
V obfiadní síni janovického zám-
ku vyslovilo minulou sobotu své
ANO osm párÛ

N. âudovská a M. Kohoutková
z TK JES odjíÏdí do USA na taneã-
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Čtrnáctideník regionu Rýmařovska



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2005

2

Aktuálnû z mûsta

Rada mûsta
V pondûlí 13. ãervna se uskuteãnilo zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. Radní pfiijali celkem

‰estadevadesát usnesení, z nichÏ devûtatfiicet

mûlo charakter doporuãení pro jednání zastupi-

telstva mûsta. ¤ada usnesení se t˘kala pronájmu

pozemkÛ nebo jejich ãástí a nûkolik usnesení

bylo ve vûci bytov˘ch záleÏitostí.

Rada mûsta vzala na vûdomí zprávu o zaji‰tû-

nosti civilní ochrany obyvatelstva za období od

26. kvûtna 2004 do 6. ãervna 2005 a jmenovala

od 1. záfií 2005 Miloslava Horkého do funkce fie-

ditele Základní ‰koly R˘mafiov.

Myãka automobilÛ v areálu Mûstsk˘ch sluÏeb je

v souãasné dobû mimo provoz. Podnájem byl

firmû Javi Tunning, s. r. o., vypovûzen pro ne-

hrazení nájemného a spotfiebovan˘ch médií

a po‰kození technologie ãi‰tûní vody. Mûstské

sluÏby tuto provozovnu nemohou z ekonomic-

k˘ch dÛvodÛ samy provozovat. K dohodû s no-

v˘m provozovatelem bude nutn˘ souhlas vlast-

níka ke zmûnû podnájemníka. Podmínkou, kte-

rou si Mûstské sluÏby pro pfiípadného nového

provozovatele stanovily, je, Ïe uvede na své ná-

klady technologii do provozuschopného stavu.

Radní podnájem myãky automobilÛ pfiípadné-

mu zájemci v areálu Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov

na Palackého ulici v R˘mafiovû schválili.

Finanãní pfiíspûvky mûsta
Rada mûsta schválila pfiíspûvek na úãast ÏákyÀ Z· Jelínkova na taneã-

ním mistrovství svûta v Orlandu na Floridû v USA v celkové v˘‰i 

34 000 Kã. Markéta Kohoutková a Nikola âudovská budou reprezen-

tovat mûsto a âeskou republiku v disciplínû jazz dance ve dnech 21. -

22. 7. 2005 (viz ãlánek uvnitfi novin). Celkové náklady pfiitom pfiedsta-

vují více jak 125 tisíc korun, z toho témûfi 30 tisíc korun hradí rodiãe.

Radní schválili pfiíspûvek Stfiednímu odbornému uãili‰ti a Odbornému

uãili‰ti R˘mafiov na pofiádání soutûÏe âí‰nick˘ ãtyfiboj ve v˘‰i 3 000

korun. SoutûÏ se uskuteãnila ve ãtvrtek 2. ãervna na námûstí Míru (viz
ãlánek uvnitfi novin) JiKo

Rada podnikatelÛ se po ãtvrt roce se‰la na radnici
V úter˘ 14. ãervna zasedala na Mûstském úfia-

dû v R˘mafiovû Rada podnikatelÛ, která se

schází pravidelnû jednou za ãtvrt roku.

Starosta mûsta Ing. Petr Klouda informoval

pfiítomné zástupce r˘mafiovsk˘ch firem o aktu-

álních záleÏitostech t˘kajících se mûsta

R˘mafiova. ·lo pfiedev‰ím o plánované inves-

tice mûsta, opravy komunikací provádûné

Moravskoslezsk˘m krajem, informace o v˘vo-

ji leto‰ního rozpoãtu mûsta, o zdravotnictví

a dal‰í.

Starosta mûsta detailnû seznámil pfiítomné

podnikatele s investicemi, na které mûsto po-

dává Ïádosti o dotace, a s aktuálním stavem

vyfiizování tûchto Ïádostí. Mûsto obdrÏelo do-

taci na v˘stavbu ‰ikmé stfiechy na Základní

‰kole 1. máje a dále na kompletní rekonstruk-

ci ·kolní ulice v Janovicích. Na obû akce pro-

bíhají v souladu se zákonem o za-

dávání zakázek v˘bûrová fiízení

na dodavatele. Naproti tomu je‰tû

není definitivnû rozhodnuto o do-

tacích na v˘stavbu Domu s peão-

vatelskou sluÏbou, pÛdních vesta-

veb a obytného domu, kter˘ na-

hradí vyhofielou ubytovnu na tfiídû

HrdinÛ 56. Ministerstvo pro míst-

ní rozvoj disponuje letos men‰ím

objemem financí a nebude prav-

dûpodobnû schopno uspokojit

v‰echny Ïádosti. Podnikatelé byli

dále informováni o dotaci z pro-

gramu Leader + na neinvestiãní

projekty v regionu.

Ve vûci oprav komunikací druhé a tfietí tfiídy ve

vlastnictví Moravskoslezského kraje sdûlil sta-

rosta podstatnou zprávu o tom, Ïe v srpnu ne-

bo záfií leto‰ního roku pravdûpodobnû zapoãne

rekonstrukce komunikace 449/II, a to opravou

povrchu silnice od R˘mafiova po Ondfiejov,

a ze strany Olomouckého kraje zaãne v˘stav-

ba nov˘ch mostÛ pfies fiíãku Huntavu a Oslavu

ve Val‰ovském Dole. Komunikace bude od

dubna pfií‰tího roku pro ve‰kerou dopravu na

pÛl roku uzavfiena. Náhradní trasy povedou

pfies Stránské, Sovinec a Paseku a na druhé

stranû pfies Horní Mûsto, Tvrdkov a Rudu do

Dlouhé Louãky. Oprava komunikace 449/II

bude definitivnû ukonãena aÏ v r. 2007. Nadále

zÛstává nevyjasnûna situace u podjezdu

v âervence, protoÏe zastupitelstvo této obce

nesvolilo k provedení obchvatu. Autodoprav-

cÛm tak stále nebude umoÏnûn nejv˘hodnûj‰í

pfiístup k dálniãní síti.

Starosta podnikatelÛm obsáhle vysvûtlil stav

v nemocnici z pozice mûsta a seznámil je se

souãasn˘m stavem moÏností vyuÏití prÛmy-

slové zóny. (Informace o prÛmyslové zónû
i o nemocnici v následujících ãláncích). JiKo

R˘mafiovská prÛmyslová zóna na‰la svého vlastníka
Po nûkolika marn˘ch pokusech

obsadit r˘mafiovskou prÛmyslo-

vou zónu investorem zaãíná sví-

tat nadûje, Ïe mûsto nevynaloÏilo

investice na její vybudování zby-

teãnû.

O celou prÛmyslovou zónu, v roz-

sahu 6,4 ha, projevila zájem firma

Katr, a. s., Stará Ves, která má 

v úmyslu vybudovat na „zelené

louce“ dfievozpracující kombinát

a propojit jej se stávajícím skla-

dem dfieva ve spodní ãásti prÛmy-

slové zóny. Strategick˘m úkolem

firmy Katr je podle pfiedsedy pfied-

stavenstva Ing. Pfiíkaského dyna-

mick˘ rozvoj a prudké zv˘‰ení

produktivity práce a tím i roz‰ífie-

ní sortimentu zpracovávan˘ch

vstupních surovin.

„SnaÏíme se plnit dlouhodob˘ zá-
mûr firmy, to znamená, Ïe se chce-
me vûnovat surovinû, která zde
roste a která je zároveÀ obnovitel-
n˘m zdrojem a má záruku dlouho-
dobého trvání. Provozovna ve
Staré Vsi má omezenou prostoro-
vou kapacitu a nesk˘tá moÏnost
dal‰ího rozvoje, proto jsme se roz-
hodli pro prÛmyslovou zónu,“ ob-

jasnil dÛleÏit˘ a z hlediska mûsta

potfiebn˘ krok Franti‰ek Pfiíkask˘.

Plocha prÛmyslové zóny je mini-

málním prostorem, kter˘ firma

potfiebuje k vybudování moderní,

poãítaãem fiízené pilnice, a dal‰í

pozemky nutné pro navy‰ování

kapacity se budou hledat u pfiidru-

Ïen˘ch provozÛ. Pilnice by mûla

zpracovávat aÏ 150 tisíc metrÛ

krychlov˘ch kulatiny a vlákniny

za rok. Kolem této hlavní zpraco-

vatelské technologie by mûly vy-

rÛst dal‰í provozy - kotelna na

spalování biomasy (kÛra, piliny),

su‰árny, v˘robna pelet pro vytápû-

ní a dal‰í.

„Na‰ím zámûrem je vybudovat
univerzální dfievozpracující kom-
binát, kter˘ bude vyrábût klasické
fiezivo, ale pfiedev‰ím speciální fie-
zivo urãené na krovy o délce od
2 do 12 metrÛ,“ doplnil Ing. Pfií-

kask˘.

Na nové pile by mûlo b˘t zamûst-

náno celkem 60 pracovníkÛ s tím,

Ïe vût‰ina z nich by pfie‰la ze Staré

Vsi. Dal‰í pracovní místa budou

podle Franti‰ka Pfiíkaského vytvo-

fiena postupnû s budováním dal-

‰ích provozÛ a zpracovatelsk˘ch

technologií.

„Pfiedev‰ím jde o to, aby se suro-
vina, která tady roste, neposílala
nûkam dál na zpracování. A pokud
bychom neuãinili inovaãní techno-
logické kroky, mohlo by se stát, Ïe
bychom nestaãili s dechem konku-
renãním firmám,“ dodal pfiedseda

pfiedstavenstva.

Vedení firmy Katr, a. s., podalo Ïá-

dost o zakoupení pozemku prÛ-

myslové zóny a v pfiípadû schvá-

lení zastupitelstvem mûsta chce 

okamÏitû pfiistoupit k projektové

pfiípravû, na jafie pfií‰tího roku by

se mûla jiÏ realizovat v˘stavba

provozní budovy a v závûru roku

by firma chtûla zahájit zku‰ební

provoz. JiKo
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Odbory MûÚ informují

Odbor Ïivnostensk˘ úfiad

Îivnostníci musí vydávat doklady o zaplacení
Dne 1. 7. 2005 nabude úãin-

nosti zákon ã. 215/2005 Sb.,

o registraãních pokladnách

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ

(dále jen zákon o registraã-

ních pokladnách). Ve Sbírce

zákonÛ byl zvefiejnûn 3. 6.

2005.

Tento zákon stanoví zpÛsob evi-

dence plateb vedené fyzick˘mi

a právnick˘mi osobami pfii pro-

vozování maloobchodu nebo

hostinské ãinnosti na základû

Ïivnostenského oprávnûní a u-

pravuje dal‰í povinnosti souvi-

sející s evidencí plateb, a to pro

úãely správného a úplného zji‰-

tûní a stanovení daÀov˘ch po-

vinností pfii v˘konu správy da-

ní.

Registraãní pokladny, maloobchody a pohostinství
Podle novely zákona o Ïivnosten-

ském podnikání musí od 1. ãer-

vence v‰ichni podnikatelé, ktefií

podnikají na základû Ïivnosten-

ského oprávnûní, vydat zákazní-

kovi doklad o prodeji zboÏí nebo

poskytnuté sluÏbû, pokud pfiesa-

huje platba 50 Kã. Zákon o Ïivno-

stenském podnikání nerozli‰uje,

zda se jedná o doklad z elektronic-

ké pokladny ãi vypsan˘ ruãnû.

Zákon o registraãních pokladnách

povinnost vydávat doklady o za-

placení upfiesÀuje. Od 1. ãervence

kaÏd˘ daÀov˘ subjekt, kter˘ pro-

vozuje maloobchodní nebo hos-

tinskou ãinnost na základû Ïivno-

stenského oprávnûní a kter˘ pou-

Ïívá jakoukoli elektronickou po-

kladnu, která tiskne pokladní blok,

má povinnost oznámit v kaÏdém

pokladním místû svoji identifikaci

a umístit upozornûní o tom, Ïe je

povinen za provedenou platbu vy-

stavit a pfiedat zákazníkovi potvr-

zení o platbû za prodej zboÏí nebo

poskytnutí hostinské ãinnosti, pfie-

sáhne-li platba 50 Kã.

Povinn˘ subjekt, kter˘ provozuje

svou ãinnost ve stánku, napfi.

s prodejem denního tisku nebo

s obãerstvením, vymezen˘m zvlá-

‰tním právním pfiedpisem upra-

vujícím spotfiební danû, v jedno-

duchém objektu, u pultu, stolku

nebo jiného obdobného zafiízení,

které je urãeno pro prodej zboÏí

nebo poskytování hostinské ãin-

nosti, mÛÏe zaznamenávat platby

na pfienosné pokladnû.

V pokladním místû musí b˘t vidi-

telnû:

a) oznámeno jméno, pfiíjmení, ob-

chodní firma nebo jin˘ název po-

vinného subjektu, s uvedením ad-

resy jeho bydli‰tû

nebo sídla, jeho da-

Àové identifikaãní

ãíslo a daÀov˘ kód

pokladny;

b) umístûn text to-

hoto znûní v mini-

málním formátu

A5:

„Zákon o regist-
raãních poklad-
nách ukládá prodá-
vajícímu povinnost
pfiedat o provedené
platbû pokladní
blok vystaven˘ po-
kladnou tohoto po-
kladního místa ne-

bo oãíslovan˘ paragon, popfi. po-
kladní blok vystaven˘ záloÏní po-
kladnou v pfiípadû její poruchy.“

Je‰tû elektronickou pokladnu nepouÏíváte?
Prodávající, kter˘ provozuje

maloobchodní ãi hostinskou

ãinnost a kter˘ dosud nepouÏí-

vá jakoukoliv elektronickou

pokladu, nemusí tuto pokladnu

pofiizovat k 1. 7. 2005. TaktéÏ

nemusí mít v prodejním místû

umístûno oznámení o povin-

nosti vydat doklad o platbû.

Tyto a dal‰í povinnosti vypl˘-

vající ze zákona o registraãních

pokladnách v‰ak musí splnit

nejpozdûji do 1. 1. 2007. Do-

klad o prodeji zboÏí ãi sluÏeb

nad 50 Kã ov‰em prodávající

vydat musí, a to v souladu s no-

velou zákona o Ïivnostenském

podnikání, byÈ by to byl para-

gon vypsan˘ ruãnû.

Potvrzení o platbû musí samo-

zfiejmû obsahovat zákonem

pfiedepsané náleÏitosti.

Za Ïivnostensk˘ úfiad
J. PoÏárová

Prohlá‰ení spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.
Bûhem posledních dnÛ se obje-

vila celá fiada silnû zkreslen˘ch,

nepravdiv˘ch a lÏiv˘ch informa-

cí, jejichÏ jedin˘m úãelem je vy-

volat nejistotu mezi odbûrateli

pitné vody na Bruntálsku. Z uve-

deného dÛvodu jsme pfiinuceni

uvést tyto dezinformace na pra-

vou míru a deklarovat pfiiprave-

nost spoleãnosti VaK Bruntál, 

a. s., provozovat vefiejné vodo-

vodní sítû na Bruntálsku.

V první fiadû je potfieba uvést, Ïe

Ïádné mûsto nebo obec s v˘jim-

kou Leskovce nad Moravicí ne-

vypovûdûly spoleãnosti BRVOS

Bruntál, s. r. o., dohodu o jednot-

né cenû. Naopak snahu udrÏet jed-

notnou cenu deklarovaly v‰echny

dotãené obce novou Dohodou

o jednotné cenû, která byla uza-

vfiena dne 19. 4. 2005; kopie do-

hody byla pfiedána spoleãnosti

BRVOS. Návrh, aby od 1. 7. 2005

byla kalkulována cena vody v jed-

notliv˘ch obcích rozdílnû, pochá-

zí v˘hradnû z dílny Ing. Cupáka.

S tímto postupem v‰ak nesouhlasí

prakticky Ïádné mûsto nebo obec

ani spoleãníci provozní spoleã-

nosti BRVOS Bruntál, s. r. o.

Snahou obcí je udrÏet jednotnou

cenu vodného i do budoucna.

Nekorektnost postupu spoleãnosti

BRVOS Bruntál, s. r. o., dokládá

i skuteãnost, Ïe sv˘m vlastním

rozhodnutím vypovûdûla smlou-

vu, na základû které provozovala

vodovody v Bruntále, R˘mafiovû

a Razové.

Nedostatky v provozování svû-

fieného majetku doloÏené tech-

nick˘m auditem, nemoÏnost se

podílet na rozhodování o v˘‰i

ceny vody a snaha vydírat pro-

stfiednictvím ceny vody volené

zástupce mûst a obcí byly dÛvo-

dy, které pfiivedly zástupce tûch-

to obcí k pfiesvûdãení, Ïe je ne-

zbytnû nutné urychlenû zmûnit

provozovatele vodovodÛ. Tuto

skuteãnost v‰ak není schopen

Ing. Cupák akceptovat a snaÏí se

ostatním vnutit svÛj návrh fie‰e-

ní, kter˘ je pro nûj osobnû nejv˘-

hodnûj‰í. Ing. Cupák si v‰ak ne-

uvûdomuje, Ïe není vlastníkem

vodovodÛ, a Ïe mu tedy ani ne-

pfiíslu‰í právo rozhodovat o tom,

jak˘m zpÛsobem bude v bu-

doucnu zaji‰Èována tato ãinnost.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe sníÏení ce-

ny vody se dá dosáhnout pou-

h˘m efektivnûj‰ím hospodafie-

ním provozní spoleãnosti, a ne-

necháme si Ing. Cupákem vnutit

nového provozovatele bez toho,

aby probûhlo fiádné v˘bûrové fií-

zení. O tom, jak neekonomicky

jsou spoleãností BRVOS

Bruntál, s. r. o., vyuÏívány fi-

nanãní prostfiedky, pfiedev‰ím pfii

realizaci investiãních akcí, jiÏ

máme dÛkazy a jsme rozhodnuti

je vyuÏít a podat na odpovûdné

osoby trestní oznámení.

Za úãelem informovanosti ob-
ãanÛ uvádíme, Ïe od 1. 7. 2005
bude dodávku vody v obcích
Bruntál, R˘mafiov a Razová
zaji‰Èovat spoleãnost VaK
Bruntál, a. s. Tato spoleãnost
uzavfie se v‰emi odbûrateli no-
vou smlouvu o dodávce vody
tak, aby Ïádn˘m zpÛsobem ne-
bylo naru‰eno plynulé zásobo-
vání pitnou vodovou. BliÏ‰í in-

formace o zpÛsobu zaji‰tûní do-

dávky vody od 1. 7. 2005 ochot-

nû podá pracovnice VaKu

Bruntál, a. s., sleãna Srubjanová

na tel. ã. 554 710 298.

Ing. Jaroslav JOUZA

fieditel spoleãnosti

VaK Bruntál, a. s. 

Ing. ·tûpán KOVÁ¤

pfiedseda pfiedstavenstva

spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.
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Vítejte, noví R˘mafiované!
V sobotu 11. ãervna odpoledne

i sluníãko zvûdavû vykouklo

z mrakÛ, aby vidûlo, jak se k sálu

základní umûlecké ‰koly sjíÏdí

spousta koãárkÛ obklopená slav-

nostnû obleãen˘mi lidmi - mamin-

kami, tatínky, babiãkami, dûdeã-

ky, tetami, str˘ãky, sourozenci.

A bylo se na co dívat a co obdi-

vovat. V kaÏdém tom koãárku

bylo malé sluníãko. Dûti, které

mûstsk˘ úfiad pozval ke spole-

ãenskému aktu - vítání dûtí do

Ïivota a jejich slavnostnímu zá-

pisu do pamûtní knihy mûsta.

Tfiicet nov˘ch obãánkÛ, pûk-

n˘ch, zdrav˘ch, Ïivotaschop-

n˘ch nov˘ch lidsk˘ch bytostí.

V náruãí maminek sledovali, co

se dûje, mnozí zívali, popotaho-

vali a dokonce komentovali po

svém projev, kter˘ pfiednesla pa-

ní BoÏena Filipová. Pfiítomné

pozdravil a poblahopfiál jim také

starosta mûsta Petr Klouda.

Nejstar‰í pozvanou dívenkou by-

la Maru‰ka Janóvá, nejmlad‰í

Michaelka Gromusová, která se

narodila 10. kvûtna. Pfievládali

ov‰em chlapeãci, ze tfiiceti jich

bylo 17. A rodiãe sv˘m mal˘m

dali vûru hezká jména: Tobiá‰ek,

Mikulá‰ek, ·tûpánek, Martínek,

Kry‰tof, Dominik, Mirek. Nûkte-

fií se ale vrátili ke krásn˘m sta-

r˘m jménÛm, a tak jsme ve mûs-

tû posílili o Honzíka, Jozífka,

Karlíka, Staníãka, Tomá‰ka ãi

Jirku. A jména ostatních díve-

nek? Natálka, Eli‰ka, Terezka,

Karolínka, Ema Ellen a Viktorka.

Statistika matriky Mûstského úfia-

du v R˘mafiovû uvádí, Ïe se od 

1. ledna (k 15. ãervnu) 2005 v na-

‰em mûstû narodilo celkem 

46 dûtí, z toho bylo 19 dûvãat

a 27 chlapcÛ. Ve stejném období

loÀského roku spatfiilo svûtlo svû-

ta 41 dûtí, z nichÏ bylo shodnû 

19 dûvãat a chlapcÛ o pût ménû - 22.

Bylo to milé a hezké odpoledne,

máme z na‰ich spoluobãánkÛ ra-

dost a pfiejeme jim hodnû zdraví

a dny plné sluníãka. AÈ rostou ke

spokojenosti a radosti v‰ech

blízk˘ch! Si a JiKo

Janovick˘ zámek oÏil svatebními obfiady
Uzavfiení manÏelství je bezpo-

chyby dÛleÏit˘m mezníkem v Ïi-

votû ãlovûka. Svatba je obvykle

jedním z prvních krokÛ, o kte-

r˘ch si rozhodl úplnû sám a na

vlastní zodpovûdnost. Sám si na-

‰el partnera, sám se s ním dlouho

vzájemnû poznával a sám se také

rozhodoval, zda tento ãlovûk zÛ-

stane jeho partnerem na cel˘ Ïi-

vot. Tedy Ïe se oÏení nebo vdá.

·estnáctkrát sly‰ely starobylé re-

nesanãní zdi Janovického zámku

rozechvûlé ANO. Skuteãnû,

v sobotu 18. ãervna se konalo

v Janovickém zámku osm sva-

tebních obfiadÛ! Tak tomu uÏ

dlouho nebylo, o to víc se mÛÏe-

me radovat. Mladí novomanÏelé

odcházeli z obfiadní sínû svoji

pfied lidmi i pfied zákonem.

Z tváfií jim vyzafiovala nadûje

nové budoucnosti a neskonalého

‰tûstí.

V bibli stojí psáno: „Není dobré,
aby byl ãlovûk sám.“ Ve dvou se

lépe pfiekonávají tûÏkosti v‰ední-

ho dne, radost se násobí a bolest

dûlí. Od poãátku leto‰ního roku

do 19. ãervna bylo na zámku

v Janovicích oddáno sedmadva-

cet manÏelsk˘ch párÛ a to je na

tak malé mûsto, jak˘m je

R˘mafiov, urãitû poÏehnanû. Ve

srovnání se stejn˘m obdobím

loÀského roku je to dokonce

o ãtrnáct svateb více - a to je

moc dobfie.

AÈ si udrÏí v‰ichni na‰i novo-

manÏelé svÛj klíã ke ‰tûstí v poc-

tiv˘ch rukou a upfiímn˘ch srd-

cích. JiKo a Si

Z okolních obcí

Dûlá se pro sniÏování nezamûstnanosti v‰e?
V úter˘ 14. ãervna se v Moravskoslezském

Koãovû konalo setkání odborníkÛ na téma:

„Dûlá se v‰e pro sniÏování nezamûstnanosti?“

Zástupci úfiadÛ práce, ‰kol, soukrom˘ch i ne-

ziskov˘ch organizací zde hovofiili o moÏnos-

tech, které se v souãasné dobû vyuÏívají pfii sni-

Ïování nezamûstnanosti. Jedním z moÏn˘ch fie-

‰ení je i ‰ir‰í vyuÏívání poradensk˘ch nástrojÛ,

coÏ byl i dÛleÏit˘ námût pro diskusní setkání.

Konference se mimo jiné zúãastnili fieditel

Úfiadu práce v Bruntále Mgr. Milan Horna, fie-

ditelé ÚP v Opavû a Krnovû, starostka Vrbna

pod Pradûdem Ing. Helena Kudelová, starosta

Horního Bene‰ova Josef Klech nebo zástupce

Vysoké ‰koly podnikání Ing. Franti‰ek Prá‰ek

ãi Ing. Jaroslav Balcárek z Okresní hospodáfi-

ské komory Bruntál.

Odborníci z firmy Trexima pfiedstavili na dis-

kusním setkání konkrétní poradensk˘ nástroj,

internetovou aplikaci Jobtip, kterou si zájemci

mohli vyzkou‰et pfiímo na místû. Jobtip umoÏ-

Àuje kaÏdému uÏivateli popsat své pracovní

pfiedpoklady, vytvofiit si vlastní profil a ten po-

té porovnat s poÏadavky na jednotlivé pracov-

ní pozice. O konkrétních pfiínosech aplikace

Jobtip a v‰eobecnû o práci s poradensk˘mi

systémy a pfiístupy pohovofiil fieditel Úfiadu prá-

ce v Bruntále Mgr. Milan Horna.

Bohaté zastoupení mûli na setkání odborníci

ze ‰kolství. Za v‰echny jmenujme SZdr·

Krnov, SO·, SOU Horní Bene‰ov, SO·

DaCR Krnov, SOU a OU R˘mafiov, SOU

Bruntál, SOU a OU Bruntál. Diskuse se roz-

vífiila zejména ohlednû zpÛsobu, jak preven-

tivnû apelovat na Ïáky a rodiãe, aby si vybíra-

li obory, v rámci kter˘ch na trhu práce oprav-

du naleznou uplatnûní. Ve v˘sledku se v‰ich-

ni zúãastnûní shodli na tom, Ïe by bylo potfie-

ba na v‰ech ‰kolách umístit odborné poradce,

ktefií by byli ÏákÛm k dispozici. Poradci by

pomocí aplikace Jobtip ãi jiného nástroje

mohli snáze a efektivnûji radit studentÛm, ve

kterém oboru vzhledem ke sv˘m osobním

moÏnostem a schopnostem naleznou odpoví-

dající uplatnûní.

Aplikace Jobtip je volnû pfiístupná na interne-

tov˘ch stránkách . Nezamûstnaní mohou vyu-

Ïít poãítaãe na úfiadech práce v tzv. samoob-

sluÏn˘ch zónách. Jobtip tvofií spolu s dal‰ími

tfiemi produkty - Kartotékou typov˘ch pozic

(KTP), Databází akcí dal‰ího profesního vzdû-

lávání (DAT CZ) a Katalogem pracovních míst

(KPM) - ucelen˘ poradensk˘ nástroj s názvem

Integrovan˘ systém typov˘ch pozic (ISTP).

Jobtip vznikal pod gescí Správy sluÏeb zamûst-

nanosti Ministerstva práce a sociálních vûcí

âR, s pracovníky jednotliv˘ch úfiadÛ práce

a dal‰ími odborn˘mi institucemi. Podrobné in-

formace naleznete na webov˘ch stránkách

www.job-tip.cz. Pavla Brodzáková
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·kolství

Matefiská ‰kola slavila Den rodiny
„Je nám dobfie v té na‰í ‰koliãce
a co v‰echno tu dûláme, je‰tû
kdyby to tak vidûli máma s tá-
tou,“ fiekly si dûti a paní uãitelky

v Matefiské ‰kole na Revoluãní

ulici ã. 24. „Udûláme si na ‰kol-
ní zahradû velk˘ Den rodiny.
Oslavíme tím svátek maminek,
tatínkÛ i dûtí.“ Velk˘ den byl sta-

noven na pátek 27. kvûtna. Je‰tû

dlouho pfied plánovanou akcí do-

staly rodiny za úkol vymyslet si

nûjaké spoleãné oznaãení. I za-

mûstnanci ‰koly se oblékli do

stejn˘ch k‰iltovek a triãek se slu-

níãky.

Na pfiípravách této velké akce se

podíleli v‰ichni. Zamûstnanci

‰koly pfiipravili soutûÏe, hry a zá-

bavu na celkem osmi stanovi‰-

tích. Na dvou stanovi‰tích byly

v˘tvarné dílny. V jedné si mohly

dûti s pomocí tatínka vyrobit fou-

kadlo a ve druhé dílnû zase po-

máhaly maminkám pfii v˘robû

závûsné dekorace z pfiírodnin.

Ov‰em pomoc rodiãÛ byla po-

tfiebná i pfii plnûní ostatních úko-

lÛ. Zkrátka soutûÏila, sportovala

a hrála si celá rodina. Celkem se

této bezva akce zúãastnila více

jak stovka dûtí a rodiãÛ.

Aby byla akci dodána náleÏitá

dÛstojnost, vymyslely si dûti spo-

leãnû s uãitelkami vlajku pro

Den rodiny. Na vlajku si v‰echny
dûti i zamûstnanci M· otiskli

svou ruku, protoÏe i my v matefi-

ské ‰kole jsme jako jedna velká

rodina.

Zahájení akce bylo radostné

a veselé, uãitelky s dûtmi nacvi-

ãily taneãní kruhovou hru

„Houpej, dál“. Tuto hru jsme

spoleãnû s dûtmi nauãili také ro-

diãe a zahájili s ní Den rodiny. Po

taneãní hfie dostaly dûti velké pa-

pírové medaile, na které jim ve-

doucí stanovi‰È za splnûn˘ úkol

nakreslili obrázek. S takto ozdo-

benou medailí si mohla jít celá

rodina na poslední stanovi‰tû do

zahradního domeãku pro odmû-

nu v podobû hraãky, sladkosti

a hlavnû pro zaslouÏen˘ diplom

s nápisem „Prima rodina“.

Nakonec se v‰ichni obãerstvili

pitím, opeãen˘m párkem a zá-

kusky, které napekly nûkteré ma-

minky.

Po pfiíjemnû stráveném odpoled-

ni se dûti s rodiãi sesedli do kru-

hu na laviãky a zpívalo se pfii ky-

tafie. Rozcházeli jsme se v‰ichni

pfiíjemnû unaveni, ale hlavnû

spokojeni z vydafiené akce. A i na

tak malé zahradû, jakou máme,

byl ten houf zúãastnûn˘ch dûtí,

rodiãÛ, sourozencÛ a prarodiãÛ

pro nás tou nejvût‰í odmûnou. 

BoÏena Jaro‰ová,
fieditelka M·, a kolektiv

Velk˘ sen se stal skuteãností
Dostat se tak na mistrovství

Evropy, anebo dokonce na mist-

rovství svûta, to by bylo nûco ...!

O tom sní snad kaÏd˘ sportovec

nebo taneãník, ale zpravidla to

b˘vá jen sen. A pfiesnû tak jsem

si pfiipadala, kdyÏ mi zaãátkem

dubna zavolala soutûÏní fieditel-

ka paní Ilona ·ulcová. Jako ve

snu. Nechtûla jsem vûfiit. Ne jed-

na, ale hned dvû na‰e skladby

byly vybrány do uÏ‰í nominace

na mistrovství svûta!

âas bûÏí a 19. dubna pfiichází

potvrzení o reprezentaci. Nikola

âudovská v disciplínû Modern

dance solo female adults s chore-

ografií „Taneãnice“ a Markéta

Kohoutková v disciplínû Jazz

dance solo female juniors s cho-

reografií „No a co!“. Budou re-

prezentovat âeskou republiku na

Mistrovství svûta a Svûtovém

poháru v Orlandu, na Floridû ve

Spojen˘ch státech americk˘ch

v termínu 21. - 22. 7. 2005!

Neuvûfiitelné, fantastické, úÏas-

né!

Peníze, peníze, peníze, to bude

nejvût‰í kámen úrazu. Ale já

vím, Ïe je to Ïivotní ‰ance obou

dûvãat, a tak jdu do toho.

Nebudu popisovat v‰echny trab-

le, které jsme mûli s letenkami,

ubytováním aj. DÛleÏité je, Ïe se

podafiilo v‰e zajistit tak, aby-

chom mohli odletût. Nic nepone-

chávám náhodû a posílám je‰tû

obû skladby k posouzení umû-

lecké komisi, ve které zasedají

na‰e taneãní ‰piãky. Rozhodnutí

zní: „Nic nemûnit, choreografie

jsou velmi zdafiilé!“ Tak to jsem

opravdu neãekala. Stále je‰tû

pracujeme na vylep‰ování tech-

niky a jednotliv˘ch prvkÛ.

ProtoÏe dûvãata nejsou plnoletá,

odlétám s nimi jako doprovod

18. ãervence.

Milí ãtenáfii, dovolte mi, abych

tímto podûkovala v‰em sponzo-

rÛm, ktefií nás podpofiili a umoÏ-

nili nám tento sen realizovat.

VáÏení podnikatelé, milí lidiãko-

vé, velice si váÏím va‰í pomoci,

za kterou jménem sv˘m i jmé-

nem obou dûvãat dûkuji. Moc rá-

da budu v‰echny tyto patrony

jmenovat:

MùSTO R¯MA¤OV, RD R¯-

MA¤OV - Ing. POHLOUDEK,

KATR, a. s., STARÁ VES,

KLEMPÍ¤STVÍ PIPA, NÁBY-

TEK POLÁCH, 5. STAVEBNÍ -

Ing. VEP¤EK, FRANTI·EK

STOKLASA, HORYMAS, s. r.

o., ALMON - p. DAGMAR

MONINCOVÁ, Z· JELÍNKO-

VA, GYMNÁZIUM R¯MA-

¤OV, IZOLPA R¯MA¤OV,

NADùNKA BEDNÁ¤OVÁ,

ANTONÍN KOHOUTEK, LA-

MONT, s. r. o.

Zcela jistû a ráda vás budu po

pfiíjezdu z této soutûÏe o v‰em

informovat. Alena Tome‰ková
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TK Jes úspû‰n˘ na mistrovství âeské republiky!
Dovolte mi, abych se s vámi pro-

stfiednictvím tohoto ãlánku podû-

lila o své pocity, záÏitky i radost.

Zaãnu u juniorské kategorie. Do

soutûÏe postoupily na‰e taneãni-

ce z 2. místa v rámci regionu se-

verní a stfiední Moravy.

Republikové mistrovství se ko-

nalo 29. kvûtna v krásném taneã-

ním sále v âeské Lípû. V‰echny

mistrovské soutûÏe b˘vají obsa-

zeny kvalitními soubory, takÏe

uÏ jen postup mezi nû znamenal

velk˘ úspûch. Taneãní klub Jes,

kter˘ pracuje pfii Z· Jelínkova, nás

reprezentoval v kategorii parketo-

v˘ch kompozic se skladbou „Ta-

neãní zpovûì“. Pfies úmorná ve-

dra, která panovala v sále (30 °C)

i venku (36 °C), dûvãata zatanãi-

la v˘bornû a umístila se na krás-

ném 7. místû! Osobnû se domní-

vám, Ïe 7. místo na mistrovství

âR je úÏasné, kdyÏ si uvûdomí-

me, jaké mnoÏství kvalitních

souborÛ s námi soutûÏilo. Moc

vám za to, dûvãátka, dûkuji. Pro

mû to byla krásnû zatanãená

skladba. Není v‰em dnÛm a sou-

tûÏím konec, to byl teprve zaãá-

tek.

O dva t˘dny pozdûji odjeli na‰i

nejmen‰í na mistrovství âR do

Ústí nad Labem. SoutûÏ probíha-

la v pátek a sobotu 10. - 11. ãerv-

na v hale chemiãky. Nebudu zde

popisovat, v jakém prostfiedí se

tancovalo, hodnotila bych to jako

veliké mínus celého taneãního

svazu, kter˘ soutûÏ pofiádal.

Vrátím se k soutûÏi samotné. Dûti

z TK Jes se na tuto soutûÏ probo-

jovaly z mistrovství Moravy 

(2. místo). V taneãní kategorii 

umûleck˘ch disciplín bylo pfiihlá-

‰eno 10 skladeb. Po semifinálo-

vém kole jich ‰est postupovalo do

kola finálového. I my jsme mezi

nû patfiili. Finále dûti zatanãily bez

chybiãky a ãekalo se na hodnoce-

ní poroty. Opravdu fantastick˘

pocit nastal, kdyÏ porota zvedla

známky a já jsem zjistila, Ïe jsme

na 2. - 3. místû! O dva bodíky nás

nakonec pfiedbûhl soubor z Ústí

nad Labem, ale pfiesto jsme získa-

li titul 2. vicemistra âR, tzn. 

3. místo - hurá! Slzy ‰tûstí, rados-

ti, úlevy a nádhern˘ pocit pfii pfie-

dávání medailí. Byla to jejich

první velká soutûÏ a hned takov˘

úspûch! Je to super, jste v˘borní.

Dûkuji také v‰em rodiãÛm za je-

jich péãi a hlavnû na‰im sponzo-

rÛm za finanãní pomoc. A dûtem

pfieji krásné vysvûdãení - u mû

máte úplnû v‰ichni obrovskou

jedniãku - je‰tû krásnûj‰í prázd-

niny, naãerpejte síly na dal‰í ta-

neãní rok, na kter˘ se s vámi jiÏ

teì moc a moc tû‰ím.

Závûrem bych chtûla fiíct v‰em

taneãníkÛm, Ïe není dÛleÏité,

jestli jste první nebo pátí, dÛleÏi-

té je, Ïe vás tanec baví, naplÀuje

pocitem radosti a ‰tûstí a hlavnû

Ïe ho dûláte sami pro sebe. 

Alena Tome‰ková

Budoucí ãí‰níci a servírky rozná‰eli pivo na pû‰í zónû
Co se to stalo? Proã po námûstí

pobíhají ãí‰níci s polévkou na

podnosech? Nebo se snad

v R˘mafiovû natáãí pokraãování

filmu Vrchní, prchni!? V‰echny

tyto otázky nejspí‰ mohly trápit

náhodné kolemjdoucí, ktefií pro-

cházeli ve ãtvrtek 2. ãervna po 

obûdû pû‰í zónou mezi lékárnou

a bufetem.

Stfiední odborné uãili‰tû a Odbor-

né uãili‰tû R˘mafiov organizova-

lo pro studenty prvních a dru-

h˘ch roãníkÛ „âí‰nick˘ ãtyfiboj“

- soutûÏ tak trochu pro pobavení

na závûr ‰kolního roku, tak tro-

chu pro popularizaci oboru

Kuchafi-ãí‰ník a ‰koly a tak tro-

chu mínûnou váÏnû. Vítûzové to-

tiÏ postoupili do kola pofiádaného

Asociací ãí‰níkÛ âR, sekcí Mo-

rava a Slezsko.

Do soutûÏe se pfiihlásilo celkem

16 dvouãlenn˘ch soutûÏních

druÏstev, ale odvahu skuteãnû se

pustit do boje nakonec na‰lo jen

12 z nich, tedy 24 studentÛ,

do soutûÏe jednotlivcÛ se pfiihlá-

silo 25 zájemcÛ. V prvním sou-

tûÏním bloku ãtyfiboje nazvaném

„Skoã pro pivo“ natoãili budoucí

ãí‰níci dvû sklenice, na tácku je

bezpeãnû a elegantnû pfienesli po

urãené trase a pfiedvedli odborné

porotû, která hodnotila správnost

míry, kvalitu pûny i celkov˘ 

umûleck˘ dojem. Je‰tû neÏ staãi-

la pivu spadnout pûna, pokraão-

valo dál do diváck˘ch fiad - zá-

jemcÛ se ve sluneãném, témûfi

letním odpoledni na‰lo dost.

Následovalo odmûfiování drinkÛ,

kde se nejvût‰í dÛraz kladl na

pfiesnou míru, a poté úklid stolu -

na plastovém stole stálo pût pÛl-

litrov˘ch plastov˘ch lahví, které

museli soutûÏící uklidit do od-

padkového ko‰e pfiipraveného ve

vzdálenosti pût metrÛ. ProtoÏe

vût‰ina soutûÏících se chopila

moÏnosti láhve do ko‰e prostû

naházet, zb˘vá jen doufat, Ïe tu-

to metodu nebudou pfii úklidu

stolÛ pouÏívat i ve svém budou-

cím zamûstnání.

Závûreãná disciplína „Naservíruj

polévku“ spoãívala v tom, Ïe

soutûÏící musel vzít tácek se dvû-

ma „polévkami“ (ve skuteãnosti

‰lo o ãistou vodu), které pilní ku-

chafii znovu a znovu pfiipravova-

li, prokliãkovat s nimi po r˘ma-

fiovském námûstí vyt˘ãenou tra-

sou a bez úhony a pfiesnû podle 

etikety je naservírovat hostÛm

u stolu do talífie. Hodnotila se

rychlost i kvalita servisu, a proto-

Ïe mnozí soutûÏící kladli dÛraz

pfiedev‰ím na rychlost, mnohá

polévka se ocitla na pû‰í zónû

a v polévkovém ‰álku toho k na-

lévání do talífiÛ mnoho nezbylo.

Jiní soutûÏící se soustfiedili hlav-

nû na kvalitu práce, a zatímco

míchali v ‰álku imaginární nudle,

masíãko a zeleninu, utíkaly jim

cenné vtefiiny.

Odborná porota v ãele s fieditel-

kou soutûÏe paní Janou Egido-

vou mohla po zásluze ocenit ví-

tûzn˘ t˘m Veronika Imreová -

Lenka Ociepková a pak i druh˘

(Barbora Konvalinková - Karo-

lína Hluchá) a tfietí (Jana Cetkov-

ská - Veronika Papajová). V sou-

tûÏi jednotlivcÛ zvítûzila Lenka

Ociepková, na druhém místû se

umístila Marie Francová, na tfie-

tím Barbora Konvalinková. Ceny

byly velmi atraktivní - poukázky

na veãefie pro dvû osoby, na po-

hár nebo na zboÏí dle vlastního

v˘bûru, vítûzové získali i vûcné

dárky - triãka, k‰iltovky nebo

velké ãokolády. KaÏd˘ úãastník

soutûÏe se navíc mohl osvûÏit

minerálkou a posilnit tatrankou.

SoutûÏ tohoto typu by se samo-

zfiejmû nemohla obejít bez

sponzorÛ - tûmi tentokrát byli

MûÚ R˘mafiov, Michal Háma -

hotel Pradûd, Petr Poulík

a Slávek Vesel˘ - PVO Klub,

Jifií Bobek - hotel Excelent,

Roman Mosler - restaurace

U Zámku, Jifií Halla - penzion

Relaxa a Jaroslav Podlas - Pre-

Gel, s. r. o.

Tû‰íme se, Ïe se âí‰nick˘ ãtyfiboj

bude v pfií‰tích letech opakovat,

a doufáme, Ïe ‰ikovné servírky

a ãí‰níky potkáme v r˘mafiov-

sk˘ch hotelích, restauracích

a hospÛdkách. - ona -

Foto: archiv TK JES

Foto: archiv SOU a OU R˘mafiov
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Projekt Polsko-Czechy: Euroregion Pradûd
Na základû tohoto projektu

vznikla pfiíkladná partnerská

spolupráce mezi mládeÏí

z Gymnázia v Ozimku a Ïáky

SOU a OU v R˘mafiovû a také

mezi pedagogick˘mi pracovníky

obou ‰kol. VÏdyÈ jiÏ název pro-

jektu „Potkáme se - nebudeme

sobû cizí“ byl natolik v˘stiÏn˘

a v samotné realizaci i velmi

pravdiv˘.

V rámci projektu se pro jednotli-

vá setkání stanovil program pro

Ïáky i pedagogické pracovníky,

kter˘ byl rÛznorodû zamûfien ne-

jen na v˘mûnu zku‰eností v ob-

lasti vzdûlávání a kultury, ale ta-

ké na konání sportovních soutû-

Ïí. V ãasovém rozpûtí tfií mûsícÛ

se uskuteãnily náv‰tûvy na‰ich

polsk˘ch pfiátel ve mûstû

R˘mafiovû a naopak na‰i Ïáci

nav‰tívili mûsta Ozimek

a Opole. Cílem projektu bylo

pfiedev‰ím navázání pfiátelsk˘ch

vztahÛ mezi Ïáky a pedagogic-

k˘mi pracovníky obou ‰kol.

Program projektu byl zamûfien

na poznávání mûst, jejich kultur-

ních památek a okolí, na spor-

tovní ãinnost a mûl také ve svém

dÛsledku splnit v˘chovnû-vzdû-

lávací cíl v oblasti ochrany Ïi-

votního prostfiedí. Îáci spoleãnû

v rámci ekologick˘ch témat zji‰-

Èovali ãistotu vody v fiece Mala

Panew a v Podolském potoku,

poznávali specifika Chránûné

krajinné oblasti Jeseníky a eko-

systémÛ v krajinû na Turawie

a v okolí Ozimku.

Také sportovní soutûÏe byly

mezi Ïáky obou partnersk˘ch

‰kol velmi oblíbené. V Ozimku

se uskuteãnil turnaj v ko‰íkové

chlapcÛ, v R˘mafiovû turnaj

v odbíjené dívek za úãasti tfií

druÏstev. Na prvním místû se 

umístilo druÏstvo dívek z Ozim-

ku, na pûkném druhém místû

Ïákynû na‰í ‰koly a na tfietím

místû Ïákynû Základní ‰koly

Jelínkova. Podûkování patfií

pfiedev‰ím uãitelÛm tûlesné v˘-

chovy Mgr. Petru StaÀkovi

a PhDr. Jitce Vaculové, ktefií se

na organizaci sportovních sou-

tûÏí podíleli.

S úspûchem se mezi Ïáky setka-

lo také uspofiádání diskotéky pa-

ní Mgr. Hankou Zieglerovou

v Domovû mládeÏe. Podûkování

v‰ak patfií i ÏákÛm na‰í ‰koly,

ktefií se podíleli na programu zá-

bavného veãera mimo jiné ukáz-

kou profesionálního míchání ná-

pojÛ a flambování. Na spoleãen-

ském veãeru vystoupila rovnûÏ

dûvãata z II. roãníku oboru

Kuchafi-ãí‰ník s taneãní hipho-

povou skladbou. Diskotéku nám

pomohli zajistit Ïáci II. roãníku

oboru Kuchafi-ãí‰ník Karel Ma-

tocha a Josef Boxan, ktefií pfii-

spûli k dobré pohodû pfii setkání

mezi ‰kolami.

Chtûla bych touto cestou podû-

kovat zamûstnancÛm SOU a OU

v R˘mafiovû, ktefií se podíleli jak

na organizaci v˘mûnn˘ch akcí,

tak na zabezpeãení dopravy do

Ozimku, stravování a ubytování

na‰ich polsk˘ch pfiátel. Mé podû-

kování patfií také paní Bc. Leonû

Pleské, vedoucí odboru ‰kolství

a kultury, a ãlenÛm komise kultu-

ry, cestovního ruchu a meziná-

rodních vztahÛ s pfiedsedkyní pa-

ní BoÏenou Filipovou za poskyt-

nutí finanãního pfiíspûvku na do-

pravu. Ing. SoÀa Kováfiíková,
fieditelka ‰koly

ÚÚspû‰né ukonãení ‰kolního roku 2004/2005, krásné, létem, trávou 
a sluníãkem voÀavé prázdniny, pfiíjemnû a pohodovû strávenou 

dovolenou pfieje v‰em pedagogÛm, ÏákÛm a studentÛm
redakce R˘mafiovského horizontu

Perliãky ze ‰kolních lavic
Îáãci napsali ãi fiekli: Neobvyklá spoluÏaãka

Vy v‰ichni dfiíve narození si pamatujete, Ïe

ve ‰kolních tfiídách b˘valy stupínky pfied ta-

bulí, na stupínku katedra pro uãitele, Ïidle

a nûjaké pomÛcky - tfieba stojan s lavórkem

a vodou na mytí tabule - a zkou‰en˘ student.

VÏdycky mû zajímalo, co v‰echno

asi mÛÏe b˘t pod zmínûn˘m stu-

pínkem. Zajímalo to i kluky, 

udûlali z boku dírku a je-

den z nich - co se neuro-

dí v klukovské hlavû -

pfiinesl do ‰koly my‰.

Obyãejnou, ‰edou, polní.

A do dírky jí pfiilep‰ovali

v‰ichni, dostala s˘r, kousek chleba a pfiiná-

‰eli ovesné vloãky, vitamíny v nejrÛznûj‰ích

podobách.

My‰ce chutnalo, prospívala v˘bornû, na vy-

cházky se vydávala patrnû aÏ v noci, aÏ byl

v celé ‰kole klid. Pfiestávky a hodiny jí moc

k procházkám nevyhovovaly. O my‰i na‰í

tfiídy vûdûli v‰ichni, vãetnû dûvãat, která

mûla panick˘ strach z této ‰edé potvÛrky

s korálkov˘ma oãkama.

Pfii‰el osudn˘ den. Ve tfiídû ticho, pfiísná sta-

rá nûmãináfika stála u katedry. Písemka.

Pfiísn˘ dozor. Ticho. My‰ vykoukla. Dobfie

jsem to vidûla. Já nic, my‰í

se nebojím. SpoluÏaãky ma-

jí nohy zvednuté skoro aÏ

za krkem.

My‰ka probûhla pod první

fiadou a vracela se uliãkou

smûrem ke stupínku. V té

chvíli ji uvidûla stafiiãká profesorka.

Zafivala tak, Ïe doposud jsme podobn˘

fiev nikdy nesly‰eli. Ale co navíc - skoãila

bleskurychle na katedru, ona ‰patnû chodící

dáma v letech. Stála na stole a vykvikávala

nûco nesrozumitelného. Mávala rukama

a dupala.

My‰ka, která to zpÛsobila, uÏ dávno utekla

do svého úkrytu. Po velkém pozdviÏení ve

tfiídû a malé revoluci ve ‰kole byly stupínky

odstranûny. ·koda. Kam se podûla na‰e ma-

linká spoluÏaãka? Si

➣ Mikolá‰ Ale‰ mûl uÏ pfied narozením tûÏk˘ Ïi-

vot.

➣ Z vrby se dûlají bfiezová ko‰Èata.

➣ Tatínek mi zemfiel v pûti letech.

➣ Bivoj pfiinesl Libu‰i kance a ona si ho vzala za

muÏe.

➣ Mûl psa buldozera.

➣ Sly‰el jsem zajímavou zprávu v ãasopisu.

➣ Svûtové strany se urãují podle konipasu.

➣ Kdo napsal Filosofskou historii? F. L. Vûk!

➣ Osel je uÏiteãn˘ tvor. Vláãí náklad a potom se

z nûho udûlá pergamen.

➣ Králík se od zajíce li‰í tím, Ïe není pfiespolní,

ale domácí.

➣ KdyÏ nebylo válek, krátili si rytífii ãas medovi-

nou.

➣ Teta byla knûÏnû Libu‰i zároveÀ sestrou.

➣ KdyÏ je kráva hloupá, stane se z ní vÛl.

➣ Pfii nemoci jsem nebyl upoután na lÛÏko, já le-

Ïel dobrovolnû nesvázan˘.

➣ Epidemií naz˘váme hromadn˘ v˘skyt infekã-

ní nemoci nebo moc pûtek pfii zkou‰ení. Si

Úsmûvnû

Na‰i Ïáci na poznávacím v˘letû v Ozimku
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Zdravotnictví

Nemocnice R˘mafiov: Dal‰í v˘razné zmûny se nechystají
Obyvatelé R˘mafiova se nemusejí obávat, Ïe

pfiijdou o svou nemocnici. Pokud v‰ak pacient

bude potfiebovat operaãní zákrok nebo kom-

plexnûj‰í vy‰etfiení, lékafii mu doporuãí ne-

mocnici v Bruntále nebo pfiímo specializované

pracovi‰tû daného typu ze sítû Euromednet.

Základní ambulantní péãe zÛstala v R˘mafiovû

zachována. Do‰lo k úpravû ordinaãních ho-

din. Lidé mohou vyhledat lékafie na chirurgic-

ké, gynekologické a interní ambulanci v dobû

od 7 do 15 hodin. V pozdûj‰ích hodinách bu-

dou smûrováni do Bruntálu. V R˘mafiovû zÛ-

stala zachována také ambulance léãby bolesti

a interní lÛÏkové oddûlení s jednotkou inten-

zivní péãe. Oddûlení rehabilitace v R˘mafiovû

dolaìuje v tûchto dnech svou tváfi. Bûhem 

14 dní budeme mít konkrétnûj‰í informace.

Jsme si vûdomi toho, Ïe tyto zmûny nemusejí

nést v‰ichni obyvatelé mûsta lehce, ale bude-

me se snaÏit tento diskomfort vynahradit

zkvalitnûním péãe v nedalekém Bruntálu, kde

by mûlo v moderních prostorách nového pavi-

lonu postupnû vzniknout centrum chirurgic-

k˘ch oborÛ. Vzhledem k tomu, Ïe tady existu-

je dlouholetá nesmyslná rivalita mezi nemoc-

nicemi v R˘mafiovû a v Bruntále, bude je‰tû

nûjakou dobu trvat, neÏ si lidé zvyknou.

Vûfiíme, Ïe pfies poãáteãní nedÛvûru se nako-

nec lidé pfiesvûdãí, Ïe cesta rozdûlení kompe-

tencí a oborÛ mezi obû nemocnice je správná.

VÏdyÈ bez spoleãnosti Euromednet by zdra-

votní péãe v Bruntále zkolabovala a její ab-

sence by zcela jistû ovlivnila celkovou do-

stupnost lékafiské péãe ve spádové oblasti.

Díky tomu, Ïe péãi o bruntálské obyvatele

pfievzala Nemocnice R˘mafiov tak rychle

a bez pfieru‰ení, nemusejí lidé ze spádové ob-

lasti dojíÏdût aÏ do Krnova nebo do Opavy.

Pfiesunem chirurgick˘ch oddûlení mÛÏe r˘ma-

fiovská nemocnice v˘hledovû získat. Má totiÏ

‰anci soustfiedit ve‰keré své síly a prostfiedky

na to, aby byla pfiíjemnou nemocnicí s mil˘m

personálem a s obory, které jsou ve mûstû a oko-

lí tak potfiebné. Simona Souãková,
tisková mluvãí Euromednet

Je‰tû k prodeji podílu mûsta ve spoleãnosti Nemocnice s. r. o. R˘mafiov
V souvislosti s prodejem podílu

mûsta ve spoleãnosti Nemocni-

ce, s. r. o., R˘mafiov a se souãas-

n˘m v˘vojem situace v r˘ma-

fiovské nemocnici povaÏuji za

dÛleÏité znovu popsat pozici

mûsta a smysl nûkter˘ch krokÛ,

které zastupitelstvo mûsta v celé

záleÏitosti uãinilo.

Mûsto R˘mafiov vlastnilo 40%

podílu ve spoleãnosti Nemocni-

ce, s. r. o., R˘mafiov, zbyl˘ch

60% vlastnily soukromé osoby

a firmy. Tato spoleãnost uÏívala

v nájemním vztahu nemovitosti

a pfiístroje, které byly a stále jsou

majetkem mûsta. Mûsto je získa-

lo pfii privatizaci.

Spoleãnost Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov si nevedla od svého za-

loÏení ‰patnû. VÏdyÈ udrÏet ne-

mocnici v oblasti se spádovostí

sedmnácti tisíc obãanÛ a navíc

v podmínkách v‰eobecného cha-

osu ve zdravotnictví je asi ma-

l˘m zázrakem, kter˘ se manage-

mentu spoleãnosti povedl. Ten

byl postupnû pfiinucen provést

a také provedl fiadu racionalizaã-

ních opatfiení, aby nemocnici 

udrÏel. Podafiilo se dohodnout

smlouvy se zdravotními poji‰-

Èovnami a udrÏet ‰irok˘ rozsah

sluÏeb pro pacienty. Na tomto

dûní se mûsto v˘znamnû podílelo

pfiedev‰ím finanãnû. Bûhem de-

víti rokÛ vloÏilo do investic, 

oprav i provozu spoleãnosti pfii-

bliÏnû 45 milionÛ korun. Pfii jed-

náních se spoleãníky o dal‰ím v˘-

voji spoleãnosti a její ekonomice

bylo zfiejmé, Ïe spoleãnost bude

potfiebovat pro svoji existenci

pfiedev‰ím novû obhájit a udrÏet

smlouvy se zdravotními poji‰Èov-

nami, coÏ bylo managementem

pfiedstaveno jako velmi obtíÏn˘

úkol a dále dotovat ekonomiku

spoleãnosti z rozpoãtu mûsta

ãástkou tfii, pût a postupnû i dva-

ceti pûti miliony korun (rozpoãet

mûsta disponuje roãnû na ve‰keré

potfieby a zámûry mûsta ãástkou

do 10 - 15 mil. Kã). To povaÏoval

i management spoleãnosti (osoby

byly nebo je‰tû stále jsou ãleny

zastupitelstva mûsta) pro mûsto

za nereálné, a tak inicioval prodej

spoleãnosti finanãnû silnému

partnerovi, kter˘ nemocnici udrÏí

v pfiijatelné struktufie bez nutnosti

dotování ze strany mûsta. Bez to-

hoto zásadního kroku byla exi-

stence nemocnice ve mûstû neu-

drÏitelná. Spoleãníci vyhledali

a doporuãili spoleãnost Euro-

mednet, a. s., která v té dobû pfií-

mo vlastnila nebo provozovala

asi devût nemocnic na severu

Moravy. Probûhla jednání se zá-

stupci spoleãnosti Euromednet, 

a. s. a ti jasnû sdûlili podmínky

pfievzetí spoleãnosti a udrÏení ne-

mocnice v R˘mafiovû. Mezi ty

nejzákladnûj‰í patfiilo: vlastnit 

alespoÀ 51 % podílu, aby mohli

bezproblémovû uãinit restruktu-

ralizaci nemocnice, nastavit novû

strukturu nemocnice tak, aby by-

la alespoÀ ve stfiednûdobém ãaso-

vém horizontu ekonomicky efek-

tivní a sobûstaãná a pronajmout

nemovitosti a dal‰í majetek na 

20 let. Pfiitom se netajili tím, Ïe

napfiíklad operaãní obory nebude

moÏné udrÏet z dÛvodu nízkého

poãtu pacientÛ a ekonomické

ztrátovosti oborÛ. V souãasné do-

bû lze fiíci, Ïe dohody jsou obûma

stranami plnûny. Spoleãnost

Nemocnice s. r. o. R˘mafiov mûní

strukturu tak, aby pokryla lékafi-

skou obsluÏnost mikroregionu za

podmínek ekonomické sobûstaã-

nosti. Nemocnice bude provozo-

vat jen ty obory, kter˘mi se v re-

gionu sama uÏiví, pfiípadnû kter˘-

mi doplní struktury celé sítû ne-

mocnic spoleãnosti Euromednet,

a. s. Podmínkou, která je stále ve

hfie, je samozfiejmû vstfiícnost

zdravotních poji‰Èoven v uzavírá-

ní smluv na platby za své poji‰-

tûnce. V R˘mafiovû je snaha udr-

Ïet interní oddûlení a rozvinout

oddûlení rehabilitace a následné

péãe.

âasto sly‰ím povzdech nûkte-

r˘ch lidí pfiibliÏnû tohoto znûní:

„R˘mafiovskou nemocnici se uÏ

za minulého reÏimu snaÏil zru‰it

kdekdo, ale nikomu se to nepo-

dafiilo, a vy ji nyní udrÏet nedo-

káÏete.“ Tito lidé mluví o nes-

rovnateln˘ch podmínkách finan-

cování zdravotnictví a dobû vÛ-

bec. Zatímco kdysi byla R˘ma-

fiovská nemocnice financována

ze státního rozpoãtu bez ohledu

na ekonomické ukazatele a svoji

v˘konnost, a v podstatû byla vÏdy

ponechána na základû politic-

k˘ch rozhodnutí, nyní je tak jako

ostatní nemocnice financována

v˘hradnû za svoje vlastní v˘ko-

ny na pacientech. V nové situaci

se nesmlouvavû projevil omeze-

n˘ poãet pacientÛ díky malému

poãtu obyvatel na R˘mafiovsku

a odlouãenosti regionu. Ekono-

micky efektivní nemocnice dnes

skuteãnû musí slouÏit více neÏ

stotisícovému regionu a pacienti

musí touto nemocnicí procházet

jako v˘robky v továrnû na mon-

táÏní lince. Zastupitelstvo mûsta

také muselo udûlat politické roz-

hodnutí - buì v˘znamnû dotovat

provoz nemocnice ze svého roz-

poãtu a postupnû omezit v˘daje

na ve‰kerou, jiÏ tak zastaralou

infrastrukturu mûsta, a nebo udû-

lat se spoleãníky v˘‰e popsané

kroky. Zb˘vá doplnit, Ïe spoleã-

nost Euromednet, a. s., koupila

pozdûji nemocnici v Bruntále,

kde se snaÏí nastavit strukturu

tak, aby se s r˘mafiovskou vzá-

jemnû doplÀovaly. Jak by dopad-

lo soupefiení nemocnic v R˘ma-

fiovû a Bruntále, kdyby nákupu

bruntálské nemocnice nepfied-

cházel nákup r˘mafiovské, si lze

snadno domyslet. Bruntálská ne-

mocnice existuje ve spádové ob-

lasti s 50 tisíci obyvateli.

Prodeji podílu mûsta ve spoleã-

nosti Nemocnice, s. r. o., R˘ma-

fiov pfiedcházela ãetná jednání se

spoleãníky a svoje podíly prodali

v‰ichni spoleãníci. Velká shoda

byla dosaÏena i mezi zastupiteli

mûsta, protoÏe pro prodej podílu

mûsta hlasovalo 20 zastupitelÛ

z tehdy pfiítomn˘ch jednadvaceti.

Zastupitelé vidûli v zaãlenûní ne-

mocnice do ekonomicky silnûj‰í-

ho fietûzce nemocnic vût‰í nadûji

na její udrÏení, neÏ v pfiípadû osa-

mûlého bûÏce - malé nemocniãky

se spádovostí 17 tisíc obyvatel.

Pokud se zastupitelé ve sv˘ch

diskusích vracejí k tomuto kroku

mûsta, svoje pÛvodní stanovisko

nemûní. Zastupitelé tak rozhodli,

i kdyÏ si myslím dobfie uvûdomo-

vali váÏnost situace a to, Ïe obãa-

né mohou jejich krok hodnotit

rozporuplnû. Lep‰í variantu k dis-

pozici nemûli.

Pro obãany mûsta zru‰ení nûkte-

r˘ch oborÛ v nemocnici bezespo-

ru znamená sníÏení komfortu

a nadstandardu, jak˘m byla moÏ-

nost o‰etfiení kdykoli do pûti mi-

nut pû‰í cesty. Rozhodla o tom 

ekonomika - tento komfort obãa-

nÛ nestaãily pokr˘t platby zdra-

votních poji‰Èoven. A mûsto na

dotování provozu nemûlo a nemá

dostatek financí. 

Ing. Petr Klouda
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Z bytu zmizel klavír
O klavír z roku 1948 za tfiicet ti-

síc pfii‰la ‰estatfiicetiletá Ïena

z R˘mafiova, která si pro nûj pfii-

jela do svého bytu. Od pronají-

matelky bytu se v‰ak dovûdûla,

Ïe klavír odstûhovali 10. dubna

neznámí muÏi. Nikdo v‰ak neví

kam. Okolnostmi pfiípadu se dá-

le zab˘vá policie.

Agresivní muÏ je stíhán
za ublíÏení na zdraví

âtyfiicetilet˘ muÏ z Fr˘decko-

Místecka je od nedûle 5. ãervna

trestnû stíhán pro trestné ãiny

v˘trÏnictví a ublíÏení na zdraví.

Ve stfiedu 4. kvûtna veãer napadl

na chodbû baru v Bfiidliãné 32le-

tého muÏe, kterého na zemi tlou-

kl pûstí do obliãeje. KdyÏ se na-

paden˘ pokou‰el vstát, násilník

ho kopl do obliãeje a vyrazil mu

zub. Ne‰Èastníkovi pfiispûchal na

pomoc 42let˘ muÏ, kterého útoã-

ník také napadl a zpÛsobil mu

komplikovanou zlomeninu ra-

menního kloubu s dobou léãení

nejménû 3 mûsíce a pravdûpo-

dobnû s trval˘mi následky.

PoÏár ve Staré Vsi
Z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin vy-

pukl v pondûlí 13. ãervna kolem

tfiiadvacáté hodiny poÏár stfiechy

restaurace ve Staré Vsi. Na místû

zasahovali specialisté, hasiãsk˘

záchrann˘ sbor a dal‰í experti.

Majitelka vyãíslila vzniklou ‰ko-

du na 1,5 milionu korun.

PoÏárem byla ãásteãnû zniãena

stfiecha a ãást vnitfiních prostor,

nikdo v‰ak na‰tûstí nebyl zranûn.

Pfiíãina poÏáru je v ‰etfiení.

Mladíci z Bfiidliãné
neujdou trestu

za napadení muÏe
Dva mladíky z Bfiidliãné ve vûku

20 a 21 let trestnû stíhá v tûchto

dnech policejní komisafi Skupiny

kriminální policie a vy‰etfiování

v Bruntále. Jsou obvinûni z toho,

Ïe veãer 22. dubna leto‰ního roku

napadli na autobusovém nádraÏí

v Bfiidliãné 53letého muÏe. Star‰í

z mladíkÛ strãil do muÏe, ten upa-

dl na obrubník chodníku a poranil

si ramenní kloub. Do zranûného

pak mlad‰í v˘trÏník je‰tû kopal

tak, aÏ mu zlomil holenní kost.

Policie zaznamenala na R˘mafiovsku zv˘‰en˘ poãet dopravních nehod
Rodina se s vozidlem

nûkolikrát pfievrátila pfies stfiechu
Pfiíãinou páteãní dopravní nehody (3. 6.) me-

zi R˘mafiovem a Malou ·táhlí byl s nejvût‰í

pravdûpodobností mikrospánek teprve 19le-

tého fiidiãe z Ostravy. S vozidlem Ford

Escort vjel do protismûru, doslova pfieletûl

dfievûn˘ ohradník pastviny a vrazil do betono-

vé vpusti kanalizace. Následkem toho vozidlo

nûkolikrát rotovalo pfies stfiechu a vypadl z nûj

motor. ·koda na Escortu dosáhla v˘‰e 300 ti-

síc a na ohradníku 5 tisíc korun. VáÏná do-

pravní nehoda si vyÏádala na‰tûstí jen lehké

zranûní fiidiãe, jeho manÏelky a dvou dûtí.

Cyklisté si vinou své neopatrnosti
zpÛsobili zranûní

V sobotu 4. ãervna v odpoledních hodinách

se ve Staré Vsi zranil slovensk˘ cyklista,

kdyÏ pomáhal pfii jízdû tlaãit jiného cyklistu

a omylem zmáãkl páãku pfiední brzdy na

svém kole. To se zablokovalo, ne‰Èastník 

upadl na vozovku a zpÛsobil si zranûní.

V pátek 10. ãervna do‰lo k dopravní nehodû,

pfii které 53letá cyklistka nezvládla pfii velké

rychlosti fiízení a pfii projíÏdûní zatáãky na

silnici mezi R˘mafiovem a Ondfiejovem vyje-

la mimo komunikaci, kde upadla a zranila se.

Na Opavské ulici se zranili
pfii nehodû tfii lidé

V sobotu 4. ãervna po tfiiadvacáté hodinû ha-

varoval pfied domem na Opavské ulici

v R˘mafiovû 26let˘ fiidiã Fiatu Croma.

Zfiejmû nepfiizpÛsobil rychlost jízdy mokré

vozovce a v levotoãivé zatáãce dostal smyk.

Vyjel mimo silnici, narazil do stromu a pak

i do kovového sloupu vefiejného osvûtlení.

¤idiã utrpûl zranûní a lehká zranûní si z ne-

hody odnesli i jeho dva spolujezdci. ·koda

na autû dosáhla v˘‰e asi 30 tisíc Kã. Na mís-

tû nehody zasahovali i pracovníci Severo-

moravské energetiky, ktefií provedli zaji‰tûní

po‰kozeného sloupu vefiejného osvûtlení.

NedodrÏel bezpeãnou vzdálenost
V pátek 10. ãervna do‰lo na silnici pod

Skfiítkem k dopravní nehodû. 21let˘ fiidiã

Fiatu Brava ze ·umperku nepostfiehl, Ïe vo-

zidlo Mitsubishi Pajero pfied ním pfiibrzdilo,

a zezadu do nûj narazil. ¤idiã Fiatu skonãil

v pravém pfiíkopu a fiidiã Pajera narazil do

stromu. Oprava Fiatu pfiijde majitele asi na

50 tisíc korun, ov‰em oprava Mitsubishi bude

stát asi 500 tisíc. Nehoda se na‰tûstí obe‰la bez

zranûní a zkou‰ka na alkohol byla negativní.

Viník zaplatil na místû blokovou pokutu.

Srazil muÏe a ujel
Policejní komisafi zahájil trestní fiízení ve vû-

ci podezfiení z ublíÏení na zdraví a neposkyt-

nutí pomoci, kterého se v noãních hodinách

v pondûlí 13. ãervna dopustil dosud neznám˘

pachatel pfii fiízení vozidla na Bruntálské uli-

ci v Bfiidliãné. ¤idiã zfiejmû pfiehlédl 31leté-

ho místního muÏe, kter˘ se patrnû pod vli-

vem alkoholu buì pohyboval na vozovce ne-

bo na ní pfiímo leÏel. Pfii stfietu s neznám˘m

vozidlem utrpûl muÏ váÏná zranûní dolních

konãetin s dobou léãení 3 aÏ 5 mûsícÛ.

Pfiípad policii oznámil jin˘ fiidiã, kter˘ zranû-

ného muÏe na‰el na vozovce a pfiivolal po-

moc. Policie intenzivnû pátrá po svûdcích 

události, ke které mohlo dojít mezi 22. a 23.

hodinou.

Na stejné ulici do‰lo ve stfiedu 15. ãervna k ne-

hodû Fiatu Tempra, jehoÏ fiidiã zfiejmû nevûno-

val dostateãnou pozornost pfiecházejícímu

84letému chodci. ¤idiã nestaãil vãas dobrzdit

a dÛchodce srazil. Ten upadl na komunikaci

a utrpûl lehké zranûní. PoÏití alkoholu u fiidiãe

bylo vylouãeno. Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Foto: M. Dulaj
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zprávy z jednání Rady mûsta Bfiidliãná
Rada mûsta schválila pronájem

nebytového prostoru v budovû

zdravotního stfiediska v Bfiidliãné

za úãelem zfiízení lékafiské ordina-

ce. Bude ji provozovat jeden den

v t˘dnu spoleãnost CLEVMED, 

s. r. o., zastoupená MUDr. Mari-

ánem Olejníkem z R˘mafiova.

Rada mûsta schvaluje finanãní

pfiíspûvek na opravu chodníku

u domu Spoleãenství vlastníkÛ

bytov˘ch jednotek na Dlouhé uli-

ci 372 - 373 a na Sokolovské uli-

ci 394 - 396 s tím, Ïe úhrada bude

provedena ve v˘‰i 50 % nákladÛ

na nákup materiálu, maximálnû

v‰ak 10 000 Kã na jednu akci

u v‰ech ÏadatelÛ.

Rada mûsta schvaluje vymáhání

dluÏné ãástky za pronájem neby-

tov˘ch prostor na ulici NábfieÏní

423 (b˘valá Zelenina) za rok

2003 ve v˘‰i 14 326 Kã soudní

cestou a následnû exekucí.

Rada mûsta bere na vûdomí dotaz

radního K. S˘kory na moÏnost 

opravy starokatolického kostelíka

(smuteãní sínû) a ukládá starosto-

vi zjistit prostfiednictvím odboru

v˘stavby MûÚ podmínky odstra-

nûní omítky a postupného oprave-

ní kaple za spolufinancování od

katolické církve.

Rada mûsta uloÏila tajemnici

mûstského úfiadu provést zamûst-

naneck˘ audit pracovních míst

a v˘sledné posouzení zamûstna-

nosti na MûÚ Bfiidliãná. V̆ sled-

kem tohoto auditu je skuteãnost,

Ïe dnem 1. 1. 2006 se stav úfiední-

kÛ na MûÚ v Bfiidliãné sniÏuje

o jednoho pracovníka.

Informace starosty o vykalkulo-

vané cenû 16 600 Kã, za kterou by

pokácení, ofiez a doãi‰tûní stromÛ

na sídli‰ti Jesenická zajistila firma

Katr, vzala rada mûsta na vûdomí

a uloÏila radnímu A. âechákovi

provûfiit dal‰í moÏnosti cenovû

dostupnûj‰ího fie‰ení.

Starosta dále informoval radu

mûsta o akci Moravskoslezského

kraje (MSK), Krajského úfiadu

v Ostravû s názvem „Internetizace

obcí MSK“. Tato akce spoãívá

v realizaci první ãásti a pfiípravû

druhé ãásti projektu k osazení

mûst a obcí poãítaãi napojen˘mi

na internet pro vefiejnost za fi-

nanãní spoluúãasti EU.

Pfiipomínku obãanÛ prezentova-

nou starostou na nevhodné umis-

Èování reklam na prodej levného

alkoholu na mûstsk˘ch plakátova-

cích plochách vzala rada na vûdo-

mí a uloÏila tajemnici pfiipravit

dopis provozovatelÛm restauraã-

ních a hostinsk˘ch zafiízení s v˘-

zvou zastavit umisÈování tûchto

reklam na plakátovací plochy

mûsta.

Rada mûsta schvaluje vyhlá‰ení

vefiejné soutûÏe na realizaci akce

„Rekonstrukce M· na nájemní

byty pro pfiíjmovû vymezené oso-

by“ prostfiednictvím ENVI agen-

tury z Olomouce. Na tuto akci ra-

da doporuãuje zastupitelstvu mûs-

ta ke schválení pfiijetí dotace ve

v˘‰i 8,8 milionÛ od Státního fon-

du rozvoje bydlení.

Dále rada mûsta schvaluje dopl-

nûní „Zásad tvorby a ãerpání soci-

álního fondu“ o text: .ve v˘jimeã-
n˘ch pfiípadech pÛjãku do v˘‰e
15 000 Kã pfii úmrtí rodinného
pfiíslu‰níka se splatností 18 mûsí-
cÛ. Tato pÛjãka je roz‰ífiena i na
ãleny JSDH Bfiidliãná, ktefií jsou
minimálnû jeden rok ãleny JSDH
mûsta Bfiidliãná.
Rada mûsta bere na vûdomí ozná-

mení fieditelky Z· v Bfiidliãné

Mgr. Ivany Václavíkové o sníÏení

stavu pedagogického personálu

o jednoho uãitele z dÛvodu sníÏe-

ní finanãních prostfiedkÛ na mzdy.

Dále schvaluje v˘jimku pro Z·

Bfiidliãná na slouãení dvou leto‰-

ních druh˘ch tfiíd. Daniel Mach

Pozvánka na turisticko-kulturnû-poznávací zájezd
Ve dnech 2. - 5. ãervence se uskuteãní zají-

mavá akce Klubu ãesk˘ch turistÛ

v Bfiidliãné, a to zájezd do LuÏick˘ch hor

a okolí. Ubytování je zaji‰tûno ve ãtyfilÛÏ-

kov˘ch chatkách penzionu Omikron v Jifie-

tínû pod Jedlovou v cenû jen 360 Kã za tfii

noci. Je moÏné objednat polopenzi v cenû

120 Kã. Pfieprava autobusem, pfiedbûÏná ce-

na je 550 Kã.

Pfiedpokládané trasy:
Sobota:
a) Petroviãe - Hvozd (750 m) - Krompach - Juliovka - LuÏ (790 m) -

Ptaãinec - Lesná - Tol‰tejn, zfiícenina hradu, v˘hledy - 23 km.

b) Trasu lze zkrátit nástupem z Juliovky - 13 km.

Nedûle:
a) Jifietín - KfiíÏová hora - Jedlová (773 m) - rozhledna - Chfiibská -

Rybni‰tû - Pod Vápenn˘m vrchem - Krásná Lípa, námûstí - 18 km.

b) Po prohlídce mûsta moÏno pokraãovat na Dymník - rozhledna -

Rumburk - 25 km.

Krat‰í trasa bude konãit v Rybni‰ti - 10 km.

Pondûlí:
·luknovsk˘ v˘bûÏek - Krásná Lípa, muzeum.

a) Krásná Lípa - Krásn˘ Buk - zfiíc. hradu - obec Vlãí Hora - Pod Vlãí

horou (rozhledna) - studánka Veronika - Brtníky - Zelen˘ kfiíÏ -

Kunratice - Karlovo údolí - ·luknov, námûstí - 19,5 km.

b) Trasu lze zkrátit na 10 km.

Úter˘:
Prohlídka stfiedovûké ‰toly sv. Jana Evangelisty.

Svûtlík - vûtrn˘ ml˘n, prameny Kfitinice - Kyjovské údolí.

Odjezd smûr Je‰tûd - v˘stup a sestup, odjezd domÛ.

Dal‰í zájemci jsou vítáni, moÏno se spojit s p. L. HorÀáãkovou nebo p. J. Hole‰ovou, a to co nejdfiíve. Ludmila HorÀáãková

KuÏelkáfii v Nûmecku
Zaãátkem osmdesát˘ch let, v dobû

navazování rÛzn˘ch druÏebních sty-

kÛ v okolních státech, navázali i ku-

Ïelkáfii z Bfiidliãné podobnou druÏbu

s mûsteãkem Demitz-Thumitz a její-

mi sportovci - kuÏelkáfii. Toto dru-

Ïební pfiátelství funguje bez pfiestáv-

ky a letos se uskuteãnilo v pofiadí

dvacáté páté vzájemné utkání. I kdyÏ

jsme letos vyhráli a v souãtu vítûz-

n˘ch zápasÛ máme mírnû navrch, dÛ-

leÏitûj‰í je pro nás vzájemné pfiátel-

ství a pfii kaÏdoroãním setkání témûfi

rodinná pohoda. Po pfiíjezdu si nás

hosté odvedou do sv˘ch rodin, ubytu-

jí a starají se se v‰ím v‰udy. Po zápa-

sech b˘vá veselo, jídla a pití co hrdlo

ráãí a ani se nám nechce na druh˘ den

odjíÏdût. Nezb˘vá neÏ se pfií‰tí rok

pfiipravit na toto setkání minimálnû

stejnû dobfie, aby se i na‰i pfiátelé

u nás cítili tak fajn jako my u nich.

Zápas se od zaãátku vyvíjel pro nás

pfiíznivû, nejlep‰í byl Jan Dosedûl,

ale ani ostatní nezaostávali. PrÛmûr

na hráãe byl 410 kuÏelek, coÏ je vel-

mi dobr˘ v˘sledek. Museli jsme tak-

to zabojovat, protoÏe soupefi byl vel-

mi kvalitní a mocnû dotahoval.

Pfiesto se podafiilo zvítûzit, i kdyÏ vy-

hráli vlastnû v‰ichni.

Na závûr musíme podûkovat sponzo-

rÛm, ktefií se v˘znamnou mûrou po-

díleli na tomto úspû‰ném zájezdu,

a sice MûÚ Bfiidliãná a Aminu Velká

·táhle. Daniel Mach
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Úspû‰ní sportovci Z· Bfiidliãná

Zde jsou na‰i nejlep‰í atleti: zprava Jakub Babík (nejlep‰í atletick˘
ãtyfibojafi), Veronika Machátová (2 x 4. místo ve sprintu a skoku da-
lekém), Michal Hurik (4. místo ve skoku vysokém - 165 cm)

DruÏstvo star‰ích ÏákÛ Z· Bfiidliãná získalo na okresní soutûÏi v atle-

tice „Pohár rozhlasu“ v Krnovû 3. místo. Sportovního zápolení se zú-

ãastnilo celkem 14 ‰kol.

DruÏstvo florbalistÛ Z· Bfiidliãná

Florbalisté ze Z· Bfiidliãná potvrdili svoji vynikající formu a zvítûzi-

li na turnaji v Andûlské Hofie. Turnaje se zúãastnilo sedm ‰kol b˘va-

lého okresu Bruntál a Bfiidliãná jednoznaãnû zvítûzila, kdyÏ porazila

v‰echna ostatní druÏstva. Po vítûzství ve florbalové lize a díky první-

mu místu na tomto turnaji mohou chlapci prohlásit, Ïe jsou nyní nej-

lep‰ím florbalov˘m t˘mem na Bruntálsku. 28. ãervna nás ve spor-

tovní hale v Bfiidliãné ãeká poslední kolo ligy.

Seriál

TûÏké umírání na prahu míru (4/8)
Také sebevraÏd bylo ohromné mnoÏství.

Jedin˘m dokladem popisujícím stav z ãeské

strany je zápis v mûstské kronice, Ïe

„SebevraÏdy (byly) v roce 1945 toliko ojedinû-

lé u osob národnosti nûmecké, hlavnû u star‰ích

lidí, ktefií tûÏce sná‰eli nutnost vysídlení“. Na‰e

v˘zkumy v‰ak zápis nepotvrzují.

Jed pfiipravil o Ïivot ãtyfii Ïeny z jediné rodiny

B. na Sovinci Gertrudu, Gerlindu, Gudrun
a Gerike neznámého stáfií, v R˘mafiovû sedmi-

leté dûvãátko Adélu Ingrid D. a Ïenu z domo-

va pro pfiestárlé Annu H. Nejãastûji docházelo

k obû‰ení: v R˘mafiovû tak zemfiela tfiíãlenná

rodina B., otec Franti‰ek, správce starobince,

a Ïena Anna se stejnojmennou dcerou, pûta-

‰edesátilet˘ zednick˘ mistr z RÛÏové Franz D.
a r˘mafiovská tkadlena Marie T. (49) s dcerou

Gretou A. (14). V Jamarticích stejnû opustila

Ïivot celá rodina hostinského T. - matka

Marie Henrieta T. (34) spolu se star‰ím sy-

nem gymnazistou Rudolfem (11) a mlad‰ím,

teprve ‰estilet˘m Gerhardem. Otce Rudolfa
T. nalezli aÏ 17. srpna utonulého se strangulaã-

ní r˘hou na krku v potoku níÏe pod vsí. Stejnû

zemfiel téÏ osmaãtyfiicetilet˘ zemûdûlec Josef
R. (48) v Tylovû. V Bfiidliãné volila tragickou

smrt celá rodina K.: prarodiãe Franti‰ek (74)

a Josefa (62), dcera Paula (42) a nejspí‰e

vnuãky Helena ve vûku 23 let a Juta (oznaãe-

na jako dítû) a v RyÏovi‰ti Otto S. (57).

Velmi hrÛznou událostí se stala sebevraÏda

manÏelÛ Eduarda Edmunda (38) a Olgy P.
(40) ze zemûdûlské rodiny z R˘mafiova. Îena

v depresi z pfiicházející armády pfied vlastní

dobrovolnou smrtí podfiezala Ïíly sv˘m dvûma

mal˘m chlapcÛm Gerhardovi a Dietmarovi
a star‰í, dvanáctilet˘ Edmund se obûsil i s ot-

cem na seníku. Pfiíbuzní, ukrytí v nedalekém

pivovarském sklepû pfied dopadajícími granáty,

v‰ak usly‰eli na‰tûstí náfiek dûtí. Po zvuku na‰li

oba mlad‰í, jimÏ okamÏitû obvázali krvácející

rány, aã pfiefiezané ‰lachy jednoho z nich zpÛ-

sobily trvalé následky. Po krat‰ím a zoufalém

hledání nalezli obû‰eného i star‰ího Edmunda,

lehkého, na‰tûstí stejnû podvyÏiveného jako

v‰echny váleãné dûti, vedle jiÏ bezduchého ot-

ce na seníku. Dusícího se chlapce okamÏitû od-

fiízli a tak zachránili uÏ témûfi zázrakem i jeho.

RodiãÛm jiÏ nebylo pomoci.

U dal‰ích obûtí je uvedena smrt vykrvácením,

u jin˘ch vykrvácení po otevfiení Ïil, obojí uvá-

díme jako sebevraÏdy. Patfií sem stafiec Josef
W. (75), paní Aurelie R. (36) a její synek a nej-

spí‰e i obûÈ Manfred (4) z Albrechtic, u po-

sledních dvou se uvádí datum nálezu mrtv˘ch

8. kvûtna. Stejnû ztratil Ïivot Adolf P.
v Lomnici (50). V R˘mafiovû se zastfielili 

uprchlíci z Bruntálu, manÏelé Friedrich E.
(34) se Ïenou Johannou (35), potom, co zabil

nûkdo z rodiãÛ i dvouletou dcerku Gunhildu.

V Bfiidliãné obdobnû zemfiela celá rodina K.:
otec Alfred (39) se Ïenou Adélou (30) a dvû-

ma dûtmi Sigelindou (5) a Manfredem (3).

V RyÏovi‰ti zastfielila matka Wilma B. (35) se-

be i dcerku Sigrid (2), v Lomnici pouÏili proti

sobû zbraÀ manÏelé Rudolf (52) a Helena S.
(43) s dcerou Marií (14) a v Moravském

Koãovû se zastfielil Johann R. (48). Jiní lidé

volili smrt utopením. Îivota se zbavili v po-

mûrnû mûlk˘ch tocích R˘mafiovska: Frieda C.
(37), jejíÏ muÏ je uvádûn na kandidátce NS-

DAP z roku 1938, s dcerkou Gerlindou (8) se

utopily v Podolském potoce, a star‰í muÏ

Franz K. (49) z Dûtfiichova. V tûchto dnech

potvrzují dva nezávislé prameny bez pfiesnûj‰í

datace smrt majitelky statku v Dolní Moravici

Hermíny S., která podle pamûtníkÛ zemfiela na

zranûní po opakovaném násilí vojákÛ.

Nevyjasnûna zÛstává smrt dal‰ích, jeÏ jsme ne-

na‰li v matrikách podobnû jako v pfiípadû uve-

deném v˘‰e, a proto je jako neprÛkazné do cel-

kového poãtu obûtí nezahrnujeme. Následující

ãerpáme ze vzpomínek, jak jsme zjistili, mnoh-

dy znaãnû nespolehliv˘ch, aniÏ zpochybnitel-

n˘ch v uveden˘ch pfiípadech. Jedná se o vÛdce

r˘mafiovského Hitlerjugendu a Ortsleitera

(místního vedoucího) NSDAP Otto K., jedno-

ho z mála nacistick˘ch funkcionáfiÛ, jemuÏ fa-

natismus nedovolil vãas opustit mûsto a kter˘

svedl je‰tû nûkolik nedospûl˘ch chlapcÛ 

k obranû mûsta. Po útûku s Ïenou a mal˘m sy-
nem do nynûj‰ího objektu chovatele koní ve

Skalách, kde hledal úkryt nebo smrt, spáchal

sebevraÏdu pistolí nebo byl zastfielen sovûtsk˘-

mi vojáky. Stejnou záhadou je i nikde neuvá-

dûná sebevraÏda ryÏovi‰Èského MUDr. Julia
M. s rodinou na Alfrédovû chatû. Nacista

Julius M. po urãit˘ ãas vykonával funkci tábo-

rového lékafie v lomnickém (dûtfiichovském)

tábofie sovûtsk˘ch zajatcÛ a místní si vyprávûli,

Ïe se podílel na jejich vraÏdách injekcemi, pfii-

nejmen‰ím byla jeho pomoc nemocn˘m zá-

mûrnû málo úãinná. Nena‰li jsme záznam ani

o sebevraÏdû manÏelÛ Anny a Hermanna H.,
ani o smrti Aloise G. ze Stránského, kter˘ mûl

b˘t podle Parsche zastfielen sovûtsk˘mi vojáky,

stejnû jako poslední dûdiãn˘ tvrdkovsk˘ rych-

táfi Augustin F., jehoÏ smrt je nespornû reálná,

ãi o Irenû P. z RyÏovi‰tû (viz vzpomínku 

L. Körnera a R. Rauschera). Mgr. Jifií Karel,
✝ Roman Icha, Herbert Schneider
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Z historie obcí R˘mafiovska

O tylovském „stroji na poãasí“ Johanna Englische
Hned na úvod je tfieba uvést, Ïe

se v Ïádném pfiípadû nejednalo

o nûjakého podivína nebo snílka,

jak by se mohlo zdát. „Johann
Englisch jest do zámoÏnosti a co
se rozumu t˘ãe první muÏ v obci,
ãlen spolku hospodáfiského v R˘-
mafiovû. Rodina tato slula rych-
táfistvím a pokrokem, nicménû
zákonÛ zemsk˘ch fií‰sk˘ch vÏdy
dbala.“ To je prosím charakte-

ristika z roku 1878, a pokud se

nûkomu z pamûti vynofií srovná-

ní s mnohem pozdûj‰í Stranou

mírného pokroku v mezích zá-

kona, zaloÏenou kumpány autora

·vejka, pak srovnává nesrovna-

telné. VraÈme se v‰ak do druhé

poloviny 19. století.

Tylovského J. Englische, statká-

fie a mírného pokrokáfie, uÏ zná-

me. Dále si musíme pfiedstavit

lomnického nadlesního revíru

¤ádu nûmeck˘ch rytífiÛ jménem

Karl Klier, sídlícího v tehdej‰ím

„Forsthausu“, tedy fofitovnû ã. 1,

postavené v r. 1707 za pÛsobení

nadlesního R. Schindlera vedle

dne‰ního obecního úfiadu a sídla

Informaãního centra Svazku ob-

cí mikroregionu Slezská Harta.

Jen pro zajímavost: Lomnice by-

la obcí, ve které bylo „pfiemys-

livcováno“, ve tfiech myslivnách

sídlili sluÏebníci fiádu, ve dvou

zase ti, co peãovali o lesy kníÏe-

te Lichtensteina, a v dal‰ích

dvou hajní obce Lomnice.

Uhelné myslivny byly dokonce

tfii a mûli v nich na starosti v˘ro-

bu a distribuci v okolí obce pále-

ného dfievûného uhlí.

TakÏe jsme se trochu pouãili

a „jsme v obraze doby“. Psal se

rok 1872 a Lomnicí projel na tra-

ti do Bruntálu první vlak.

Zmínûnému J. Englischovi a dal-

‰ím spfiíznûn˘m du‰ím se nepo-

dafiilo pfiesvûdãit na tûch správ-

n˘ch místech ãinitele, Ïe odboã-

ka na R˘mafiov z Tylova by byla

vhodnûj‰í neÏ z Val‰ova. ¤eãeno

slovy TV reklamy by se tím 

„u‰etfiil ãas i peníze“. Objektivnû

vzato mûli pravdu - ménû uÏ vli-

vu i tûch penûz. Ani tu zastávku

dráhy v Tylovû neprosadil nikdo

nikdy - vãetnû trochu nabubfielé-

ho prohlá‰ení OF (Obãanské fó-

rum to znamenalo) z r. 1989, Ïe

do roka by zde mohly vlaky za-

stavovat. Dnes se nedafií pfie-

svûdãit dráhu, aby jich víc zasta-

vovalo aspoÀ v Lomnici.

Nicménû Ïeleznice pokrok pfii-

nesla. Spolu se Ïeleznicí byl téÏ

zaveden telegraf a nebyl pro-

blém poslat „jiskrovou“ zprávu

z Vídnû do Opavy a je‰tû téhoÏ

dne se doãkat odpovûdi. Opatrnû

se telegrafu zaãalo vyuÏívat

k rychl˘m obchodním informa-

cím a odtud nebylo daleko k ná-

padu, aby „Spolek hospodáfisk˘
pro R˘mafiov a okolí zaãal uva-
Ïovati o zasílání zpráv o povûtr-
nosti z ústavÛ odborn˘ch ve
Vídni do krajÛ na‰ich. Vyjednáno
bylo s C. k. ministeriem pro orbu
a obchod ve Vídni, Ïe zfiízení sta-
nice pfiedpovûdní mÛÏe míti da-
lekosáhlého v˘znamu“. Zde pfie-

skoãíme rozvleklé peripetie ko-

lem toho jednání o názorech pro

a proti, o obavách z „pfiíli‰ného

zviditelnûní“, jeÏ je pro ná‰ kraj

nûkdy pfiíznaãné dodnes, a ro-

vnou k „poãasohlásnému stroji“.

Ministerstvo orby a obchodu da-

lo svolení, c. k. ústav meteorolo-

gick˘ nemûl námitek, v R˘mafio-

vû blahosklonnû k˘vli, a tak by-

lo pfiikroãeno k dílu. Lomnicko-

tylov‰tí tesafii Peschke a Helfert

s pomocníky vykopali základní

jámu do hloubky 1 sáh (156 cm),

poloÏeny desky podkladní z bfii-

dlicov˘ch ploten a z pily byly

pfiiváÏeny fÛry trámÛ, fo‰en a la-

tí. Nad Tylovem na stráni za b˘-

valou rychtou vyrÛstala rychle

jakási útlá dfievûná vûÏ. Lidé by-

li v nesmírném údivu (pozdûji by

se fieklo „doslova vyvalení“)

z toho nesmyslného poãínání sta-

tkáfie Englische, a kdyÏ byl den-

nodennû na stavbû i nadlesní

z Lomnice, byli uÏ zmateni úpl-

nû. Jako by nestaãila ta Ïelezni-

ce! Za t˘den stála na stráni dfie-

vûná, karbolinem proti poãasí

natfiená vûÏ o v˘‰ce „pfies 16 sá-

hÛ zvící“, tedy 25 m. Úplnû na-

hofie pod malou stfií‰kou, nad níÏ

se císafisk˘ praporek tfiepetal, by-

ly prostrãeny dva trámy napfiíã,

na kaÏdou stranu 2 sáhy ãnící.

VesniãanÛm a rÛzn˘m ãumilÛm

bylo jasné, Ïe brzy budou nahoru

vytaÏeny zvony, „aby snad obla-
Ïovaly lid a potaÏmo i znamení
hodin dávaly pro pracující náde-
níky“.

Jak je ze zápisÛ zfiejmé, stavitelé

vûÏe informacemi smûrem k obe-

censtvu nijak neh˘fiili, snad spo-

léhali na moment pfiekvapení.

A k tomu mûlo opravdu dojít

v noci na 1. kvûtna. Ráno totiÏ na

pfiíãn˘ch bfievnech ve v˘‰ce ne-

visel Ïádn˘ zvon, n˘brÏ dva ba-

revné ko‰e. Bylo jasno, je to nû-

jak˘ zesílen˘ signál pro Ïelezni-

ci. Îeleznice v té dobû pouÏívala

k signálÛm barevné ko‰e vytaho-

vané na stoÏáry podél trati - pfied-

chÛdce návûstidel pro vlaky.

Îe byli vedle jak ta jedle, je jas-

né a mohli se o tom pfiesvûdãit

z úfiední vyhlá‰ky obce Tylova

na Moravû, kterou se na vûdo-

most dávalo zfiízení a do stálé

sluÏby uvedení „zafiízení s vûdo-

mím C. k. ministerstva orby

a obchodu ve Vídni zfiízené pro

signalizaci zmûn povûtrnostních

pro rolnictvo, Ïivnosti a ve‰keré

obecenstvo“. Zfiízeno s úpln˘ch

pochopením Spolku hospodáfi-

ského pro okres R˘mafiov.

V̆ znam pokynÛ zafiízením dáva-

n˘ch: Na levém bfievnu jest ko‰

barvy ãerné, na pravém pak bar-

vy ãervené. PakliÏe jest poãasí

stálé a pfiedpovûì téÏ setrvalá,

není ko‰Û vidût vÛbec. Usouze-

no-li (asi ve Vídni), Ïe hrozí má-

lo podstatná zmûna poãasí k hor-

‰ímu, bylo vidûti ãern˘ ko‰ na

pÛli Ïerdi do v˘‰ky vytaÏen˘.

Hrozila-li boufika nûjaká ãi vichr,

tak byl na pÛli Ïerdi vytaÏen ko‰

ãerven˘. Je‰tû hor‰í stupeÀ, zna-

ãící prÛtrÏ mraãen ãi podobné

pohromy, oznaãovalo vytaÏení

ãerného ko‰e úplnû nahoru a ãer-

ven˘ zÛstal v poloviãní v˘‰ce.

TáÏete se, co znamenalo vytaÏení

obou ko‰Û úplnû nahoru? To by-

lo rezervováno pro tak vzácné

katastrofy, jako je zemûtfiesení

neb nenadálé úmrtí osob Domu

nejvy‰‰ího - my‰leno asi císafie.

Císafi zemfiel aÏ v r. 1916, ze-

mûtfiesení okolí R˘mafiova sice

potkalo, ale to uÏ byl cel˘ ozna-

movací systém v troskách.

Pokud se dá z kronik a kus˘ch

zpráv v dobovém tisku soudit,

nemûla signalizace v˘raznûj‰ího

pfiijetí a hlavnû v praxi dost ãas-

to selhávala pro svou tûÏkopád-

nost i nepfiesnost. Za dva roky

„ãinné sluÏby“ to bylo asi tak

Halb und Halb - pÛl na pÛl, tedy

50 %. Buì se trefili, nebo ne!

Pro zajímavost si pfiibliÏme ãin-

nost na modelové situaci, kdy

bylo z Vídnû a pozdûji aÏ po

upfiesnûní v Pfierovû telegrafová-

no do Val‰ova, Ïe by se mûla blí-

Ïit boufika. Ihned byl vyslán

rychl˘ posel do Tylova na rychtu,

aby v‰e ohlásil. Následovalo po-

lovytáhnutí ko‰e barvy ãervené.

Lidé pracující na polích se mohli

dle toho zafiídit, pokud na ko‰ vi-

dûli, a to nebylo v dost hrbatém

terénu pravidlem. Ostatnû blíÏící

se boufiku rozeznal v té dobû

snad kaÏd˘. Problematiãtûj‰í to

bylo v Lomnici. Ko‰ byl vidût

jen z nûkter˘ch míst, a tak byl

vyslán posel ke starostovi na

rychtu, skrytou za terénní vlnou,

na které stojí kostel. Z rychty pr˘

stejnû ãas od ãasu nûkdo vychá-

zel na kopec za hfibitovem 

a „okulárem“ pozoroval, co jest

signalizováno v Tylovû. Prost˘m

okem to bylo stûÏí rozeznatelné.

SvÛj úsudek uÏ jistû dávno máte,

Ïe? Provozovatelé Ïádali v R˘-

mafiovû o nûjak˘ pfiíspûvek na

provoz, a nedostali nic. Byly jis-

tû i jiné problémy se zaji‰Èová-

ním signalizace a zdá se, Ïe v‰e

vyfie‰ila vy‰‰í moc - onen znám˘

vis major. V r. 1881 byl lesmist-

rovsk˘ okrsek pfieloÏen z Lom-

nice do Bfiidliãné a s ním vydat-

ná opora signalizace poãasí na-

dlesní lesÛ ¤NR Karl Klier. I ty-

lovsk˘ Englisch pfiedal hospo-

dáfiství synovi a ode‰el na odpo-

ãinek. Nad dfievûn˘m stoÏárem

s ko‰i se smrákalo. Telegrafické

zprávy téÏ nûco stály a marnéObjekt b˘valé tylovské fofitovny. Pfied vyhofiením ji ob˘vali Hurinovi.
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bylo zavedení pravidelného kaÏ-

dodenního zpravodajství vÏdy

od 16 do 17 hodin. TéÏ zv˘‰ení

poãtu barevn˘ch ko‰Û se neo-

svûdãilo. Mûly naznaãovat oãe-

kávané teploty.

Do budovy fofitovny ã. 1 byl do-

sazen lesník Schindler a jeho

prvním ãinem bylo rozebrání

signální vûÏe nad Tylovem, kdyÏ

stroj vÛbec nepfiedpovûdûl sil-

nou boufiku koncem srpna 1881.

Dfievo získané demolicí bylo vy-

uÏito na stavbu lesních oploce-

nek. Englischovi mûli Schindle-

ra za barbara. Nebylo to zas tak

docela pravda, za Schindlera by-

la lesovna opravena a na jiÏní

‰títovou zeì nechal zhotovit slu-

neãní hodiny, které „krásou
svou v okolí obdoby nemají“ -

tak psal ãasopis Pilger a jiné

a vy si je mÛÏete prohlédnout na

obrázku. To byl spí‰e barbarem

SchindlerÛv nástupce ve funkci

v roce 1905 Paul Kaduha. KdyÏ

se v r. 1914 vlivem povûtrnosti

odchlípl kus omítky na ‰títové

zdi, tak nechal bez váhání slu-

neãní hodiny omlátit aÏ na cih-

lov˘ podklad s odÛvodnûním, Ïe

za a) má hodinky kapesní a pfies-

né, za b) nádeníci pracující oko-

lo se pofiád dívají, kolik je ho-

din, a za c) chce jíti s moderní

dobou. KdyÏ pak byl v c. k. mo-

narchii nafiízen letní ãas a hodi-

ny se „opoÏìovaly“, nebylo co

fie‰it. Tak se staly sluneãní hodi-

ny s jelenem první obûtí letního

ãasu na okrese R˘mafiov a moÏ-

ná je‰tû dál.

Konec povídání je je‰tû smutnûj-

‰í. Barokní myslivna byla v po-

sledních letech vyuÏívána jako

byt a stáj pro konû. Jednoho dne

koncem 70. let minulého století

se seno zapafiilo a vznikl poÏár

stfiechy stavení. Dlouho nikdo

nic neopravoval - v‰echno bylo

v‰ech - a pak uÏ nezb˘valo nic

jiného neÏ demolice. Hodiny

tam uÏ nebyly a rozlehl˘ch i kle-

nut˘ch místností zas tak velká

‰koda nebyla, to uznáte. Pravda,

stála tam veliká empírová kach-

lová a velmi zachovalá kamna.

Naã taková kamna, zejména

v dobû vrcholící statkáfiské by-

tové v˘stavby, napadlo jistû nû-

které, a neÏ se mohl pfiihlásit nû-

jak˘ zájemce, dostal se ke slovu

krompáã. Odpadlo zbyteãné pa-

pírování - prodat je ne‰lo, daro-

vat asi také ne a nenápadnû

ukrást je nikdo nestihl. ·koda!

Dnes je na místû barokní lesov-

ny budoucí parkov˘ porost a má

se k svûtu. Na kopci nad

Tylovem není po „stroji na po-

ãasí“ ani památky.

Jaroslav Chytil, Lomnice

Nûmeãtí vyhnanci pfiijeli na evropsk˘ semináfi
Evropské vzdûlávací centrum Spolku Hesen-

ska ve spolupráci se Sudetonûmeck˘m krajo-

v˘m sdruÏením vyhnancÛ a Svazem vyhnancÛ,

zastfie‰ující organizace krajov˘ch sdruÏení, 

uspofiádaly ve dnech 2. - 6. ãervna semináfie,

které se uskuteãnily postupnû v Plzni, ·um-

perku, R˘mafiovû, polské Ratibofii a v Praze

a byly zamûfieny na mezilidské vztahy a na prÛ-

zkum podmínek v zemích b˘valého v˘chodní-

ho bloku po vstupu do Evropské unie.

R˘mafiovskému semináfii, kter˘ se konal

v nedûli 5. ãervna v malém sále Stfiediska

volného ãasu, pfiedcházela náv‰tûva dopoled-

ní bohosluÏby Nav‰tívení Panny Marie v ka-

pli V Lipkách. Semináfie se mimo jiné zú-

ãastnila Rosemarie Kretschmer, místopfied-

sedkynû Sudetonûmeckého svazu Ïen, zá-

stupkynû Svazu vyhnancÛ Hesenska a ‰éfre-

daktorka novin R˘mafiovsk˘ kraj v Nûme-

cku. Na semináfi dále pfiijel Manfred Hıber,

zástupce Zemského v˘boru Sudetonûme-

ckého sdruÏení a místopfiedseda Svazu vy-

hnancÛ Hesenska, a Walter Sitte, pfiedseda

Nûmeckého svazu Severní Morava-Orlické

hory.

Za ãeskou stranu pfiijali pozvání starosta

mûsta R˘mafiova Petr Klouda, dfiívûj‰í sta-

rosta R˘mafiova Miroslav Slováãek a dfiívûj-

‰í starosta obce RyÏovi‰tû Franti‰ek

Rechtorik, Jifií Karel z r˘mafiovského muzea

a pochopitelnû hlavní organizátorka seminá-

fie v R˘mafiovû Gertruda Polãáková, pfiedsed-

kynû Místní organizace Nûmeckého svazu

Severní Morava-Orlické hory.

Starosta Petr Klouda informoval náv‰tûvníky

semináfie o problémech, se kter˘mi se pot˘ká

ná‰ region, uvedl statistiku nezamûstnanosti,

pfiiblíÏil nûmecké delegaci problematiku

znaãnû zanedban˘ch komunikací a pohovofiil

o ãerpání nejrÛznûj‰ích dotací z fondÛ

Evropské unie.

„Existuje jedna vlast a jeden domov -

Jeseníky - R˘mafiov. Zde zÛstanou mé kofie-

ny,“ pfiivítala krajany v R˘mafiovû Rosema-

rie Kretschmer a vyzdvihla porozumûní ob-

ãanÛ a podporu krajanÛ ve vlasti, zejména

pak ze strany r˘mafiovské radnice. Zavzpo-

mínala na otevfiení zrekonstruované radnice

v roce 1996 a zmínila se o zásluhách b˘valé-

ho starosty Slováãka, kter˘ byl první, kdo

nûmecké vyhnance ãi jejich potomky do

R˘mafiova pozval a zaslouÏil se tak o v˘raz-

né zlep‰ení vzájemn˘ch vztahÛ.

Po ukonãení semináfie zavítala delegace do

pivovaru Excelent na obûd a pokraãovala

v dal‰í cestû do Polska. JiKo

Organizace a spolky

Zahrádkáfii se umí bavit
Nejen práce, ale také zábava je blízká ãle-

nÛm Základní organizace zahrádkáfiského

svazu R˘mafiov. To se ostatnû potvrdilo

v pátek 3. ãervna, kdy se ve velkém sále

Stfiediska volného ãasu uskuteãnilo setkání

zahrádkáfiÛ, ktefií se pfii‰li jen tak pobavit

a zatancovat si. K tanci i poslechu jim za-

hráli a zazpívali Vladimír Bulko a Ludmila

Sigmundová - hudební skupina Stfiediska

volného ãasu Duo Akord, které je ve svém

repertoáru a kvalitû produkce podle mínû-

ní náv‰tûvníkÛ ãím dál tím lep‰í. V̆ tûÏek

z akce 3 810 Kã bude poukázán Dûtskému

domovu v Janovicích.  JiKo
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Kynologové ZKO R˘mafiov opût zabodovali
Za sluneãného a velmi teplého

poãasí se 21. kvûtna konal II.

roãník závodu o Pohár starosty

mûsta ve Zlat˘ch Horách, kter˘

se uskuteãnil ve dvou kategori-

ích ZVV1 a ZVV2 s oddíly: sto-

pa, poslu‰nost, obrana. SoutûÏ

posuzoval rozhodãí pan Koufiil

z Nového Malína.

Na vítûze ãekalo mnoho krás-

n˘ch cen vãetnû pohárÛ, velmi

pûkn˘ch diplomÛ, krmiva pro

psy a dal‰ích cen. Vyhodnocena

byla nejen první tfii místa v kaÏ-

dé kategorii, ale také nejlep‰í v˘-

sledky jednotliv˘ch oddílÛ, nej-

mlad‰í a nejstar‰í úãastník závo-

du a na psovoda, kter˘ se umístil

na posledním místû, ãekala cena

útûchy. Velk˘ dík patfií pfiede-

v‰ím sponzorÛm, bez kter˘ch se

dne‰ní soutûÏe neobejdou.

V˘sledky:

ZVV1
1. místo - J. Koudelová + Frost (nûm. ovãák) - ZKO R˘mafiov

2. místo - J. Koudela + Freia (nûm. ovãák) - ZKO R˘mafiov

3. místo - Horáková + Jordán (nûm. ovãák)- ZKO Zlaté Hory

ZVV2
1. místo - ·uransk˘ + Elis (nûm. ovãák) - ZKO Zlaté Hory

2. místo - R. Valíãek + Aiwo (nûm. ovãák) - ZKO R˘mafiov

3. místo - Langr + Dark (velk˘ kníraã) - ZKO Seniãka

Nejlep‰í stopa - Horáková + Jordán (nûm. ovãák) - ZKO Zlaté Hory

Nejlep‰í poslu‰nost a obrana: J. Koudelová + Frost (nûm. ovãák) -

ZKO R˘mafiov

Za ZKO R˘mafiov Jifiina Koudelová

Mezinárodní soutûÏ záchranáfiÛ Rallye Rejvíz - Zlaté Hory
Ve ãtvrtek 26. kvûtna se sjely do Zlat˘ch Hor

posádky záchrann˘ch vozidel témûfi z celého

svûta na „mezinárodní soutûÏ záchranáfiÛ

Rallye Rejvíz“. Základna byla v rekreaãním

stfiedisku Bohema, kde bylo moÏno zhlédnout

rÛzné typy vozidel záchranné sluÏby vãetnû je-

jich vybavení. Kromû lékafiÛ, záchranáfiÛ a ha-

siãÛ pfiijelo i pût psovodÛ se sv˘mi psy, které

na tuto akci vyslala Záchranná brigáda kyno-

logÛ Olomouckého kraje. Jednalo se o psovo-

dy z Jeseníku Alici Labounkovou (labrador

Dan), Jarmilu Sedláãkovou (mal˘ kníraã

Aramis) a Miloslava Kuãeru (nûmeck˘ ovãák

Gerry), psovody z R˘mafiova Jifiího Koudelu

(nûmeck˘ ovãák Freia) a Jifiinu Koudelovou

(nûmeck˘ ovãák Frost). Vedoucím psovodÛ

byl Karel Pavlík z Bruntálu.

SoutûÏ byla zahájena v pátek 27. 5. v 05.30.

Akce se uskuteãnila v podzemní ‰tole, která by-

la zatopená vodou do v˘‰ky 5 - 20 cm, s nízk˘-

mi stropy a s absolutní tmou. TakÏe holínky, pfiíl-

by a baterky byly nezbytnou souãástí vybavení

nejen záchranáfiÛ a psovodÛ, ale i lékafisk˘ch po-

sádek. Nutno podotknout, Ïe psovodi nepatfiili

mezi soutûÏící. Jejich úkolem bylo za pomocí

psÛ vyhledat a oznaãit zavalenou osobu.

Imitace záchranné akce probíhala takto: Velitel

zásahu pfiivolal sanitní vÛz záchranné sluÏby

s tfiíãlennou posádkou a oznámil jim, Ïe ve ‰to-

le do‰lo k závalu. Po prohledání ‰toly psem

byla nalezena ãásteãnû zavalená osoba. Po zís-

kání základních informací o zranûné osobû

a zaji‰tûní terénu vbûhla vybavená lékafiská

posádka spoleãnû s hasiãi, ktefií nesli nosítka,

do nitra tmavé a chladné ‰toly. Pes intenzivnû

vy‰tûkával osobu aÏ do jejich pfiíchodu. Poté

zaãali záchranáfii s poskytování první pomoci

zranûné osobû. Po vypro‰tûní, o‰etfiení a nalo-

Ïení zranûného na nosítka akce konãila.

Hodnotil se jak léãebn˘ postup, tak stanovení

diagnózy a kvalita o‰etfiení. Navíc se soutûÏilo,

kter˘ t˘m provede celou záchrannou akci nej-

rychleji. âasov˘ limit byl stanoven do 15 mi-

nut (od pfiíjezdu na místo nehody aÏ po nalo-

Ïení zranûné osoby na nosítka). SoutûÏilo cel-

kem 64 druÏstev. Nejvût‰í zastoupení mûla ná-

rodní druÏstva, jejichÏ záchranáfii se sjeli z ce-

lé âeské republiky. Mezinárodní druÏstva za-

stupovali záchranáfii z Nûmecka, Rakouska,

Slovenska, Polska, Maìarska, Slovinska, ¤e-

cka, Itálie, Holandska, Japonska a mnoha dal-

‰ích zemí.

Nejsem lékafi, proto budu akci hodnotit z po-

hledu psovoda. Bylo opravdu zajímavé sledo-

vat, jak probíhá záchranná akce. Urãitû to byla

nová zku‰enost nejen pro nás psovody, ale ta-

ké pro na‰e psy, ktefií nejenÏe museli pracovat

ve tmû, ale museli také projevit znaãnou trpû-

livost. Ke stfiídání psÛ totiÏ docházelo aÏ po

tfiech druÏstvech, coÏ trvalo skoro celou hodi-

nu. Tento ãas museli psi trávit ve ‰tole,

v chladnu a ve vodû. Rozhodnû to bylo pro psy

nároãné spí‰e po psychické stránce, ale v‰ich-

ni to zvládli dobfie.

SoutûÏ konãila aÏ v 19.45. Únava byla znát ne-

jen na psech, ale zejména na tváfiích hasiãÛ,

ktefií bûhali s nosítky do ‰toly a zpût po celou

dobu soutûÏe, aniÏ by je kdokoli vystfiídal.

A doprovázet 64 druÏstev, to uÏ dá opravdu za-

brat. Zatímco jednotky záchranné sluÏby ãeka-

ly dal‰í úkoly v soutûÏi, pro psovody tímto ak-

ce skonãila. Jifiina Koudelová, ZKO R˘mafiov

Vítûzové ZVV 1

Vítûzové ZVV 2

Psovodi Záchranné brigády kynologÛ Olo-
mouckého kraje

Vstup záchranáfiÛ do ‰toly



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Optimista prohla‰uje, Ïe Ïijeme v nejlep‰ím moÏném

svûtû. Pesimista se obává, Ïe je to pravda. 

James Branch Cabell

Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ãerven - ãervenec 2005

V dobû letních prázdnin se zájmové krouÏky ve Stfiedisku
volného ãasu neprovozují. SVâ pofiádá v té dobû letní tábory.

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Eduard Casciani ......................................................... R˘mafiov

Adam Sztojka ............................................................ Horní Mûsto

Jakub âern˘ ............................................................... R˘mafiov

Ondfiej Kfienek ........................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Viktorie PacvoÀová - Jamartice ........................................... 81 let

Hedvika KaÀovská - R˘mafiov ............................................. 82 let

Juraj Smitek - R˘mafiov ........................................................ 83 let

Adolf Strako‰ - R˘mafiov ..................................................... 84 let

Alena ·vrãulová - R˘mafiov ................................................. 84 let

Marie Cenková - R˘mafiov ................................................... 84 let

Anna Mojáková - R˘mafiov .................................................. 84 let

Elfrieda Grossová - R˘mafiov ............................................... 84 let

Ludmila ·mirková - R˘mafiov .............................................. 85 let

Josef ·vejcar - R˘mafiov ....................................................... 85 let

Rozlouãili jsme se
Eduard Bereãka - R˘mafiov  .....................................................   1939
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27. 6. V̆ znamn˘ den âR - Den památky obûtí komunistického reÏi-
mu (v˘roãí popravy Milady Horákové v roce 1950)

29. 6. 1900 nar. Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry, francouzsk˘ letec

a spisovatel (zemfi. 31. 7. 1944) - 105. v˘roãí narození

29. 6. 1875 zemfi. Ferdinand V. zvan˘ Dobrotiv˘, rakousk˘ císafi a po-

slední korunovan˘ ãesk˘ král (nar. 19. 4. 1793, vládl v letech 

1835 - 1848) - 130. v˘roãí úmrtí

30. 6. 1825 nar. Florimond Roger Hervé, francouzsk˘ skladatel, autor ope-

ret (zemfi. 4. 11. 1892) - 180. v˘roãí narození

30. 6. 1945 popraven Josef Ma‰ín, voják, úãastník odboje proti fa‰ismu 

(nar. 26. 8. 1896) - 60. v˘roãí úmrtí

1. 7. Svûtov˘ den architektury, vyhlá‰en Mezinárodním svazem
architektÛ

2. 7. 1930 nar. Ota Pavel, vl. jm. Otto Popper, povídkáfi a sportovní no

vináfi (zemfi. 31. 3. 1973) - 75. v˘roãí narození

4. 7. 1900 nar. Louis Armstrong, americk˘ jazzov˘ trumpetista a zpûvák

(zemfi. 6. 7. 1971) - 105. v˘roãí narození

5. 7. Státní svátek âR - pfiipomínka pfiíchodu slovansk˘ch vû
rozvûstÛ Cyrila a Metodûje na Moravu roku 863

6. 7. Státní svátek âR - v˘roãí upálení Mistra Jana Husa roku 1415
6. 7. 1915 nar. Herberta Masaryková, redaktorka a pfiekladatelka, vnuãka

T. G. Masaryka (zemfi. 30. 9. 1996) - 90. v˘roãí narození

6. 7. 1415 upálen Jan Hus, teolog, kazatel, náboÏensk˘ reformátor 

(nar. 1371) - 590. v˘roãí úmrtí

7. 7. 1860 nar. Gustav Mahler, rakousk˘ hudební skladatel a dirigent 

(zemfi. 18. 5. 1911) - 145. v˘roãí narození

7. 7. 1930 zemfi. sir Arthur Conan Doyle, anglick˘ prozaik, autor dete-

ktivních pfiíbûhÛ (nar. 22. 5. 1859) - 75. v˘roãí úmrtí

9. 7. 1775 nar. Matthew Gregory Lewis, anglick˘ prozaik, autor hrÛzo-

stra‰n˘ch románÛ (zemfi. 14. 5. 1818) - 230. v˘roãí narození

10. 7. 1895 nar. Carl Orff, nûmeck˘ hudební skladatel (zemfi. 29. 3. 1982) 

- 110. v˘roãí narození

10. 7. 1915 nar. Saul Bellow, americk˘ prozaik, nositel Nobelovy ceny 

- 90. v˘roãí narození

11. 7. Svûtov˘ den populace, vyhlá‰en 1989 (OSN)
13. 7. 1985 zemfi. Oldfiich Mikulá‰ek, básník a publicista (nar. 26. 5. 1910)

- 20. v˘roãí úmrtí

14. 7. 1420 bitva na Vítkovû, Jan ÎiÏka zvítûzil nad kfiiÏáky - 585. v˘roãí

14. 7. 1910 nar. Helena ·mahelová, prozaiãka (zemfi. 5. 11. 1997) 

- 95. v˘roãí narození

14. 7. 1940 zemfi. RÛÏena Jesenská, básnífika, prozaiãka a dramatiãka 

(nar. 17. 6. 1863) - 65. v˘roãí úmrtí

16. 7. 1985 zemfi. Heinrich Böll, nûmeck˘ prozaik, nositel Nobelovy ceny

(nar. 21. 12. 1917) - 20. v˘roãí úmrtí

21. 7. 1880 nar. Milan Rastislav ·tefánik, slovensk˘ astronom, politik 

a diplomat (zemfi. 4. 5. 1919) - 125. v˘roãí narození

Pranostiky na mûsíc ãervenec
• KdyÏ dne ub˘vá, horka pfiib˘vá.

• âervenec nese parna, krupobití a medovice, jest-li hojn˘ na boufiky

a vichfiice.

• Co ãervenec neuvafií - srpen nedopeãe.

• Slunce peãe - dé‰È poteãe.

• Na mokr˘ ãervenec následuje boufie a krupobití.

• KdyÏ ãervenec pûknû hfieje, o Vánocích se zima skvûje.

• âervenec - úrody blíÏenec.

• Nav‰tívení Panny Marie ãisté pfiiná‰í ovoce. (2. ãervence)

• Pr‰í-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa. (4. ãervence)

• Jaká povûtrnost na Sedm bratfií, taková po sedm t˘dnÛ patfií. (10.

ãervence)

• Svatá Markéta hodila srp do Ïita. (13. ãervence)

• Na svatého Jakuba brambor prvá úroda. (25. ãervence)

• Svatá Anna - chladna z rána. (26. ãervence)

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádá

Kurz tance a spoleãenského chování

Pfiihlá‰ky odevzdejte v SVâ R˘mafiov

do 10. záfií 2005
Kurz je nutné zaplatit nejpozdûji 17. 9. 2005

Informace a pfiihlá‰ky: Eva Kudláková, tel. 554 211 410

Pod vedením taneãního mistra
PAVLA MùRKY

Kurz zaãíná ve ãtvrtek 15. 9. 2005
v 18.00 hodin ve velkém sále

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

Taneãníci absolvují 13 lekcí

a závûreãnou kolonu 16. 12. 2005

Cena: 650 Kã
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Pfiipomínáme si

Konstantin (Cyril) a Metodûj, slovan‰tí vûrozvûsti
V úter˘ 5. ãervence si pfiipomene-

me Den slovansk˘ch vûrozvûstÛ

Cyrila a Metodûje. Co pro nás

tento den znamená? Proã se vlast-

nû oslavuje a proã je v kalendáfii

5. ãervenec oznaãen jako státní

svátek? Mnoh˘m pfiinese oprav-

du jen prodlouÏen˘ víkend v pfií-

padû, Ïe pfiipadne spoleãnû s

6. ãervencem (upálení Jana Husa)

dejme tomu na ãtvrtek a pátek.

Pfiitom jen velmi málo lidí se nad

tímto svátkem zamyslí. Proã te-

dy? Nahlédnûme do dávné histo-

rie.

Co fiíká o pfiíchodu Cyrila a Me-

todûje na Moravu OttÛv slovník

nauãn˘?

„Mlad‰í z nich Cyrill narodil se
r. 827, a neÏ posvûcen byl za bis-
kupa, slul Konstantin. Vysvûcen
byv na knûÏství, stal se knihovní-
kem pfii patriarchálním kostele sv.
Sofie. Pozdûji uãil filosofii a uãe-
ností svou získal si ãestné pfiíjme-
ní Filosofa. Ve sporech o úctu ob-
razÛm svat˘ch vzdávanou hájil
uãení katolického, i pfiel se o nû
s b˘val˘m patriarchou Janem fie-
ãen˘m Grammatikem. JakoÏto
znatel v˘chodních jazykÛ vypra-
ven byl r. 851 k SaracenÛm
a s uãenci jejich podnikl hádku
o náboÏenství. K témuÏ cíli, aã ji-
n˘mi cestami, dospûl star‰í bratr
Method. Ustanoven byv vladafiem
slovanského kníÏectví v Makedo-
nii nebo Tessalii, zatouÏil po sa-
motû klá‰terní a na Olympu pfii-
druÏil se k basiliánÛm. Pozdûji
stal se opatem v klá‰tefie poly-
chronském u Marmarského mofie.
Nedlouho poté moravsk˘ kníÏe
Rostislav prosil císafie Michala

III. za vûrozvûsty znalé jazyka
slovanského. Úlohy té podjali se
oba bratfii Konstantin a Method.
Na Moravu pfii‰li r. 863. Kon-
stantin sestrojil písmo slovanské
na základû fiecké kursivy VI. VII.
stol., rozmnoÏiv ji znaãkami hlá-
sek SlovanÛm vlastních (t. zv. gla-
golice).“
Na Velké Moravû docházelo 

k opakovan˘m konfliktÛm mezi

slovansk˘mi vûrozvûsty na stranû

jedné a nûmeck˘mi knûÏími na

stranû druhé. Spor vedli o pouÏí-

vání staroslovûn‰tiny pfii boho-

sluÏbû. V roce 867 byli Konstan-

tin s Metodûjem dokonce pozvá-

ni na konzultaci do ¤íma, a to

pfiímo od papeÏe Michala I. KdyÏ

pfii‰li do ¤íma, zjistili, Ïe papeÏ

Michal I. umfiel a jeho nástupcem

se stal Hadrián II. KdyÏ se dozvû-

dûl, Ïe bratfii s sebou pfiinesli 

ostatky sv. Klimenta, které na‰li

v Chersonu, vy‰el jim osobnû na-

proti v slavnostním procesí.

Ostatky poté uloÏili v fiímské ba-

zilice sv. Klimenta, kde jsou do-

dnes.

KdyÏ papeÏ poznal sm˘‰lení so-

luÀsk˘ch bratfií, jiÏ na poãátku

r. 868 jim slavnostnû povolil uÏí-

vání slovansk˘ch bohosluÏeb-

n˘ch textÛ, dokonce vydal bulu

„Gloria in excelsis Deo“. Své

prohlá‰ení doplnil symbolick˘m

aktem: PoloÏil staroslovûnské

knihy na oltáfi baziliky sv. Maria

Maggiore, posvûtil je a slouÏil

nad nimi slavnostní m‰i. Nafiídil

téÏ, aby bylo slovansk˘m uãední-

kÛm udûleno knûÏské svûcení (ta-

ké roku 868). Bûhem vyfiizování

tûchto záleÏitostí Konstantin

v ¤ímû onemocnûl. V pfiedtu‰e,

Ïe se blíÏí smrt, vstoupil v ¤ímû

do jednoho fieckého klá‰tera, kde

pfiijal schimu (vy‰‰í stupeÀ mni‰-

ského stavu) a zároveÀ i jméno

Kyrillos = Cyril. KdyÏ umíral,

louãil se s bratrem slovy: „Hleì,
bratfie, sdíleli jsme stejn˘ osud
a zar˘vali pluh do stejné brázdy;
já klesám na poli na konci sv˘ch
dní. Vím, Ïe velmi miluje‰ svou
Svatou Horu (klá‰ter), ale ne-
vzdávej kvÛli Hofie svou ãinnost
v uãení víry. Kde by ses také mo-
hl lépe spasit?“ Sv. Cyril zemfiel

14. 2. 869 ve vûku 42 let, po 

50 dnech stráven˘ch v fieckém

klá‰tefie. Jeho tûlo bylo pochová-

no v bazilice sv. Klimenta.

Po smrti Cyrila byl v roce 869 Me-

todûj vysvûcen na prvního arci-

biskupa pro území velkomorav-

ské, sirmijské a panonské arcidie-

céze (území záp. Maìarska a ãás-

ti v˘ch. Rakouska v prostoru

Blatenského a Neziderského je-

zera). Cestou na své pÛsobi‰tû byl

v‰ak zajat bavorsk˘mi biskupy

a dva a pÛl roku vûznûn. Po pro-

pu‰tûní roku 873 se vrátil na

Moravu, kde zaloÏil první literár-

ní ‰kolu na na‰em území. Léta,

která zde proÏil, byla naplnûna

nejen bohatou literární ãinností,

ale také vlekl˘m konfliktem mezi

slovanskou a latinskou liturgií,

jenÏ po Metodûjovû smrti 6. dub-

na 885 skonãil zákazem slovan-

ské bohosluÏby a rozehnáním

Metodûjov˘ch ÏákÛ. JiKo
(zdroj OttÛv slovník nauãn˘

a www.crg.cz)

Konstantin a Metodûj pfiiná‰ejí roku 867 do ¤íma ostatky sv.
Klimenta, vítáni papeÏem Hadriánem II. Nástûnná malba v nartexu
baziliky San Clemente v ¤ímû z 11. století. Konstantin s nimbem po
pravici a Metodûj bez nimbu po levici papeÏe (vy‰‰í postava uprostfied
trojice v plá‰tích vlevo s palliem, tiárou a nimbem). Uprostfied sv.
Kliment nesen˘ na lÛÏku. Vpravo znovu papeÏ za oltáfiem pfii m‰i ...

Jan Hus - symbol boje za spravedlnost
Stejnû jako si kaÏd˘ rok 5. ãervence pfiipo-

mínáme pfiíchod slovansk˘ch vûrozvûstÛ,

pfiipomínáme si 6. ãervence Den upálení

Jana Husa. Kdo byl onen údajn˘ kacífi, kter˘

neodvolal své uãení a byl za to upálen?

Jan Hus se narodil roku 1371 v Husinci

u Prachatic. Od roku 1390 studoval na

Karlovû univerzitû v Praze. V roce 1393 zís-

kal titul bakaláfie a v roce 1396 titul mistra

svobodn˘ch umûní. V roce 1400 byl vysvû-

cen na knûze. V letech 1401 - 1402 byl dû-

kanem artistické fakulty, od roku 1402 kázal

v Betlémské kapli v Praze na Starém Mûstû.

Od roku 1409 byl rektorem Univerzity

Karlovy v Praze.

Jan Hus je pfiedev‰ím znám jako snad nejvût-

‰í ãesk˘ reformátor, kter˘ usiloval o nápravu

kfiesÈanské církve a spoleãnosti. Za svÛj vzor

povaÏoval anglického myslitele Johna

Viklefa, od kterého pfievzal uãení o zbavení

církve majetku zásahem svûtské moci a ob-

novení jejího apo‰tolského poslání. Kázal

v ãeském jazyce, ve kterém napsal i nûkteré

své knihy. Je rovnûÏ reformátorem ãeského

pravopisu, zaslouÏil se o pfieklad bible

a o vydání Kutnohorského dekretu, jímÏ král

Václav IV. zru‰il pfievahu nûmeck˘ch profe-

sorÛ na Karlovû univerzitû.

Sv˘mi názory se Hus pochopitelnû znelíbil

vysok˘m pfiedstavitelÛm církve, dostal se do

sporu s dogmatick˘m v˘kladem víry, repre-

zentovan˘m papeÏem. Zejména od roku

1408 se Jan Hus i jeho pfiíznivci stále ãastûji

dostávali do sporÛ s ideov˘mi protivníky, ze-

jména s nûmeck˘mi mistry na univerzitû

a ãeskou církevní hierarchií. Uãení Jana

Husa ohroÏovalo neprávem nabyté majetky

ãeln˘ch pfiedstavitelÛ katolické církve.

Po klatbû, která nad ním byla vynesena roku

1412, ode‰el Jan Hus z Prahy a Ïil nejprve na

Kozím Hrádku a v Sezimovû Ústí, poté na

hradû Krakovci u Rakovníka. Získal podpo-
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ru vlivn˘ch kruhÛ, vãetnû pfiedních osobnos-

tí královského dvora, mezi jin˘mi i krále

Václava IV. Ten se od nûj ale pozdûji na roz-

díl od královny odklonil. Roku 1412 Hus vy-

stoupil proti prodávání odpustkÛ. Dva roky

nato odjel na pozvání císafie Zikmunda do

Kostnice na koncil, aby zde obhajoval své 

uãení. Po nûkolika sly‰eních u koncilu byl

Jan Hus prohlá‰en za kacífie, zbaven knûÏské

hodnosti a odsouzen k smrti upálením. Své

uãení odmítl odvolat.

Co vlastnû Jan Hus hlásal?
Byl zcela pravovûrn˘ v nauce o Bohu, o Kristu

a jeho vtûlení, o Pannû Marii, o ospravedlnûní

ãlovûka milostí BoÏí, o m‰i svaté.

V nauce o svátostech se li‰il u svátosti eu-

charistie, konkrétnû ohlednû zmûny podstaty

chleba a vína. O svátosti smífiení hlásal, Ïe

knûz odpu‰tûní hfiíchÛ pouze ohla‰uje. Hlásal

téÏ, Ïe i dobr˘ skutek u ãlovûka ve stavu tûÏ-

kého hfiíchu je vlastnû zl˘. Dále pokud knûz

neÏije ve stavu milosti posvûcující, jsou jím

udûlené svátosti neplatné. O církvi fiíkal, Ïe

existuje pouze církev neviditelná, jejíÏ hla-

vou je Kristus, a do té církve patfií pouze lidé

Ïijící v milosti posvûcující. ProtoÏe nevíme,

kdo je v milosti posvûcující, tak nevíme, kdo

je vlastnû ãlenem církve.

Jan Hus byl popraven 6. ãervence 1415. Jeho

popel byl hozen do fieky R˘na, aby po nûm

nezbyla Ïádná památka. Jeho smrt posílila

v ãesk˘ch zemích reformní hnutí, jeÏ pfie-

rostlo v období husitsk˘ch válek.

Jan Hus se stal právem symbolem boje za

spravedlnost, jednou z nejvût‰ích osobnos-

tí ãesk˘ch dûjin a letos si pfiipomínáme

590. v˘roãí jeho úmrtí.

JiKo (zdroj www.quido.cz;
www.pepa.sa.sweb.cz)

Pát˘ a ‰est˘ ãervenec oãima ÏákÛ a studentÛ
Tak jsem jednou listoval sv˘m kalendáfiem a najednou jsem narazil

na 27. t˘den, kde je ãtvrtek a pátek napsan˘ ãervenû. Ano, znamená

to, Ïe jsou v ty dny prázdniny. Pátého ãervence je den Cyrila

a Metodûje, zfiejmû slaví jejich pfiíchod do âech. 6. ãervence 1415

byl upálen Jan Hus. Myslím, Ïe Cyrila a Metodûje mûl nûkdo tro‰ku

klackem popohnat, protoÏe chodit do âech v ãervenci, kdy jsou „vel-

ké letní“ prázdniny, je naprostá blbost. Kdyby pfii‰li nûkdy v kvûtnu,

Ïáci by si na nû jistû lépe zavzpomínali. Taková chyba uÏ se nikdy ne-

smí stát! A Jana Husa mohli upálit aÏ tfieba v záfií, coÏ by nám uãení

také o pár hodinek zkrátilo.

Bazén v Bfiidliãné

AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

POZOR!!! ZMùNA
V období letních prázdnin bude Aquacentrum Slunce

od 4. 7. do 15. 9. 2005 uzavfieno
MoÏnost zakoupení permanentek

Kontakt: 554 219 958

Plavání pro vefiejnost - ãervenec
Od 26. 6. do 14. 7. bude bazén

z dÛvodu pravidelné údrÏby uzavfien

Pozor zmûna!!!
V sobotu je plavání pro vefiejnost od 13.00 do 19.00 hodin

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 13.00 - 19.00 hod.
3

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

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

Jedná se o zcela v˘jimeãnou maxidiskotéku, která se li‰í od bûÏn˘ch

produkcí souãasn˘ch diskÏokejÛ mimofiádn˘m technick˘m vybave-

ním i celkov˘m stylem a pojetím. Diskoprogram je ozvuãen v˘kon-

nou zvukovou aparaturou. Základní svûtelnou scénu tvofií obrazce se-

stavené ze 70 metrÛ svûteln˘ch hadÛ vysoké svítivosti a centrální lu-

miniscenãní obraz s v˘tvarn˘m motivem planety Saturn. Svûtelné

rampy jsou doplnûny fiadou pfiídavn˘ch efektÛ - stroboskopick˘mi,

rotaãními, paprskov˘mi a svazkov˘mi svûteln˘mi zdroji, vãetnû

DMX fiízen˘ch scanerÛ. Ve‰keré vybavení je ovládáno centrálnû pfies

poãítaã. Pfii dostateãném zamlÏení prostoru vytváfií svûtelná scéna 

image jakéhosi „science-fiction“ a zcela ojedinûlou atmosféru. Mladí

pfiíznivci diska se mají kromû kvalitního poslechu téÏ na co dívat. Na

jevi‰ti se stále nûco dûje, cel˘ program je stavûn jako „show“. Ve ãtyfi

aÏ ‰estihodinovém nonstop programu jsou uvádûny nejnovûj‰í hity

svûtov˘ch hitparád, znám˘ch z poslechu ãesk˘ch televizních kaná-

lÛ (Nova, Prima, Óãko) i zahraniãních stanic (MTV, Viva, Music-

box aj.). Organizátorem svûtelné maxidiscoshow je TJ Jiskra

R˘mafiov. JiKo (ãerpáno z www.agdc.euweb.cz)

Mûtská knihovna

PÛjãovní doba knihovny o letních prázdninách

od 4. 7. 2005 do 8. 7. 2005
Z A V ¤ E N O

Po - 9.00 - 16.00 hodin, Út - 9.00 - 16.00 hodin, St - zavfieno, 
ât - 9.00 - 16.00 hodin, Pá - 9.00 - 16.00 hodin, So - zavfieno

Lenka Îmolíková, fieditelka knihovny

SVùTELNÁ MAXIDISCOSHOW
V R¯MA¤OVù
Pfiijìte se pobavit

na
MAXIDISCOSHOW

IVANA MEJSNARA Z PRAHY

2. ãervence od 21.00
na hfii‰ti TJ Jiskra R˘mafiov



PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 25. ãervna 17.00

Taking Off
Komedie (USA 1971)

Vlídn˘ pohled na pomatenou generaci 70. let, její nadûje, pfiání i pro-

blematické vztahy s váÏen˘mi, staromódními a pokryteck˘mi rodiãi. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 25. ãervna 19.30

Sluneãní stát aneb Hrdinové dûlnické tfiídy
Tragikomedie (âR 2005)

Tfii kamarádi z ostravské fabriky pfiijdou o práci a zaãnou podnikat.

Pfied nimi a jejich blízk˘mi se tak otevírá zcela nov˘ svût ... 

Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 26. ãervna 17.00

Jeho fotr, to je lotr!
Komedie (USA 2004)

Pokraãování úspû‰né komedie Fotr je lotr. Tentokrát se dovíme od-

povûì na otázku, co to mÛÏe b˘t za lidi, ktefií k pfiíjmení Yebal po-

jmenují syna Gaylord ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 2. ãervence 17.00

Metropolis
Sci-fi (Nûmecko 1927)

Spoleãensko-kritická metafora o svûtû, kter˘ fiídí hrstka vyvolen˘ch,

zatímco ostatní Ïijí v naprosté izolaci. ReÏie: F. Lang, T. von Harbou;

hrají: A. Abel, G. Fröhlich, B. Helm ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 2. ãervence 19.30

Million Dollar Baby
Drama (USA 2004)

Romantické drama z prostfiedí profesionálního Ïenského boxu. Film

o cestû mladé boxerky ze staré tûlocviãny aÏ na vrchol tohoto sportu.

ReÏie: C. Eastwood; hrají: H. Swank, M. Freeman ...  MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 3. ãervence 17.00

Pád Tfietí fií‰e
Váleãné drama (Nûmecko 2004)

Film zachycující události konce II. svûtové války na základû vzpo-

mínek Gertraud „Traudl“ Jungové, osobní sekretáfiky Adolfa Hitlera.

ReÏie: O. Hieschibiegel; hrají: B. Ganz, A. M. Lara ...  

Pfiístupn˘ od 12 let

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 9. ãervence 17.00

Vojtûch, fieãen˘ sirotek
Balada (âeskoslovensko 1989)

Pfiíbûh Vojtûcha, ãlovûka aÏ Ïivoãi‰nû pfiímého, neschopného se pfii-

zpÛsobit vztahÛm a zvyklostem venkovského spoleãenství. V roce

1946 bojuje s cel˘m svûtem o svou svobodu a hlavnû lásku. ReÏie: 

Z. Tyc; hrají: P. Forman, B. Luke‰ová, J. Dolanská, V. Zavfiel.

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 9. ãervence 19.30

V dobré spoleãnosti
Komedie (USA 2004)

Situaãní a konverzaãní komedie na téma spolupráce sesazeného 50le-

tého ‰éfa a jeho nového ambiciózního nadfiízeného, kterému bude

teprve 26. ReÏie: P. Weitz; hrají: D. Quaid, S. Johansson, T. Grace ...

Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 10. ãervence 17.00

Fantom Opery
Muzikál (V. Británie/USA 2004)

Mladou talentovanou sboristku Christine povzbuzuje z temn˘ch kou-

tÛ Opery tajemn˘ hlas. Hlas, kter˘ patfií „Fantomu“, jenÏ prochází di-

vadelními katakombami a dûsí ostatní ãleny souboru. ReÏie: 

J. Schumacher; hrají: G. Butler, E. Rossum, P. Wilson ...

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 16. ãervence 17.00

KdyÏ Otar ode‰el
Drama (Francie/Belgie 2003)

Pfiíbûh o vzájemn˘ch vztazích tfií generací Ïen: dominantní babiãky

Eky, její dcery Mariny a vnuãky Ady. Babiãka Eka je fixována na

svého syna Otara, kter˘ Ïije aÏ v daleké PafiíÏi. Marina s Adou se ale

doví, Ïe Otar náhle zemfiel. ReÏie: J. Bertuccelli; hrají: E. Gorintin,

D. Droukarova ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 16. ãervence 19.30

Román pro Ïeny
Komedie (âR 2004)

Jemn˘ groteskní pfiíbûh dvacetileté Laury a její ovdovûlé matky Jany,

natoãen˘ podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha.

ReÏie: F. Renã; hrají: S. Sta‰ová, Z. Kanóczová, M. Va‰ut, M. Donu-

til .... Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 17. ãervence 17.00

Team America: Svûtovej policajt
Akãní loutkov˘ (USA 2004)

První akãní loutkov˘ film, pod kter˘m jsou podepsáni tvÛrci legendár-

ního South Parku. Team America je policejní formace, která má za úkol

chránit globální stabilitu. ReÏie: T. Parker, M. Stone. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 23. ãervence 17.00

Dogora
Impresionistick˘ hudební (Francie 2004)

Odyssea natoãená Patrice Lecontem pod dojmem siln˘ch záÏitkÛ

z náv‰tûvy KambodÏe. ReÏie: P. Leconte; hudba: J.-M. Dreujon.

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 23. ãervence 19.30

Korsick˘ pfiípad
Komedie (Francie 2004)

Detektiv je z PafiíÏe vyslán na Korsiku, aby na‰el vÛdce místní ma-

fie. KdyÏ se v‰ak zamiluje do jeho krásné sestry, velké problémy na

sebe nedají dlouho ãekat... ReÏie: A. Berbéria; hrají: Ch. Clavier, 

J. Reno, C. Murino, D. Flamand ... MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 24. ãervence 17.00

Star Wars: Epizoda III - Pomsta SithÛ
Sci-fi (USA 2005)

Válka! Republika se hroutí pod brutálními útoky vÛdce separatis-

tÛ hrabûte Dooku. Na obou stranách jsou hrdinové. Pfied zlem

v‰ak není úniku. ReÏie: G. Lucas; hrají: E. McGregor, N. Portman,

H. Christensen ... Pfiístupn˘ od 12 let
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a Filmového klubu
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Mûtské muzeum a Galerie Octopus

Mûstské muzeum R˘mafiov: ÚT - SO 9.00 -  12.00, 13.00 -  16.00, NE 13.00 -  16.00

29. 6. - 28. 8. 2005

Jindfiich ·treit - Tak blízko, tak daleko (v˘stava fotografií)
Walter Winkler (v˘stava barevné fotografie)

VernisáÏ obou v˘stav - stfieda 29. 6. 2005 v 17.00

Jindfiich ·treit

Tak blízko, tak daleko
V̆ stava pfiedstavuje v˘bûr z fo-

tografií, které pofiídil Jindfiich

·treit bûhem cesty po Ingu‰sku

a âeãensku na podzim roku

2003. Autor putoval po tfii t˘dny

s asistentem Martinem Vánûm,

humanitárním pracovníkem

âeské katolické charity, po u-

prchlick˘ch táborech i venkovû

v Ingu‰sku, nav‰tívil ãeãenské

hlavní mûsto Groznyj. Doku-

mentoval Ïivot a tradice ãeãen-

sk˘ch uprchlíkÛ i místních lidí

a nav‰tívil charitní dûtská centra

v ingu‰sk˘ch uprchlick˘ch tábo-

rech a v Grozném, které zde zfii-

zuje âeská katolická charita.

Z fotografií, které dokumentují

aktivity charity v této oblasti,

byla vydána publikace „Tak
blízko, tak daleko“, jejíÏ název

nese také pofiádaná v˘stava.

Název je pfiipomínkou poslední-

ho dne, kter˘ ·treit proÏil v jed-

nom z uteãeneck˘ch táborÛ blíz-

ko hranic s âeãenskem: „V tábo-
fie se právû
odehrával tra-
diãní únos ne-
vûsty, kdyÏ se
velmi blízko
ozvala stfielba
z dûl. V‰ichni
vybûhli ze sta-
nÛ. Tábor utic-
hl a lidé s oba-
vami vyhlíÏeli
smûrem k hra-
nicím. Jejich
domov byl tak
blízko, a ná-

vrat domÛ pfiece tak daleko,“ vy-

svûtluje autor.

SdruÏení âeská katolická cha-
rita je nejvût‰ím nestátním po-

skytovatelem sociálnû-zdravot-

ních sluÏeb v âeské republice.

Neménû dÛleÏitou souãástí cha-

ritní práce je humani-

tární pomoc v zahrani-

ãí. Nejv˘znamnûj‰ím

zahraniãním humani-

tárním programem cha-

rity je projekt pomoci

dûtem v âeãensku a In-

gu‰sku. Na severním

Kavkaze pÛsobí od ro-

ku 2000. Zpoãátku se

zamûfiila na distribuci

humanitární pomoci,

poté se její pomoc sou-

stfiedila pfiedev‰ím na

péãi o malé dûti uprchlí-

kÛ, váleãné sirotky

a polosirotky. V souãas-

né dobû se ãeská chari-

ta, která zastupuje na

severním Kavkaze

Mezinárodní spoleãen-

ství charit (Caritas Internationa-

lis), stará o 1100 pfied‰kolních

dûtí v jedenácti dûtsk˘ch cent-

rech. V Grozném zfiídila pora-

denské a konzultaãní centrum

a otevírá v˘vafiovnu pro nej-

chud‰í.

Jindfiich ·treit se narodil 5. záfií

1946 ve Vsetínû na Vala‰sku.

V roce 1956 se s rodiãi a souro-

zenci pfiestûhoval do podhÛfií

JeseníkÛ, do Tûchanova. Vystu-

doval gymnázium v R˘mafiovû

(1963) a poté pedagogickou fa-

kultu Univerzity Palackého

v Olomouci (1967), obor v˘-

tvarná v˘chova. Je Ïenat˘ a má

dceru Moniku.

Po absolvování univerzity zaãal

vyuãovat na základní devítileté

‰kole v R˘mafiovû, následující-

ho roku se stal fieditelem ‰koly

v Sovinci a pozdûji v Jifiíkovû.

Kromû své pedagogické a foto-

grafické ãinnosti se vûnoval ve-

fiejné prospû‰né práci. Od roku

1974 vedl galerii v Sovinci, od

roku 1998 v Bruntále. Od roku

1981 úzce spolupracuje s pro-

gresivními umûlci v Praze,

Brnû, Bratislavû a v dal‰ích

kulturních centrech âeské re-

publiky i v zahraniãí.

První impuls k fotografování

dostal do otce. V roce 1964,

v dobû studií, ho podnítil k fo-

tografování prof. Jan Bukovjan.

·treit se úãastnil fakultních v˘-

stav a studium zakonãil první

samostatnou v˘stavou (1967).

Od roku 1972 se koncepãnû vû-

noval zobrazování vesnického

Ïivota. Soustfiedil se na portrét

a romskou tematiku. V letech

1974-1977 absolvoval ·kolu

v˘tvarné fotografie, jeho závû-

reãnou prací byl soubor z diva-

delního zákulisí.

V roce 1982 se zúãastnil jako

jedin˘ fotograf nepovolené v˘-

stavy neoficiálních v˘tvarn˘ch

umûlcÛ na tenisov˘ch kurtech

v Praze, kde vzbudily jeho foto-

grafie pozornost tajné policie.

Byl vzat do vy‰etfiovací vazby

a posléze odsouzen k trestu od-

nûtí svobody v délce deseti mû-

sícÛ s podmínûn˘m odkladem

na dva roky. Souãástí trestu by-

lo zabavení ãásti negativÛ, po-

zitivÛ a fotoaparátu (coby ná-

stroje trestn˘ch skutkÛ).

Jindfiich ·treit mûl zakázáno

pokraãovat ve své trestné ãin-

nosti fotografování a byl sledo-

ván. V dûjinách fotografie je

tento pfiípad pravdûpodobnû 

unikátní.

Po propu‰tûní z vûzení nesmûl

·treit uãit. Nejprve pracoval je-

den rok v knihovnû a po uza-

vfiení soudního jednání si musel

najít zamûstnání jako dispeãer

Státního statku RyÏovi‰tû. Je‰tû

intenzivnûji se vûnoval kulturní

ãinnosti a fotografování.

Po státním pfievratu v listopadu

1989 se ·treitova situace zmû-

nila. V letech 1991-1994 byl

zamûstnancem okresního úfiadu

a posléze muzea v Bruntále. Od

roku 1994 je samostatn˘m foto-

grafem. Je docentem na Fil-

mové a televizní fakultû Akade-

mie múzick˘ch umûní v Praze

a na Institutu tvÛrãí fotogra-

fie Filozoficko-pfiírodovûdecké

fakulty Slezské univerzityv Opa-

vû.

Od roku 1991 pracuje na doku-

mentárních projektech ve Fran-

cii, Anglii, Rakousku, Nûme-

cku, Japonsku, Maìarsku, na

Sibifii, ale také v âeské republi-

ce (Îenská vûznice, Bfievnov-

sk˘ klá‰ter, Lidé olomouckého

okresu, Lidé Mikulovska, Cesta

ke svobodû, Lidé Tfiineck˘ch

Ïelezáren). Na univerzitách ve-

de nûkolik studentsk˘ch pro-

jektÛ (Lidé Hluãínska, Ná‰

svût, Zlín a jeho lidé).  

Galerie Octopus

O autorovi fotografií
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JiÏ pfied nûkolika lety jsme informovali o v˘-

znamném a odváÏném R˘mafiovanovi Adamu

Gilgovi. Aby v‰ak ná‰ cyklus zÛstal úpln˘,

vrátíme se k nûmu opût uÏ proto, Ïe ãlen

Societas Jesu a sympatick˘ misionáfi v Zemích

indijsk˘ch, v dne‰ní Americe, patfiil k tûm ne-

mnoha EvropanÛm, ktefií domorodcÛm pfiichá-

zeli pomáhat a chránit je proti pfievaze tûch,

které pfiivedla bezohledná touha po dobrodruÏ-

ství, moci a pfiedev‰ím bohatství a ktefií nevá-

hali pro bl˘skav˘ kov vyvraÏdit celé národy

a zniãit kvetoucí fií‰e.

Adam Gilg se narodil ve velmi staré mû‰Èan-

ské rodinû buì 12. 12. 1650 nebo nejpozdûji

20. 12. 1652 ve zchudlém a katastrofálnû zni-

ãeném R˘mafiovû, v tûÏk˘ch dobách po tfiiceti-

leté válce, nedlouho po odchodu ·védÛ.

Rodiãe patfiili k té ‰Èastnûj‰í polovici obyvatel,

která dokázala s jist˘m ‰tûstím pfieÏít morové

rány i krutost váleãníkÛ, a nejspí‰e oba, ale

zcela jistû matka, byli váleãn˘mi dûtmi.

Nevíme nic o jejich náboÏenském vyznání.

Patfiili k zlomku katolíkÛ, ktefií vzdorovali

s obtíÏemi protestantismu, nebo byli luterány,

ktefií pod tlakem protireformace konvertovali?

TûÏko fiíct. Naprosto jisté v‰ak je, Ïe Adam byl

jiÏ pfiesvûdãen˘m katolíkem, coÏ lze koneãnû

pozorovat i u obou dcer posledního Hoffman-

na z Grünbüchlu.

JiÏ v osmnácti letech (1870) se stal v brnûn-

ském fiádovém semináfii novicem a uÏ jako fie-

holník pokraãoval ve studiu filosofie a teolo-

gie na proslul˘ch jezuitsk˘ch gymnáziích

v Praze, âeském Krumlovû a Telãi. Hluboce

vûfiící knûz zvaÏoval své poslání a záhy se roz-

hodl pro tu nejtûÏ‰í cestu - pro dodnes nedoce-

nûnou misijní ãinnost v cizích zemích s ocho-

tou podstoupit v‰echny obtíÏe s tím spojené,

tfiebaÏe mohl trávit svÛj dal‰í Ïivot v pohodlí

nûkterého z klá‰terÛ, stát se uãitelem ãi se u-

platnit jako vychovatel v bohat˘ch aristokra-

tick˘ch rodinách, pfiípadnû vstoupit jako jiní

jezuité do diplomatick˘ch sluÏeb v˘znamn˘ch

‰lechticÛ, panovníkÛ ãi církve. JiÏ roku 1675

zaslal sv˘m nadfiízen˘m Ïádost o zafiazení do

misie. Je aÏ s podivem, s jakou peãlivostí vy-

bírali barokní pfiedstavitelé Tovary‰stva

JeÏí‰ova budoucí misionáfie podle jejich psy-

chiky, znalostí i humánních zásad, a tak trvalo

léta, neÏ vedlo vytrvalé zasílání dal‰ích, stále

úpûnlivûj‰ích proseb k úspûchu.

Teprve roku 1686 se na Adama usmálo ‰tûstí,

jeÏ bychom mohli spí‰e napsat v uvozovkách,

neboÈ jedinou odmûnou mnohdy b˘vala mu-

ãednická smrt. Je‰tû v bfieznu fieãeného roku se

pfiipravil a vydal na nekoneãné putování po hr-

bolat˘ch a ãasto nejist˘ch cestách na‰eho kon-

tinentu aÏ do ·panûlska. Teprve v andaluské

Seville jej seznámili s urãením místa misijní

ãinnosti a potfiebn˘mi zásadami jednání 

s americk˘mi indiány, jejich potfiebami i úko-

ly fieholníka. Ze stejné doby se zachoval i jeho

popis. Líãí jej jako ãernovlasého muÏe sporé

postavy a pln˘ch tváfií, h˘fiícího zdravím. Po

nûkolika mûsících v˘uky, jeÏ pfiedpokládala

dokonalou znalost latiny, neboÈ se spolu s ním

pfiipravovalo vyrazit do neznáma mnoÏství

dal‰ích - vedle NûmcÛ, âechÛ a PolákÛ by-

chom zde nalezli ãetné Francouze, Maìary,

Italy, Iry a samozfiejmû nejvíce ·panûlÛ

a PortugalcÛ, ale i jezuity z protestantsk˘ch

zemí, Angliãany, Dány, Holanìany - spolu

s hrstkou dal‰ích vstoupil na ‰panûlskou loì

a vyrazil na cestu pfies nevypoãitatelné mofie,

hrozící záludn˘mi útoky pirátÛ. Je‰tû roku

1687 pfiistáli po nûkolikat˘denní plavbû na se-

verozápadním cípu Mexika.

Zde se na nûj ‰tûstí usmálo podruhé. K jeho

nesmírné radosti si jej vybral za pomocníka

vynikající duchovní a dodnes v celém svûtû

uznávan˘ nûmeck˘ geograf Eusebius Kühn,

jenÏ kromû mnoha dal‰ích dosud neznám˘ch

míst objevil i prameny fieky Rio Grande.

Netrvalo dlouho a Adam dostal s ãesk˘mi spo-

lubratry, pátery Janu‰kem a Hostinsk˘m, v˘-

znamn˘ úkol. Jejich kroky zamífiily do oblasti

Pimeria Alta v jiÏní ãásti dne‰ní Kalifornie, jeÏ

se táhla aÏ po Sierra Madre, tehdy je‰tû území

‰panûlské koruny.

O jejich pÛsobi‰ti a osudech se dozvídáme

i z druhé ruky, coÏ svûdãí o uznání, jeÏ se

Gilgovi v fiádu dostávalo. Misionáfi Václav

Eymer z Mûlníka v dopise poznamenává, Ïe

Adam Gilg pÛsobí u velmi divok˘ch a nebez-

peãn˘ch indiánÛ. S nejvût‰í pravdûpodobností

mÛÏeme situovat jeho ãinnost do teritoria

kmenÛ Tecopas a Seri. Práce se misionáfii da-

fiila, protoÏe zakrátko dokázal domorodce pfie-

svûdãit, aby se ze svízelné situace koãovníkÛ

vymanili jedinou rozumnou cestou, tj. k used-

lému pûstování plodin. Sám pozdûji upozornil,

Ïe se Seriové jiÏ usadili a zaãali hospodafiit na

polích. Situace se zaãala diametrálnû mûnit

a Adam mohl s uspokojením prohlásit, Ïe se

„star‰ím vesnicím (jeÏ pomohl vybudovat jiÏ

dfiíve) v píli a dovednosti vyrovnají“.

Otázkou je, zda byl o polním hospodafiení tak

kvalitnû instruován pfii misijní pfiípravû

v Seville - víme, Ïe se jednalo o informace

praktické a svûtské, nikoli pfieváÏnû duchovní,

jak bychom mohli pfiedpokládat - nebo zda

pouÏil nemalé zku‰enosti z nepfiíli‰ úrodného

Jesenicka. Víme totiÏ, Ïe i movitûj‰í r˘mafiov-

‰tí mû‰Èané doplÀovali svou ne zrovna v˘nos-

nou obÏivu dal‰ími ãinnostmi, pfieváÏnû drob-

n˘m zemûdûlsk˘m hospodafiením. Zku‰en˘m

hospodáfiem nespornû byl.

Je obdivuhodné, s jakou lehkostí pfiekonal ob-

tíÏnou bariéru zvykÛ a odli‰né kultury primi-

tivního etnika. O jeho velkém nadání svûdãí

schopnost rychle vstfiebat a osvojit si jazyky

naprosto odli‰né od evropsk˘ch. Záhy si proto

u domorodcÛ získal nesmírnou dÛvûru a auto-

ritu. Zfiejmû si v‰ak pfiitom uvûdomoval, jak

tenká nit spojuje Ïivot a smrt misionáfie.

Nebezpeãí totiÏ hrozilo kaÏd˘m okamÏikem,

jak nás opût informuje bratr Eymer, kterému

zdánlivû pfiátel‰tí Tahumarové bez jakéhokoli

varování vypálili budovu misie a donutili jej

sáhnout aÏ na dno sil pfii strastiplném útûku di-

vok˘m neznám˘m krajem, aby se spasil pfied

dûsivou muãednickou smrtí.

Roku 1699 nalézáme pátera Gilga na vûdecké

expedici jeho star‰ího pfiítele Kühna. Riskantní

cestu plnou neãekan˘ch zvratÛ a nebezpeãí

korunoval úspûch, kdyÏ dorazili k urãenému

cíli, soutoku fiek Colorado a Gila. Tehdy se

Adamovi navíc podafiilo dokonãit podrobnou

mapu Pimerie a ve tfiech dokonal˘ch slovní-

cích pro nás dochoval slovní zásobu i gramati-

ku dávno zapomenut˘ch jazykÛ PimÛ, SeriÛ

a ãlenÛ kmene Eudero. Plné a vysilující nasa-

zení, neznámé choroby a pro Evropana tûÏké

a nezvyklé Ïivotní prostfiedí, jeÏ sdílel se sv˘-

mi indiány, nemohly pfies pfiesvûdãivû tuh˘ ko-

fiínek nepoznamenat Ïivot muÏe kolem pade-

sátky. Léta se jistû zaãala hlásit, a tak chtû ne-

S bratrem Adamem Gilgem do tajemn˘ch konãin Latinské Ameriky
Z historie



Dnes vám nabízíme v˘let na

Velk˘ Roudn˘ a ke Slezské

Hartû. Vodní nádrÏ Slezskou

Hartu zná u nás témûfi kaÏd˘,

hlavnû asi rybáfii, pfiesto dovolte

uvést pro osvûÏení pamûti nûkte-

ré zajímavûj‰í údaje.

Pfiehradní jezero je zadrÏováno sy-

panou hrází maximální v˘‰ky aÏ

64,8 m. Její délka je 540 m a je po

ní vedena silnice z Leskovce nad

Moravicí do Bílãic. Jezero s ãet-

n˘mi zátokami zaujímá plochu

870 ha a v ose toku od âerného

mostu u Val‰ova aÏ po pfiehradní

hráz mûfií 13 km. Po jeho pravém

bfiehu, na úpatí zalesnûn˘ch kopcÛ

s v˘‰kou témûfi 700 m n. m., je ve-

dena silnice z Val‰ova pfies Novou

PláÀ, Volárnu a Roudno do Kfii-

‰Èanovic a DvorcÛ nebo Morav-

ského Berouna. Na levém bfiehu

vede silnice III. tfiídy z Bruntálu

pfies Mezinu, Dlouhou StráÀ

a Razovou do Leskovce n. Mor.

Od r. 1999 mohou rybáfii v jezefie

lovit celoroãnû, ke koupání jsou

vymezena místa u Roudna

a Leskovce a je moÏné se vûnovat

i vodním sportÛm - jachtingu

a windsurfingu.

Snad Ïádné pfiehradní jezero

v na‰í republice se nemÛÏe chlu-

bit tím, Ïe se na jeho bfiezích tyãí

tfii sopky. Na levém bfiehu nad zá-

tokou âerného potoka je chránû-

n˘ pfiírodní v˘tvor Venu‰ina sop-

ka s mísovit˘m kráterem, kde se

tûÏívala ãediãová struska pro sta-

vební úãely. Dal‰í dvû sopky jsou

na pravém bfiehu jezera nad obcí

Roudno. Z daleka viditeln˘ ma-

sivní kuÏel kopce Velk˘ Roudn˘

je národní pfiírodní památkou

a svojí v˘‰kou 780 m n. m. je nej-

vy‰‰í jesenickou sopkou. Geolo-

gové ho pokládají za dokonal˘

stratovulkán, coÏ znamená, Ïe je

to sopka sloÏená jak z utuhlé lávy,

tak i z pÛvodnû sypk˘ch vyvfielin.

Horninové sloÏení odkr˘vá i pro-

táhl˘ skalní útvar pod vrcholem

kopce, poblíÏ cesty vedoucí ze

sedla Velkého a Malého Rou-

dného. Vody dne‰ního pfiehradní-

ho jezera se rozlévají po úpatí Vel-

kého Roudného a podle geologÛ

bylo pr˘ doãasné jezero v tûchto

místech i v dobû sopeãné ãinnos-

ti, kdy horká láva pfiehradila fie-

ãi‰tû Moravice.

Velk˘ Roudn˘ je zãásti zalesnûn

a na jeho svazích jsou agrární te-

rasy, stejnû jako na vedlej‰í sopce

Mal˘ Roudn˘, která se do ‰iroka

rozkládá na jihozápad od své jen

o pár metrÛ vy‰‰í kolegynû. Z vr-

cholÛ obou kopcÛ jsou za pfiízni-

vého poãasí pûkné daleké v˘hle-

dy. Péãí obce Roudno byla na vr-

cholu Velkého Roudného spolu

s kfiíÏovou cestou opravena pobo-

fiená kapliãka, postavená ve dva-

cát˘ch letech minulého století.

V roce 1999 byla slavnostnû za-

svûcena sv. Petru a Pavlovi, a tak

se dnes postupnû opût stává toto

místo místem poutním. Skoro na

vrcholu této vyhaslé ãediãové

sopky je k vidûní rozlomen˘ sto-

lov˘ kámen z tufu s nepravidel-

nou prohlubeninou, která pfiipo-

míná ‰lépûj. Podle povûsti se mu

fiíká BoÏí ãi âertÛv kámen a je 

údajnû symbolem boje dobra se

zlem. V dávn˘ch dobách pr˘ sám

BÛh zasáhl proti ìáblÛm, ktefií

d‰tili oheÀ a síru do okolí, a oni

pak zmizeli v jícnu sopky.

PrÛvodním jevem sopeãné ãin-

nosti jsou ãetné minerální prame-

ny, kter˘ch je v Nízkém JeseníkÛ

nûkolik. Také v korytû fieky

Moravice b˘valo pár pramenÛ Ïe-

lezité kyselky, které se ãerpávaly

pumpou a napu‰tûním pfiehrady

zanikly. V Nové Pláni postavil

podnik Jesenické prameny novou

stáãírnu málo mineralizované

pramenité vody, která vyvûrá

z hloubky 170 m. Stolní voda

s názvem Horsk˘ pramen IQ je 

obohacena jodem a z dÛvodu své

kvality se vyváÏí i do zahraniãí.

Z Val‰ova se mÛÏete ke Slezské

Hartû vydat pû‰ky nebo na kole

po zelené znaãce, která vede aÏ

do Nové Plánû po silnici. Dál po-

kraãuje otevfien˘m terénem ko-

lem pfiehrady a pak lesní cestou

k Volárnû, která byla kdysi zalo-

Ïena pro chov mladého dobytka.

Z Volárny se dostanete k Roudnu

stále po silnici. Znaãka vás zave-

de aÏ na Velk˘ Roudn˘. Odtud se

pak dá sejít starou lesní cestou

vlevo dolÛ do Roudna nebo se

vrátit do Val‰ova stejnou cestou,

která nás sem pfiivedla. Kdo chce

pokraãovat po zelené znaãce dá-

le, dostane se po 8 km do

Lomnice u R˘mafiova na zastáv-

ku âD. Z Val‰ova je to na Velk˘

Roudn˘ 12 km, pro toho, kdo má

zájem si cestu zkrátit a jet auto-

busem, je cestování vhodnûj‰í ve

v‰ední den, protoÏe o víkendech

jsou autobusové spoje omezeny.

Dal‰í zajímavé informace mÛÏete

ãerpat z broÏurky V̆ lety k pfie-

hradám Slezská Harta, KruÏberk

a jejich okolí nebo z knih Pfiíroda

bez hranic od J. Vítka a Krásy

a tajemství âeské republiky -

Moravskoslezsk˘ kraj od B. Vur-

ma, ale i z dal‰ích publikací.

Hana Ka‰parová,
Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2005

21

chtû musel doãasnû volit klidnûj‰í Ïivotní styl.

Roku 1700 se na ãas stává rektorem, pfiedsta-

ven˘m misijní ‰koly v San Francisco Javier

v Sonofie. Dal‰í záznamy pfiipomínají, Ïe vy-

svûtil dva nové kostely dedikované Pannû

Marii (Pomocné a Na sloupu), Nuestra SeÀora

(Na‰í paní) de los Remedios a Nuestra SeÀora

del Pilar, v pokfiesÈan‰tûné vnitfiní Pimerii na

území dne‰ního Mexika u hranic se Spojen˘-

mi státy. Víme téÏ, Ïe ve stejném období pro-

mlouvá z kazatelny pfii hojnû nav‰tûvovan˘ch

bohosluÏbách, s neobvyklou upfiímností, pfie-

svûdãivû, se zápalem a navíc v rodn˘ch jazy-

cích sv˘ch vûfiících. âlovûku manû pfiipadne

velkomoravsk˘ kníÏe Rostislav (863), Ïádají-

cí pro svÛj lid byzantského císafie Michala

o vûrozvûsty mluvící slovansk˘m jazykem.

1705 unaven˘ Adam na ãas pÛsobí v dolnoka-

lifornské Loretû. Vitální jezuita se v‰ak 1708

znovu vrací k misijní práci v Matape, zatím 

opût jako rektor. Netrvá v‰ak dlouho a zase se

chopí misijní práce v Sonofie na stanici San

Francisco Borja, pojmenované po jednom

z mála u‰lechtil˘ch ãlenÛ jinak zcela zprofa-

nované rodiny BorgiÛ.

To se v‰ak uÏ jeho tûÏk˘ a neobyãejnû plod-

n˘ Ïivot pomalu ch˘lil ke svému konci.

Nepodafiilo se sice bohuÏel zjistit pfiesné da-

tum, kdy se rozÏehnal se svou pozemskou

poutí, ale poslední zpráva pochází z roku

1710. To se jiÏ jako star˘ muÏ vrátil zpût me-

zi své milované indiány Seri. Domníváme

se, Ïe skonal nepfiíli‰ dlouho po uvedeném

datu, patrnû nikdy nezjistíme, kde sloÏil svou

moudrou a nepokojnou hlavu. Patfiil k jezuit-

sk˘m kazatelÛm, ktefií umûli vybavit své do-

morodé pfiátele natolik kvalitními obrann˘mi

návyky, Ïe dokázali pfieÏít v‰echny krutosti

‰panûlsk˘ch dobyvatelÛ i nesmírnû nepfiízni-

vá staletí. Dnes je jejich Mexiko prakticky

jedin˘m latinskoamerick˘m státem, kter˘ je-

jich potomci úspû‰nû fiídí. Je s podivem, Ïe

o velké osobnosti Adama Gilga témûfi tfii sta

let nikdo z nûmeck˘ch ani ãesk˘ch obyvatel

R˘mafiova nic ani v nejmen‰ím netu‰il, aãko-

li si jistû zaslouÏí na‰i hlubokou úctu a oce-

nûní. Mgr. Jifií Karel

Kam na v˘let

Na Velk˘ Roudn˘

Velk˘ a Mal˘ Roudn˘ pod Volárnou Foto: Mir. Dvorsk˘

Reprodukce z knihy Oldfiicha Ka‰para Zá-
mofiské objevy
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Country skupina Keltgrass Band

ze Stránského u R˘mafiova s ka-

pelníkem Petrem Schäferem je po-

mûrnû dobfie známá v‰em poslu-

chaãÛm a pfiíznivcÛm muziky, ve

které se objevují prvky keltské

kultury. Pfied nûkolika dny se ka-

pela vrátila z Klimkovic, kde se

s velk˘m úspûchem zúãastnila fes-

tivalu Klimkovické kytarobití

a vybojovala v tvrdé konkurenci

druhé místo.

„V názvu skupiny jsem vyjádfiil
oznaãení nového hudebního smû-
ru - keltgrassu. Ten v sobû zahrnu-
je pfiístup k horalské muzice s v˘-
razn˘mi prvky keltské kultury, jak
ji dnes známe v irské, skotské nebo
bretaÀské hudbû a ãasto ukrytou
v lidovkách z Vala‰ska nebo
Slovácka,“ fiíká o kapele její za-

kladatel a kapelník Petr Schäfer.

Dfiívûj‰í dlouholetá produkce blu-

egrassu ho vybavila tvÛrãím po-

tenciálem a schopností upravovat

koneãnou podobu skladeb tak, aby

neztratily nic na své dramatiãnosti

a melancholii v pfiípadû balad

a songÛ, kdy posluchaãÛm mrazí

v zádech, a naopak spontánnû od-

trhly nohu od podlahy pfii instru-

mentálkách, vyz˘vajících k tanci.

„SvÛj reÏijní zámûr jsem konzulto-
val s na‰imi pfiedními odborníky,
jako je Jifií Moravsk˘ Vrabec - hu-
dební znalec, Jan La‰toviãka - ka-
pelník praÏské skupiny Asonance,
Zdenûk Knápek - spisovatel a kel-
tolog, a s dal‰ími. To v‰e ve snaze
pfiedejít nepovedenému hudební-
mu hybridu. Musím fiíct, Ïe jejich
pozitivní stanovisko a názory mnû
dodaly hodnû tvÛrãí energie a chu-
ti do práce,“ doplÀuje Petr.

To nejnároãnûj‰í na nûj v‰ak tepr-

ve ãekalo. Najít muzikanty, ktefií

s ním vyrazí po stejné cestû a bu-

dou disponovat dostateãnou porcí

nad‰ení a zápalu pro vûc. To proto,

Ïe poãátky se neobejdou bez tvrdé

dfiiny a stovek hodin nad technic-

k˘m zvládnutím nástrojÛ, ke kte-

r˘m se druhosledovû pfiipojuje

práce s vokály. Vlastní repertoár

se v‰ak podle ‰éfa kapela nesmí 

omezovat pouze na keltgrass, ale

musí zaujmout a pobavit náv‰tûv-

níky okolních hospÛdek a hor-

sk˘ch chat, kter˘m je muzika

Keltgrass Bandu urãena pfiede-

v‰ím.

„Po jednoletém pÛsobení si trou-
fám fiíct, Ïe se mÛj zámûr dafií.
Keltgrass Band jiÏ pravidelnû vy-
stupuje ve Stránském, Malé
Morávce-Karlovû v HospÛdce ve
srubu, v Bfiidliãné ve Spoleãen-
ském domû a na kulturních akcích
pofiádan˘ch obcemi na‰eho regio-
nu,“ fiíká hrdû Petr Schäfer.

Ve stylu keltgrassu se pak prezen-

tuje kapela na folk a country festi-

valech. Poslední vystoupení, jak

jiÏ bylo v úvodu zmínûno, bylo

v sobotu 11. ãervna na Klimko-

vickém kytarobití, odkud si kapela

odvezla 2. místo od odborné poro-

ty a 2. místo udûlené diváky.

„A právû na tûchto akcích má svÛj
velk˘ podíl na v˘konu kapely pod-
pora poãetného fanklubu pfiízniv-
cÛ, coÏ mû uji‰Èuje, Ïe na‰e hudba
souãasnou generaci dokáÏe oslo-
vit,“ dodává na závûr kapelník

Schäfer.

S nadcházejícím létem pfiichází fia-

da moÏností, jak kapelu je‰tû více

zviditelnit. Nabízí se napfiíklad

prezentace na fiadû festivalÛ, na

které je kapela pozvána a kam se

v‰ichni její ãlenové velmi tû‰í.

Keltgrass Band vystoupí napfiíklad

9. ãervence v Podlesí u Budi‰ova

nad Budi‰ovkou na akci s názvem

HuÈÛv ranã, 30. ãervence v Dlou-

hé Louãce na I. roãníku festivalu

folk a country, 13. srpna v Sosno-

vé na tradiãní festivalu trampské,

folk a country písnû a 20. srpna

v Hradci nad Moravicí na obnove-

ném folkovém festivalu. Pfiíznivci

této kapely se mohou tedy tû‰it, Ïe

v‰ude tam usly‰í jejich písnû s ná-

dechem irské, skotské nebo bre-

taÀské muziky. JiKo

Keltgrass Band získává stále vût‰í oblibu

Jedineãné setkání obyvatel Komenského ulice
Ojedinûlou událostí minulého t˘d-

ne se stalo setkání obyvatel

Komenského ulice. Uskuteãnilo se

11. ãervna v restauraci U Slunce.

Byli pozváni v‰ichni, kdo od roku

1945 bydleli právû na zmínûné uli-

ci. Akci pfiipravila Liba Prochá-

zková ve spolupráci s Jarkou

·mirkovou.

Setkání se zúãastnilo 39 lidí, kte-

fií byli nejen z R˘mafiova, ale také

z Vrbna pod Pradûdem, Fr˘dku-

Místku, Prahy, Dvora Králové

a dokonce i ze slovenské Trnavy.

PrÛmûrn˘ vûk „pamûtníkÛ“ je

tûsnû nad padesát let, nejstar‰ím

ãlenem se‰losti byla paní

Ludmila ·mirková, která letos 

oslavila 85 let. Od 15.00 aÏ do

24.00 se vzpomínalo na rÛzné 

události z mládí a pfieváÏnû na

dûtské hry a skopiãiny, které

v‰ichni spoleãnû proÏívali.

V‰ichni b˘valí i souãasní obyvate-

lé Komenského ulice spolu stále 

udrÏují vfielé pfiátelské vztahy, bez

zá‰tû a závisti. Moc rádi si popoví-

dali a zavzpomínali na dûtství a do-

spívání, rodiãovství, na ty, ktefií jiÏ

pfiijít nemohli, na uplynul˘ch ‰ede-

sát let spoleãného Ïivota.

Pro veliké nad‰ení z této akce se

v‰ichni pfiítomní dohodli, Ïe ji opût

za dva roky zorganizují, a doufají,

Ïe se sejdou v je‰tû vût‰ím poãtu

a opût budou moci zavzpomínat na

staré dobré ãasy na Komenského

ulici. ·tûpán Sedláãek

Podûkování za krásné setkání „V‰ech dobr˘ch rodákÛ Komenského ulice“
Dûkuji touto cestou paní Libû Procházkové

a Jarce ·mirkové za organizaãní zaji‰tûní

setkání na‰í ulice teenagerÛ pováleãné gene-

race, které se uskuteãnilo 11. 6. 2005 v res-

tauraci „U Slunce“. Se‰lo se nás témûfi ãtyfii-

cet a bylo opravdu na co vzpomínat.

Zdravé jádro rozhodlo, Ïe toto setkání se bu-

de nyní opakovat co dva roky. Je‰tû jednou

dûkujeme. Ing. Josef ·véda

Petr Schäfer - kapelník, banjo,
foukací harmonika

Foto: archiv autora ãlánku



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2005

23

Záchrana mláìat dravcÛ a sov
Nastává období, kdy se na vycházkách do 

okolní pfiírody, ale i v obcích mÛÏeme setkat

s mláìaty dravcÛ a sov, která pfiedãasnû opus-

tila svá hnízda a dostala se mimo vliv a ochra-

nu rodiãÛ.

V mnoha pfiípadech postaãí pfiekonat strach se

zahnut˘ch zobákÛ a v˘hruÏnû nastaven˘ch drá-

pÛ, mládû opatrnû uchopit a umístit na nedaleké

vûtve stromÛ nebo na vyv˘‰ené místo, kde bude

chránûno proti koãkám a psÛm. Obava, Ïe ope-

fiení rodiãe ucítí dotek lidské ruky a mládû ne-

pfiijmou, zde není na místû. To se t˘ká naleze-

n˘ch srnãat, zajícÛ a ostatní zvûfie, nikoliv ptákÛ.

V pfiípadû, Ïe si nebudete jisti, zda je va‰e roz-

hodnutí správné nebo lze pfiipustit i moÏné po-

ranûní pádem z v˘‰ky, uloÏte mládû do pfiimû-

fienû velké krabice nebo ko‰íku s dostateãn˘m

vûtráním a umístûte do ‰era, aby se pfiede‰lo

zbyteãn˘m stresÛm. Nemáte-li praktické zku-

‰enosti s chovem, nedoporuãuje se podávat kr-

mení ani vodu, a to z dÛvodu pfiípadného vnitfi-

ního zranûní ãi nevhodnosti podaného krmiva,

které by mohlo mít tragick˘ úãinek.

V kaÏdém pfiípadû co nejrychleji kontak-
tujte záchrannou stanici ve Stránském na
tel. ãísle: 777 256 577, a to v kteroukoliv
denní dobu. Petr Schäfer, vedoucí stanice

Akce hradu Sovinec

2. a 3. ãervence

Sokolnické slavnosti
PAST NA MEDVùDA

Uvidíte:

• sokolníky a dravé ptáky pfii létání a lovu

• právo útrpné a muãení pytlákÛ

• trubaãe na lesní rohy a vábení jelenÛ

• kejklífie, divadlo, Ïongléry a ‰ermífie

• v˘cvik loveck˘ch psÛ a dobová hradní fiemesla

• turnaj ve stfielbû z lukÛ a pásmo lesnick˘ch her pro dûti

V létû roku 1617 svolal rytífi Kobylka
lesníky sv˘ch panství na Sovinec.

Celodenní kost˘movan˘ program
v sobotu 9.00 - 19.00
v nedûli 9.00 - 18.00

Po oba dny: sokolnické lovy atrapy kofiisti v 17.30

Nav‰tivte ‰védské polní obléhací leÏení s ukázkami Ïivota
z období tfiicetileté války (300 m od hradu)

v sobotu SLAVNOSTNÍ OTEV¤ENÍ a BITVA ·VÉDÒ
S HRADNÍ POSÁDKOU

16. a 17. ãervence
ZA âEST KRÁLE

Ukázky Ïivota v polním leÏení ·védÛ s bitvou v 11.15 hod.
a obléhání a ostfielování hradu s bitvou ve 14.00

V˘stava zbraní, zbroje a obléhací techniky
s ochutnávkou hradního gulá‰e

·ermífisko-kaskadérské grotesky, pfiíhody
a povûsti, kejklífii, divadlo, raÏba pamûtních mincí

a projíÏìky na koních a v koãáfie

Po oba dny celodenní program 9.00 - 18.00

V sobotu navíc veãerní program s dob˘váním horního hradu

Vûra Teplárková, pracovnice záchranné sta-
nice, krmí mladé kalousy u‰até

Mláìata kalousÛ po úspû‰ném vysazení do
pfiírody

pozvánka na vernisáÏ
Handkeho obãanské sdruÏení

srdeãnû zve na v˘stavu V krajinû
- vernisáÏ fotografií Josefa Kapitána

- v˘stava dûl grafiãky Pavly Hfiebíãkové
v b˘valém augustiniánském klá‰tefie ve ·ternberku

pátek 15. 7. 2005 ve 20.00
v rámci projektu „Symboly minulosti - linie souãasnosti“

V̆ stavu „V krajinû“ hudebnû doprovodí Petr Hudec

K vidûní dále Handkeho obrazárna, kostel (vãetnû ukázky hry na varhany), vûÏní hodiny, textilní stroje, galerie vín 

a klá‰terních sklepÛ. V areálu lze shlédnout v˘stavu v˘tvarn˘ch oborÛ ZU· Olomouckého kraje a projekty 

k 70. v˘roãí zaloÏení ‰ternberského gymnázia. Ministerstvo kultury âR podpofiilo projekty „Transcendent ·ternberk 2005“.

Otevfieno:
úter˘ - nedûle 10.00 - 17.00, prohlídka ve 20.00 a 21.00

Foto: David Komínek



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT12/2005

24

zamy‰lení

rozhovor

Kvûtiny mají lidé rádi
Kvûtiny - tyto drahokamy pfiírody - provázejí ãlovûka doslova cel˘m

Ïivotem. Narození, narozeniny, svátek, v˘roãí, svatba,

dárek jen tak pro radost - ta radost je oboustranná -

Vánoce, slavnostní tabule, maturita, náv‰tûva,

promoce, schÛzka. Na poslední cestu a roz-

louãení dáváme sv˘m drah˘m také kvûtiny.

Kvûtiny v lékárenství, v kosmetice. V̆ stavy, 

aranÏování, aromaterapie, kvûtomluva, dekora-

tivní motivy prakticky na v‰em, su‰ené kvûty.

A co umûlé kvûtiny? Jsou kvûtiny nadstandard?

Co muÏi a kvûtiny? O tom v‰em by mohla vy-

právût nejedna tlustá kniha, kterou jistû mají

k dispozici studenti Vysoké ‰koly zemûdûlské v Lednici.

Podívejme se na situaci s kvûtinami v na‰em mûstû. Potû‰itelné

je, Ïe potkáváme ãasto Ïeny, muÏe i mladé s kytiãkou v ruce. Jdou

vÏdycky jakoby radostnûji a sváteãnû. V zimû jsou kytice zachumlané

ve vût‰ím mnoÏství papíru a pfies léto jen lehce pfiehozené

obalem, kter˘ cudnû zahaluje a dává tu‰it „pûk-

nost“ toho, co je uvnitfi.

MÛÏeme si vybrat ve ãtyfiech kvûtináfistvích ve

mûstû, dvû jsou na námûstí, dal‰í je v zónû trÏnice

a to ãtvrté na âapkovû ulici, v blízkosti Komerãní

banky.

V̆ bûr je v‰ude vskutku dobr˘ a plnû dosta-

ãující. Ochota a vstfiícnost prodavaãek velmi dob-

rá. Mají svou práci rády. Prodejny jsou pravidelnû

zásobeny dodavateli, ktefií pfiijíÏdûjí s chladicími

boxy, a najdeme zde kvûtiny prakticky z celého

svûta. Mimóza je z Itálie, rÛÏe z Kolumbie, tulipány

z Holandska, chryzantémy z Polska, gerbery ze

Slovenska. Najdeme zde nejrÛznûj‰í dekorativní zeleÀ

a plody ze skleníkÛ i su‰ené kvûty.

Zeptali jsme se pracovnic jedné z na‰ich pro-

dejen:

Jaké kvûtiny lidé nejãastûji Ïádají?
Je to podle roãního období: na jafie tulipány,

narcisy, v létû rÛÏe, lilie, v zimû extravagan-

ce z tropÛ.

Jste rádi, kdyÏ si kytici zákazník pfiedem ob-
jedná?
Urãitû. Vytvofiit kytici není tak jednoduché

a rychlé jako zabalit dva chlebíãky nebo zá-

kusky. Chce to nûco tvÛrãího a je potfieba ur-

ãitá dávka fantazie. A ãas. Tak ho získáme.

Splníte zvlá‰tní pfiání sv˘ch zákazníkÛ?
Ano. SnaÏíme se. Teì jsou v oblibû kombi-

nované vazby. UÏ jsme dûlali vazby s trava-

mi, s bonbóny, se ‰perkem, s klobásami,

s bankovkami, s dudlíkem, se Ïv˘kaãkami.

Pfievládá v‰ak elegantní klasika. Kytice jako

taková. Rádi váÏeme svatební kytice.

A vlastnû v‰e kolem svatby, kytiãky pro ma-

minky, pro druÏiãky, aranÏmá na auto, úpra-

vu kvûtin na slavnostní tabuli v hotelu nebo

jídelnû, ale i tfieba do vlasÛ nevûsty. Víte, Ïe

i náramek je moÏné vytvofiit z kytiãek?

Vycházíme z pfiání nevûsty a Ïenicha, hledá-

me na internetu, máme vlastní katalog, má-

me také fotografie, které nám po svatbû no-

vomanÏelé darují.

U ostatních kytic váÏeme podle pfiání, podle

ceny, podle toho, zda jde o dárek pro muÏe,

Ïenu, pro devadesátiletého jubilanta nebo

osmnáctiletou dívku. Objednány byly i ky-

tiãky pro ‰esti- a sedmileté dívenky.

Kdy máte nejvíc práce?

Jsou to soboty a páteãní odpoledne. Konec

‰kolního roku, Svátek matek, MDÎ, Vánoce,

Velikonoce, jinak je to nárazové.

Co kdyby pfii‰la nevûsta, Ïe chce svatební
kytku za tfii stovky?
Tak ji udûláme.

UplatÀujete i slevy, kytiãky mají velmi krát-
kou trvanlivost?
Urãitû, zákazníky upozorníme a kvûtinky se

dostanou ke sv˘m majitelÛm. S 50% slevou.

Co byste vzkázala sv˘m zákazníkÛm?
Mûjte kvûtiny rádi, nedávejte je na pfiímé

slunce, do prÛvanu, mûÀte vodu, jsou to

kfiehké bytosti.

Motto: Kde se lidé rádi mají, tam i kytky b˘-
vají. Za rozhovor dûkuje Kvûta (Si)

R˘mafiov 21. století
Od roku 1952, tedy od svého na-

rození, jsem aÏ do roku 1964 Ïil

v na‰em horském mûsteãku. MÛj

Ïivot zde ovlivnily rozhodujícím

zpÛsobem dvû r˘mafiovské osob-

nosti. První z nich byl pan fiídící 

uãitel Franti‰ek Vychodil, kter˘

nás vodil do pfiekrásné jesenické

pfiírody a nauãil nás tuto pfiírodu

poznávat a patfiiãnû si jí váÏit.

Druhou osobností, které vdûãím za

mnohé, je profesor Jifií Kubita, kte-

r˘ nás nauãil pfiekrásnému sportu -

bûÏeckému lyÏování. Zásluhou

tûchto dvou osobností jsem se po

absolutoriu vysoké ‰koly vrátil do

mûsteãka svého mládí.

Pfiem˘‰lím-li dnes o budoucnosti

R˘mafiova, docházím opakovanû

k závûru, Ïe netkví v Ïádném pfií-

padû v budování prÛmyslov˘ch

zón za 20 a více milionÛ korun

(o jejichÏ smyslu lze dnes více

neÏ úspû‰nû pochybovat), ale

v pfiemûnû R˘mafiova na mûsteã-

ko rekreace, turistiky, lyÏafiského

sportu, ekologie a pfiípadnû lá-

zeÀství.

Vzhledem k tomu, Ïe se znám del-

‰í dobu s b˘val˘m hejtmanem

Olomouckého kraje Ing. Janem

Bfiezinou (kter˘ svého ãasu lobo-

val v radû mûsta za pfiipojení

k Olomouckému kraji a v souãas-

né dobû pÛsobí jako poslanec ev-

ropského parlamentu a má na sta-

rosti strukturální fondy), pfiedloÏil

jsem mu k posouzení nûkteré pro-

jekty související s rozvojem na‰e-

ho regionu. Dle jeho vyjádfiení

jsou uskuteãnitelné a lze je finan-

covat právû z tûchto fondÛ.

âtenáfiÛm R˘mafiovského horizon-
tu a v‰em obãanÛm R˘mafiova

chci v následujících fiádcích ãást

své vize pfiedestfiít.

Je jisté, Ïe pro rozvoj turistické-

ho ruchu je nezbytnû nutné vy-

tvofiit patfiiãnou infrastrukturu,

minimálnû autocamping a kou-

pali‰tû vyhfiívané solární energií.

Na poãest vynikajícího ãlovûka

a pedagoga Franti‰ka Vychodila

navrhuji postavit na stráni roz-

hlednu, v jejímÏ suterénu bude 

umístûno muzeum lyÏování

(sportu majícího u nás více jak

stoletou tradici), turistiky a v‰ech

sportÛ R˘mafiovska. Vzhledem

k velké tradici bûÏeckého lyÏo-

vání by bylo vhodné do budouc-

na postavit vedle v˘‰e uvedené

rozhledny skihotel, slouÏící jako

‰kola bûÏeckého lyÏování s na-

pojením na lyÏafisk˘ areál. Toto

zafiízení bych pojmenoval po ne-

storovi bûÏeckého lyÏování pro-

fesoru Jifiím Kubitovi.

Jako ãlen dozorãí rady Teplo, s. r. o.,

doporuãuji instalaci kotle na

spalování biomasy (dfievního od-

padu, pilin, ‰tûpky). Pro ohfiev

uÏitkové vody by bylo ideální

vyuÏívat solární energii, která

má v na‰ich podmínkách vût‰í

úãinnost neÏ v níÏinách.

Pro zlep‰ení kvality bydlení v pa-

nelov˘ch domech je nezbytnû nut-

né provést komplexní zateplení,

vãetnû v˘mûny oken a zasklení

balkonÛ (tûmito opatfieními dosáh-

ne úspora tepla 50 %). Podmínkou

úspor je ov‰em instalace digitál-

ních mûfiiãÛ spotfieby tepla v by-

tech.

Jako primární prevenci zdravotní-

ho stavu navrhuji vybudování bio-

zahrady a biosadu na obecních po-

zemcích a potravinami zde vypro-

dukovan˘mi zásobovat pfiedev‰ím

pfied‰kolní a ‰kolní stravovací za-

fiízení.

R˘mafiov je svou polohou pfiedur-

ãen k tomu, aby se stal branou do

na‰ich pfiekrásn˘ch JeseníkÛ, a je

jen na nás, jak dokáÏeme vyuÏít

nové moÏnosti pfii ãerpání pro-

stfiedkÛ z fondÛ Evropské unie pro

rozvoj na‰eho mikroregionu. 

Ing. Josef ·véda
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Sport

Pfiijìte podpofiit fotbalové mládí
na VI. roãník turnaje v kopané LORD CUP 2005

SPONZO¤I 6. ROâNÍKU FOTBALOVÉHO TURNAJE „LORD CUP R¯MA¤OV 2005“
• MùSTO R¯MA¤OV

• RD R¯MA¤OV, s. r. o. - V¯ROBA

RODINN¯CH DOMKÒ NA KLÍâ

• IZOLPA R¯MA¤OV - PAVEL PECH,

HYDROIZOLACE STAVEB

• PENZION RELAXA - MANÎELÉ

HALLOVI, ÎëÁRSK¯ POTOK

• KOVO·ROT MORAVIA - EXPORT,

a. s. - JI¤Í ONDRÁK

• LAMONT R¯MA¤OV, s. r. o. - V¯-

ROBA KUCHYNÍ - JI¤Í OBRUâ-

NÍK, BED¤ICH ·ËEPANÍK

• R¯MSTAV CZ, s. r. o. - KOMPLETNÍ

STAVEBNÍ PRÁCE

• STAS, v. o. s. - STATIKA, STAVITEL-

STVÍ, SANACE - ING. BORIS PA-

VLÁSEK

• PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s. - KOM-

PLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

• REELZA - ELEKTROINSTALACE

JAN BR·ËÁK

• ZDENùK PRÁ·IL - STAVEBNÍ FIR-

MA ReA

• CHEMICKÁ âISTÍRNA ·OPÍKOVÁ

IRMA

• FERDINAND ·OPÍK - STAVEBNÍ

STROJE A DOPRAVA

• PRÁDELNA ·OPÍK VÍTùZSLAV

• ROJANA, s. r. o. - V¯ROBA KU-

CHYNÍ

• HEDVA, a. s. - ZÁVOD R¯MA¤OV -

V¯ROBCE MÓDNÍCH, FIREM-

NÍCH A TEMATICK¯CH KRAVAT

• EASY CONTROL MORAVA, s. r. o. -

V¯POâETNÍ TECHNIKA B¤I-

DLIâNÁ

• K+K - KOPEâEK DAVID A PAVEL -

V¯ROBA NÁBYTKU A KUCHYNÍ

• IZOLEX MORAVIA, s. r. o. - HYD-

ROIZOLACE STAVEB

• AMIN, s. r. o. - NEALKOHOLICKÉ

NÁPOJE, VELKÁ ·TÁHLE

• STARP, s. r. o. - JI¤Í ·TANGLICA

V¯ROBA PILA¤SKÁ, JANOVICE

• SFS INTEC, s. r. o.- UPEV≈OVACÍ

SYSTÉMY

• PROFIS R¯MA¤OV, s. r. o. - HYD-

ROIZOLACE STAVEB

• LQZ SERVIS, s. r. o. - BARTEROV¯

OBCHOD

• EUROPE MARKET, s. r. o., SAMSON

JAROSLAV

• EUROINTERMETALL, s. r. o. - V¯-

ROBA KONTEJNERÒ

• GASREMO - MONTÁÎ A OPRAVY

PLYNOV¯CH ZA¤ÍZENÍ - JOSEF

TVRDEC

• BP DESIGN - REKLAMA A PROPA-

GACE BASLAR LADISLAV

• IT CENTRUM - INFORMAâNÍ

CENTRUM EDUARD JANSK¯

• ZFP - IRENA TYL·AROVÁ - FI-

NANâNÍ PORADCE

• ZIGI - PRODEJ A SERVIS ELEKTRO,

TV SLUÎBY, RENOVACE A ÚDRÎ-

BA INTERIÉRÒ - IVAN SIGMUND

• ELEKTRO - SERVIS, JOSEF BER-

NÁTEK

• JAN KOTRLA - ELEKTRO KOTRLA

• ELEKTRO - NÁBYTEK, EDUARD

ICHA

• AUTO·KOLA JI¤Í ·AFÁ¤

•AUTOOPRAVNA·A·INKARADEK,

HORNÍ MùSTO

• AUTOBAZAR DùDOCH PAVEL

• KLEMPÍ¤STVÍ PIPA JOSEF

• KLEMPÍ¤STVÍ SKOUPIL VOJTùCH

• INSTALATÉRSTVÍ MIROSLAV ·TU-

LO INTERHANS KAREL HANSLI-

ÁN - REKONSTRUKCE A V¯STAV-

BA INTERIÉRÒ

• SKLENÁ¤STVÍ - STAVEBNÍ A OB-

CHODNÍ âINNOST, VÁCLAVÍK

ANTONÍN

• MASÁÎE LADISLAV PILATÍK

• PENZION SLUNCE - MANÎELÉ

VALOVI, R¯MA¤OV

• KOLA¤ÍK OLD¤ICH - HOSPÒDKA

NA H¤I·TI

• FURIK ·TEFAN - BUFET NAH¤I·TI

• OVOCE A ZELENINA ·PA≈HEL

• SPOJOVACÍ MATERIÁL LIBOR HO-

RÁâEK

• TESA¤STVÍ SITORA, KRÁLÍK

• TESA¤STVÍ BARUâÁK, KRUPA

• ODVOZ D¤EVABO¤IVOJ KOBOLKA

• ELEKTROINSTALAâNÍ PRÁCE

A REVIZE - SLOVÁK LUBOMÍR

• BOB SPORT - PRODEJNA SPOR-

TOVNÍHO ZBOÎÍ - BRONISLAV

REKTO¤ÍK

• KVùTINÁ¤STVÍ LA·TUVKOVÁ

• SEKANINOVÁ PAVLA

• MOTYâKA JI¤Í

•PHILIPP, SPORTOVNÍ TRÁVNÍKYs. r. o.

TENTO TURNAJ JE PO¤ÁDÁN V RÁMCI PROJEKTU âMFS - „FOTBAL ANO, DROGY NE!“
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R˘mafiov‰tí desetibojafii dorazili do cíle
V pátek 17. ãervna se uskuteãni-

la závûreãná disciplína R˘mafiov-

ského desetiboje, lidovû pfiezdí-

vaného dûdkiáda (dfiívûj‰í ná-

zev), sprint na 60 metrÛ. Sporto-

vci zároveÀ slavnostnû ukonãili

celé klání v restauraci U Hrozna

v Edrovicích. Devûtadvacát˘

roãník je jiÏ tedy minulostí

a podle organizátorÛ byl jedním

z nejlep‰ích, pfiedev‰ím co se t˘-

ãe poãtu sportovcÛ. Této velmi

oblíbené a atraktivní celomûstské

akce se zúãastnilo celkem pûta-

osmdesát borcÛ a borkyÀ.

V poslední disciplínû, bûhu na 60

metrÛ, se v kategorii MuÏi A nej-

lépe dafiilo Karlu Tomanovi, kte-

r˘ úsek zabûhl v ãase 7,97 s, na

druhém místû se umístil Pavel

Holub s ãasem 8,47 s a tfietí

skonãil Milan Metelka s ãasem

8,53 s. Ve druhé muÏské katego-

rii B se nejlépe dafiilo Pavlu

Koláfiovi (8,94 s), druh˘ nejlep‰í

ãas mûl Ivo Volek (9,07 s) a tfietí

místo vybojoval Josef Svedoník

(9,31 s). V kategorii s nejmen‰ím

poãtem závodníkÛ MuÏi C závo-

dili jen ãtyfii borci, z nichÏ se nej-

lépe dafiilo Va‰ku Orlíkovi (9,56

s), druhé místo uhájil Vojta

Smetana (10,19 s) a tfietí pfiíãku

obsadil Antonín Koneãn˘ s v˘-

sledn˘m ãasem 10,20 s.

Je ov‰em nutné zmínit se o obdi-

vuhodném v˘konu dnes jiÏ devû-

taosmdesátiletého atleta a záro-

veÀ nejstar‰ího úãastníka R˘ma-

fiovského desetiboje a také nesto-

ra a dlouholetého úãastníka me-

zinárodních olympiád veteránÛ -

Jana KoÀafiíka, kter˘ pfiekonal

svou vitalitou, odhodláním, spor-

tovním nasazením, optimismem

a elánem v‰echny zúãastnûné

sportovce. ·edesátku zabûhl za

neuvûfiiteln˘ch 12,38 vtefiin.

V‰echna ãest a klobouk dolÛ!

V kategorii Îeny A získala zlato

Olga Valová (8,81 s), druhá pfiíã-

ka patfií Hanû Hájkové (9,10 s)

a bronz získala Jana Pitorová

s ãasem 9,59 s. Kategorie Îeny

B mûla Ïelízko v ohni v podobû

nejlep‰í sprinterky Markéty

Míãkové (9,78 s), druh˘ nejlep‰í

v˘kon podala Alexandra Tylová

(10,43 s) a bronzovou pfiíãku v˘-

konem 10,50 s uhájila Alena

Jurá‰ová.

Podívejme se na celkovou v˘-

slednou tabulku 29. roãníku

R˘mafiovského desetiboje:

Celkové pofiadí po desíti disciplínách
(turistika, bûh na 1000 m, stfielba ze vzduchovky, kuÏelky, plavání, bûh na lyÏích, stolní tenis, skok do dálky, vrh koulí a bûh na 60 m)

Ïeny A: Ïeny B: MuÏi A:
1. Hana Hájková 1. Eva Sovi‰ová 1. Bronislav Rektofiík

2. Marcela Valová 2. Markéta Míãková 2. Vladimír Kistan

3. Jana Pitorová 3. Alena Jurá‰ová 3. Jifií Jaro‰

MuÏi B: MuÏi C:
1. Ivo Volek 1. Vojtûch Smetana

2. Ivan Sovi‰ 2. Antonín Koneãn˘

3. Jaroslav Hofman 3. Václav Orlík

Je potfieba také podûkovat Stfiednímu odborné-

mu uãili‰ti a Odbornému uãili‰ti R˘mafiov, ze-

jména paní Janû Egidové, za v˘borné obãer-

stvení. Velké díky patfií také v‰em organizáto-

rÛm z fiad sportovcÛ, ktefií mûli na starost pfií-

pravu jednotliv˘ch disciplín.

Organizátofii R˘mafiovského desetiboje jiÏ nyní

zvou ‰irokou sportovní vefiejnost na jubilejní

30. roãník, kter˘ bude zahájen tradiãnû v rámci

R˘mafiovské padesátky 10. záfií 2005, a to buì

pû‰ky, anebo na kole. Popis pû‰ích tras a cyk-

lotras vãetnû ãasÛ jednotliv˘ch startÛ budou u-

vefiejnûny v nûkterém z pfií‰tích vydání. 

Uvidíme se 10. záfií na 30. R˘mafiovském de-
setiboji! JiKo

Nejstar‰í úãastník R˘mafiovského desetiboje
Jan KoÀafiík (89)
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Minikáry v R˘mafiovû: zÛstane uÏ jen nostalgická vzpomínka
Sobotním závodem (18. 6.) skonãily defini-

tivnû po tfiiceti letech minikárové souboje

v R˘mafiovû. S trochou nostalgie budou pa-

mûtníci vzpomínat na jejich zaãátky a na prv-

ní r˘mafiovské minikárové jezdce.

Závody minikár jsou mezi sporty tak trochu

popelkou. Podle vyjádfiení minikárov˘ch

jezdcÛ mají poãty závodÛ u nás sniÏující se

tendenci. Ostatnû právû skonãená tfiicetiletá

tradice r˘mafiovsk˘ch minikárov˘ch závodÛ

je toho dÛkazem. Pamûtníci si jistû vzpome-

nou na silnû obsazené závody, kter˘ch se pra-

videlnû úãastnilo kolem sta jezdcÛ. To je v‰ak

minulost.

Diváci vidûli poslední dva závody o Pohár

starosty mûsta a o Pohár fieditele Stfiediska

volného ãasu. Leto‰ní závod byl tradiãnû pod

patronací AMK Sport R˘mafiov ve spoluprá-

ci se Stfiediskem volného ãasu a zúãastnily se

jej více jak tfii desítky borcÛ. Nejpoãetnûj‰í

skupina jezdcÛ byla z Havífiova, RoÏnova

pod Radho‰tûm a Mûsta Albrechtic.

Závody se jely za velmi teplého a slunného

poãasí a jezdci dosahovali pomûrnû dobr˘ch

a mnohdy vyrovnan˘ch ãasÛ. Nejrychleji

projel traÈ Luká‰ Hynek z Autoklubu

Albrechtice, kter˘ startoval v kategorii M 5,

stal se celkov˘m vítûzem a odnesl si Pohár

starosty mûsta. Pohár fieditele Stfiediska vol-

ného ãasu získal Michal Vévoda z Ol‰an,

kter˘ se umístil na první pozici v kategorii

M 1.

Pojìte s námi nahlédnout do v˘sledkové ta-

bulky obou závodÛ:

Poháry uÏ nebudou putovní, ale zÛstanou dr-

ÏitelÛm napofiád a snad jim nûkdy pfiipome-

nou slavnou r˘mafiovskou minikárovou éru.

I medaile vítûzÛm byly rozdány.

Co více dodat? Snad jen podûkovat zdravé-

mu r˘mafiovskému jádru organizátorÛ a na-

d‰encÛ - Helenû Tesafiové, Leopoldu

Valeriánovi, Vladimíru Keclíkovi, Ladislavu

Stuchlíkovi, Aloisi Procházkovi a Jifiímu

Sazkovi za kaÏdoroãnû preciznû pfiipravené

závody, MûÚ R˘mafiov za finanãní pfiíspûv-

ky a fieditelÛm SVâ za organizaãní pomoc

a dary pro vítûze. Se slovy díkÛ se v závûru

slavnostního vyhla‰ování vítûzÛ pfiipojil také

viceprezident celorepublikové sekce minikár

Jan Syrov˘ a vedoucí oblastní komise Svazu

minikár Autoklubu âeské republiky Dagmar

Savková.

Slavnostní veãefií pozvan˘ch hostÛ a b˘va-

l˘ch minikárov˘ch závodníkÛ v hotelu

Pradûd byl 30. roãník minikár v R˘mafiovû

slavnostnû zakonãen ... Ale kdoví? Snad po-

vzbudivá slova starosty mûsta nedají organi-

zátorÛm spát a moÏná se od hotelu Pradûd

pfií‰tí rok rozjedou minikáry znovu. Jak fiekl

na slavnostní veãefii zaãínající jezdec, me-

chanik a minikárov˘ nad‰enec Honza

Trávníãek, byla by to velká ‰koda, kdyby se

tomuto sportu ukázal v R˘mafiovû ‰achovni-

cov˘ praporek: „VÏdyÈ právû v dne‰ní dobû
je velmi potfiebné, abychom pro mládeÏ dûla-
li maximum a vytvofiili jim ty nejlep‰í pod-
mínky pro zábavu a voln˘ ãas.“ JiKo

Pohár SVâ pfiedává Michalu Vévodovi fieditel-
ka Marcela Pavlová
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Klub bûÏeckého lyÏování se osamostatnil
V sobotu 4. ãervna se jako kaÏdo-

roãnû konala na lyÏafiské chatû ve

Stráleckém údolí valná hromada ly-

Ïafiského oddílu TJ Jiskra R˘mafiov.

Program této valné hromady byl

odli‰n˘ od tûch pfiedchozích, proto-

Ïe nejdÛleÏitûj‰ím bodem jejího

programu bylo hlasování o vytvofie-

ní samostatného bûÏeckého klubu,

nezávislého na TJ Jiskra. Hlavním

dÛvodem snah o osamostatnûní by-

la zpráva hospodáfiky oddílu. V této

zprávû bylo pfiedneseno, Ïe vedení

TJ Jiskra vyuÏívá peníze lyÏafiského

oddílu ve prospûch oddílu fotbalo-

vého a nerozdûluje rovnomûrnû fi-

nanãní dotace poskytované âesk˘m

svazem tûlesné v˘chovy (âSTV).

Valná hromada jednohlasnû schvá-

lila ukonãení spolupráce oddílu s TJ

Jiskra a zaloÏení samostatného t˘-

mu pod názvem Ski klub RD

R˘mafiov, nadále spolupracujícího

se sportovními tfiídami Z·

Jelínkova a pfiejímajícího v‰echny

dosavadní ãleny oddílu bûÏeckého

lyÏování TJ Jiskra.

Byl zvolen v˘bor Ski klubu, ve kte-

rém zasedají zástupci hlavního

sponzora RD R˘mafiov, pánové

Josef ·opík, Josef ÎiÏka, Petr

Ziegler, dále Pavel Koláfi, Ludmila

Jurásková, Jifií Kubita a jako zá-

stupce sportovních tfiíd Z·

Jelínkova Marek Bocian.  

·tûpán Sedláãek

Dûti z matefisk˘ch ‰kol soutûÏily ve dvojboji
·estaãtyfiicet dûtí pfied‰kolního vûku ze tfií r˘-

mafiovsk˘ch matefisk˘ch ‰kol se v pátek 

10. ãervna zúãastnilo tfietího roãníku dvojboje

ve sportovní gymnastice pofiádaného tradiãnû

Tûlov˘chovnou jednotou Jiskra R˘mafiov, od-

borem Sport pro v‰echny. Podle vyjádfiení cvi-

ãitelek se jednalo o jednu z nejlep‰ích soutûÏí,

a to co do poãtu dûtí, tak i kvality pfiedvede-

n˘ch v˘konÛ mal˘ch cviãencÛ. Dívky pfied-

vedly prvky sportovní gymnastiky na koberci

a laviãce, gymnastky pak na koberci a kladinû

a chlapci dosahovali pûkn˘ch atletick˘ch v˘-

konÛ na koberci a ‰védské bednû. „Není roz-
hodující, kdo vyhrál, i kdyÏ vítûzové obdrÏeli

pochopitelnû medaile, diplomy
i pûkné ceny, ale je pfiedev‰ím pod-
statné to, Ïe dûti mají o cviãení zá-
jem uÏ v ranném vûku, a ze v‰eho
nejdÛleÏitûj‰í je, Ïe je ke cviãení ve-
dou nejen rodiãe, ale pfiedev‰ím uãi-
telky v matefisk˘ch ‰kolách a cviãi-
telky. Zde v tûlocviãnû na Horno-
mûstské ulici vyhráli v páteãním
dvojboji obraznû fieãeno v‰ichni,“
komentovala r˘mafiovsk˘ dvojboj

matefisk˘ch ‰kol dlouholetá dobro-

volná pracovnice a zapálen˘ spor-

tovní nad‰enec, pfiedsedkynû odboru Sport pro

v‰echny Jindfii‰ka Biãíková.

Na prvním místû se umístila Natálie

I‰toková (5. M·), na druhém místû

Monika Pavãová (6. M·) a tfietí pfiíã-

ku obsadila Klára Kubûnová (5. M·).

Ve sportovní gymnastice soutûÏily

jen ãtyfii závodnice, jejich umístûní je

následující: 1. Îaneta Szapowalová,

2. Michaela Bla‰ková, 3. Viktorka

Vepfieková a 4. Katefiina Sekaninová.

Umístûní chlapcÛ: 1. místo Roman

Plch, 2. místo Matûj Svoboda a 3. pfií-

ãku obsadil Michal Kaláb.

Pravdou je, Ïe ve vût‰inû pfiípadÛ vûnují pfií-

pravû dûtí, nejen na cviãení ve dvojboji, peda-

gogiãtí pracovníci i cviãitelé svÛj voln˘ ãas,

a za to jim patfií velk˘ dík a chvála, neboÈ

v pozdûj‰ím vûku, pokud dítû vytrvá, se to od-

razí na jeho fyzické kondici a zdravotním sta-

vu. Ostatnû atmosféra zaplnûné tûlocviãny to-

ho byla Ïiv˘m dÛkazem. „Proto neváhejme
a do dal‰ích roãníkÛ spûjme,“ doplnila ver-

‰em Jindra Biãíková.

Organizátofii vyslovují rovnûÏ upfiímn˘ dík

sponzorÛm - Papírnictví paní Hákové, paní

Tyl‰arové, panu Bla‰kovi a Szapowalovi. 

JiKo

Mladí janoviãtí hasiãi opût zvítûzili
V nedûli 12. ãervna se za pfiíjem-

ného poãasí v pfiírodním areálu

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Nov˘

Malín konala soutûÏ o Putovní

pohár mlad˘ch hasiãÛ. V konku-

renci 14 druÏstev ze ‰umperského

a olomouckého regionu skvûle re-

prezentovali R˘mafiovsko mlad‰í

a star‰í Ïáci dobrovoln˘ch hasiãÛ

Janovice.

Pod obûtav˘m vedením pana

Petra Boxana a také díky laskavé-

mu pfiispûní mûsta R˘mafiova, fi-

rem Katr, a. s., a hotelu U Zámku

v Janovicích pana Mozlera se po-

dafiilo druÏstvu mlad‰ích ÏákÛ zís-

kat ve ‰tafetách jednotlivcÛ 1. mí-

sto, které potvrdili v hasiãském 

útoku. Dosáhli pfiitom rekordního

ãasu 16,68 vtefiin. Star‰í Ïáci po

napínavém závûru obsadili pûkné

3. místo. V celkovém pofiadí jed-

notlivcÛ obsadil 1. místo Petr

Boxan ml.

V sobotu a nedûli 18. a 19. ãervna

pokraãují soutûÏe Okresního po-

háru region Olomouc ve Star˘ch

Hefiminovech a Moravském Be-

rounû. Vûfiíme, Ïe mladí hasiãi

z Janovic naváÏou na dosavadní

úspûchy v sezónû a budou pokra-

ãovat v pfiíkladné reprezentaci

R˘mafiovska. DrÏíme palce. 

Daniel Machaã
Foto: Milan Caga‰ík

Foto: archiv autora ãlánku
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ZU· R˘mafiov vystavuje v Bruntále
Práce dûtí z v˘tvarného oboru ZU· R˘mafiov vytvofiené pod vedením Mgr. ·árky Lupeãkové a Mgr. Kamily H˘Ïové ozdobily v t˘dnu 20. -

26. 6. 2005 chodby a zahradu Domova dÛchodcÛ v Bruntále. V̆ stava se konala pfii pfiíleÏitosti Dne seniorÛ, kter˘ probûhl 25. 6. 2005. V chod-

bách jsou k vidûní kresby, malby, grafiky, zahradní altánek zdobí barevné papírové plastiky. Mgr. ·árka Lupeãková a Mgr. Kamila H˘Ïová
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JAK VYJDE

R¯MA¤OVSK¯ HORIZONT

O PRÁZDNINÁCH

Modrá pyramida stavební spofiitelna, a. s.
nabízí úvûry

bez nutnosti poãáteãního vkladu!
pondûlí a ãtvrtek 10 - 12, 13 - 17 hod

v R˘mafiovû, nám. Míru 6,
v budovû Muzea a Informaãního centra

Informace: 606 52 75 82 - JUDr. Henc Jaroslav 

608 86 36 25 - Handl Petr

1. pfiíklad - Koupû bytu - rodinného domu

Kupní cena 750.000 Kã, akontace 0%
Zaji‰tûní úvûru nemovitostí, bez ruãitele. Varianta standardní

Úroková sazba pfieklenovacího úvûru: 4,7% p. a. 

A neplatíte nájem!!!

2. pfiíklad - Rekonstrukce bytu - rodinného domu

Rozpoãet rekonstrukce 200.000 Kã, akontace 0%
Zaji‰tûní rekonstruovan˘m bytem. Varianta - rychlá

Úroková sazba pfieklenovacího úvûru 5,9% p. a.

Cílová ãástka

750.000 Kã

Pfiidûlen˘

úvûr

4.463 KãSplátka a ved. úãtu

Pfieklenovací úvûr

Splátka úrokÛ

2.963 Kã 1.500 Kã

Dospofiování

4.500 Kã

Cílová ãástka

200.000 Kã

Pfiidûlen˘

úvûr

1.583 KãSplátka

Pfieklenovací úvûr

Splátka úrokÛ

983 Kã 600 Kã

Dospofiování

1.200 Kã

Zdenûk Kaláb
Vûtrná 916/15, 795 01 R˘mafiov, 

tel.: 554 211 728, 
mobil: 602 394 791

ELEKTROINSTALACE, 
ELEKTROMONTÁÎE,
ELEKTROOPRAVY

- vã. zaji‰tûní 
elektrick˘ch revizí

placená inzerce
Balónková soutûÏ s Credit Suisse

V rámci Letní zahradní slavnosti

pofiádané 4. ãervna Stfiediskem

volného ãasu v r˘mafiovské za-

hradû Hedvy uspofiádala poji‰Èov-

na Credit Suisse balónkovou sou-

tûÏ pro dûti. Poji‰Èovna vyhodno-

tila soutûÏ a vylosováni byli:

Na prvním místû se umístil Mi-

chal Turták, druhé místo získali

Ondfiej a Jan Kuksovi a tfietí

pfiíãku obsadila SoÀa Zobolová.

Losování provedla Lenka Roma-

Àáková, zastupující ‰v˘carskou

spoleãnost Credit Suisse, která

pÛsobí po celém svûtû v oblasti

Ïivotního poji‰tûní. Jedná se o fi-

nanãnû silnou moderní dynamic-

kou spoleãnost, která je pfiedním

svûtov˘m hráãem na trhu finanã-

ních sluÏeb se 150letou tradicí

a sídlí v Curychu.

Spoleãnost nabízí Ïivotní poji‰-

tûní, v˘nosy, poji‰tûní, které se

pfiizpÛsobí va‰í Ïivotní situaci

a potfiebám. Za penzijní pfiipoji‰-

tûní získala banka v roce 2002,

2003 a 2004 ocenûní. Dále nabí-

zíme úrazové poji‰tûní, daÀové

úlevy, stavební spofiení, kreditní

kartu, úvûry na bydlení.

Nabízíme stabilní, silné, solidní

a solventní zázemí, bezplatn˘

servis, sluÏby a poskytování in-

formací.

Kanceláfi Credit Suisse, námûstí Míru 2

(vedle po‰ty)

Otevfieno:
Pondûlí 9.00 - 11.30, 13.30 - 16.30

Kontakt: Lenka RomaÀáková - mobil: 603 780 576

e-mail: lenkaromanakova@seznam.cz

(Poradce lze kontaktovat kdykoliv a domluvit si schÛzku
i mimo provozní dobu kanceláfie.)

KaÏdoroãnû vychází R˘mafiovsk˘ horizont v mûsících 

ãervenci a srpnu jako mûsíãník, nikoli jako ãtrnáctideník. 

Je to dáno obdobím, kdy redakce ãerpá dovolenou. 

Termíny jednotliv˘ch vydání a uzávûrek jsou tedy následující:

Budeme se tû‰it na va‰e pfiíspûvky!

! !
22. ãervence (uzávûrka 14. 7.)

19. srpna (uzávûrka 11. 8.)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2005

31



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.

Peugeot Partner 1.9 D, 1. maj., 
r. v. 2001, 124 tis. km, airbag, imob.,
posil. fiíz., el. zrcátka a pfiední okna,
centrál. Cena: 219 000 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW, r. v.
1999, 79 500 km, 2x airbag, ABS,
imob., alarm, el. okna, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 124 900 Kã.

Ford Escort 1.8 D, r. v. 1995, 
111 tis. km, airbag, ABS, rádio,
centrál, imob., el. okna, posilovaã
fiízení, taÏné. Cena: 79 900 Kã.

·koda Felicia Combi 1.3 LXi 50 kW,
r. v. 1997, 196 tis. km, rádio, cent-
rál, imob, taÏné, tónovaná skla, zá-
mek fiadící páky. Cena: 69 900 Kã.

Lancia Kappa 2.4 TD, 1. majitel, 
r. v. 1997, aut. klima, airbag, ABS,
centrál, imob., el. okna a zrcátka,
posil. fiízení. Cena: 123 900 Kã.

NOVÁ

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: 595 000 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: 168 500 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.

Volkswagen New Beetle 1.9 Tdi, kli-
ma, 1. maj., r. v. 2000, 94 600 km,
4x airbag, ESP, ABS, alarm, el. v˘-
bava, centrál. Cena: 289 000 Kã.

Opel Vectra 2.2 16V Eleg., aut. kli-
ma, 1. maj., r. v. 2002, 79 tis. km,
4x airbag, ABS, pal. poã., CD, el. ok-
na a zrc., centrál. Cena: 279 000 Kã.

Opel Tigra 1.6, klima, 1. maj.,
r. v. 1999, 99 000 km, airbag,
centrál, imob., el. okna, posil.
fiíz. a dal‰í. Cena: 139 000 Kã.

Renault Kangoo 1.4, r. v. 1999,
136 900 km, airbag, rádio, imob.,
posil. fiíz., taÏné, el. okna, centrál.
Cena: 158 000 Kã bez DPH.

Peugeot 307 1.4 XR 55 kW, r. v.
2002, 75 800 km, 2x airbag,
ABS, rádio, el. okna, posil. fiíz.,
centrál a dal‰í. Cena: 259 000 Kã.

· - Fabia Combi 1.9 SDi 47 kW,
r. v. 2001, 122 tis. km, imobilizér,
posil. fiíz., taÏné, airbag, rádio.
Cena: 179 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.6 LX 55
kW, r. v. 1997, 96 600 km, rádio,
venkovní teplomûr, stfie‰ní okno,
tónovaná skla. Cena: 98 000 Kã.

Seat Cordoba 1.6 CLX, klima, r. v.
1995, 170 tis. km, posil. fiíz., rá-
dio, imobilizér, alarm, stfie‰ní ‰íbr
man., centrál. Cena: 89 000 Kã.

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

· - Octavia Combi 1.9 TDi Elegance,
r. v. 2001, 55 tis. km, klima, 2x air-
bag, ASR, ABS, el. v˘b., palub. poã.,
centrál, CD. Cena: 368 000 Kã.

VW Caravelle 2.5TDi, 4x4, klima,
9míst, r. v. 2000, 134 900 km, aut. kli-
ma, 2x airbag, ABS, el. okna a zrcát.,
posil. fiíz., centrál. Cena: 379 000 Kã.

Ford Transit 2.4 TDi valník 
DOKA, 7 míst, r. v. 2002, 42 tis.
km, airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 359 000 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 JAKO BONUS !!!

ODPOČET DPH


