘ vliv na ve‰kerá rozho-

dování BRVOS Bruntál, s. r. o.

Neschopnost obcí vyfie‰it situaci

v rámci VaK Bruntál, a. s., do-

vedla tuto spoleãnost do stavu,

kdy jí zcela reálnû hrozí likvida-

ce, neboÈ nebyla respektována

pfiíslu‰ná ustanovení Obchodní-

ho zákoníku. VaK Bruntál, a. s.,

neuvedla své stanovy do souladu

se zákonem, pfiedev‰ím ohlednû

zpÛsobu svolávání valné hroma-

dy, coÏ znamená, Ïe jakékoliv

rozhodnutí valné hromady je na-

padnutelné. Soud z moci úfiední

spoleãnost zru‰í a nafiídí její li-

kvidaci, neboÈ náprava tohoto

protiprávního stavu není moÏná.

Za této situace jiÏ prakticky ne-

mÛÏe valná hromada platnû

zmûnit stanovy v souladu se zá-

konem, a tím neexistuje moÏnost

platnû zvolit statutární orgány

spoleãnosti. Po skonãení funkã-

ního období pÛvodních statutár-

ních orgánÛ dnes jiÏ VaK

Bruntál, a. s., statutární orgány

po právu zvolené nemá a za sou-

ãasné situace ani mít nemÛÏe.

V rámci BRVOS Bruntál, s. r. o.,

jednají zástupci obcí jako spo-

leãníkÛ tak, Ïe nedodrÏují pfií-

slu‰né ustanovení Obchodního

zákoníku, které jim pfiímo uklá-

dá postupovat s péãí fiádného

hospodáfie, coÏ obecnû v daném

pfiípadû znamená, Ïe kaÏd˘ ze

spoleãníkÛ je povinen postupo-

vat pfii hájení zájmÛ spoleãnosti

se stejnou kvalitou jako jednatel,

pfiiãemÏ se musí jednat o péãi

fiádnou, obezfietnou, preferující

potfieby a zájmy spoleãnosti pfied

potfiebami a zájmy spoleãníka.

Zástupci obcí v‰ak v pfiímém

rozporu se zákonem dan˘mi po-

vinnostmi sv˘m jednáním pfiímo

ohroÏují stabilitu BRVOS Brun-

tál, s. r. o.

Toto je právní stav, kter˘ si obce

a jejich zástupci, ktefií dnes vy-

stupují v soudním fiízení proti

BRVOS Bruntál, s. r. o., popfi.

obce, které jsou jejími spoleãní-

ky, sotva uvûdomují.

Jak vypl˘vá z naznaãené kom-

plikované situace a právního sta-

vu, zejména ze zcela patové situ-

ace u VaK Bruntál, a. s., mimo

likvidace tohoto subjektu nafiíze-

né soudem neexistuje jiná moÏ-

nost fie‰ení neÏ dohoda zúãastnû-

n˘ch osob.

Proto jednatel BRVOS Bruntál,

s. r. o., vûdom si sv˘ch povin-

ností opakovanû pfiedkládá ob-

cím návrhy na vyfie‰ení souãas-

ného stavu. Tyto návrhy v‰ak ne-

byly obcemi akceptovány, a to

i pfiesto, Ïe obce - spoleãníci BR-

VOS Bruntál, s. r. o. - jiÏ jednu

z navrÏen˘ch variant pfiedpoklá-

dající prodej BRVOS Bruntál, s.
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r. o., tak, aby do‰lo ke stabilizaci

situace VaK Bruntál, a. s., od-

souhlasily a schválily zákonn˘m

zpÛsobem ve sv˘ch zastupitel-

stvech.

Lze pouze spekulovat, proã to-

mu tak je, kdyÏ odmítání pfied-

kládan˘ch návrhÛ na konsolidaci

a vyfie‰ení souãasného stavu mÛ-

Ïe znamenat skuteãnû velké ztrá-

ty a navíc souãasná situace zpÛ-

sobuje zvy‰ování ceny vody

a nemoÏnost Ïádat o dotace do

infrastruktury provozovan˘ch

vodovodÛ.

Evidentnû existuje pouze snaha

„vytvofiit pachatele“ bez ohledu

na v˘voj, realitu a objektivní

stav vûci a personifikovat spo-

leãného jmenovatele v‰ech pro-

blémÛ v osobû jednatele BRVOS

Bruntál, s. r. o. Toto v‰ak není

racionální postup, kter˘ by fie‰il

dan˘ stav - nefie‰í se obsah návr-

hÛ, ale pouze otázka, kdo dan˘

návrh pfiedkládá.

V souãasné dobû není VaK

Bruntál, a. s., personálnû ani ma-

teriálnû vybaven k zaji‰tûní pro-

vozování vodovodÛ a snaha 

o ukonãení provozních ãinností

spoleãnosti BRVOS Bruntál, 

s. r. o., ze strany zástupcÛ mûst

a obcí je znaãnû nezodpovûdná

a pouze prohlubuje kritickou si-

tuaci.

Proã zástupci obcí nechtûjí pfii-

stoupit k v˘bûru nového provo-

zovatele, kter˘ by byl schopen

komplexnû zajistit provozování

vodovodÛ a kanalizací podle nej-

vhodnûj‰ích podmínek s ohle-

dem na cenu vody a pomoci pfii

narovnání vlastnick˘ch struktur

s moÏností zaji‰tûní dotací do in-

frastruktury vodovodÛ a kanali-

zací?

Spoleãnost BRVOS Bruntál, 

s. r. o., je pfiipravena provozová-

ní vodovodÛ ukonãit, jakmile

bude zfiejmé, Ïe tato ãinnost je

zabezpeãena po v‰ech stránkách

tak, aby nebylo ohroÏeno záso-

bování pitnou vodou. K tomu je

nejvhodnûj‰í vybrat ekonomicky

silného a stabilního partnera,

kter˘ skuteãnû mÛÏe pfiinést sní-

Ïení ceny vody pfii udrÏení a po-

stupném zlep‰ení stavu provozo-

van˘ch vodovodÛ a tím souãas-

nû budou vytvofieny podmínky

pro pfiiznání dotací do infra-

struktury vodovodÛ, které ná‰

region nezbytnû potfiebuje.

Je jen na obcích, jestli dál pÛjdou

cestou naprosto zbyteãné a neú-

ãelné konfrontace, která mÛÏe tr-

vat nûkolik let, nebo zaãnou situ-

aci fie‰it ve prospûch obãanÛ.

Bruntál, 11. 4. 2005. 

BRVOS Bruntál, s. r. o.,
Ing. Zbynûk Cupák, jednatel

Kroky uãinûné k navrácení vlivu na zpÛsob provozování majetku VaK Bruntál, a. s.
Dne 31. 3. 2005 nám spoleãnost

BRVOS Bruntál, s. r. o., vypovû-

dûla smlouvu o podnájmu vodo-

vodÛ ve mûstech Bruntál, R˘-

mafiov a obci Razová. DÛvodem

v˘povûdi je skuteãnost, Ïe spo-

leãnost BRVOS Bruntál, s. r. o.,

uÏívá tento majetek na základû

neplatné podnájemní smlouvy.

Od 1. 7. 2005 tak bude odbûrate-

lÛm ve mûstech Bruntál, R˘ma-

fiov a obci Razová dodávat pit-

nou vodu spoleãnost VaK

Bruntál, a. s. To v‰e v‰ak pouze

za pfiedpokladu, Ïe uvedené obce

dají spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.,

souhlas k udûlení licence na pro-

vozování svého majetku.

Spoleãnost VaK Bruntál, a. s., dá-

le vyzvala dal‰í obce, ve kter˘ch

vlastní vodovodní nebo kanali-

zaãní fiady právû tyto obce, aby

vypovûdûly spoleãnosti BRVOS

Bruntál, s. r. o., smlouvu o nájmu

a provozování tohoto majetku,

a poÏádala pfiíslu‰né obce, aby

povûfiily provozováním sv˘ch vo-

dovodÛ spoleãnost VaK Bruntál,

a. s. V pfiípadû, Ïe navrhovan˘

postup schválí zastupitelstva jed-

notliv˘ch obcí, bude v horizontu

3 - 6 mûsícÛ zaji‰Èovat dodávku

pitné vody i v tûchto obcích spo-

leãnost VaK Bruntál, a. s.

Co se t˘ãe vydání vodovodÛ 

a úpraven vod, které jsou majet-

kem spoleãnosti VaK Bruntál, 

a. s., vede na‰e spoleãnost

s BRVOSem Bruntál, s. r. o., fia-

du soudních sporÛ, a to pfiede-

v‰ím z toho dÛvodu, Ïe VaK

Bruntál, a. s., povaÏuje stávající

smlouvy mezi obûma spoleã-

nostmi za neplatné. Vzhledem

k dlouh˘m soudním lhÛtám se

v‰ak tyto spory protahují.

V polovinû dubna leto‰ního roku

by mûl Krajsk˘ úfiad Moravsko-

slezského kraje v Ostravû se spo-

leãností BRVOS Bruntál, s. r. o.,

zahájit fiízení o odebrání povole-

ní k provozování vodovodÛ a ka-

nalizací, a to z dÛvodu poru‰ová-

ní povinností pfii provozování

vefiejn˘ch vodovodÛ. V pfiípadû

kladného v˘sledku by mûlo b˘t

toto povolení udûleno na‰í spo-

leãnosti a provoz tak budeme

moci zaji‰Èovat vlastními silami.

Cílem v‰ech na‰ich krokÛ je do-

sáhnout na provozování ve‰ke-

r˘ch vodovodÛ a kanalizací, kte-

ré v souãasnosti provozuje BR-

VOS Bruntál, s. r. o., s tím, Ïe

pfiedstavenstvo spoleãnosti bude

prosazovat tzv. jednotnou cenu

ve v‰ech mûstech a obcích napo-

jen˘ch na skupinov˘ vodovod

Bruntál, bez ohledu na majetko-

vé vztahy k rozvodn˘m fiadÛm.

Jsme si v‰ak vûdomi, Ïe stanove-

ní jednotné ceny je moÏné pouze

za pfiedpokladu, Ïe budou pfiijata

jednoznaãná a spravedlivá krite-

ria pro stanovení v˘‰e nájemné-

ho a zpÛsobu provádûní oprav

a investic na zafiízení v jednotli-

v˘ch územních celcích.

Pfiedstavenstvo je pevnû pfie-

svûdãeno, Ïe po pfievzetí ve‰ke-

rého zafiízení se podafií dosáh-

nout v˘znamného sníÏení ceny

vodného pro v‰echny odbûratele.

V souãasné dobû v‰ak nejsme

schopni vyãíslit v˘‰i vodného,

která bude v mûstech Bruntál,

R˘mafiov a obci Razová úãtová-

na od 1. 7. 2005. PfiedbûÏnû byla

cena vodného stanovena shodná

s cenou pÛvodní. VyuÏijeme

v‰ech ekonomick˘ch nástrojÛ

k dosaÏení ceny co moÏná nej-

niÏ‰í. Limitujícím faktorem v‰ak

bude stav vodovodní sítû v dobû

jejího pfievzetí od spoleãnosti

BRVOS Bruntál, s. r. o., a v˘‰e

ceny vody pfiedané, kterou do

doby pfievzetí ve‰kerého zafiízení

bude dodávat spoleãnost BR-

VOS Bruntál, s. r. o.

Je nutné i pfiiznat, Ïe v souãasné

dobû ãelí na‰e spoleãnost úãelo-

v˘m Ïalobám nûkter˘ch minorit-

ních akcionáfiÛ, ktefií napadají

platnost usnesení pfiijat˘ch val-

nou hromadou na‰í spoleãnosti.

Jsme v‰ak pfiesvûdãeni, Ïe se

nám podafií prokázat, Ïe valné

hromady probûhly v souladu se

zákonem a Ïe tyto Ïaloby sledují

pouze majetkové zájmy nûkte-

r˘ch osob.

Závûrem chceme ujistit v‰echny

odbûratele, Ïe na‰e spoleãnost je

pfiipravena pfievzít provozování

vodovodÛ takov˘m zpÛsobem,

aby nebyla nijak omezena nebo

ohroÏena plynulá dodávka vody

v‰em odbûratelÛm.

V Bruntále dne 7. 4. 2005. 

Pfiedstavenstvo a dozorãí rada
VaK Bruntál, a. s.
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komentáfi starosty

Situace ve spoleãnosti VaK, a. s., a BRVOS Bruntál, s. r. o.
Souãasnou situaci ve VaKu, a. s.,

lze oznaãit jako spoleãn˘ zájem

v‰ech spolumajitelÛ - obcí - na

pfievzetí majetku od BRVOSu

Bruntál, s. r. o., a jeho spoleã-

ném spravování. Lze odhadnout,

Ïe hlavním pfiínosem by bylo

sníÏení ceny vodného pro odbû-

ratele, provedení oprav rozvodné

sítû a její dal‰í rozvoj. Obce

v souãasnosti sledují jako svÛj

cíl pfiedev‰ím odebrání licence

a správy vodovodní sítû spoleã-

nosti BRVOS na základû prove-

deného technického auditu

a z dÛvodu poru‰ení cenov˘ch

pravidel pfii tvorbû ceny vodné-

ho. Tuto záleÏitost fie‰í pfiíslu‰n˘

úfiad MSK a lze pfiedpokládat 

úpornou obranu Ing. Cupáka

a následná odvolání k minister-

stvu, pfiípadnû k soudu. Dal‰ím

smûrem je vypovûzení smlouvy

o provozování ze strany VaKu

z dÛvodu nesprávného zaúãtová-

ní nájemného a nákladÛ na opra-

vy sítí. V̆ povûì byla odeslána

BRVOSu s termínem pfiedání

majetku do konce dubna. Dal‰í

kroky dohodne pfiedstavenstvo.

Pfiedpokládáme opût odpor Ing.

Cupáka. Ten byl opakovanû od-

volán z funkce jednatele a na je-

ho místo byla zvolena starostka

obce ·iroká Niva paní Alena

Mátéová. Soud odmítá novou

volbu zapsat, a tak nelze nûkteré

dohodnuté kroky realizovat.

Na den 20. 4. 2005 svolal Ing.

Cupák valnou hromadu (VH),

které se zúãastnily v‰echny obce

BRVOSu. Hlavním bodem pro-

gramu bylo zvolení právního zá-

stupce do soudního sporu vyvo-

laného Ing. Cupákem - napadení

valné hromady BRVOSu dne 23.

12. 2004. Obce BRVOSu valnou

hromadu odmítly s tím, Ïe není

náleÏitû svolána. Po sloÏitém

jednání bylo dohodnuto, Ïe práv-

ní zástupci obou stran dohodnou

fie‰ení - nejpravdûpodobnûji li-

kvidaci spoleãnosti dle Obchod-

ního zákoníku a vzájemné vypo-

fiádání spoleãníkÛ nebo odchod

a vypofiádání jednoho spoleãníka

- Mgr. Martina Deusera ze spo-

leãnosti. Pokud se nepodafií do

15. 5. 2005 dohodnout, podepsa-

li v‰ichni spoleãníci prohlá‰ení,

Ïe není jejich vzájemná dohoda

moÏná, a proto lze dát spoleã-

nost do likvidace podle pfiíslu‰-

n˘ch ustanovení Obchodního zá-

koníku. Myslím, Ïe likvidace

spoleãnosti BRVOS je pro Ing.

Cupáka tou ménû finanãnû a ãa-

sovû v˘hodnou variantou, a bude

proto usilovat o odchod a vypo-

fiádání jednoho spoleãníka.

V minulosti ale vÏdy svoje poÏa-

davky aÏ nesmyslnû a nepfiijatel-

nû stupÀoval, a tak nelze s jisto-

tou fiíci, zda se to podafií.

Obce na poslední valné hroma-

dû nepfiistoupily na její platné

svolání proto, aby tak nepotvr-

dily Ing. Cupáka ve funkci jed-

natele a demonstrovaly nemoÏ-

nost jakékoli dohody mezi spo-

leãníky, která pfietrvává od pod-

zimu minulého roku. Ing. Cu-

pák bude nutnû potfiebovat do

30. 6. 2005 svolat dal‰í valnou

hromadu kvÛli schválení roãní

úãetní uzávûrky za r. 2004, a to

se mu pravdûpodobnû nepodafií.

Likvidace spoleãnosti pro ne-

shody spoleãníkÛ je snad jedi-

nou moÏností, jak definitivnû

zamezit vlivu Ing. Cupáka a pfie-

vést majetek na VaK. Obce

BRVOSu jsou v této vûci zajed-

no. Na provedení zámûru bez u-

snesení obce starostové nemají

mandát. Obce BRVOSu mají

pfiipraveno odvolání Ing. Cupá-

ka z funkce fieditele spoleãnosti

a pfievzetí správy a iniciativy do

vlastních rukou, pfiedev‰ím ná-

pravu tvorby cen.

Ing. Cupák vypovûdûl nájemní

smlouvu VaKu na obce Bruntál,

R˘mafiov a Razová. Dohoda ob-

cí je taková, Ïe jejich sítû bude

spravovat VaK a ten jiÏ usiluje

o získání licence na jejich sprá-

vu. Navíc mají v‰echny obce,

kter˘m spravuje vodu BRVOS

pfiímo, bez podnájmu pfies VaK,

vypovûdût smlouvu BRVOSu.

V této záleÏitosti není potfieba ze

strany zastupitelstva mûsta ãinit

Ïádné úkony. Ing. Cupák v ne-

dávné minulosti rozeslal v‰em

odbûratelÛm dopisy a tisku za-

slal prohlá‰ení víceménû osob-

ního charakteru, ve kter˘ch lÏi-

vû pfievádí vinu za stávající stav

na starosty obcí. Za jedin˘ dÛ-

vod stávajícího stavu lze oznaãit

snahu Ing. Cupáka o maximální

dobu udrÏení svého velmi nad-

standardního postavení ve spo-

leãnosti BRVOS a z toho ply-

noucího prospûchu. 

Ing. Petr Klouda,
starosta mûsta R˘mafiov

Mezi 2. a 5. ãervnem budou

v R˘mafiovû pob˘vat dva

mladí dobrovolníci z Keni.

Jejich pobyt je souãástí tfií-

mûsíãní stáÏe v Evropû (du-

ben a kvûten v Nûmecku,

ãerven v âR), a ta je zase

souãástí fotbalov˘ch rozvo-

jov˘ch projektÛ Football for

developpement, na nichÏ se

podílí nevládní organizace

z Evropy, zejména z Nûme-

cka a v˘chodní Evropy,

Afriky a JiÏní Ameriky (ví-

ce na www.streetfootball-

world.org).

R˘mafiovsk˘ pobyt keÀ-

sk˘ch dobrovolníkÛ bude za-

mûfien pfiedev‰ím na mana-

gement sportu, tj. na práci

s mládeÏí ve standardnû fun-

gujícím fotbalovém klubu.

Jejich náv‰tûvy pak vyuÏije-

me i k náv‰tûvû ‰kol, k dis-

kusím, pfiípadnû k tematické-

mu africkému veãeru s pfied-

ná‰kou. Oba dobrovolníci

jsou pracovníky keÀské ne-

vládní organizace MYSA

(Mathare Valley Sport Asso-

ciation), která pÛsobí v jed-

nom z nejvût‰ích slumÛ

v Nairobi a zamûfiuje se na

volnoãasové aktivity pro

mládeÏ, vyuÏívajíc k tomu

v˘znamnû i sport a konkrét-

nû fotbal. Tato organizace

zaãala se svou ãinností asi

pfied 20 lety a dnes organizu-

je ve slumu, kde Ïije asi 

800 000 obyvatel, fotbalové

soutûÏe, pro nás v tûÏko

pfiedstavitelném mûfiítku:

1000 t˘mÛ ve 100 rÛzn˘ch

ligách, celkem 15.000 dûtí

do 18 let. MYSA tak patfií

mezi nejvût‰í mládeÏnické

rozvojové organizace v Afri-

ce a o jejím mezinárodním re-

nomé svûdãí nejlépe asi to, Ïe

byla v roce 2003 nominována

na Nobelovu cenu za mír.

Doufáme, Ïe r˘mafiovsk˘

pobyt tûchto dobrovolníkÛ

obohatí sportovní i obecnû

spoleãensk˘ Ïivot v na‰em

mûstû.  Robin Ujfalu‰i

Pracovníci organizace MYSA na stáÏi v R˘mafiovû Osadní v˘bor v Ondfiejovû
zve

na oslavu kácení máje
v sobotu 28. 5. 2005

ve 14.00 hodin
na hfii‰ti u Koliby

v Ondfiejovû.

Kulturní program
a obãerstvení zaji‰tûno
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Sport

Exhibice jaká se hned tak nevidí
Oddíl stolního tenisu Stfiediska

volného ãasu v R˘mafiovû pfiipra-

vil ve velkém sále SVâ na sobo-

tu 30. dubna dvouhodinov˘ pro-

gram zamûfien˘ na propagaci

a podporu stolních tenistÛ v R˘-

mafiovû. Oddíl byl zaloÏen v roce

2001 a zafiadil se do okresního

pfieboru. „Pro nás je nejdÛleÏi-
tûj‰í, aby mûly dûti dostatek po-
hybu, vût‰inou dnes vysedávají
u poãítaãÛ a to pro nû není to nej-
lep‰í. A potom máme radost z to-
ho, kdyÏ vidíme, jak na‰i mladí
zaãínající stolní tenisté dûlají ve
velmi krátké dobû velké pokroky.

To je pro nás nejvût‰í odmûna.
Proto jsme také zorganizovali to-
to stolnûtenisové odpoledne a spo-
jili jsme je s exhibicí pfiedních te-
nistÛ Milana Orlowského a Jin-
dry Panského,“ sdûlil vedoucí

stolního tenisu SVâ Bronislav

Rektofiík.

V krátkém vystoupení se v odpo-

ledním programu pfiedstavily

nejmlad‰í nadûje r˘mafiovského

ping pongu, které dûlají první ús-

pû‰né krÛãky. Pfiíznivci stolního

tenisu obdivovali hru mistra

Evropy Milana Orlowského pro-

ti nejlep‰ímu domácímu hráãi

Vojtovi JanÛ a následnû pak vel-

mi zajímavé utkání vicemistra

svûta Jindry Panského proti nej-

lep‰í r˘mafiovské hráãce a kraj-

ské pfiebornici Jarce Veiglové.

Sportovní nad‰ení a skvûlá atmo-

sféra mûly stoupající tendenci.

KdyÏ nastoupili jedni z na‰ich

nejlep‰ích r˘mafiovsk˘ch stol-

ních tenistÛ Ale‰ Polák s BroÀou

Rektofiíkem ke ãtyfihfie proti

Milanu Orlowskému a Jindrovi

Panskému, diváci se za velkého

skandování snaÏili povzbudit na-

‰e hráãe k co nejlep‰ímu v˘konu.

Ve skvûlém zápase podali Ale‰

s BroÀou opravdu velmi dobr˘

v˘kon, i kdyÏ na „mistry“ v Ïád-

ném pfiípadû „nemûli“.

Vyvrcholením stolnûtenisového

odpoledne byla exhibiãní show

Orlowski - Pansk˘, na kterou ãe-

kali s napûtím v‰ichni pfiítomní.

Nad tím, co se dá v‰echno „vy-

vádût“ na pingpongov˘ch sto-

lech, zÛstával rozum stát. Jindra

Pansk˘ s Milanem Orlowsk˘m

pfiedvedli divákÛm, Ïe ping pong

se dá hrát opravdu se v‰ím, nic-

ménû témûfi v‰e musí mít podle

nich znaãku „Butterfly“ (pocho-

pitelnû my‰leno s nadsázkou).

A tak pfiítomní vidûli tuto znaãku

napfiíklad na pánviãce, vycház-

kové polobotce, dfievûné pálce

o prÛmûru asi 60 cm ãi na pálce

o prÛmûru asi 10 - 15 cm. Hrálo

se vestoje, na Ïidli, na pingpon-

govém stole i vleÏe, s pálkou za

pasem, dokonce mezi jednotli-

v˘mi odvrácen˘mi údery stihl

Jindra Pansk˘ „vystfiihnout“

skvûl˘ pfiemet stranou. Zkrátka

exhibice, jaká se hned tak nevidí.

Zcela zaslouÏenû si oba stolnûte-

nisoví aktéfii vychutnali dlou-

hotrvající aplaus. V souãasné do-

bû se oba tenisté vûnují tomuto

sportu stále aktivnû. Hrají III. li-

gu v Nûmecku. Exhibici natáãe-

la také âeská televize Ostrava.

Jak uÏ to b˘vá u podobn˘ch ak-

cí, bez sponzorského zaji‰tûní by

se to v‰e neobe‰lo. A proto velké

podûkování za sponzorování ex-

hibice patfií MûÚ R˘mafiov a r˘-

mafiovsk˘m firmám Rodinné

domky, Karde, Kasard, Rojana,

H+H, hotel Pradûd, R˘mafiovská

pekárna a BOB Sport. JiKo

Sezóna r˘mafiovsk˘ch kuÏelkáfiÛ byla zavr‰ena
Skonãil roãník 2004 - 2005 v soutûÏi druÏ-

stev a r˘mafiov‰tí kuÏelkáfii v nûm mûli bo-

haté zastoupení. V nejvy‰‰í soutûÏi - první

lize - hrály na‰e Ïeny. I kdyÏ v této soutûÏi

byly nováãky, a mûly tedy obtíÏnou situaci,

podafiilo se jim v ní udrÏet. Skonãily na de-

sátém místû se ziskem 15 bodÛ. V prÛbûhu

soutûÏe druÏstvo podávalo nevyrovnané

v˘kony. Vûfiíme, Ïe se v pfií‰tím roãníku

roz‰ífií hráãská základna, v˘konnost stoup-

ne a druÏstvo nebude mít sestupové staros-

ti. V druhé lize muÏÛ startovalo na‰e

A druÏstvo a skonãilo se 30 body na krás-

ném druhém místû, osm bodÛ za vítûzn˘m

druÏstvem KK Zábfieh. Ve tfietí lize hrála

Jiskra B a i pfies podstatné zlep‰ení v jarní

ãásti se jí nepodafiilo dohnat ztrátu z pod-

zimní ãásti, získala pouh˘ch 14 bodÛ a ob-

sadila jedenácté místo z dvanácti druÏstev.

ZÛstala jeden bod za TJ BiÏuterie Jablonec

a z této soutûÏe sestupuje. Na‰i dorostenci

hráli ve druhé lize a z jedenácti úãastníkÛ

obsadili pûkné ãtvrté místo. Dorostenky

hrály krajsk˘ pfiebor a svou skupinu vyhrá-

ly. V nedûli 1. kvûtna se úãastnily ve

Znojmû kvalifikaãního turnaje o postup do

první ligy. Na turnaji hrálo pût vítûzn˘ch

druÏstev krajsk˘ch pfieborÛ a na‰e doro-

stenky se umístily na nepostupovém místû.

MuÏi Jiskry C obsadili v krajském pfieboru

osmé místo ze 14 úãastníkÛ a D druÏstvo

vyhrálo meziokresní pfiebor Bruntál -

Opava, kterého se úãastnilo 16 ãtyfiãlen-

n˘ch druÏstev, a získalo právo na postup do

krajského pfieboru. Na‰i nejmlad‰í, Ïáci

a Ïákynû, se úãastní celoroãní soutûÏe

„Pohár mlad˘ch nadûjí“.

Z uvedeného pfiehledu je patrné, Ïe hráãky

a hráãi na‰eho oddílu dosahují dobr˘ch v˘-

sledkÛ v kuÏelkáfiském sportu a dobfie pro-

pagují oddíl TJ Jiskra a mûsto R˘mafiov. 

Ing. Miroslav Votruba
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KuÏelkáfii TJ Jiskry opût zabodovali
Kromû celoroãní soutûÏe druÏstev se v jar-

ních mûsících koná i soutûÏ jednotlivcÛ ve

v‰ech vûkov˘ch kategoriích. SoutûÏ zaãíná

pfiebory v jednotliv˘ch oddílech a podle

pfiedem stanoveného klíãe postupují nej-

lep‰í do okresních a dále krajsk˘ch pfiebo-

rÛ. Tyto se letos konaly o víkendu 23. a 24.

dubna. Na‰i hráãi a hráãky dosahovali opût

vynikajících v˘sledkÛ a pût jich postoupilo

do závûreãného turnaje - mistrovství âeské

republiky, z toho dva jako kraj‰tí pfieborní-

ci. V leto‰ním roce byl sjednocen hra-

cí systém pro v‰echny vûkové kategorie.

Ve v‰ech se hrálo na 1 x 120 bodÛ sdruÏe-

n˘ch (HS), pouze muÏi mûli dva náhozy,

tedy 2 x 120 HS, a Ïactvo 1 x 100 HS.

Krajskou pfiebornicí v kategorii Ïeny-seni-

orky se stala Ing. Vûra Tomanová v˘konem

531 shozen˘ch kuÏelek. Druh˘m krajsk˘m

pfieborníkem se stal ãlen na‰eho oddílu

Marek Vesel˘ v kategorii dorostencÛ v˘ko-

nem 537. V krajském pfieboru muÏÛ obsa-

dil Milan Dûdáãek páté místo celkov˘m

v˘konem 1 100 shozen˘ch kuÏelek. Jeden

nához mûl 578 a druh˘ 522. Tento pûkn˘

v˘kon mu zajistil postup na mistrovství

âR, kterého se v minulosti zúãastnil jiÏ tfii-

krát. V kategorii dorostenek Eva

Schreiberová obsadila tfietí místo v˘konem

498 a v kategorii ÏákyÀ obsadila Petra

Míãková druhé místo v˘konem 384. Navíc

v kategorii juniorÛ obsadil Jirka Forcek

první nepostupové místo a stal se prvním

náhradníkem. Jednotlivé vûkové kategorie

ãekají závûreãné turnaje v rÛzn˘ch mûs-

tech âeské republiky: Ïeny - Karlovy Vary,

muÏi - Vala‰ské Mezifiíãí, dorostenci -

âeské Velenice, dorostenky - Chomutov

a Ïákynû - Litomûfiice.

ÚãastníkÛm pfiejeme, aby dobfie reprezen-

tovali ná‰ oddíl a mûsto R˘mafiov a dosáh-

li dobr˘ch v˘sledkÛ, i kdyÏ víme, Ïe to bu-

de pro nû velice namáhavé a pro oddíl

znaãnû finanãnû nákladné.  

Ing. Miroslav Votruba

R˘mafiov‰tí desetibojafii zvládli osmou disciplínu - skok do dálky
V pátek 29. dubna se na hfii‰ti Z·

Jelínkova uskuteãnilo dal‰í klání

leto‰ního R˘mafiovského deseti-

boje - skok dalek˘. Na této atle-

tické disciplínû se se‰lo 51 borcÛ,

ktefií svedli zajímavé souboje

a pfiedvedli kvalitní v˘kony.

V kategorii Ïen A kralovala

Hanka Hájková, která zdolala

hranici 413 cm. Za ní skonãily

vyrovnan˘mi v˘kony Olga Valo-

vá (372 cm) a Petra Dobrevová

(368 cm).

V kategorii Ïen B potvrdila pro-

gnózy na vítûzství Markéta

Míãková v˘konem 380 cm.

Druhá pfiíãka patfií Alenû Jurá‰ové

s v˘konem 328 cm a tfietí Marii

Pitorové s v˘konem 326 cm.

V kategorii muÏÛ A se skvûl˘m

v˘konem bl˘skl Karel Toman,

kter˘ dolétl na znaãku 542 cm.

Stfiíbro si vybojoval Vladimír

Kistan v˘konem 494 cm a bronz

BroÀa Rektofiík v˘konem 472 cm.

V kategorii muÏÛ B zvítûzil Ivo‰

Volek v˘konem 451 cm. Vojta

Hrdina bojoval s rozbûhem, a tak

jeho 406 cm staãilo jen na 2. mís-

to. Skokem tûsnû pod hranici ãtyfi

metrÛ si bronz vybojoval Jarda

Hofman (391 cm).

V kategorii muÏÛ C si pro vítûz-

ství doskoãil Va‰ek Orlík v˘ko-

nem 345 cm. Za ním skonãili

Vojta Smetana (329 cm) a Tonda

Koneãn˘ (322 cm).

Dík za vzornou organizaci a prÛ-

bûh celé disciplíny patfií Va‰ku

Orlíkovi.

Pofiadí po 8 disciplínách:
1. místo 2. místo 3. místo

Îeny A Hana Hájková Marcela Valová Marcela Îáková

Îeny B Alena Jurá‰ová Markéta Míãková Eva Sovi‰ová

MuÏi A Vladimír Kistan Jifií Jaro‰ Jifií Hnilo

MuÏi B Ivo Volek Ivan Sovi‰ Jaroslav Hofman

MuÏi C Vojtûch Smetana Antonín Koneãn˘ Josef Dfievo

Dal‰í, v pofiadí jiÏ 9. disciplínou R˘mafiovského desetiboje bude vrh koulí. Uskuteãní se v pátek 20. kvûtna od 16.30 na hfii‰ti Z· 1. máje za

‰kolní jídelnou. Alena Jurá‰ová

Taneãníci TK Jes jedou na mistrovství âeské republiky
V sobotu 23. a v nedûli 24. dubna se konal ve

Vy‰kovû Festival dûtského tance 2005 -

Mistrovství Moravy v juniorské a dûtské kate-

gorii. Po oba dny se o pfiízeÀ poroty ucházely

taneãní formace rÛzn˘ch ÏánrÛ. Více jak pût

set divákÛ oceÀovalo potleskem v˘kony ma-

l˘ch i velk˘ch taneãníkÛ. Také dûti i juniofii

z TK Jes bojovali o nejlep‰í umístûní. Juniofii

postoupili do finálového kola, kde skonãili na

pûkném ‰estém místû. Dûti si vedly také vel-

mi dobfie. Do finálového kola postoupily

z druhého místa a to si udrÏely. Získaly titul

vicemistra Moravy a tím se nominovaly na

mistrovství âeské republiky, které se bude ko-

nat 10. - 11. ãervna v Ústí nad Labem. V‰em

taneãníkÛ patfií velké podûkování za úÏasné

v˘kony, za kter˘mi se skr˘vají hodiny tvrdé-

ho tréninku. Alena Tome‰ková
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Taneãní skupina Freeze Dance
opût zabodovala

Ondfiejovská dolina pfiivítá po roce
motokrosové jezdce Moravy

Fanou‰ci motoristického sportu

si v nedûli 22. kvûtna pfiijdou na

své. Po roce si totiÏ opût

v Ondfiejovské dolinû

dají dostaveníãko mo-

tokrosoví jezdci z ce-

lé Moravy. Pod zá‰ti-

tou Automotoklubu

R˘mafiov se zde poje-

de jiÏ 24. roãník motok-

rosov˘ch závodÛ pod ná-

zvem Pfiebor Moravy. Diváci 

uvidí kubatury 125 ccm, katego-

rii Open a veterány. Proti pfied-

chozím letÛm nepojedou jezdci

v kubaturách 85 ccm, místo nich

budou moci diváci povzbudit

jezdce kategorie Hobby, coÏ

jsou v podstatû jezdci, kte-

fií zaãínají závodit nebo

nemají licenci a nedo-

sáhli 40 let. Pfiipomí-

náme, Ïe v kategorii

veteránÛ jezdí jezdci

od 40 let a kategorie

Open je skupina v˘kon-

nostních sportovcÛ nad 40 let,

ktefií mohou jet v kubaturách od

125 do 650 ccm. Na trati by se

mûla pfiedstavit asi stovka mo-

tokrosafiÛ. Diváci se tedy mají

na co tû‰it. JiKo

V sobotu 30. dubna si taneãní skupina Freeze Dance jela zmûfiit své

síly na soutûÏ do Litovle. Taneãní klání neslo název O erb mûsta

Litovle. R˘mafiov‰tí hip-hopefii se prezentovali skladbou Street

show a v obrovské konkurenci soutûÏících, ktefií pfiijeli

z Olomouce, Krnova, Pfierova a dal‰ích mûst, si taneãníci z Freeze

Dance vybojovali v juniorské kategorii vynikající stfiíbrnou pozici.

Gratulujeme! -zr-

S P O R T O V N Í
K L U B

Studio Sport a Zdraví R˘mafiov

BliÏ‰í informace :
SK Studio Sport a Zdraví

ÎiÏkova 31, 795 01 R˘mafiov

Tel. 554 212 346

DDDD ùùùù VVVV ââââ AAAATTTTAAAA     IIII     CCCC HHHH LLLL AAAA PPPP CCCC EEEE

oooo dddd     4444     dddd oooo     1111 7777     llll eeee tttt         

nnnn aaaa     zzzz áááá vvvv oooo dddd nnnn íííí     aaaa eeee rrrr oooo bbbb iiii kkkk

HHHH llll eeee dddd áááá
Jezdeck˘ oddíl Hamfiíkova stáj

v Dolní Moravici

a obãanské sdruÏení Setfiená slza
zvou v‰echny pfiíznivce parkurov˘ch soutûÏí

na závod

O pohár
âeského rozhlasu Ostrava

kter˘ se koná 14. kvûtna 2005 

v JS Hamfiíkova stáj

v Dolní Moravici v 10.00 hodin.

Závody zahájí dûti na ponících i koních

a dále budou soutûÏit juniofii a dospûlí.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT9/2005

30

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 5. 5. 2005. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií

Koneãn˘.  Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz

Vy‰lo dne: 13. 5. 2005. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 19. 5. 2005, dal‰í ãíslo vyjde 27. 5. 2005.

Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz 

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 10,- Kã

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 27. 5. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 19. 5. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

10/2005
Reklama

v R˘mafiovském
horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

PIVO ZDARMA

P¤I NÁKUPU ZBOÎÍ V HODNOTù P¤EVY·UJÍCÍ âÁSTKU 2000 Kã

tel.: 554 254 445

R˘mafiov, 8. kvûtna 61

Bruntál, Zahradní 32A

DD OO DD AA VV AA TT EE LL   SS TT AA VV EE BB NN ÍÍ HH OO   MM AA TT EE RR II ÁÁ LL UU

OBKLADY A DLAÎBY - RAKO, HOB -   7 %

DLAÎBY                - EGRES - 10 %

MONTÁÎNÍ PùNA 750 ml            - 93 Kã/ks

AKRYL                                      - 27 Kã/ks

SILIKON BÍL¯                            - 59 Kã/ks

PERLINKA                               - 13 Kã/m2

LEPENKA „IPA“                      - 390 Kã/ks

„NEPÍSKOVANÁ“     - 290 Kã/ks

ZDRAVÁ V¯ÎIVA
bylinné pfiípravky a ãaje z ekologick˘ch oblastí

TRADIâNÍ âÍNSKÁ MEDICÍNA
detoxikaãní bylinné pfiípravky

¤ÍZENÁ DETOXIKACE ORGANISMU
Vynikající pfiípravky pro ‰tíhlou linii

V·E PRO ZAHRÁDKÁ¤E
sazenice, letniãky, okrasné kefie, bahenní rostliny,

balkónové rostliny, ekolog. hnojiva, kvûtináãe,
náfiadí apod.

Poradenství HARMONIE - Petrová J., prodejna
Zahrádkáfi

R˘mafiov, Národní 31- u pekárny, tel. 554 211 190

Pfiízrak z temné vûÏe byla dal‰í lákavá akce pro náv‰tûvníky hradu
Sovince, která se uskuteãnila o minulém víkendu. Foto: -ot-
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AUTOBAZAR
❏ V˘kup za hotové ❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet ❏ Prodej na splátky

AUTOSERVIS

AUTO DùDOCH
Hornoměstská 23, Rýmařov

tel.: 554 230 254, 777 16 15 15, 777 65 99 95; e-mail: autodedoch@seznam.cz; www.autodedoch.cz

... A dal‰í zajímavé vozy najdete u nás v autobazaru.
Dovoz kvalitních a provûfien˘ch vozÛ ze zemí EU na objednávku a dle pfiání zákazníka.

NEVÁHEJTE A NAV·TIVTE NÁS!

Renault Mégane
Scénic, 1.9 DTI,
r. v. 1999, 
121 tis. km, 
klima, 2x airbag,
centrál, ABS,
el. okna 
a zrcátka. 
Cena: 
219 000 Kã

Citroen
Berlingo 1.9
Multispace,
r. v. 1999,
105 000 km,
klima, 2x airbag,
el. okna a zrcátka,
centrál. 
Cena: 
179 000 Kã

Peugeot 406,
2.1 TD, 
r. v. 1997, 
klima, ABS, 
el. okna, centrál,
2x airbag, 
de‰Èov˘ senzor.
Cena: 
165 000 Kã

Opel Astra
Caravan, 
1.7 TD, 
r. v. 1997,
154 tis. km,
centrál, rádio,
2x airbag, taÏné,
‰íbr, AL kola.
Cena: 
119 000 Kã

Opel Vectra
1.6 16V, 
1. maj., 
r. v. 1996, 
84 tis. km,
ABS, 2x airbag,
centrál, rádio,
imobilizér.
Cena: 
125 000 Kã

Audi A4 1.9
TDI, 
r. v. 1996,
143 tis. km, 
2x airbag,
centrál, el. okna
a zrcátka, ABS
rádio, AL kola.
Cena: 
179 000 Kã

R¯MA¤OV, Husova 3,
tel.: 554 211 120, 776 884 331

Biosolárium TURBO vertikál - 39 trubic 160 W
7 - 8 Kã/1 min

(bûÏná cena na trhu je 12 - 14 Kã/1 min.)

Biosolárium v R˘mafiovû patfií ke ‰piãkov˘m soláriím 
v souãasné dobû na ãeském trhu.

Opalovací ãas je zkrácen na max. 12 min.
Je hygienické, s vnitfiním ventilátorem.

Informace o biosoláriích na www.radical.cz

NEP¤EHLÉDNùTE prosím následující!!!
BRUNTÁL, Revoluãní 7,

tel.: 606 826 209, 605 870 400
(vedle KB, pod VZP, b˘valé bistro Valá‰ek)

Solárium horizontální
24 trubic 100 W cena 3 Kã/1 min
38 trubic 100 W cena 4 Kã/1 min

Obû solární studia jsou souãástí prodejen
se znaãkov˘m obleãením, obuví a doplÀky

FREESTYLE SHOP M
R˘mafiov, Husova 3,
Bruntál, Revoluãní 7

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2, (vedle pošty 1. patro) 554 230485

Uvedené ceny jsou bez DPH. Měsíční datový limit 2 GB.
Aktivační poplatek 1 Kč platí při uzavření smlouvy na 1 rok.
Měsíční paušál 520 Kč platí pro první tři měsíce od aktivace služby,
poté bude činit 599 Kč / měsíc.

Nevztahuje se na poplatky za volání. Nabídka platí do 31. 5. 2005

Nyní s měsíčním poplatkem520Kč a aktivací za1Kč.

Internet Expres Hit je skvělý způsob, jak si začít
s vysokorychlostním internetem.

Navíc získáte 180 min volání zdarma (60 minut po dobu 3 měsíců)
Nabídka platí do 30.6.2005

Pevnou linku teď pořídíte jen za 99 Kč !

❏ ve‰keré servisní sluÏby

❏ karosáfiské práce (rovnací stolice Autoline)

❏ pneu servis

❏ mûfiení geometrie ‰piãkov˘m
zafiízením JOHN BEAN

❏ odtahová sluÏba



Výše splátky po dobu úvěru je neměnná včetně pojištění. • K uzavření úvěru není potřeba potvrzení o příjmu.

Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Money Auto: 
+ Defendlock nebo Construct v hodnotû 10.000 Kã + slevová karta na benzin Benzin Plus 

+ kreditní karta s úvûrov˘m rámcem aÏ 75.000 Kã + digitální fotoaparát Olympus 
AKCE

• Ke kaÏdému vozu pohonné hmoty v hodnotû 1000 Kã •

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Úvěr autoCREDIT od GE Money
Auto: akontace již od 0%, výhod-
né havarijní pojištění a povinné ru-

čení. Na sjednání úvěru potřebuje-
te dva platné doklady totožnosti,
bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen
původ.

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

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

Peugeot 206 1.1 XR, CZ, 1. maj.,
r. v. 2000, 77 800 km, airbag, 
imobilizér, zámek fiadící páky.
Cena: 189 000 Kã.

Renault Mégane Scenic 2.0 16V,
automat, r. v. 2001, 43 100 km, aut.
klima, 6x airbag, ABS, el. v˘bava,
centrál, CD. Cena: 289 000 Kã.

·koda Felicia combi LX 1.9 D, 
r. v. 1998, 80 tis. km, airbag, CD,
rádio, centrál, imob., posil. fiíz.,
el. zrcátka. Cena: 129 000 Kã. 

Renault Twingo 1.3, 3dvéfi., 
r. v. 1993, 115 tis. km, rádio,
Al kola, zadní stûraã. 
Cena: 78 000 Kã.

Ford Escort 1.8 D, r. v. 1995, 
111 tis. km, airbag, ABS, rádio,
centrál, imob., el. okna, posilovaã
fiízení, taÏné. Cena: 88 700 Kã.

Mazda Premacy 2.0 DIDT, r. v. 2000,
106 800 km, klima, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. v˘bava, posilovaã
fiízení. Cena: 259 000 Kã.

Peugeot 406 1.8 16V, 1. maj., 
r. v. 1996, 125 tis. km, airbag,
imob., posil. fiíz., el. okna, cent-
rál. Cena: 137 000 Kã.

NOVÁ
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NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ
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NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Audi TT Coupé 1.8, 1. majitel, 
7 740 km, aut. klima, 4x airbag, ESP,
ASR, ABS, CD, rádio, centrál, el. v˘-
bava a dal‰í. Cena: 695 000 Kã.

Renault Thalia 1.4 R, 1. maj., r. v.
2001, 103 400 km, 4x airbag,
ABS, rádio, posil. fiíz., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 178 500 Kã.

Opel Vectra 2.0 Di, r. v. 1997, 184
tis. km, 2x airbag, ABS, rádio, 
imobilizér, posil. fiíz., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 129 000 Kã.

VW Passat Combi 1.9 Tdi, kli-
ma, r. v.1998, 137 tis. km, 4x
airbag, ABS, centrál, el. okna
a zrcátka. Cena: 238 500 Kã.

Citroen Xsara 1.4i, 1. maj, 
r. v. 2001, 105 tis. km, klima, 2x 
airbag, rádio, imob., posil. fiíz., el.
okna, centrál. Cena: 219 900 Kã.

Ford Escort 1.8 16V klima, 
1. maj., r. v. 1998, 78 tis. km, 2x
airbag, ABS, CD, el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 128 000 Kã.

Renault Mégane Classic 1.6,
r. v. 1997, airbag, rádio, 
imob., posil. fiízení, el. okna,
centrál. Cena: 109 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 2.2 Hdi, 98 kW,
r. v. 2001, 115 tis. km, aut. klima, 
airbagy, ASR, ABS, pal. poã., senz.
stûr., el. v˘bava. Cena: 249 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 
1. maj., r. v. 2002, 149 tis. km, kli-
ma, 4x airbag, ABS, alarm, el. okna,
posil. fiíz., centrál. Cena: 299 000 Kã. 

· - Fabia Combi 1.9 SDi 47 kW,
r. v. 2001, 122 tis. km, imobilizér,
posil. fiíz., taÏné, airbag, rádio.
Cena: 199 500 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 44 kW, 1.
maj., r. v. 2002, 69 tis. km, airbag,
posil. fiíz., rádio, imob., zámek fia-
dící páky. Cena: 179 900 Kã.

·koda Felicia Combi GLX 1.9D, 47
kW, r. v. 1997, 2x airbag, ABS, rá-
dio, el. okna a zrcátka, posil. fiíz.,
taÏné, centrál. Cena: 119 900 Kã.

· - Felicia 1.3 GLXi 50 kW -
1. maj., r. v. 1997, 48 900
km, rádio, imobilizér a dal‰í.
Cena: 98 000 Kã.

Peugeot 306 1.9 SLD 51 kW,
r. v. 1994, 160 800 km, rádio,
centrál, posilovaã fiízení.
Cena: 104 900 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi, klima,
r. v. 2001, 109 tis. km, 8x airbag, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 279 000 Kã.

Ford Transit 2.4 TDi valník 
DOKA, 7 míst, r. v. 2002, 42 tis.
km, airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 395 000 Kã bez DPH.

Mercedes-Benz E 270 Cdi, automat, 
1. maj., r. v. 2001, 178 tis. km, klima,
6x airbag, ESP, ASR, ABS, CD, plná
v˘bava, tempomat. Cena: 589 000 Kã.

!!! A TO V·E ZDARMA !!!


