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Sovineãtí bojovali „Za ãest krále“
Uplynul˘ víkend byl na

hradû Sovinec ve zna-

mení velk˘ch bitev ·vé-

dÛ s hradní posádkou

o samotn˘ hrad. Tfii a pÛl

tisíce náv‰tûvníkÛ pfiilá-

kal bohat˘ program

i velmi pûkné poãasí.

K vidûní byly ukázky Ïi-

vota v polním leÏení

·védÛ s bitvou a ostfielo-

váním hradu, v˘stava

zbraní, zbroje a obléhací

techniky, ‰ermífisko-kas-

kadérské grotesky, pfií-

hody a povûsti, kejklífii,

divadlo, fiemeslníci, raÏ-

ba pamûtních mincí.

K dispozici byly pro-

jíÏìky na koních a v ko-

ãáfie, gurmáni ochutnali

hradní gulá‰.

V sobotu 16. ãervence

byl navíc zahájen uni-

kátní projekt ‰védského

obléhacího leÏení. V bez-

prostfiední blízkosti hra-

du Sovince totiÏ vyrostla

replika obléhacího leÏe-

ní z doby tfiicetileté vál-

ky, která byla jedním

z nejvût‰ích váleãn˘ch

konfliktÛ minulosti. Pfii-

nesla nesmírné utrpení

obyvatelstvu celé Evro-

py a stala se bezesporu

nejpohnutûj‰ím obdobím

historie hradu Sovince.

Spoleãnost První Sovi-

necká navázala na tuto

v˘znamnou historickou

událost regionu v˘stav-

bou lehkého dûlostfielec-

kého leÏení v místû, kde

·védové vybudovali strá-

Ïní hlásku a kde ve

dnech od 22. do 24. záfií

1643 byla umístûna tfietí

dûlostfielecká baterie.

LeÏení se nachází seve-

rov˘chodnû od hradu

Sovince na horské louce

a je vzdu‰nou ãarou

vzdáleno asi 300 metrÛ

od hradu. Souãástí leÏe-

ní je stanové mûsteãko

se zbrojnicí, hostincem,

dobovou kuchyní, ko-

várnou, kolárnou, prá-

delnou a vyhlídkovou

vûÏí. ·védské leÏení sto-

jí urãitû za shlédnutí

spoleãnû s náv‰tûvou nû-

které pfií‰tí akce na hradû

Sovince. Zachováno by

mûlo b˘t po celou dobu

letních prázdnin.  JiKo
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Aktuálnû z mûsta

Zastupitelé upravili rozpoãet na rok 2005
a schválili pfiípravu rekonstrukce námûstí

V˘voj mûstského rozpoãtu k 31. 5. 2005
Zastupitelstvo projednalo stav plnûní rozpo-

ãtu mûsta k 31. 5. 2005 a s ohledem na v˘voj

situace ve financování pfiijalo nûkolik usne-

sení. Z mluvy ãísel vypl˘vá, Ïe rozpoãet roã-

ních pfiíjmÛ v celkové v˘‰i 169 081 tis. Kã

byl ke konci kvûtna splnûn na 52,7 % a plá-

nované roãní v˘daje ve v˘‰i 162 090 tis. ko-

run byly ãerpány na 37,8 %.

„Dnes je zfiejmé, Ïe se mûstsk˘ rozpoãet ne-
vyvíjí v souladu s pfiedpoklady z poãátku ro-
ku a dozná zmûn, které nebyly pÛvodnû v plá-
nu,“ fiekl na jednání zastupitelstva starosta

mûsta Petr Klouda. Jedná se napfiíklad o pro-

stfiedky za prodej hotelu Excelent ve v˘‰i 

8,5 mil. korun; v souvislosti se zamítnutím

dotace na akci regenerace sídli‰tû Pfiíkopy

mûsto u‰etfií více jak 2 mil. korun a jeví se

malá pravdûpodobnost proinvestování v pro-

jektu ulice ·kolní v Janovicích ve v˘‰i 3 mil.

korun. „Na druhé stranû jsou zde záleÏitosti,

které rozpoãet finanãnû zatûÏují. Zejména se
jedná o staré soudní spory, ve kter˘ch bylo
mûsto neúspû‰né (firma Dulaj - 416 tis. Kã,
·kola cestovního ruchu - 551 tis. Kã, soudní
spor MûS vers. firma New Style - 2 mil Kã;)
a dále ãástka ve v˘‰i - 790 tisíc Kã, kterou
mûsto smluvnû pÛjãilo Domu zdraví na ãás-
teãnou rekonstrukci, a také dnes není zcela
jasné, zda Fond Ïivotního prostfiedí doplatí
6 mil. 400 tisíc na pozastávku na kanalizaci
vzhledem k tomu, Ïe je fond velmi zadluÏe-
n˘,“ doplnil dále starosta.

Zastupitelé pak na základû rozboru schválili

zv˘‰ení objemu rozpoãtov˘ch pfiíjmÛ roku

2005 vãetnû úprav v jednotliv˘ch poloÏkách

o ãástku + 2 607,1 tis. Kã, zv˘‰ení rozpoãto-

v˘ch v˘dajÛ o 16 669,5 tis. Kã a zv˘‰ení ob-

jemu operací financování o ãástku 7 500 tis.

Kã (pfiíjem splátek dlouhodobé pÛjãky od

MûS) dle pfiedloÏeného návrhu.

Zastupitelé schválili pfiedfinancování reÏij-

ních nákladÛ projektu Místní akãní skupiny

(MAS) v programu Leader + pro spoleãnost

R˘mafiovsko, o. p. s., ve v˘‰i 600 tisíc korun.

R˘mafiovsko, o. p. s., MAS obdrÏela dotaci

10,8 mil. korun, ale prostfiedky na reÏijní ná-

klady MAS lze ãerpat aÏ v roce 2006. Proto

mûsto pfiedfinancuje tyto náklady formou

postupného pfievodu finanãních prostfiedkÛ

na spoleãnost R˘mafiovsko, o. p. s., a ta je

v pfií‰tím roce po obdrÏení financí z progra-

mu vrátí na úãet mûsta. Tento model se pod-

le starosty mûsta Petra Kloudy jeví jako nej-

vhodnûj‰í a fie‰í ãasov˘ nesoulad mezi potfie-

bou prostfiedkÛ a její následnou úhradou od

poskytovatele dotace.

Zastupitelé také schválili zámûr realizace ko-

munitního plánování, jehoÏ cílem je zaji‰tûní

sociálních sluÏeb tak, aby odpovídaly místním

specifikÛm a potfiebám jednotliv˘ch obãanÛ.

Mûsto R˘mafiov se zapojí do programu prevence kriminality
Partnerství na rok 2006

Zastupitelstvo schválilo zámûr realizovat pre-

ventivní aktivity v rámci programu Partner-

ství. Program je zamûfien na fie‰ení problémÛ

v rizikov˘ch lokalitách, které na základû prÛ-

bûÏné i aktuální anal˘zy bezpeãnostní situace

vybírá a doporuãuje Policie âR. Pfiíjemcem

státní dotace a realizátorem programu je obec,

na realizaci dílãích projektÛ se mohou podílet

i dal‰í subjekty - nestátní neziskové organiza-

ce, církevní organizace, domy mládeÏe, ‰ko-

ly, mûstská policie apod. V rámci tohoto pro-

gramu by mûlo dojít k navázání úzké spolu-

práce mezi Policií âR a místními orgány ve-

fiejné správy, nestátními neziskov˘mi organi-

zacemi a dal‰ími subjekty podílejícími se na

preventivních aktivitách a k prosazování me-

tod v praktické ãinnosti policie na místní 

úrovni. Celá podstata programu Partnerství

tkví v tom, Ïe místní problémy se mají fie‰it

na místní úrovni za spoluúãasti v‰ech zainter-

esovan˘ch subjektÛ.

R˘mafiov bude mít nové námûstí
Zastupitelé schválili spoluúãast mûsta na zpracování

projektové dokumentace na akci Rekonstrukce námûstí

Míru v R˘mafiovû. Akce je financována z regionálního

programu podpory severozápadních âech a Moravsko-

slezského regionu.

Ve stfiedu 13. ãervence se uskuteãnila první pracovní

schÛzka zastupitelÛ s architektem Petrem âehovsk˘m,

kter˘ pfiedstavil návrh studie rekonstrukce námûstí Míru

a námûstí Svobody. âlenové zastupitelstva se shodli na

celkové koncepci a pfiedmûtem dal‰ích pracovních jed-

nání bude fie‰ení detailních prvkÛ námûstí a konkrétní

v˘sledná podoba. Po dokonãení návrhu se budou moci

k v˘sledné podobû námûstí vyjádfiit i samotní obãané.

Termín diskuse s obãany bude vãas oznámen na Úfiední

desce MûÚ i v R˘mafiovském horizontu. (Podrobnûj‰í
informace o zam˘‰lené rekonstrukci námûstí, ale rovnûÏ
o vybudování, respektive zvelebení areálu v zahradû
Hedvy pfiineseme v rozhovoru s RNDr. Franti‰kem
âermákem - vedoucím odboru v˘stavby a Ïivotního pro-
stfiedí MûÚ v pfií‰tím vydání.)

Ve ãtvrtek 30. ãervna se usku-

teãnilo zasedání zastupitelstva

mûsta. Zastupitelé pfiijali cel-

kem dvaasedmdesát usnesení.

PfieváÏnou vût‰inu tvofiily ma-

jetkové záleÏitosti.

Zastupitelstvo vzalo na vûdomí

zprávy o hospodafiení spoleã-

nosti Mûstské sluÏby, s. r. o.,

Teplo R˘mafiov, s. r. o., Spojené

lesy, s. r. o., Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov a zprávu o stavu ‰kol-

ství ve mûstû. (Ke zprávû o sta-
vu ‰kolství ve mûstû se vrátíme

s podrobnûj‰ími informacemi
na zaãátku ‰kolního roku v prv-
ním záfiijovém vydání.)
Zastupitelé schválili rámcov˘

návrh smlouvy o provozování

zimního stadionu v R˘mafiovû.

Provozovatelem by se mûly stát

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

coÏ je ov‰em podmínûno tím,

Ïe mûsto získá dotaci na umû-

lou ledovou plochu. V souãasné

dobû je Ïádost o dotaci podána

v rámci dvou vyhlá‰en˘ch pro-

gramÛ.
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Nové vyhlá‰ky mûsta stanoví poplatek u v˘herních hracích pfiístrojÛ (VHP)
Zákon o loteriích a jin˘ch podobn˘ch hrách, 

upravující povolování ãinnosti VHP, vymezuje

vzdálenost, do které nelze povolit provozování

VHP v blízkosti ‰kol, ‰kolsk˘ch zafiízení, v za-

fiízeních sociální a zdravotní péãe, v budovách

státních orgánÛ a církví, jakoÏ i v sousedství

tûchto budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od

tûchto budov mÛÏe obec upravit vyhlá‰kou.

Zastupitelé vydali Obecnû závaznou vyhlá‰ku

(OZV) ã. 3/2005 o místním poplatku za provo-

zovan˘ v˘herní hrací pfiístroj (poplatek ãiní

5000 Kã za kaÏd˘ VHP za jedno ãtvrtletí) a dá-

le schválili OZV ã. 4/2005 o stanovení okruhu

vzdálenosti, v nûmÏ nesmí b˘t provozování

VHP povoleno - vzdálenost od stfiedu hlavního

vchodu do budov ‰kol a dal‰ích zafiízení ke

stfiedu hlavního vchodu do míst, kde jsou pro-

vozovány hrací pfiístroje, po nejkrat‰í spojnici

po vefiejn˘ch komunikacích nesmí b˘t men‰í

neÏ 20 metrÛ. Obû obecnû závazné vyhlá‰ky

nab˘vají úãinnosti 1. srpna 2005. JiKo

R˘mafiov má nového dodavatele vody
Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského
kraje vydal rozhodnutí, kter˘m firmû
BRVOS zru‰il licenci na provozování
vodovodÛ ve vlastnictví VaKu Brun-
tál. VaK Bruntál ale nesmí obnovit do-
dávky vody ve vlastní reÏii - soud mu
zakázal nakládat s majetkem, kter˘
pronajal BRVOSu. Vodu do 21 obcí te-
dy rozhodnutím KÚ MSK od 1. ãer-
vence dodávají Severomoravské vo-
dovody a kanalizace Ostrava (roz-
hodnutí vydal úfiad na základû takz-
vané povinnosti vefiejné sluÏby).
Podkladem k rozhodnutí krajské-

ho úfiadu vÛãi BRVOSu Bruntál,

spol. s r. o., je neuspokojiv˘ v˘-

sledek technického auditu, o kte-

r˘ poÏádaly obce na Bruntálsku

ministerstvo zemûdûlství. Audit

prokázal, Ïe BRVOS neprovozu-

je vodovodní síÈ v souladu se zá-

konem. ZároveÀ ale musí KÚ

jednat také v souladu s rozhod-

nutím bruntálského okresního

soudu, kter˘ sv˘m usnesením za-

kázal VaKu nakládat s majetkem,

kter˘ poskytl BRVOSu pro pro-

vozování zásobování pitnou vo-

dou (pronájem vodovodÛ a dal‰í

infrastruktury). Îalobu na VaK

podal v tomto smyslu BRVOS

a soud uÏ na konci kvûtna pfiijal

usnesení, platné do té doby, neÏ

pravomocnû rozhodne ve vûci

Ïaloby.

Od 1. ãervence 2005 tedy nesmí

BRVOS provozovat vodovody,

ale VaK zároveÀ nesmí nakládat

s majetkem, kter˘ BRVOSu

k tomuto úãelu pronajal, a ne-

mÛÏe tedy sám obnovit dodáv-

ky vody. Pfiípadná odvolání kte-

rékoli ze stran nemají na roz-

hodnutí KÚ odkladn˘ úãinek.

„V rámci takzvané povinnosti
vefiejné sluÏby vodu dodávají
Severomoravské vodovody a ka-
nalizace Ostrava, a. s., a to pro-
stfiednictvím nyní pouÏívané sítû
VaKu Bruntál. Rozhodnutí je
platné do konce tohoto roku,
pak jej mÛÏe krajsk˘ úfiad pro-
dlouÏit, pokud nedojde k narov-
nání smluvních vztahÛ,“ fiekla

Milena Tomeãková z odboru Ïi-

votního prostfiedí a zemûdûlství

Krajského úfiadu Moravsko-

slezského kraje s tím, Ïe pokud

SmVaK uzavfie s pfiíslu‰n˘mi

odbûrateli smlouvy, budou za

dodávky vody platit odbûratelé

firmû, pokud k dohodám nedo-

jde, platí kraj. KÚ má ale signá-

ly, Ïe by k dohodám dojít mûlo.

Voda by totiÏ v Ïádném pfiípadû

nemûla b˘t pro obce draÏ‰í neÏ

dosud.

BRVOSu bûÏí zároveÀ v˘povûd-

ní lhÛty - nûkteré obce vypovû-

dûly firmû smlouvy o provozová-

ní vodovodÛ na sv˘ch územích.

„Zru‰íme BRVOSu licenci k datu
v˘povûdi, ale obce si do té doby
musejí najít náhradního provozo-
vatele vodovodÛ,“ doplnila Mi-

lena Tomeãková.

Pfiechod na nového provozovatele

byl zcela plynul˘, nedo‰lo k pfie-

ru‰ení dodávky pitné vody ani ke

zdraÏení vodného. Od 1. ãervence

je provoz vodovodní sítû zabez-

peãen a souãasná cena vody pro

R˘mafiov a místní ãásti je 31,92
Kã/m3 + 5 % DPH. Prosl˘chá se

ov‰em, Ïe by mûlo dojít k nepatr-

nému sníÏení této ceny je‰tû v le-

to‰ním roce, a to se zpûtnou plat-

ností k 1. ãervenci 2005. (Pfiípa-
dné dotazy zodpoví sl. Renata
Srubjanová, tel. ã. 554 710 298.)
Od 1. ãervence je k dispozici ro-

vnûÏ nové telefonní ãíslo na po-
ruchovou sluÏbu: 731 563 144.

V pondûlí 20. ãervna byla svolá-

na mimofiádná valná hromada

spoleãnosti VaK Bruntál, a. s.,

z iniciativy Mûú Bfiidliãná. Na

jednání byly schváleny stanovy

spoleãnosti a byli zvoleni noví

ãlenové pfiedstavenstva a dozorãí

rady spoleãnosti z dÛvodu od-

stranûní právní nejistoty existen-

ce VaK Bruntál, a. s.

Po skonãení valné hromady se

se‰li starostové obcí ke spoleãné-

mu jednání a dohodli se, Ïe cena

vody bude jednotná aÏ do vyfie-

‰ení stávajícího stavu pfii provo-

zování skupinového vodovodu.

Spoleãnost VaK Bruntál, a. s.,

bude zatím vyrovnávat cenu vo-

dy ze svého zisku. JiKo

Tiskové prohlá‰ení VaK Bruntál, a. s.
Touto cestou si vás dovolujeme struãnû infor-

movat o aktuální situaci zásobování pitnou

vodou na Bruntálsku.

Nejprve Vás chceme ujistit, Ïe v Ïádném
pfiípadû není ohroÏena dodávka pitné vo-
dy odbûratelÛm. Tato bude plynule pokra-
ãovat i nadále a souãasná sloÏitá právní si-
tuace ji nijak neohrozí.
Pfiedchozímu provozovateli vodohospodáfi-

ského zafiízení, spoleãnosti BRVOS Bruntál,

s. r. o., bylo rozhodnutím krajského úfiadu 

odebráno povolení k provozování vodovodÛ

slouÏících pro vefiejnou potfiebu. DÛvodem

byla skuteãnost, Ïe u spoleãnosti BRVOS

Bruntál, s. r. o., byla prostfiednictvím tech-

nického auditu zji‰tûna nûkterá pochybení,

která byla dÛvodem k odebrání uvedeného

povolení.

I pfiesto, Ïe spoleãnost BRVOS Bruntál, s. r.

o., jiÏ není drÏitelem povolení k provozování

vefiejn˘ch vodovodÛ, není moÏné, aby se

z dÛvodu pfietrvávajících soudních sporÛ me-

zi spoleãností BRVOS Bruntál, s. r. o., a VaK

Bruntál, a. s., ujala provozování svého ma-

jetku na‰e spoleãnost. Aby byla zaji‰tûna

plynulá dodávka pitné vody, bylo nutné pfii-

stoupit ke krajnímu fie‰ení, kter˘m je vyhlá-

‰ení tzv. vefiejné sluÏby. Zaji‰tûním vefiejné

sluÏby povûfiil Krajsk˘ úfiad Moravskoslez-

ského kraje v Ostravû na dobu 6 mûsícÛ, tj.

do 31. 12. 2005, spoleãnost Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
(dále jen SmVaK Ostrava, a. s.). V obcích

Bfiidliãná, Horní Bene‰ov, Horní Îivotice,

Malá Morávka a Karlov, Leskovec nad

Moravicí, Milotice, Oborná, Roudno a Vo-

lárna, Svûtlá Hora, Huzová, Andûlská Hora,

Sovinec, Staré Mûsto, Rudná pod Pradû-

dem, ·iroká Niva, Lichnov, Zátor, Václavov

a Velká ·táhle proto od 1. 7. 2005 do 31. 12.

2005 zaji‰Èuje dodávku vody spoleãnost

SmVaK Ostrava, a. s.

Ve mûstech Bruntál (mimo Havlíãkovu
ulici), R˘mafiov a v obci Razová zaji‰Èuje
od 1. 7. 2005 dodávku pitné vody na‰e spo-
leãnost, tj. VaK Bruntál, a. s.
Dále bychom vás chtûli informovat o skuteã-

nosti, Ïe v souãasné dobû vedeme jednání t˘-

kající se v˘‰e ceny vody pfiedané. Pokud by

se nám podafiilo dosáhnout sníÏení tohoto

v˘znamného vstupního nákladu, mûla by ta-

to skuteãnost podstatn˘ vliv na v˘‰i ceny vo-

dy fakturované koneãnému odbûrateli. 

Ing. Jaroslav Jouza, fieditel
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Nov˘m ãlenem Euroregionu Pradûd se stal Václavov
Minul˘ t˘den v úter˘ se v r˘ma-

fiovském Stfiedisku volného ãasu

se‰la v˘roãní valná hromada ãlen-

sk˘ch obcí ãeské ãásti Euroregi-

onu Pradûd. Jednání, které fiídil

pfiedseda euroregionu a místosta-

rosta Vrbna pod Pradûdem Zdenûk

Jarmar, se úãastnilo ãtyfiicet zá-

stupcÛ ãlensk˘ch obcí a pozvaní

hosté, které v úvodu pfiivítal staros-

ta mûsta R˘mafiova Petr Klouda.

„Projednali jsme zprávu o ãin-
nosti od minulé valné hromady,
zprávu o hospodafiení za minul˘
rok a rovnûÏ návrh rozpoãtu na
rok 2005. Euroregion do sv˘ch
fiad pfiijal nového ãlena - stala se
jím obec Václavov,“ uvedl Jar-

mar.

Euroregion Pradûd stmeluje oby-

vatele ãesko-polského pfiíhraniãí

a podporuje spolupráci v mnoha

oblastech, souãasnû napomáhá

získávat finanãní prostfiedky z fon-

dÛ Evropské unie. Jde o dobrovol-

né sdruÏení ãesk˘ch a polsk˘ch

spolkÛ, svazkÛ obcí a jednotliv˘ch

obcí na území okresÛ Bruntál

a Jeseník a na území Opolského

Slezska v Polsku. „Zahrnuje úze-
mí o rozloze 5 048 km2 s poãtem
více neÏ 670 000 obyvatel,“ fiekl

Jarmar.

Valná hromada akcentovala hlav-

nû dva okruhy. Jednak potíÏe

s administrativním rozdûlením

JeseníkÛ do dvou krajÛ: „Euro-
region nabízí urãité institucionál-
ní zastfie‰ení, usilujeme teì
o spoleãné jednání s politick˘mi
reprezentacemi krajÛ,“ potvrdil

Jarmar. Druh˘m diskutovan˘m

tématem jednání byl fond mikro-

projektÛ Iniciativy spoleãenství

Interreg IIIA a v˘zva k pfiedklá-

dání Ïádostí na neinvestiãní pro-

jekty. „Îádosti o podporu mohou
b˘t pfiedkládány prÛbûÏnû.
Termín pro odevzdání projektÛ
pro první zasedání Eurore-
gionálního fiídícího v˘boru je
16. srpen do 12 hodin. Zájemci
se mohou obracet na sekretariát
ve Vrbnû pod Pradûdem, jsme
pfiipraveni zodpovûdût ÏadatelÛm
pfiípadné dotazy,“ dodal Jarmar.

Obãané vnímají aktivity Eurore-

gionu Pradûd zejména prostfied-

nictvím kulturnû-spoleãenského

dûní. Mezi nejv˘znamnûj‰í a také

nejatraktivnûj‰í akce se letos za-

psaly Dny Euroregionu Pradûd -

Vrbenské slavnosti a Dny Opole

v Bruntále.

V záfií leto‰ního roku by se mûla

uskuteãnit konference za úãasti

zástupcÛ jak Olomouckého, tak

Moravskoslezského kraje. Rada

Euroregionu Pradûd vytvofiila

pracovní skupinu v rámci projek-

tu Ekonomická revitalizace

Euroregionu Pradûd, která je tvo-

fiena zástupci mûst Bruntál,

Krnov, R˘mafiov, Vrbno pod

Pradûdem a Jeseník. „Tato skupi-
na pfiipravuje na tuto konferenci
materiál s tématy: podpora pod-
nikání a místní ekonomika, roz-
voj venkova - agroturistika a ce-
stovní ruch, rozvoj lidsk˘ch zdro-
jÛ, euroregion a fondy EU a do-
pravní obsluÏnost,“ doplnil r˘-

mafiovsk˘ místostarosta Jaroslav

Kala. -ája- JiKo

Na pozvání pfiátel z Arca
Ve dnech 22. - 26. ãervna se ofici-

ální delegace z R˘mafiova ve slo-

Ïení starosta Ing. Petr Klouda, mí-

stostarosta Ing. Jaroslav Kala

a zástupkynû Klubu ãesk˘ch tu-

ristÛ paní Vlasta PoledÀáková zú-

ãastnila tradiãní sportovnû-spole-

ãenské akce pod názvem Tour du

Jumelage.

Tour du Jumelage se koná jiÏ více

neÏ dvacet let z popudu pfiedsedy

belgického partnerského spolku

Michela Museura, kter˘ vymyslel

konání cyklistického etapového

závodu pro úãastníky z partner-

sk˘ch mûst vÏdy v dobû slavné

Tour de France. Postupem ãasu se

do kaÏdoroãní akce zapojili také

turisté a dal‰í, v jednom roce na-

pfiíklad i kanoisté. R˘mafiované si

jistû vzpomenou, Ïe v loÀském ro-

ce se Tour du Jumelage konala

u nás.

Leto‰ní Tour byla o dva t˘dny po-

sunuta, aby mûli ital‰tí pfiátelé

moÏnost vyhovût kapacitním i fi-

nanãním poÏadavkÛm akce tako-

vého rozsahu. Úãastníci se se‰li

ve mûstû Dro v provincii Tren-

tino, v oblíbené turistické destina-

ci u jezera Lago di Garda. Oblast

je od severu chránûna vysokou

hradbou Alp a na jihu je otevfiena

ke Stfiedozemnímu mofii, a má te-

dy velmi teplé stfiedomofiské kli-

ma.

Leto‰ní úãastníci nav‰tívili arbo-

retum, proslulé starobylé kostely

a kaple a uskuteãnili v˘let lanov-

kou do oblasti Dolomiti Brenta.

R˘mafiov‰tí aktéfii ocenili pfiede-

v‰ím náv‰tûvu oblasti, která se vû-

nuje agroturistice. Pro na‰e konãi-

ny mohou b˘t zku‰enosti tamních

obyvatel pfiínosem, inspirací a ná-

sledováníhodn˘m vzorem, i kdyÏ

samozfiejmû pfiírodní podmínky

a turistické moÏnosti oblasti Lago

di Garda a R˘mafiovska jsou ne-

porovnatelné. -zr-

¤ezbáfi Halouzka se zapí‰e do Guinnessovy knihy rekordÛ
V malé obci Jifiíkov nedaleko hra-

du Sovince by turista asi sotva hle-

dal soukromou galerii. Apfiece zde

je - Pradûdova zahradní galerie

u HalouzkÛ. Pfied její monumen-

tální vstupní bránou stráÏí poklid

zdej‰ích obyvatel velk˘ ze dfieva

vyfiezávan˘ medvûd. Galerie ne-

byla vefiejnosti oficiálnû pfiístupná,

pouze po dohodû s majitelem. To

se ov‰em od soboty 30. ãervence

zmûní. Právû na 10. hodinu tohoto

dne pfiipravuje fiezbáfi Jifií

Halouzka se sv˘m realizaãním t˘-

mem slavnostní otevfiení galerie.

Otevírací dobu Pradûdovy zahrad-

ní galerie u HalouzkÛ stanovili

provozovatelé od úter˘ do nedûle

od 10.00 do 16.00. V pondûlí bude

zavírací den. Na ãtyfiech hektarech

pozemku spatfií náv‰tûvníci ve

volném v˘bûhu asi 30 daÀkÛ, pro-

jíÏìkám budou slouÏit konû zapfia-

Ïení do historick˘ch koãárÛ (v zi-

mû saní) a k vidûní bude na 220

dfievûn˘ch soch.

Tfii z tûchto dfievûn˘ch unikátÛ ãe-

kají dokonce na zápis do Guin-

nessovy knihy rekordÛ. Prvním

veledílem je nejvût‰í evropsk˘
betlém, kter˘ ãítá na padesát po-

stav a váÏí osm tun. Dal‰ím uniká-

tem je nejvût‰í dfievûn˘ obraz -

Dûd Pradûd a jeho fií‰e, kter˘

mûfií úctyhodn˘ch 520 x 222 x 24

cm a je vyfiezán ze ãtyfiiadvaceti li-

pov˘ch kmenÛ. Tfietím, medi-

álnû asi nejznámûj‰ím skvostem,

kter˘ se zapí‰e do Guinnessovy

knihy rekordÛ, je nejvût‰í dfievû-
ná socha dûda Pradûda, vysoká

10,4 metry, na jejíÏ v˘robu spotfie-

boval fiezbáfi Halouzka více jak

dvacet kubíkÛ topolového dfieva.

Socha jiÏ získala Certifikát o vy-

tvofiení ãeského rekordu.

Souãástí Pradûdovy zahradní

galerie u HalouzkÛ je také od-
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·kolství

Autofii dílensk˘ch v˘robkÛ pfievzali ceny z rukou fieditele ‰koly
V závûru ‰kolního roku byla v prostorách

Základní ‰koly Jelínkova instalována expozice

‰kolních dílensk˘ch prací ÏákÛ ‰est˘ch, se-

dm˘ch, osm˘ch a devát˘ch tfiíd. Porota sloÏená

z uãitelÛ ‰koly nemûla jednoduch˘ úkol

pfii rozhodování o tom, které v˘robky si za-

slouÏí nejvy‰‰í ocenûní. Nûkteré z nich totiÏ

nesly v˘razn˘ punc autorova zcela evidentního

umu, pfiesnosti, smyslu pro práci se dfievem

a bohaté fantazie. Tyto vlastnosti pomohl u dû-

tí prohloubit jejich uãitel dílensk˘ch prací

Josef KuÏela.

Postupnû bylo v prÛbûhu jednoho t˘dne vysta-

veno celkem tfiiadevadesát nejrÛznûj‰ích v˘-

tvorÛ. ·koláci na v˘stavû zhlédli napfiíklad kr-

mítka pro ptáky, nejrÛznûj‰í police a poliãky,

stojany na tuÏky, CD a DVD, rámeãky na foto-

grafie, hodiny, lodû, ponorky, letadla, vozítka,

„Eiffelovku“, ‰perkovnice a dokonce i papou‰-

ka, mot˘la a mnoho dal‰ích. V úter˘ 21. ãervna

byly v fieditelnû ‰koly vyhodnoceny nejlep‰í

práce a autofii prvních tfií obdrÏeli z rukou fiedi-

tele Václava Orlíka drobné ceny. JiKo

Vítûzové jednotliv˘ch tfiíd:

·esté tfiídy Sedmé tfiídy
1. Sabina Návratová 6. A (Krabice na náfiadí) 1. Petra Poledníková 7. B (Poliãka)

2. Jana Pavlátová 6. A (Domek na miniatury) 2. Michal Vavrla 7. C (Papou‰ek)

3. Tereza Seifertová 6. B (Vû‰ák) 3. Pavel Václavek 7. C (Sánû)

Osmé tfiídy Deváté tfiídy
1. Martin Novák 8. B (Vozítko) 1. Tomá‰ Skokan 9. A (Letadlo)

2. Petra Mirgová 8. C (Kofienka) 2. Martin Tome‰ek 9. A (Papou‰ek)

3. Barbora Pernicová 8. B (Poliãka) 3. Vlastimil Záhumensk˘ 9. B (SkfiíÀka)

Na prknech, která znamenají svût
V pátek 24. ãervna se v sále Zá-

kladní umûlecké ‰koly R˘mafiov

uskuteãnilo vystoupení ÏákÛ lite-

rárnû-dramatického oboru ZU·

R˘mafiov, tentokrát pod vedením

Jana Jablonãíka.

Na pfiehlídce Ïáci pfiedvedli své

interpretaãní umûní a v˘sledky

práce z nûkolika posledních mû-

sícÛ. Îáci niÏ‰ího roãníku si pfii-

pravili úryvek ze hry Miroslava

Slavíka Emile, Emile ... V hlav-

ních rolích se pfiedstavili: Luká‰

Adam, Nicole KÛrková, Petra

Míãková, Nela Zothová, Bibiana

Matulová, Jana Skokanová

a Krist˘na Zapletalová. S mono-

logem Velryba autora Milo‰e

Macourka vystoupila Tereza

Seifertová, která také úãinkovala

v autorské hfie Luká‰e Adama

Zmafiené ráno, v níÏ si zahrál

i sám autor. Dialog Heje a Rupa

ze hry Voskovce a Wericha v po-

dání Martiny Kobolkové a Len-

ky Dvofiákové pfiedcházel po-

slední ukázce, kterou bylo Fim-

fárum Jana Wericha. Do dvojrolí

se v˘bornû vcítily a velmi bra-

vurnû je zvládly Helena Chleb-

cová, Marta Merková a Ludmila

Ondra‰íková.

Podle reakcí divákÛ v sále lze 

usoudit, Ïe z ÏákÛ literárnû-dra-

matického oboru rostou opravdo-

ví umûlci pro prkna, která zname-

nají svût, a doufejme, Ïe o nich

je‰tû usly‰íme. Pfiedvádûãku „dra-

maÈáku“ totiÏ nav‰tívila reÏisérka

r˘mafiovského ochotnického spol-

ku Mahen a není vylouãeno, Ïe ti

nejlépe herecky „vybavení“ pro-

tagonisté pfiehlídky budou úãin-

kovat po boku dospûl˘ch ochotní-

kÛ pfii nûkterém z pfiipravovan˘ch

divadelních pfiedstavení. JiKo

poãinková zóna a dále dva ryb-

níãky propojené mostkem 

s unikátním ekologick˘m systé-

mem ãi‰tûní vody (z jednoho do

druhého pfies pás nûkolika tun

písku, do nûjÏ jsou zasazeny

rÛzné rostliny zachycující ne-

ãistoty).

¤ezbáfi Jifií Halouzka je znám

sv˘mi dfievûn˘mi v˘tvory nejen

u nás, ale i v zahraniãí. Pfiipo-

meÀme si fiezbáfiskou práci v po-

dobû ‰esti medvûdÛ v Ïivotní veli-

kosti, z nichÏ ãtyfii absolvovali ce-

stu na Svat˘ Kopeãek u Olomou-

ce, kde jsou vystaveni v zoologic-

ké zahradû nedaleko pavilonu

sv˘ch Ïiv˘ch kamarádÛ. Dal‰í

dva z dfievûn˘ch huÀáãÛ putovali

do Velk˘ch Karlovic k soukromé

rekreaãní chatû. ¤ezbáfi je znám

i tím, Ïe své dfievûné v˘tvory, jako

napfiíklad krokod˘ly, beránky,

koãky nebo li‰ky, vyfiezává pro

dûtská hfii‰tû ãi parky, kde slouÏí

jako laviãky pro dospûlé nebo

prolézaãky pro dûti.

Pradûdova zahradní galerie

u HalouzkÛ je souãástí pfiipravo-

vaného projektu Historického par-

ku Moravy a Slezska. Sv˘mi dal-

‰ími plány chce Jifií Halouzka

podpofiit rozvoj turistického ruchu

v tomto regionu, kde podle jeho

slov stále je‰tû dávají li‰ky dobrou

noc. JiKo
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Autobusem napfiíã západní Evropou
Ve ãtvrtek 9. ãervna v 7 hodin vy-

jel od budovy gymnázia autobus,

kter˘ vyrazil na cestu napfiíã

Evropou do ostrovní velmoci -

Anglie. UÏ cestou pfies Nûme-cko,

Belgii a Francii si mnozí procvião-

vali svou angliãtinu, aby ji posléze

mohli také náleÏitû uplatnit. Po

dobrodruÏné cestû Eurotunelem se

studenti gymnázia a Ïáci Základní

‰koly R˘mafiov plni oãekávání 

ocitli ve Velké Británii.

První poznávací v˘prava smûfio-

vala do Lond˘na. Britská metro-

pole svou rÛznorodou architektu-

rou skuteãnû ohromila. Vedle sta-

robyl˘ch památek, jako je Tower

of London, kde jsme si prohlédli

korunovaãní klenoty a sbírku br-

nûní, Buckinghamsk˘ palác,

Houses of Parliament s honosnou

106 m vysokou vûÏí a proslul˘m

Big Benem nebo impozantní ka-

tedrála sv. Pavla a mnohé dal‰í,

byly hodny obdivu moderní 

atrakce, k nimÏ bezesporu patfií

napfi. London Eye, obfií ruské ko-

lo na jiÏním bfiehu fieky TemÏe,

nebo Millenium Dome v Green-

wich. V greenwichské Old Roayal

Observatory se v‰ichni nechali na

památku vyfotografovat u nulté-

ho poledníku, stojíce kaÏdou no-

hou na jiné polokouli. Úãastníci

zájezdu zavítali také do muzea

Madame Tussauìs, kde se vyfo-

tografovali s voskov˘mi figurí-

nami slavn˘ch osobností.

Snad nejvût‰ím záÏitkem byly

pro studenty a Ïáky oslavy krá-

lovnin˘ch narozenin, protoÏe

mohli v honosném slavnostním

prÛvodu na vlastní oãi spatfiit sa-

motnou AlÏbûtu II. s celou její

královskou rodinou. MuÏská ãást

v˘pravy si pfii‰la na své ve

Váleãném muzeu v Duxfordu.

Dal‰ím cílem zájezdu bylo po-

klidné stfiedovûké univerzitní

mûsto Cambridge, kde ve spleti

úzk˘ch uliãek dûti obdivovaly

vynikající ukázky architektury

z doby od 13. po 20. st. a pozo-

rovaly studenty a turisty proplou-

vající na úzk˘ch bárkách po fiece

Cam podél starobylé Královniny

koleje.

Na zpáteãní cestû v‰ichni zavítali

do francouzské metropole PafiíÏe

a pfiesvûdãili se, Ïe skuteãnû nej-

krásnûj‰í pohled na panorama

mûsta je z tfietího patra Eiffelovy

vûÏe, kam je po namáhavém pû-

‰ím v˘stupu do druhého poschodí

dopravil turisty napûchovan˘ v˘-

tah. Pfii okruÏní plavbû lodí po

Seinû studenti zhlédli nûkolik ar-

chitektonick˘ch skvostÛ, mezi ni-

miÏ se beze sporu vyjímala gotic-

ká katedrála Notre Dame, pod je-

jímiÏ vûÏemi si pfiipadali úplnû

nicotní. Stanuli také u galerie mo-

derního umûní Centre Georges

Pompidou a zjistili, Ïe v umûní je

moÏné opravdu v‰echno. Po-

slední snímky byly pofiízeny

v Louvru a v záfii zapadajícího

slunce, za lesku bly‰tiv˘ch re-

klamních upoutávek a rozÏínají-

cích se svítidel studenti PafiíÏ 

opustili.

Zájezd to byl velkolep˘. Díky

zku‰ené paní prÛvodkyni a zdat-

n˘m fiidiãÛm autobusu mohli ce-

stovatelé bûhem nûkolika málo

dní vidût skuteãnû mnoho. 

Podûkování patfií paní fieditelce

gymnázia a panu fiediteli Zá-

kladní ‰koly R˘mafiov, Ïe sv˘m

studentÛm a ÏákÛm umoÏnili vy-

dat se na tento poznávací zájezd.

Snad se na‰e mládeÏ do zahrani-

ãí podívá i pfií‰tí ‰kolní rok. 

Mgr. Katefiina Fabriková

Na „zku‰ené“ v Ozimku
V prvním ãervencovém t˘dnu se studenti

Gymnázia R˘mafiov a SSO· Prima zúãastni-

li jedenáctého roãníku mezinárodního pro-

jektu mládeÏe „Svût pfiátel“ (The World of

Friends), organizovaného polsk˘m Ozim-

kem. V jeho rámci se kaÏdoroãnû setkávají

mladí lidé, studenti stfiedních ‰kol, ze ‰esti

zemí svûta, s cílem poznat takfiíkajíc v‰emi

smysly prostfiedí, kulturu a zvyky hostitelské

zemû.

Od roku 1995, kdy byl projekt v nûmeckém

Sasbachu zahájen, mûli studenti moÏnost

spoleãnû nav‰tívit Itálii, Francii, Polsko,

Nûmecko a Holandsko. R˘mafiov tradiãnû za-

stupovali vybraní studenti místního gymnázia

pod vedením uãitelky Jaroslavy Slaviãínské.

Pod pokliãku projektu smûli letos nahlédnout

také studenti SSO· Prima R˘mafiov, ktefií jiÏ

podruhé pfiijeli do Ozimku na v˘mûnn˘ pobyt

studentÛ stfiedních ‰kol partnersk˘ch mûst. Ti

se pod vedením zástupkynû ‰koly Jarmily

Labounkové zamûfiili na historické i geogra-

fické zajímavosti opolského kraje v rámci nû-

kolika celodenních v˘letÛ v doprovodu pol-

sk˘ch kolegÛ, ale i nûmeck˘ch pfiátel

z Alsaska. âas stráven˘ spoleãnû

v Czenstochowé, Osvûtimi nebo Wroclawi

pro nû byl vítanou pfiíleÏitostí k procviãení

nûmãiny i angliãtiny, fakticky oficiálního ja-

zyka projektu. Navázali nová pfiátelství a do-

zvûdûli se mnoho nového o zemích, které do-

sud nemûli moÏnost nav‰tívit. Silnou motiva-

cí k dÛkladnému studiu jazykÛ je pro nû po-

zvání k úãasti na pfií‰tím roãníku projektu, or-

ganizovaném právû nûmeck˘m Sasbachem.

Jedenáct˘ roãník projektu Svût pfiátel, jehoÏ

cílem je nejen roz‰ífiit vûdomosti mlad˘ch li-

dí o svûtû za hranicemi jejich zemí, ale také

rozvinout jejich praktické dovednosti, se ne-

sl ve znamení archeologie. Vybraní studenti

r˘mafiovského gymnázia mohli v rámci pro-

jektu proniknout do tajÛ archeologického bá-

dání v nedalekém Krasiejowû, kde bylo

v osmdesát˘ch letech minulého století od-

kryto nalezi‰tû kostí pravûkého dinosaura

a od devadesát˘ch let jsou zde pod patroná-

tem profesora Jerzyho Dzika z Polské akade-

mie vûd a dohledem profesorÛ opolské uni-

verzity provádûny seriózní v˘zkumy nálezu

230 milionÛ let starého Silesaura Opolensis.

Îe není archeologie jednoduchá vûda, si ovû-

fiili úãastníci projektu na vlastní kÛÏi, kdyÏ

v horku i de‰ti peãlivû odkr˘vali milimetr po

milimetru zeminu v b˘valém lomu - aby by-
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Závûreãné zkou‰ky na SOU a OU v R˘mafiovû
V ãervnu se ve ‰kolách opakova-

lo uãivo a Ïáci netrpûlivû ãekali

na okamÏik, kdy se za nimi za-

vfiou dvefie tfiídy, aby se mohli

vydat vstfiíc prázdninov˘m

dnÛm. Na uãili‰tích jsou pfied-

zvûstí blíÏícího se konce ‰kolní-

ho roku závûreãné zkou‰ky ÏákÛ

tfietích roãníkÛ.

Nejinak tomu bylo také na praco-

vi‰ti Stfiedního odborného uãili‰tû

a Odborného uãili‰tû R˘mafiov.

Îáci nejdfiíve absolvovali píse-

mné závûreãné zkou‰ky. Museli

dokázat, Ïe mají pfiedpoklady pro

vykonání dal‰ích ãástí - praktické

a ústní. Praktické zkou‰ky probí-

haly u v‰ech oborÛ ve dnech 

2. - 8. ãervna. Opraváfii pfiekoná-

vali trému a nûkdy ne‰Èastn˘ tfies

rukou pfii sefiizování ventilÛ auto-

mobilu, soustruÏení kuÏele, fré-

zování ãi kováfisk˘ch pracích.

Budoucí kuchafii-ãí‰níci pfiedvá-

dûli svÛj um jak u plotny s vafieã-

kou v ruce a s rÛzn˘mi ingredien-

cemi v záloze, tak pfii obsluze

hostÛ. Souãástí této zkou‰ky byla

pfiíprava slavnostní tabule k rÛz-

n˘m pfiíleÏitostem - svatbám,

sportovním akcím, ukonãení stu-

dia, narozeninám . Kdo mûl moÏ-

nost nûkteré Ïáky vidût pfii práci,

musel ocenit, s jak˘m zaujetím

a fantazií byly jednotlivé tabule

naaranÏovány. Také Ïáci oboru

Kuchafiské práce zvládli vafiení 

obûdÛ bez obtíÏí a vût‰inû se po-

dafiilo vykouzlit jídlo lahodící ne-

jen jaz˘ãkÛm, ale i oku.

Zavr‰ením závûreãn˘ch zkou‰ek

byly ústní zkou‰ky. Îáci oboru

Kuchafiské práce je zahájili 

14. ãervna a v‰ech ‰estnáct pro-

spûlo, z toho jeden s vyznamená-

ním; kuchafii-ãí‰níci je absolvo-

vali 20. 6. - 21. 6., s vyznamená-

ním jich prospûlo sedm, dvacet

tfii ÏákÛ prospûlo; opraváfii pfied-

vedli své znalosti ve dnech 16. -

17. 6., dva Ïáci prospûli s vyzna-

menáním, dvacet pût ÏákÛ pro-

spûlo a dva neprospûli. V leto‰-

ním ‰kolním roce museli b˘t po-

prvé u závûreãn˘ch zkou‰ek ve

zku‰ebních komisích i odborníci

z praxe. Zde se této dÛleÏité role

zhostil pan Ladislav Skotnica,

soukrom˘ zemûdûlec.

V závûru obû zku‰ební komise

shodnû konstatovaly, Ïe odpovû-

di ÏákÛ na zadané otázky byly na

dobré úrovni, odpovídaly náro-

kÛm, které kaÏdá komise vyÏa-

dovala, a shrnuly, Ïe celková 

úroveÀ závûreãn˘ch zkou‰ek by-

la velmi dobrá. Tuto skuteãnost

potvrdili i Ing. SoÀa Kováfiíko-

vá, fieditelka ‰koly, a pfiedsedové

zku‰ebních komisí.

Mgr. Hana Zieglerová,
SOU a OU R˘mafiov

li po hodinách dfiiny (v pfiípadû úspûchu) od-

mûnûni nálezem drobouãkého úlomku kosti,

necviãen˘m okem v podstatû nerozpoznatel-

ného. Poznatky o stavbû dinosaufiích tûl 

uplatnili studenti pfii vlastní tvorbû - kaÏdá

skupina totiÏ nakonec vymodelovala z hlíny

lomu vlastní verzi dinosaura.

Za úkol dostali studenti také prezentovat 

umûleckou koláÏí své mûsto ãi kraj tak, aby

byli ostatní co nejnázornûji informováni

o typick˘ch krajov˘ch produktech, zvycích,

architektufie a získali také základní povûdo-

mí o geografick˘ch ãi pfiírodních zvlá‰tnos-

tech jednotliv˘ch zahraniãních mûst.

Ke slovu v‰ak pfii‰la i velmi názorná a podrob-

ná ornitologická pfiedná‰ka, dále rÛzná spor-

tovní klání a hry. Zvlá‰tû studenti SSO· Prima,

ktefií na rozdíl od ostatních nebyli ubytováni

v rodinách, ale bydleli spoleãnû ve ‰kole, uví-

tali dal‰í pfiíleÏitosti ke komunikaci v mnoha ja-

zycích pfii veãerním programu, kter˘ zahrnoval

táborák, diskotéku ãi spoleãensk˘ veãer.

¤editel stfiedních ‰koly Zespól Skol

v Ozimku Darek Bias pfiispûl ke zdárnému

chodu projektu vel-

k˘m dílem a studen-

ti i vedení r˘mafiov-

ské skupiny velice

ocenili vstfiícn˘ pfií-

stup zástupkynû a uãi-

telÛ ‰koly, ktefií jim

byli celodennû k dis-

pozici.

Podnûtné bylo pro studenty i setkání se sta-

rosty a zastupiteli jednotliv˘ch zúãastnûn˘ch

mûst pfii slavnostním ukonãení projektu

a symbolickém pfiedání vlajky organizátoru

pfií‰tího roãníku.  Jana Petlachová

Organizace a spolky

Kynologové se pfiedstavili v Horním Mûstû
Ve stfiedu 1. 6. na Den dûtí, kter˘ se konal na

‰kolním hfii‰ti Z· v Horním Mûstû, byli po-

zváni kynologové ze ZKO R˘mafiov, aby dû-

tem ze základní a matefiské ‰koly pfiedvedli 

ukázky v˘cviku psÛ. V˘cvik pfiedvedli 

J. Koudela s nûmeck˘m ovãákem Freiou, 

J. Koudelová s nûmeck˘m ovãákem Frostem,

·. Koudelová s trpasliãím pudlem Endym, fi-

gurantem byl R. Valíãek. Bylo docela chladné

poãasí, pfiesto byly dûti plné oãekávání.

Psovodi pfiedvedli prvky základní poslu‰nosti,

ukázali dûtem, Ïe psi jsou ovladatelní a po-

slu‰ní jak na vodítku, tak i bez vodítka a Ïe

umí zdolávat rÛzné pfiekáÏky. Frost J. Koude-

lové pfiedvedl ãást v˘cviku záchrann˘ch psÛ,

kdyÏ v imitovaném prostfiedí provedl vyhledá-

ní a oznaãení „zavalené“ osoby, kterou si za-

hrál dobrovolník Martin Míãek.

Následovala ukázka obrany, nalezení a vy‰tû-

kání figuranta, stfieÏení a zadrÏení. Perliãkou

obrany byla pûtiletá ·árka

Koudelová se sv˘m pudlíkem

Endym. Oba vystupovali vefiejnû

poprvé. V̆ klad k jednotliv˘m cvi-

kÛm podal Rostislav Valíãek, kter˘

rovnûÏ po ukonãení ukázek odpo-

vídal na dotazy dûtí, jeÏ se t˘kaly

psÛ a v˘cviku v‰eobecnû. Objevily

se i konkrétní dotazy t˘kající se

psÛ, ktefií v ukázkách v˘cviku pro

dûti vystupovali.

Nebyla opomenuta ani osvûta - jak

se mají dûti chovat ke psÛm, aby

nedocházelo ke zbyteãn˘m konfliktÛm, jak se

mají bránit v pfiípadû napadení psem, Ïe se bez

souhlasu majitele nesmûjí pfiibliÏovat k cizím

psÛm a uÏ vÛbec ne na nû sahat, Ïe nemají psy

dráÏdit ani jim nijak ubliÏovat, neboÈ pes je Ïi-

v˘ tvor a je to pfiedev‰ím ‰elma, která v pfiípa-

dû nebezpeãí brání nejen sama sebe, ale i své

teritorium a svého pána. Je bohuÏel smutné, Ïe

kdykoli dojde k napadení ãlovûka psem, je vi-

na témûfi vÏdy na stranû psa. Ale nikdo se uÏ

nezajímá o to, co vlastnû takové tragédii pfied-

cházelo. KdyÏ se nauãíme ke psÛm správnû

chovat a na druhou stranu kdyÏ majitelé psÛ

budou dbát na správnou v˘chovu sv˘ch ãtyfi-

noh˘ch miláãkÛ a budou se snaÏit o to, aby

souÏití lidí se psy bylo co nejlep‰í, nemuselo

by k dal‰ím tragédiím a konfliktÛm docházet.

V‰e záleÏí pouze na nás - na lidech.

Na závûr si mohly dûti psy pohladit, coÏ uvíta-

ly s velkou radostí. Samy se tak mohly pfie-

svûdãit, Ïe správnû vychovan˘ a vycviãen˘

pes nikdy ãlovûka bezdÛvodnû nenapadne. 

Za ZKO R˘mafiov Jifiina Koudelová
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Zlodûji kradli církevní sochy
V poslední dobû se podle poznatkÛ policie

zaãaly na R˘mafiovsku rozmáhat krádeÏe 

umûleck˘ch pfiedmûtÛ a soch. K první kráde-

Ïi do‰lo v dobû od 16. do 17. ãervna ve Velké

·táhli, kde se neznám˘ pachatel vloupal do

kostela Nejsvûtûj‰í Trojice a odcizil nûkolik

soch. 

„Vloupání provedl tak, Ïe vypáãil dvefie
a z Getsemanské zahrady odcizil dfievûné so-
chy jednoho andûla s kfiíÏem a kalichem
o v˘‰ce 80 cm, tfii leÏící apo‰toly a jednoho
apo‰tola kleãícího,“ uvedla k trestné ãinnosti

policejní tisková mluvãí Lucie Kra‰teniãová.

Popis uloupen˘ch pfiedmûtÛ i v˘‰e ‰kody bu-

dou upfiesnûny v prÛbûhu dal‰ího ‰etfiení.

Pro sochu andûla z jemnozrnného pískovce

z roku 1774 od neznámého autora si pfii‰el

zlodûj do kostela Pov˘‰ení sv. KfiíÏe ve Staré

Vsi v dobû od 7. do 8. ãervence. ·koda do-

sáhla v tomto pfiípadû 20 000 Kã. „Pachatel
vypáãil okno do sakristie kostela, vnikl do-
vnitfi a pfiemístil 2 kusy dfievûn˘ch andûlíãkÛ
z hlavního oltáfie do sakristie. Rozbil také
dvû tabulky olovnatého skla z vitráÏe
sv. Antonína. Z kostela si odnesl dfievûn˘ hra-
nat˘ kfiíÏ ãerné barvy,“ informovala o dal‰í

krádeÏi tisková mluvãí Lucie Kra‰teniãová.

Neznám˘ pachatel vykácel les
R˘mafiov‰tí policisté nyní ‰etfií vÛbec okolnos-

ti pfiípadu, ke kterému do‰lo v dobû mezi 

17. kvûtnem a 21. ãervnem leto‰ního roku 

v úseku mezi R˘mafiovem a Ondfiejovem („za

mlékárnou“). „Neznám˘ pachatel ãi pachatelé
zde v prostoru vzrostlého smrkového lesa vyká-
cel nebo nechal vykácet kefie a vzrostlé stromy
rostoucí pod elektrick˘m vedením v délce 3 ki-
lometry a ‰ífice asi 30 metrÛ. Dfievina byla dá-
le rozdrcena,“ fiekla k události tisková mluvãí

Policie âR Bruntál Lucie Kra‰teniãová.

Pokácením porostu do‰lo k v˘raznému po‰ko-

zení lokality, ve které hnízdili ptáci a která by-

la navíc v plném vegetaãním období. Policii

vûc oznámil místní ornitolog, zatím je ‰etfiena

jako podezfiení ze spáchání trestného ãinu

ohroÏení a po‰kození Ïivotního prostfiedí.

Restaurace ve Staré Vsi
hofiela podruhé

Bûhem dvou t˘dnÛ do‰lo jiÏ podruhé k poÏá-

ru motorestu ve Staré Vsi na R˘mafiovsku.

Poprvé vzplála restaurace 13. ãervna a poÏár

zpÛsobil ‰kodu asi 1 500 000 Kã. Podruhé bo-

jovali hasiãi s ohniv˘m Ïivlem 24. a 27. ãerv-

na. Bylo zji‰tûno, Ïe zatím neznám˘ pachatel

rozbil okno betonovou dlaÏdicí a zfiejmû po-

mocí dosud nezji‰tûné chemické látky úmysl-

nû zapálil vybavení místnosti, které sem bylo

pfiemístûno po pfiedchozím poÏáru stfiechy

a v˘ãepu. Druh˘m poÏárem vznikla ‰koda za

200 000 Kã. Nikdo nebyl zranûn. Zaji‰tûné

stopy byly zaslány k odborné expertíze.

Drogy v R˘mafiovû:
Obvinûn dal‰í mladík

V pátek 24. ãervna zahájil policejní komisafi

Skupiny kriminální policie a vy‰etfiování

v Bruntále trestní stíhání tfií muÏÛ ve vûku

20, 25 a 26 let a jedné dívky (18) pro trestné

ãiny nedovolené v˘roby a drÏení omamn˘ch

a psychotropních látek a jedÛ. Je to za po-

sledních nûkolik t˘dnÛ jiÏ druh˘ pfiípad. Od

dubna do ãervna 2005 se v R˘mafiovû podí-

leli na v˘robû ãi pfiímo vyrábûli a distribuo-

vali metamfetamin (pervitin). Látku sami 

uÏívali a pfiedávali dal‰ím osobám. Nejstar‰í

z nich vyrábûl v lese nedaleko R˘mafiova

pervitin tzv. ãeskou cestou. âást látky dále

distribuoval. Dva nejstar‰í z obvinûn˘ch jiÏ

byli vzati do vazby a ve vûci je vedeno dal‰í

‰etfiení. Pfii domovní prohlídce byly zaji‰tûny

prostfiedky a chemické látky k v˘robû drogy

a také nezji‰tûné mnoÏství vyrobené látky.

K v˘‰e uveden˘m ãtyfiem osobám pfiibyl dal-

‰í 20let˘ mladík. Je stíhán za to, Ïe ve druhé

polovinû roku 2004 opakovanû vyrábûl

v R˘mafiovû z obstaran˘ch surovin pervitin

jak pro vlastní potfiebu, tak i pro dal‰í osoby,

kter˘m látku prodával. Ve stfiedu 28. ãervna

u nûj v bytû provedli policisté domovní pro-

hlídku, pfii které byly zaji‰tûny prostfiedky

k v˘robû a aplikaci návykov˘ch látek. Vûci

byly zaslány k odborné expertíze.

Koãárek zmizel bûhem pár minut
V úter˘ 28. ãervna dopoledne odcizil nezná-

m˘ pachatel 33leté majitelce z pfiístfie‰ku

pfied dûtskou ordinací v R˘mafiovû dûtsk˘

koãárek olivovû zelené barvy s ãernoÏlut˘mi

kostkami na boãních pásech v hodnotû 

10 000 Kã. Ke krádeÏi do‰lo mezi 9.30 - 10.00.

POLICIE VARUJE!!!
Dûti jsou o prázdninách více ohroÏeny

JiÏ v minul˘ch dnech policie informo-
vala, Ïe s poãátkem prázdnin se ob-
vykle navy‰uje poãet dopravních ne-
hod dûtí, stejnû jako poãet jejich po-
hfie‰ování ãi pfiípadÛ delikvence ne-
zletil˘ch a mladistv˘ch. Následující
pfiípady tento stav pfiímo ilustrují:
Ve stfiedu 29. ãervna do‰lo na uli-

ci Bruntálské v Bfiidliãné k do-

pravní nehodû mezi 13let˘m

chodcem a vozidlem Renault

Chamade. Dvaadvacetiletému fii-

diãi Renaultu vybûhl hoch zpoza

stojícího nákladního vozidla pfií-

mo do jízdní dráhy. Chlapec,

kter˘ upadl na pfiední kapotu

a na vozovku, byl na‰tûstí jen

lehce zranûn. Mladému fiidiãi

bylo dechovou zkou‰kou pozi-

tivnû detekováno poÏití alkoho-

lu, a proto se podrobil lékafiské-

mu vy‰etfiení a odbûru krve.

K dal‰í dopravní nehodû s dítû-

tem do‰lo 30. ãervna krátce pfied

jedenáctou hodinou mezi R˘ma-

fiovem a Dolní Moravicí. Pûta-

dvacetiletá fiidiãka Felicie pfii fií-

zení vozidla otírala ãelní okno

a pfiitom s autem vyjela mimo

komunikaci, kde ãelnû narazila

do kmene stromu. Na autû

vznikla ‰koda za 30 000 Kã. Pfii

nehodû byla lehce zranûna ãtyfi-

letá netefi fiidiãky. Holãiãka se

bude z následkÛ zranûní léãit asi

dva t˘dny. PoÏití alkoholu bylo

u fiidiãky vylouãeno.

Pfii nehodû zranil bratra
V obci Albrechtice do‰lo 2. ãer-

vence k havárii osobního vozid-

la Peugeot. Devatenáctilet˘ fiidiã

zfiejmû pfiekroãil povolenou

rychlost a pfii prÛjezdu mírnou

Okno vedoucí do sakristie kostela ve Staré Vsi,
odkud pachatel odcizil církevní pfiedmûty.

Gatsemanská zahrada ve Velké ·táhli, na oznaãe-
ném místû chybí apo‰tol.

Fota: Miroslav DulajFota: Miroslav Dulaj
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zatáãkou se lekl protijedoucího

vozidla. Najel na ‰tûrk, dostal

smyk, pfiejel na levou polovinu

silnice, vjel do pfiíkopu, kde se

odrazil zpût na vozovku a tam se

auto pfievrátilo na bok. Pfii neho-

dû se lehce zranil 18let˘ spolu-

jezdec, bratr fiidiãe. PoÏití alko-

holick˘ch nápojÛ bylo dechovou

zkou‰kou vylouãeno a ‰koda na

vozidle dosáhla 100 000 Kã.

Vykrádání vozidel
pfiib˘vá

O víkendu ‰etfiili policisté nûko-

lik krádeÏí vûcí z odstaven˘ch

vozidel. V˘jimkou nebyl ani

R˘mafiov. Pfied r˘mafiovsk˘m

hfibitovem na Opavské ulici vni-

kl neznám˘ pachatel do zaparko-

vaného vozidla Favorit. Ze se-

dadla spolujezdce odcizil koÏe-

nou kabelku s doklady, peníze,

dále panel autorádia a kartu do

bankomatu. MajitelÛm zpÛsobil

‰kodu ve v˘‰i témûfi 12 000 Kã.

V souvislosti se zv˘‰enou mírou
vloupání do vozidel upozorÀuje

Policie âR majitele, aby v auto-
mobilech nenechávali osobní
vûci, doklady a platební karty
s PIN kódy. Riziko vloupání
a následn˘ch ‰kod tak mohou
alespoÀ ãásteãnû zmírnit.

Pokusy o sebevraÏdu
byly na‰tûstí zmafieny

Bûhem dvou dnÛ - 4. aÏ 5. ãer-

vence - do‰lo v okrese Bruntál

ke tfiem pokusÛm o sebevraÏdu.

Dva muÏi a jedna Ïena byli hos-

pitalizováni. Veãer 4. ãervence

se o sebevraÏdu pokusil 30let˘

muÏ z R˘mafiovska, kter˘ si bfiit-

vou zpÛsobil asi 10 cm dlouhou

fieznou ránu na krku. Nalezl ho

otec. Byla pfiivolána lékafiská po-

moc a muÏ byl pfievezen do ne-

mocnice.

Také tfiiaãtyfiicetiletá Ïena z R˘-

mafiovska poÏila o den pozdûji -

veãer 5. ãervence - rÛzné léky 

v úmyslu o sebevraÏdu. Na zákla-

dû SMS, kterou poslala jiné Ïenû,

byl její byt hasiãi otevfien a Ïena

byla pfievezena do nemocnice.

¤idiãka Octavie
nezvládla fiízení

·kodu za 200 tisíc korun si 

9. ãervence zpÛsobila 32letá fii-

diãka Octavie poté, co nezvládla

smyk na mokrém povrchu vozov-

ky mezi Václavovem a Malou

·táhlí. Narazila do svodidel, auto

se pak nûkolikrát pfievrátilo a do-

padlo mimo silnici. ¤idiãka se pfii

nehodû lehce zranila. Zkou‰ka na

alkohol byla negativní.

Bûhem dvaceti minut
„nad˘chal“ policii

hned dvakrát
Nepouãitelnost nûkter˘ch fiidiãÛ

nezná hranic. V úter˘ 12. ãer-

vence veãer stavûli dopravní po-

licisté bruntálského dopravního

inspektorátu ·kodu 105L na

Dukelské ulici v R˘mafiovû.

U 20letého fiidiãe byla provede-

na pozitivní orientaãní dechová

zkou‰ka na alkohol s hodnotou

0,15 promile alkoholu v dechu

a muÏi byla zakázána dal‰í jízda.

Za 20 minut (!!!) byl stejn˘ fiidiã

opût zastaven. Byla s ním prove-

dena dal‰í dechová zkou‰ka.

Tentokrát vykázala hodnotu 0,12

promile alkoholu. ¤idiã byl zno-

vu pouãen o moÏn˘ch sankcích,

znovu byl vyzván k podrobení se

lékafiskému vy‰etfiení a odbûru

krve, popfiípadû moãi, coÏ opû-

tovnû odmítl. Policisté mu zaká-

zali dal‰í jízdu a vûc ‰etfií jako

pfiestupek.

Narazil
do sloupu osvûtlení

Ve ãtvrtek 14. ãervence krátce

po pÛlnoci do‰lo na rovném úse-

ku mezi Janovicemi a R˘mafio-

vem k dopravní nehodû ·kody

Favorit. Jednapadesátilet˘ míst-

ní fiidiã vyjel pfii jízdû do proti-

smûru a následnû narazil do

sloupu elektrického osvûtlení

a betonového mostku. Pfii do-

pravní nehodû se lehce zranil.

¤idiã odmítl dechovou zkou‰ku

i odbûr krve. ·koda, kterou svou

jízdou zpÛsobil, dosáhla v˘‰e 

50 000 Kã. JiKo

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Oprava silnice R˘mafiov - Ondfiejov bude dotována Evropskou unií
Minul˘ t˘den podepsal hejtman

Moravskoslezského kraje Ing.

EvÏen To‰enovsk˘ s Evropskou

investiãní bankou smlouvu o ãer-

pání úvûru na projekty MSK, kte-

ré získaly podporu z fondÛ

Evropské unie a budou spolufi-

nancovány právû s pomocí úvûru

Evropské investiãní banky - 1. eta-

pa ãerpání úvûru. Investorem je

vÏdy buì pfiímo MSK nebo jeho

pfiíspûvková organizace.

Mezi projekty se fiadí i celková re-

konstrukce silnice II/449 a II/445

R˘mafiov - Ondfiejov s postup-

nou návazností na rekonstrukci

komunikace ve smûru na Dlou-

hou Louãku (r. 2006 - 2007). Sil-

nice je hlavní spojnicí R˘mafiov-

ska s Olomouck˘m a Jihomorav-

sk˘m krajem. Stavbu si vyÏádaly

nevyhovující smûrové a ‰ífikové

parametry silnice a její nevyhovu-

jící stavební stav.

Moravskoslezsk˘ kraj uzavírá

s Evropskou investiãní bankou

smlouvu o moÏnosti ãerpání úvû-

ru na financování prvních kon-

krétních projektÛ s podporou EU

a na financování modernizace in-

frastruktury v kraji. V první fázi

jde o úvûrov˘ rámec zhruba jedné

miliardy korun. Jde o vÛbec první

úvûr v historii MSK.

Prakticky ihned po podpisu mÛÏe

kraj zaãít ãerpat peníze na spolufi-

nancování 14 konkrétních projek-

tÛ podpofien˘ch z fondÛ EU, je-

jichÏ celkov˘ rozpoãet je necelá

miliarda Kã, podíl financování 

úvûrem EIB bude u tûchto projek-

tÛ cca ãtvrt miliardy Kã. Projekty

jsou jiÏ jmenovitû uvedeny ve

smlouvû a jsou takto schváleny

bankou. Tyto projekty by mûly

b˘t ukonãeny do 30. 6. 2008.

Zb˘vajících 844,2 milionÛ Kã 

úvûrov˘ch zdrojÛ bude ãerpáno

na dal‰í rozvoj regionu, zejména

pak jeho dopravní infrastruktury.

Tyto projekty jsou v pfiípravû

a budou o nich teprve rozhodovat

orgány kraje. Jejich rozpoãet by

mûl b˘t cca 1,5 miliardy Kã a do-

ba realizace pak do 31. 12. 2009. 

·. Swiderová a J. Koneãn˘

Bezpeãnostní rada Moravskoslezského kraje k teroristick˘m útokÛm v Lond˘nû

EvÏen To‰enovsk˘ se stal nejpopulárnûj‰ím hejtmanem v âR
Hejtmanovi Moravskoslezského kraje opûtov-

né vítûzství v anketû STEM udûlalo radost.

„Samozfiejmû taková vûc potû‰í. Moje funkce
je zavazující a já se snaÏím maximálnû se vû-
novat i problémÛm obyãejn˘ch lidí - rád se
s nimi potkávám, rád si s nimi povídám -
v kanceláfii, ale tfieba taky v na‰í samoobsluze.
Urãitû ale pomohlo i to, Ïe jsem pfiedsedou
Rady Asociace krajÛ âeské republiky a snaÏím
se hájit zájmy v‰ech krajÛ,“ fiekl k ocenûní

hejtman EvÏen To‰enovsk˘. S trochou nadsáz-

ky dodal: „K vítûzství moÏná pfiispûly i ty mé
dva metry v˘‰ky.“ A poté uÏ váÏnû: „Pracuji
pro kraj a jeho obãany a snaÏím se zÛstat stá-
le nohama na zemi a neztratit pokoru, to je pro
politika dÛleÏitûj‰í neÏ vítûzství v anketách.“
EvÏen To‰enovsk˘ je hejtmanem MSK druhé

volební období, v posledních krajsk˘ch vol-

bách dostal druh˘ nejvy‰‰í poãet preferenã-

ních hlasÛ od voliãÛ v republice (nejvíce jich

tehdy dostal hejtman Jihomoravského kraje

Stanislav Juránek). V anketû STEM je EvÏen

To‰enovsk˘ nejpopulárnûj‰ím hejtmanem uÏ

podruhé za sebou ( v prvním ãtvrtletí pfied-

stihnul Jana Zahradníka, hejtmana Jihoãeské-

ho kraje, kter˘ byl nejpopulárnûj‰ím hejtma-

nem na konci roku 2004). Na 76 % obãanÛ

dûlá E. To‰enovsk˘ „velmi pfiízniv˘ nebo spí-

‰e pfiízniv˘ dojem“.

·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK

V souvislosti s teroristické útoky v Lond˘nû

(7. 7. 2005), kdy soubûÏné exploze v lon-

d˘nské podzemní dráze a ve dvoupatrov˘ch

autobusech usmrtily více jak pût desítek lidí

a stovky jich zranily, monitoruje

Bezpeãnostní rada Moravskoslezského kraje

situaci v kraji a je ve spojení s pfiíslu‰n˘mi 

ústfiedními správními úfiady.

„V souãasné dobû nejsou signály o hrozícím
nebezpeãí na území kraje, vefiejnost by tedy
nemûla mít obavy,“ upfiesnil Pavel Kozub,

tajemník Bezpeãnostní rady Moravskoslez-

ského kraje a dodal, Ïe není tedy zatím ani

nutné pfiijímat zvlá‰tní bezpeãnostní opatfie-

ní. Stanovisko bylo vydáno 7. ãervence 2005

v 16.00. V pfiípadû jakékoli zmûny budou ob-

ãané neprodlenû informováni. 

·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Louãení se ‰kolním rokem
Kdo z dûtí by nemûl rád prázdniny? I pro nás

dospûlé je datum 30. ãervna urãit˘m symbo-

lem pro opravdov˘ zaãátek léta, to znamená

období dovolen˘ch, koupání, v˘letÛ, zkrátka

leno‰ení.

âlenové sdruÏení „Mé mûsto - mÛj Ïivot“ se

i letos rozhodli navázat na pûknou tradici lou-

ãení se ‰kolním rokem, a proto 29. ãervna od-

poledne uspofiádali pro dûti akci, kterou na-

zvali „Malování na asfaltu“. Hlavní náplní

programu byla soutûÏ dvou vûkov˘ch katego-

rií v malování na asfalt na libovolné téma.

V kategorii star‰ích dûtí zvítûzila Zuzka

Kvapilová, zopakovala tak loÀské první mís-

to. U men‰ích dûtí byla volba mezi namalo-

van˘mi princeznami obtíÏnûj‰í, ale porota na-

konec vybrala obrázek Terezky Formánkové.

Pro star‰í dûti byla navíc pfiichystána soutûÏ

v kreslení na v˘kresy na téma „Na‰e

Bfiidliãná“.

Cel˘ program doplÀovaly rÛzné soutûÏe a ak-

tivity. Napfiíklad si v‰ichni mohli zahrát hru

kuliãky, nûktefií ji hráli vÛbec poprvé, nebo

hru zvanou petanque, dále poznávali doprav-

ní znaãky, prolézali tunelem s míãkem na lÏí-

ci a podobnû. Pro dûti byl pfiipraven skákací

gumov˘ hrad a koÀák Merin se dvûma koní-

ky na svezení, to se dûtem opravdu líbilo.

V‰em dûtem i dospûl˘m dûkujeme za úãast,

oddílu biatlonu za zapÛjãení areálu a panu

Karlu Diváckému za pomoc s jeho ozvuãením.

V̆ hercÛm krásn˘ch cen gratulujeme a pfií‰tí

rok opût na vidûnou. Liba Kovafiíková

Hasiãská soutûÏ
V sobotu 9. ãervence se na fotbalovém stadi-

onu v Bfiidliãné uskuteãnila soutûÏ SdruÏení

dobrovoln˘ch hasiãÛ Bfiidliãná v poÏárním

útoku „o Pohár starosty mûsta“. Celou soutûÏ

pfiipravila a uspofiádala jednotka dobrovol-

n˘ch hasiãÛ, tentokrát jiÏ pod nov˘m vede-

ním. Po smutné události, kterou bylo úmrtí

b˘valého velitele jednotky pana Vratislava

Hanzlíka, jenÏ byl dlouhá léta vÛdãí osob-

ností hasiãského dûní v na‰em mûstû, si ãle-

nové SDH zvolili do svého ãela pana

Jaroslava Neckáfie jako starostu místních ha-

siãÛ a Petra Válku jako velitele jednotky.

Pfies pochopitelné poãáteãní potíÏe, které oba

jmenovaní s vedením jednotky mají, se za

spolupráce s mûstem chopili díla a soutûÏ

v krátké dobû pfiipravili.

SoutûÏe se zúãastnilo sedm druÏstev muÏÛ

a jedno druÏstvo Ïen. Poãasí jako by zázra-

kem bylo soutûÏi pfiíznivû naklonûno.

V̆ jimku tvofiilo pár de‰Èov˘ch kapek, které

se v proudech vody z hasiãsk˘ch stfiíkaãek

ztratily. V soutûÏi po povoleném opakova-

ném startu zvítûzilo druÏstvo SDH R˘mafiov

pfied SDH Janovice a SDH Stará Ves. Na dal-

‰ích místech se umístili hasiãi z Jifiíkova,

Bfiidliãné a RyÏovi‰tû, druÏstvo z Huzové 

útok nedokonãilo. DruÏstvo Ïen z Bfiidliãné

dosáhlo ãasu srovnatelného s muÏskou ãástí

soutûÏe. Vítûzové a v‰ichni zúãastnûní hasiãi

si odvezli hodnotné ceny, které vûnovalo

mûsto Bfiidliãná a sponzofii soutûÏe. Jako

host byla pfiítomna starostka Okresního sdru-

Ïení hasiãÛ âech a Moravy paní Zdena

¤epková.

K pfiíjemnému sobotnímu odpoledni pro asi

dvû stovky pfiihlíÏejících divákÛ velkou mû-

rou pfiispûla paní Anna Vráblová, která se

sv˘m dobfie zásoben˘m bufetem postarala

spoleãnû s oddílem kuÏelek o jídlo a pití v‰e-

ho druhu. Pro dûti byl k dispozici skákací

hrad a na mlsání cukrová vata. Podûkování

patfií i oddílu kopané, kter˘ zabezpeãil úpra-

vu prostoru pro soutûÏ.

Jedna soutûÏ je u konce a dobrovolné hasiãe

ãekají dal‰í soutûÏe v okolních obcích -

v RyÏovi‰ti, Huzové nebo Jifiíkovû.

Organizátofii chtûjí v pfií‰tím roce pfiipravit

soutûÏ, která by byla prvním roãníkem

Memoriálu Vratislava Hanzlíka.

Nezb˘vá neÏ podûkovat v‰em, kdo se na pfií-

pravû a provedení soutûÏe hasiãÛ v Bfiidliãné

podíleli, a popfiát v‰em ãlenÛm SDH mnoho

úspûchÛ v dal‰í ãinnosti. Miroslav Volek

O víkendu 9. a 10. ãervence se uskuteã-

nil v Bfiidliãné turnaj v tenise smí‰en˘ch

dvojic. Byl to první roãník turnaje, kter˘

se nad oãekávání vydafiil. Zúãastnilo se

ho celkem dvanáct dvojic, a to nejen

z Bfiidliãné, ale i z dal‰ích míst R˘ma-

fiovska.

Bylo zajímavé sledovat smí‰ené dvoji-

ce, které se z vût‰inou vidûly poprvé

a svou bojovností, hlavnû u nûÏnûj‰í

ãásti dvojice, vynahrazovaly nûkteré ne-

dostatky ve své hfie. Úãastníci byli roz-

dûleni do dvou skupin po ‰esti dvojicích

a z kaÏdé skupiny postupovaly dvû nej-

lep‰í dvojice, vítûzové skupin hráli o pr-

venství a poraÏení o tfietí a ãtvrté místo.

Vítûzem prvního roãníku se stali Petr

Mlejnek a Barbora Mlejnková z Ostra-

vy, na druhém místû se umístili Pavel

Vládek ml. a Dita Vládková a tfietí skon-

ãili Tomá‰ Motyka spolu s Martinou

Krãovou - v‰ichni z Bfiidliãné.

Odmûnou jim byly hodnotné a praktické

ceny, vztahující se k tomuto sportu.

Pofiadatel turnaje a zároveÀ majitel teni-

sov˘ch kurtÛ pan Tomá‰ Motyka nechce

zÛstat pouze u tohoto po v‰ech strán-

kách velmi úspû‰ného prvního roãníku

a uÏ s urãitostí plánuje jeho dal‰í pokra-

ãování.

Pozvánka na závûr: Pfií‰tí mûsíc, a to

20. srpna, se uskuteãní na tûchto teniso-

v˘ch kurtech dal‰í zajímav˘ turnaj.

Bude to jiÏ 3. roãník tenisového turnaje

o pfieborníka mûsta

Bfiidliãné neregist-

rovan˘ch hráãÛ pod

patronací pana To-

má‰e Motyky, mûs-

ta Bfiidliãná a za

spoluúãasti mnoha

sponzorÛ. Zveme

v‰echny, jak aktivní

hráãe, tak i pasivnû

pfiihlíÏející a fandící

diváky; bude se na

co dívat a o obãer-

stvení bude postará-

no. Daniel Mach

Tenisov˘ turnaj v Bfiidliãné

Vítûzové tenisového turnaje
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Koncerty chrámového sboru
V nedûli 19. ãervna se uskuteãnil ve farním

kostele v Bfiidliãné koncert duchovní hudby.

Nejprve zazpíval dûtsk˘ sbor z Bfiidliãné ryt-

mické písniãky za doprovodu kytar J. Czudka

a R. Litvíka, na mandolínu hrál J. Hnilo, na

kontrabas R. Kreãmer a na zobcovou flétnu 

R. Jurá‰ová, L. Rolandová, I. Válková a J. Je-

Ïková. V podání sólistky sboru Lenky

Mereìové zaznûly skladby znám˘ch autorÛ,

napfi. G. F. Händela, A. Scarlattiho nebo 

Fr. Schuberta. Koncert zakonãil smí‰en˘ chrá-

mov˘ sbor skladbami J. S. Bacha, L. Janáãka

nebo A. Michny ad. Zaznûly také mezi poslu-

chaãi oblíbené spirituály.

Následující t˘den koncertoval sbor ve farním

kostele ve Václavovû v rámci oslav 600. v˘ro-

ãí zaloÏení obce a 250 let tohoto svatostánku.

Velkému úspûchu koncertu vûnoval interneto-

v˘ deník „Bruntálsk˘ Kur˘r“ celou první

stránku, ze které vybíráme jen titulek „Lenka
Mereìová z Bfiidliãné pfiivezla do Václavova
úchvatné hudební poselství“ a závûr: „. byl to
úÏasn˘ svátek hudby, a jestli prolétla chrámo-
vou kupolí nûkam v˘‰e, tak moÏná nûkde v bá-
ni nebeské zastihla Georga Ganse z Krnova,
kter˘ tento kostel pfied 250 lety vyprojektoval
a postavil. A moÏná Ïe naslouchal té úchvatné
hudbû s dûkanem Thielem, kter˘ toto jeho dí-

lo ve stejném roce 1755 vy-
svûtil. Buì jak buì, udál se
díky tomuto souboru
z Bfiidliãné tak velk˘ svátek
hudební, Ïe staãil obohatit
obû v˘roãí.“
Dal‰í koncerty se usku-

teãnily v nedûli 10. ãer-

vence - první v Horním

Bene‰ovû. Po tomto vy-

stoupení byli aktéfii po-

zváni na faru a pfii podá-

vaném obãerstvení disku-

tovali se sbormistrem pa-

nem Kosterou z pûveckého sboru Stûbofiice,

kter˘ pofiádá festivaly v Opavû, o nabídce

vystoupení. Posezení bylo velmi pfiíjemné,

ale sbor ãekal je‰tû jeden koncert, a to

v Bruntále v 17 hodin. Po tomto úspû‰ném

koncertu obdrÏel smí‰en˘ chrámov˘ sbor

dal‰í nabídky na koncertování v regionu

a také v Havífio-vû. âlenové sboru si tûchto

nabídek váÏí, zároveÀ je v‰ak vybízejí

a motivují k je‰tû vût‰ímu úsilí a odpovûd-

nosti. VÏdyÈ není nic dÛleÏitûj‰ího neÏ ra-

dost ze zpívání a spokojenost na‰ich poslu-

chaãÛ. 

Bernardina Mereìová

Z okolních obcí

OBEC HORNÍ MùSTO
pofiádá 24. 7. 2005

SLAVNOSTNÍ SVùCENÍ HASIâSKÉHO PRAPORU
Program:

8.30 - 12.00 hasiãská soutûÏ o Pohár starostky obce - hfii‰tû TJ Horní Mûsto

11.00 - 12.15 m‰e svatá v kostele sv. Marie Magdaleny

13.30 - 14.00 slavnostní prÛvod obcí

14.00 - 14.30 slavnostní svûcení hasiãského praporu v kostele sv. Marie Magdaleny

14.30 - 18.00 k poslechu i tanci hraje slovácká krojovaná hudba Sobuláci

18.00 - 22.00 hraje taneãní hudba Profil

Taneãní zábava se koná v prostorách u restaurace Na Hlavní, v pfiípadû ‰patného poãasí v KD Horní Mûsto

Projekt Uãící se Bruntálsko mÛÏe pomoci nezamûstnan˘m
S cílem napomoci vzdûlanosti v na‰em regionu
a pfiispût tak k odstraÀování bariér hospodáfiské-
ho rozvoje oblasti se v následujících mûsících roz-
jede projekt nazvan˘ Uãící se Bruntálsko.
Prostfiedkem k naplÀování tohoto cíle bude snaha
roz‰ífiit fiady odborn˘ch lektorÛ.
Projekt je souãástí spoleãn˘ch aktivit Vysoké

‰koly podnikání, a. s., a mûsta Bruntálu, smû-

fiujících k celoÏivotnímu vzdûlávání obyvatel

na‰í oblasti. Podstatou projektu bude nejprve

najít a zapojit do vzdûlávání vhodné odbor-

níky z rÛzn˘ch sfér. S jejich pomocí pak bu-

de vytvofieno centrálnû fungující stfiedisko

k poskytování komplexních sluÏeb v oblasti

celoÏivotního vzdûlávání a uãení - Multifun-

kãní centrum celoÏivotního vzdûlávání Brun-

tálska.

Centrum budou tvofiit lektofii a konzultanti,

uãitelé, metodiãtí a fiídící pracovníci.

Aãkoliv budou v pfiípravné fázi vybíráni pe-

dagogové ze stfiedních ‰kol, v˘bûr personálu

multifunkãního centra se rozhodnû nebude

omezovat jen na nû. Projekt mÛÏe b˘t v˘-

zvou pro místní vzdûlané odborníky, ktefií by

se mohli stát odborn˘mi za‰kolen˘mi lekto-

ry a poskytovali by rÛzné vzdûlávací aktivity

‰iroké vefiejnosti.

Region b˘valého okresu Bruntál se vyznaãu-

je fiadou negativních vlivÛ, které zpÛsobují

vysokou míru nezamûstnanosti obyvatel

v porovnání s republikov˘m prÛmûrem, trh

práce zde zároveÀ trpí nedostatkem patfiiãnû

kvalifikovan˘ch zamûstnancÛ. Zájemci

o vzdûlávání mají nedostatek pfiíleÏitostí ke

studiu, navíc na Bruntálsku neexistuje cent-

rum celoÏivotního vzdûlávání.

Zámûrem projektu je právû zv˘‰ení konku-

renceschopnosti a uplatnitelnosti nezamûst-

nan˘ch a nezamûstnaností ohroÏen˘ch oby-

vatel na místním trhu práce a zv˘‰ení prav-

dûpodobnosti jejich uplatnûní u regionálních

zamûstnavatelÛ trpících nedostatkem kvalifi-

kovan˘ch zamûstnancÛ.

Pfiedkladatelem projektu je mûsto Bruntál,

partnery jsou Vysoká ‰kola podnikání, a. s.,

Úfiad práce Bruntál a Svût vzdûlávání - síÈ

center celoÏivotního vzdûlávání Ostrava.

V pfiípadû úspû‰ného získání dotace ze struk-

turálních fondÛ EU bude projekt realizován

pravdûpodobnû na poãátku pfií‰tího roku.

Vefiejnost tak získá dal‰í dÛkaz o naplÀování

zámûrÛ, s nimiÏ vstupovala Vysoká ‰kola

podnikání, a. s., po vzájemné dohodû s vefiej-

nou správou na Bruntálsko. Jifií Ondrá‰ek
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Nevinné obûti ze dvora
Moje milá tetinka mûla dobré srd-

ce. Myslím to opravdu a potvrdili

by mnû to v‰ichni sousedé a lidé

z vesnice, kde Ïila. Teta snad ani

nikdy nemûla nepfiátele, kdyÏ se

nûkdy zlobila, byla hnûvivá, ale

dobrá. Vesniãka, kde proÏila svÛj

témûfi devadesátilet˘ Ïivot, leÏí ne-

daleko Hluãína.

Proã jsem si teì na ni vzpomnûla?

Jsou hedvábné voÀavé prázdniny

a já vÏdycky ãást z nich pob˘vala

u ní. Nutno fiíct, Ïe ráda. To jsou 

okamÏiky, tedy byly okamÏiky,

které se nevracejí, ale umûjí pohla-

dit po du‰i.

V‰echna zvífiátka tetina hospodáfi-

stvíãka mûla svá jména, nikdy ne-

trpûla hladem nebo Ïízní, je‰tû jim

hospodynû pfiilep‰ovala. Slepice

rozhrabaly zahrádku, teta jim dÛ-

raznû domlouvala, v‰ecky byly

kolem ní jakoby na poradû. A v té

chvíli se to stalo. Tetû vyklouzla

z ucha zlatá náu‰nice! Spadla jí

tûsnû k noze. NeÏ se staãila se-

hnout, slepice Pepãa klovla a -

‰perk zmizel v jejích útrobách.

„Stary, poì sem! Rychle!

Anteãku!?“ Str˘ãek uÏ stojí na zá-

praÏí. Dostává povel, aby ubezÏi-

votil opefienou ne‰Èastnici.

Str˘c provede. Pafiíme slepici, bu-

de aspoÀ polévka, stejnû se hejno

musí omladit, a taková vzácnost -

jedin˘ ‰perk, kter˘ kdy teta mûla,

ten se musí zachránit. Akce probí-

há. Slepice je oãi‰tûna, zbavena

pefií, vykuchána, Ïaludek - a v nûm

nic! Tak to byla Kropenka! I ona

konãí stejn˘m zpÛsobem, a slepiãí

Ïaludek skr˘vá pouze zrní, trávu,

písek a kdovíco je‰tû. Do tfietice -

Tak to byla Rezka! Taky ne.

Str˘ãek v roli kata stávkoval, sou-

sedé z obou stran byli obdarováni,

teta moc nemluvila. Mnû jí nako-

nec bylo líto a slíbila jsem jí ob-

starat náu‰nice stejné nebo podob-

né. Nechtûla o tom ani sly‰et.

ProhlíÏela dvorek, dvounohé hra-

balky . a nic.

Tu nedûli byla ve tfiech staveních

vedle sebe v˘borná slepiãí polév-

ka a vonûla! A chutnala! ·la pfiímo

do ledvin. A víte, jak to dopadlo?

AÏ se moji drazí pfiíbuzní rozhodli

pozdûji likvidovat chov a obmûnit

mlad˘mi kufiicemi, v Ïaludku jed-

né vyslouÏilé obyvatelky dvora

na‰li mal˘ obrou‰en˘ kamínek -

valounek se zlatinkami, zbytky

zlata. Jak to pûknû obrousila ta sle-

piãí v˘tvarnice. Ale její rychlost

tehdy zaplatily Ïivotem tfii její

„kolegynû“.

Teta se obe‰la bez náu‰nic, i kdyÏ

rodinná rada rozhodla koupit no-

vé. Zásadnû odmítla - a na svût ne-

zanevfiela. Ani na své nosnice.

Byly její a mûly svá jména a to uÏ

je co fiíct. Si

Úsmûvnû

Akce hradu Sovinec

HODOKVAS RYTÍ¤E KOBYLKY
Tradiãní dobov˘ fiemesln˘ jarmark

13. a 14. srpna
V létû 1594 pfiijíÏdí rytífi Kobylka na inspekci svého panství. Jak v‰e dopadne?

Kdo pfiijde, uvidí ...
Organizátofii pfiipravili na druh˘ srpnov˘ víkend akci s názvem Hodokvas rytífie

Kobylky. Jedná se o nejnav‰tûvovanûj‰í akci celé sezóny. Náv‰tûvníci hradu Sovince

se ocitnou na renesanãní trÏnici star˘ch fiemesel, kde spatfií hrnãífie, kováfie, mydláfie,

pregéfie, uvidí, jak se vyrábûly kachle, zpracovávala kÛÏe, potkají perníkáfie, uvidí

peãení placek a chleba v dobové peci, zpracování mléka, stloukání másla, kejklífiské

a Ïonglérské umûní, právo útrpné, muãení nepoctiv˘ch trhovcÛ, vystoupí také ‰ermífii

a zazní lidové písniãky.

V sobotu od 19.00 veãerní program
s útokem loupeÏníkÛ na hrad, ohÀovou show a country bálem

Vyhrávají Holátka

Otevfieno v sobotu 9.00 - 24.00 a v nedûli 9.00 - 18.00
Nav‰tivte ‰védské polní obléhací leÏení
s ukázkami Ïivota z období tfiicetileté války (300 m od hradu)

Informace na tel. ã. 777 205 029, v den akce volejte 554 295 113,
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz

Koncert chrámového sboru zanechal hlubok˘ záÏitek
Motto: „V nadûji dosáhnout mûsíce zapomíná ãlovûk na kvûtiny, které rostou u jeho nohou.“

I tak to vût‰inou b˘vá pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech,

které nám jsou nabízeny pfiímo na dosah ruky.

Taková pfiíleÏitost se naskytla v podobû chrámo-

vého koncertu v blízkém mûsteãku Bfiidliãné

v nedûli 19. ãervna 2005.

Koncert zaãal v 17 hodin v krásném opraveném

kostelíãku, kam pfii‰lo mnoho obyvatel

Bfiidliãné. ·koda jen Ïe této slavnostní nedûle

nedokázali lidé z okolí vyuÏít v hojnûj‰ím poãtu.

Radûji se rozhodnou pro nûkter˘ z televizních

pofiadÛ, práci na zahrádce nebo jinou zábavu.

V první ãásti koncertu vystoupilo 11 dûtí pod ve-

dením paní Berty Mereìové s osmi krásn˘mi

církevními písnûmi. Velk˘ ohlas posluchaãÛ si

získaly dûti se zobcovou flétnou, kytarou, man-

dolínou a kontrabasem, které jejich nádhern˘

zpûv je‰tû zv˘raznily. Dûti mûly velik˘ úspûch,

na kterém se ale spolupodíleli jejich rodiãe

a zmínûná paní Mereìová.

Druhá ãást byla urãena chrámovému sboru

z Bfiidliãné, kter˘ vystoupil se ãtrnácti písnûmi,

mezi nimiÏ bylo i Ave Maria. Sólov˘ zpûv pfied-

nesla mladinká sleãna Lenka Mereìová a na

varhany ji doprovázela její maminka paní Berta

Mereìová.

Slzy dojetí z této krásné hudby se nedaly skr˘t

a ta hodinka, která nám byla urãena, utekla jako

voda.

Cel˘ tento koncert jsme proÏili právû tak, jak

nám to duchovní otec Jan Czudek pfii zahájení

popfiál. „NechÈ vás, drazí, hudba, kterou usly‰íte,

odvede ode v‰ech starostí a naplní tou nejvy‰‰í

radostí z krásného duchovního záÏitku a povede

vás do va‰ich domovÛ.“

Toto pfiání se vám, otãe Jene, do posledního slo-

va vyplnilo.

Jen si tak fiíkám: Jezdíme do dalek˘ch mûst za

veliké peníze, ale vÛbec nevidíme, koho máme

kolem a vedle sebe. Tûm mil˘m dûtem patfií vel-

k˘ potlesk za jejich umûní a nejkrásnûj‰í kytiã-

ka. Sice nestojí na prknech, která znamenají

svût, ale stojí v blízkosti BoÏí, kter˘ znamená

lásku, Ïivot a kfiíÏ. Vám v‰em ten nejdel‰í po-

tlesk a velké BÛh zaplaÈ do farnosti v Bfiidliãné. 

Olga Schreiberová
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Seriál

TûÏké umírání na prahu míru (5/8)
K v˘roãí 60 let od konce II. svûtové války

Následující den 8. kvûtna 1945
nebyl o mnoho klidnûj‰í, ale obû-

tí ubylo. Ve Staré Vsi byl zavraÏ-

dûn stfielnou zbraní úfiedník hed-

vábnické továrny Rudolf R. (46)

a do stejné kategorie patfií i smrt

dvou manÏelÛ Franze a Gildy
G. v Janu‰ovû („nalezeni zastfie-

leni“, neuvedena sebevraÏda)

a dal‰ího Josefa M. (62)

z R˘mafiova, jenÏ „zemfiel s paÏ-

bou roztfií‰tûnou lebkou“.

V Bfiidliãné zastfielili vojáci z ne-

znám˘ch dÛvodÛ rolníka Aloise
H. (53). V Horním Mûstû se stal

obûtí násilí hostinsk˘ a sedlák

Franz T. (61), zemfiel po prÛstfie-

lu plic, a Johann L. (76), kter˘

nepfieÏil prÛstfiel stehenní kosti.

Na vrub cizí ruky nutno pfiiãíst

téÏ smrt dal‰ích tfií: Emila N.
(48) z Val‰ova a Franze M. (37)

z Karlova, kter˘ zemfiel po prÛ-

stfielu hlavy, stejnû jako dal‰í

muÏ Josef R. (73) z Moravského

Koãova, u kterého se uvádí, Ïe

„skonal na krvácení do mozku

vinou váleãn˘ch událostí“.

V R˘mafiovû spáchala sebevraÏ-

du palnou zbraní rodina R., otec

Eduard (57) se Ïenou Annou
(48). Jejich devítiletého syna

Kurta nalezli obû‰eného se stfiel-

nou ranou. Nejspí‰e vlastní stfiel-

nou zbraní zahynul téÏ Johann
L. (22), obchodník z Janu‰ova.

Mezi nejasné patfií smrt obû‰e-

ním dvou sourozencÛ Ernsta (9)

a Hedviky R. (6) ze Staré Vsi,

i kdyÏ tristní dûtské sebevraÏdy

existují i nyní. Nejspí‰e vnuk za-

kladatele r˘mafiovského muzea

Otto Viktor Gustav L. (39) spá-

chal sebevraÏdu jedem. Dvû Ïeny

z Janu‰ova Marie S. (47) a Anna
K. (39) byly nalezeny utopené

v mûlkém Podolském potoce.

Umíralo se i v první den míru 

9. kvûtna. V Dolní Moravici pro-

kláli srdce starce Karla D. (71)

bajonetem. Jeho otfiesená Ïena

Antonie jej pfieÏila jen o nûkolik

dní. V Harrachovû zastfielili vojá-

ci drobného rolníka Julia H. (30)

a nejspí‰e jeho pfiíbuznou

Augustu H. (47). Zahrabali je na

zahradû domu ã. 39. Stejného

dne bylo vypro‰tûno z vypálené-

ho domu ve Staré Vsi ohofielé tû-

lo obchodníka Johanna S. (77).

Ve stejné obci si vzala Ïivot

i mladá Terezie W. (27). Dále u-

mírali lidé tûÏce zranûní v bojích.

Poãet nepfiirozen˘ch úmrtí se po-

malu zmen‰oval od 10. kvûtna.
Tehdy se otrávila arzenikem po

vnitfiním zranûní Elfrida W. (44)

ze Staré Vsi a v Bfiidliãné do‰lo

k podivnému úmrtí neznámé
uprchlice. Po zranûní stfiepinou

ze 7. 5. zemfiel je‰tû chlapec

Rudolf M. (14) v R˘mafiovû.

Jedenácté-ho se zdálo, Ïe se hrÛzy

vyãerpaly, sebevraÏdou obû‰e-

ním a uhofiením ztratila Ïivot jen

jediná stará paní Rosa H. (71) ve

Val‰ovû. Smrt v‰ak uhodila opût

12. kvûtna. V Bfiidliãné nalezli

utopená tûla chlapce Otty
Floriana P. (14) a jeho sestry

svobodné Eriky P., oba nejspí‰e

pfiinesl proud Podolského potoka

z Jamartic, odkud pocházeli,

a pravdûpodobnû zemfieli jiÏ dfií-

ve. V Moravském Koãovû vykr-

vácela jednaãtyfiicetiletá Hedvi-
ka B. „po váleãném zranûní“

s poznámkou „ubita ve sklepû“.

Od druhé poloviny kvûtna sebe-

vraÏd ub˘vá, ale lidé umírají dál.

15. 5. zemfielo sedmimûsíãní

dûvãátko Waltrude S. z Morav-

ského Koãova následkem „váleã-

n˘ch událostí“ (?) a 16. 5. umírá

tamtéÏ star˘ J. T. (78) na násled-

ky zranûní krku (prÛstfiel ?). 

18. 5. zemfiel v R˘mafiovû zá-

meãník Otto Georg R. (68) po

zranûní stfielou do spodní ãelisti.

Zastfielení Hedvigy T. (20) ze

Staré Vsi je v matrice komento-

váno jako tragické ne‰tûstí.

âtyfimûsíãní chlapec Kurt H.
zemfiel v Jamarticích 21. 5. Dne

24. 5. usmrtila náhlá exploze pat-

náctiletého hocha Heinze R. ve

Staré Vsi. Snad pocházel ze

Îìárského Potoka a zemfiel pfii li-

kvidaci v˘bu‰nin. V Rudû umírá

25. 5. první z nov˘ch osídlencÛ,

devatenáctileté ãeské dûvãe

Anna J., vinen byl nechtûn˘ v˘-

stfiel. 28. 5. se v du‰evní depresi

obûsil elektromontér Paul G. H.
(56) a není spolehlivû vysvûtlena

ani smrt dÛchodce Antonína S.
(70) rovnûÏ ze Staré Vsi.

Nepodafiilo se nám zjistit stáfií ani

den smrti velko‰táhelského sed-

láka Rudolfa B., kter˘ se obûsil

v lese v Brechhäuselgrundu,

kdyÏ mu Sovûti zrekvírovali po-

sledního konû. Nevíme ani, kdo

byl vrahem Marie P., kterou na-

‰li zastfielenou na louce poblíÏ té-

Ïe vsi nûkdy v kvûtnu. Domnûn-

ku nûmeckého autora velko‰tá-

helské kroniky, Ïe jsou za druhou

obûÈ zodpovûdní âe‰i, nelze pro-

kázat.

Mnohde byl oãekáván pfiíchod

âechÛ s nadûjí, jeÏ se v‰ak záhy

mûnila ve zklamání. Pfiesto se

v‰ak situace relativnû uklidÀova-

la, nikoli v‰ak natolik, aby sebe-

vraÏdy ustaly. Po fiadû zbyteã-

n˘ch obûtí zaznívaly divnû po-

hrÛÏky sovûtsk˘ch velitelÛ:

„Je‰tû vám není tak zle, ale po-

ãkejte, aÏ pfiijdou âe‰i,“ pokud

nejsou tvrzení o jejich v˘rocích

jen ãesk˘m folklórem. Jisté v‰ak

je, Ïe pováleãné odsuny zatím ni-

kdo netu‰il. Ale umírání se dále

umen‰ovalo.

Podle mûstské kroniky a zprávy

R. Polama (OSK) se ujalo správy

R˘mafiova ve dnech 5. - 7. 5. nû-

kolik âechÛ, ktefií zde pracovali

jiÏ za války. Jejich úloha v‰ak ne-

ní jasná a není zmínûná v pamû-

tech starosty Klose ani jinde,

skuteãnou moc v regionu drÏelo

nespornû sovûtské vojenské veli-

telství nejménû do konce kvûtna.

Navíc se zachovaly jen zápisy

pofiízené ex post s velk˘m opoÏ-

dûním v letech 1947/8. Do mûst-

ské kroniky se zaãalo zapisovat

aÏ roku 1948, jak pí‰e její autor.

Zápisy zpochybÀuje téÏ tvrzení,

Ïe mûsto bylo dobyto 8., nikoli

jak se prokázalo pozdûji, jiÏ 

7. kvûtna. Ponûkud patrnûj‰í se sta-

la pfiítomnost âechÛ v R˘mafiovû

aÏ vytvofiením nepoãetné Ná-

rodní gardy 15. kvûtna 1945 (ve-

litel J. Svoboda, úfi. z koÏeluÏny)

a pfiíjezdem vlaku prvních osíd-

lencÛ 17. 5. a pfiíchodem 63 ãle-

nÛ SNB pod velením kpt.

Kuãery. Teprve 20. ãervna pfiijíÏ-

dí ãs. vojáci mobilizovaní na

Litovelsku pod velením ‰kpt.

JeÏka. Místní správní komise za-

ãala fungovat aÏ v ãervnu. V kaÏ-

dém pfiípadû v‰ak byla evidentní

naprosto pfiesvûdãivá pfievaha

komunistÛ, ktefií od roku 1945 na

R˘mafiovsku obsadili vût‰inu v˘-

znamn˘ch správních funkcí.

Mezi prvními jmény osídlencÛ

nacházíme jména Emila Fuhr-

mana v ãele místní správní komi-

se a Felixe Gellu, pfiedsedu okre-

sní správní komise. 

Mgr. Jifií Karel, ✝ Roman Icha,
Herbert Schneider



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Slepá je odvaha, kdyÏ za vÛdce chce náhodu.

Lucius Annaeus Seneca
Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - srpen 2005
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Pranostiky na mûsíc srpen
• Srpen a únor - tepla a zimy úmor.

• V srpnu jiÏ nelze slunci mnoho vûfiit.

• I kdyÏ ze strni‰È obãas fuãí, horko nás pfiece jen muãí.

• PÛlnoãní vûtry v srpnu pfiiná‰ejí stálé poãasí.

• V srpnu kdyÏ pÛlnoãní vítr vûje, bez de‰tû slunéãko hfieje.

• KdyÏ fouká v srpnu severák, bude dlouho pûknû pak.

• KdyÏ je v srpnu ráno hodnû rosy, mají z toho radost vosy.

• Rosí-li v srpnu silnû tráva, pûkné povûtfií se oãekává.

• Srpen k zimû hledí a rád vodu cedí.

• Mlhy na lukách, potocích a fiekách v srpnu zvûstují trvalé poãasí.

• KdyÏ v srpnu moc hfiímá, bude na sníh bohatá zima.

• Moc hub srpnov˘ch - moc vánic snûhov˘ch.

• Jsou-li v srpnu hory kaln˘, budou v zimû mrazy valn˘.

• VavfiincÛv dé‰È - my‰í úroda (10. srpen).

• Svatá Terezie zasazuje zimní okna (15. srpen).

• Od svatého Bartolomûje slunce jiÏ tolik nehfieje (24. srpen).

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

Spoleãenská kronika

Vzpomínka

Narodili se noví obãánci
Îofie Neckafiová ............................................................... Janovice
Nela ·mídová ................................................................... R˘mafiov
Natálie Tichá .................................................................... R˘mafiov
Jan Zapletal ....................................................................... R˘mafiov
·imon Beránek ................................................................. Stránské

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Karel Polách - R˘mafiov ....................................................... 80 let
Franti‰ek Weiner - R˘mafiov ................................................. 80 let
AneÏka ·tanglicová - Janovice ............................................ 81 let
Jifiina Mátlová - R˘mafiov ..................................................... 82 let
RÛÏena Furiková - Janovice ................................................. 83 let
Anna Hladíková - R˘mafiov .................................................. 84 let
Jaroslav Pfiecechtûl - R˘mafiov .............................................. 88 let
Jindfii‰ka Pospí‰ilová - R˘mafiov ........................................... 88 let
Marie Pfiecechtûlová - R˘mafiov ............................................ 91 let
Ludmila Klime‰ová - R˘mafiov ............................................. 92 let

Rozlouãili jsme se
Karel BoÏek - Horní Mûsto ..................................................... 1924
Petr âern˘ - R˘mafiov ............................................................. 1946
Katefiina Fidesová - Velká ·táhle ............................................ 1916
Roman Lupaã - R˘mafiov ........................................................ 1960
Josef FojtÛ - Janovice ............................................................. 1948

Matrika MûÚ

Dne 5. srpna uplyne 100 let od narození pana

ZdeÀka Bindera
odborného uãitele

Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.

Syn a dcera s rodinami

Bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost - srpen

Pozor zmûna!!!
V sobotu je plavání pro vefiejnost od 13.00 do 19.00
a ve stfiedu je otevírací doba prodlouÏena do 20.00

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 20.00 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.

Sleva vstupného - prodej do 15.30 !!!

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

22. 7. 1900 nar. Zdenûk Kalista, historik, básník a pfiekladatel 
(zemfi. 17. 6. 1982) - 105. v˘roãí narození

24. 7. 1860 nar. Alfons Mucha, malífi, grafik a ilustrátor (zemfi. 
14. 7. 1939) - 145. v˘roãí narození

25. 7. 1980 zemfi. Vladimir Vysockij, rusk˘ básník, zpûvák a herec 
(nar. 25. 1. 1938) - 25. v˘roãí úmrtí

28. 7. 1655 zemfi. Cyrano de Bergerac, vl. jm. Hector Savinien 
Cyrano, francouzsk˘ básník a dramatik (nar. 6. 1. 1619) 
- 350. v˘roãí úmrtí

28. 7. 1750 zemfi. Johann Sebastian Bach, nûmeck˘ hudební skla-
datel a varhaník (nar. 21. 3. 1685) - 255. v˘roãí úmrtí

29. 7. 1885 nar. Emil Artur Longen, vl. jm. E. A. Pittermann, drama-
tik, herec a reÏisér, prozaik a scenárista (zemfi. 24. 4. 1936) 
- 120. v˘roãí narození

29. 7. 1890 zemfi. Vincent van Gogh, holandsk˘ malífi (nar. 30. 3. 
1853) - 115. v˘roãí úmrtí

1. 8. 1830 nar. Jaroslav âermák, malífi, kreslífi a grafik (zemfi. 
23. 4. 1878) - 175. v˘roãí narození

1. 8. 1555 nar. Edward Kelly, anglick˘ alchymista, ãinn˘ téÏ na 
praÏském dvofie Rudolfa II. (zemfi. mezi 1594 a 1597) 
- 450. v˘roãí narození

4. 8. 1875 zemfi. Hans Christian Andersen, dánsk˘ prozaik a po-
hádkáfi (nar. 2. 4. 1805) - 130. v˘roãí úmrtí

5. 8. 1845 zemfi. Magdaléna Dobromila Rettigová, obrozenecká 
prozaiãka, autorka kuchafisk˘ch knih (nar. 31. 1. 1785) 
- 160. v˘roãí úmrtí

5. 8. 1850 nar. Guy de Maupassant, francouzsk˘ prozaik a dra-
matik (zemfi. 6. 7. 1893) - 155. v˘roãí narození

6. 8. Svûtov˘ den boje za zákaz jadern˘ch zbraní - Den
Hiro‰imy, v˘roãí svrÏení první jaderné pumy na Hi-
ro‰imu v r. 1945

9. 8. Mezinárodní den pÛvodních obyvatel, slaven od ro-
ku 1994 (OSN)

9. 8. Den Nagasaki, v˘roãí svrÏení jaderné bomby v roce 1945
9. 8. 1975 zemfi. Dmitrij ·ostakoviã, rusk˘ hudební skladatel 

a klavírista (nar. 25. 9. 1906) - 30. v˘roãí úmrtí
12. 8. Mezinárodní den mládeÏe
12. 8. 1955 zemfi. Thomas Mann, nûmeck˘ prozaik a esejista, 

nositel Nobelovy ceny (nar. 6. 6. 1875) - 50. v˘roãí úmrtí
14. 8. 1860 nar. Ernest Thompson Seton, kanadsk˘ prozaik, autor 

knih o pfiírodû, zakladatel skautingu (zemfi. 23. 10. 1946)
- 145. v˘roãí narození

15. 8. 1815 nar. Giovanni Bosco, italsk˘ teolog, pedagog, zaklada-
tel salesiánského fiádu (zemfi. 31. 1. 1888) - 190. v˘r. nar.

18. 8. 1850 zemfi. Honoré de Balzac, francouzsk˘ prozaik a drama-
tik (nar. 20. 5. 1799) - 155. v˘roãí úmrtí

18. 8. 1990 zemfi. Josef Zvûfiina, historik a teoretik umûní, teolog 
a pfiekladatel (nar. 3. 5. 1913) - 15. v˘roãí úmrtí

19. 8. 1850 vznik automobilky Tatra v Kopfiivnici - 155 let
23. 8. Mezinárodní den upomínky na obchod s otroky a je-

ho zru‰ení, slaví se ve v˘roãní den vypuknutí po-
vstání otrokÛ v Santo Domingu v r. 1791 (UNESCO)
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AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

POZOR!!! ZMùNA
V období letních prázdnin Aquacentrum Slunce

do 15. záfií 2005 uzavfieno
MoÏnost zakoupení permanentek

Kontakt: 554 219 958

Mûtská knihovna

PÛjãovní doba o letních prázdninách
Do 31. 8. 2005

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

PPPP OOOO ZZZZ VVVV ÁÁÁÁ NNNN KKKK AAAA NNNN AAAA JJJJ EEEE DDDD IIII NNNN EEEE ââââ NNNN ¯̄̄̄ KKKK OOOO NNNN CCCC EEEE RRRR TTTT

KDE? Velk˘ sál Stfiediska volného ãasu R˘mafiov
KDY? 20. srpna ve 20.00
KDO? James Whiting - SUGAR BLUE (!!!)

Doprovodná kapela: The Pant (Bfiidliãná)
SUGAR BLUE - harmonikov˘ virtuóz - dr-

Ïitel ocenûní Grammy.
Není typick˘ bluesman. Nebyl vychován na

jiÏanské farmû, ani v jiÏní ãásti Chicaga.

Narodil se v Harlemu, v New Yorku, jako

James Whiting. Jeho matka zpívala a tanãi-

la v Harlemu v legendárním divadle Apollo.

Dûtství strávil mezi muzikanty a lidmi, ktefií

se pfiátelili s jeho matkou a ke kter˘m patfiila

i slavná Billie Holiday. A tak se rozhodl, Ïe

se chce také stát umûlcem. „VÏdycky jsem

touÏil po tom, abych mohl b˘t na pódiu.

Tancovat jsem neumûl, tak jsem se pokou‰el

hrát na v‰emoÏné nástroje: flétnu, klarinet,

bicí, housle. Nakonec, kdyÏ jsem sly‰el

Muddyho Waterse s Little Walterem na har-

moniku, bylo rozhodnuto,“ fiíká James

Whiting - Sugar Blue.

První harmoniku dostal od tety a cviãil pfii

písniãkách Boba Dylana a Stevieho

Wondera, které sly‰el z rádia. K harmonice

ãasem pfiidal i zpûv typick˘ sametovou hlo-

ubkou. První nahrávky absolvoval s legen-

dárními bluesmany Brownie McGheem

a Rooseveltem Sykesem v r. 1975. Na radu

bluesového pianisty Memphise Slima se od-

stûhoval do PafiíÏe. Ve Francii se seznámil se

ãleny Rolling Stones, ktefií se do jeho har-

moniky a hlasu okamÏitû zamilovali. Pozvali

ho, aby se k nim pfiipojil ve studiu. Mimo

práce na albu Some Girls ho mÛÏeme sly‰et

i na albech Emotional Rescue a Tatoo You.

NeÏ se v r. 1982 vrátil do USA, nahrál dvû

alba - Crossroads a Chicago To Paris. KdyÏ

se vrátil do Chicaga, pohyboval se mezi mu-

zikanty jako Big Walter Horton, Carey
Bell, James Cotton a Junior Wells. Je‰tû

neÏ v r. 1983 zaloÏil vlastní skupinu, strávil

dva roky na turné se sv˘m pfiítelem a mento-

rem Willie Dixonem ve skupinû Chicago
Blues All Stars. S vlastním bandem zaãal br-

zy sklízet úspûchy. Za Ïivé album

z Montreux Jazz Festivalu - Blues Explosi-
on získal v r. 1985 Grammy. V r. 1989 nahrál

album Hidden Charms.

Byl k vidûní na mnoha prestiÏních festiva-

lech a v klubech po cel˘ch Státech, Africe

a Evropû (Zurich, Den Haag,

Antibes, Nice, Cannes, Montre-

al, Chicago) a hrál na jednom

pódiu s veliãinami, jako napfi.

Muddy Waters, B. B. King,

Art Blakey a Lionel Hamp-
ton. Také se zaãal objevovat

v televizi i na stfiíbrném plátnû.

Po boku Fats Domina, Raye
Charlese a Jerry Lee Lewise
v cinemax speciálu Fats Domi-
no and Friends a thrilleru Ala-
na Parkera z r. 1987 Angel
Heart s Robertem de Nirem.

Také se objevil ve filmech John-
ny Handsome a An Unmarried

Woman. Aãkoliv vystupoval a nahrával

s muzikanty od Willie Dixona, Stana Getze,

Franka Zappy, Johnnyho Shinese aÏ po

Boba Dylana, nejznámûj‰í je pravdûpodob-

nû díky svému signifikantnímu riffu a sólu

ve skladbû Rolling Stones Miss You z alba

Some Girls. V r. 1993 nahrál vlastní verzi té-

to skladby na svém debutu u Aligator

Records - Blue Blazes. Album sklidilo velmi

pochvalné recenze a Blue byl dokonce ozna-

ãován za „Charlieho Parkera ãi Jimiho
Hendrixe harmoniky“. Na svém druhém al-

bu vydaném u Aligator Records - In Your
Eyes se pfiedstavuje jako neobyãejn˘ sklada-

tel a harmonikov˘ mág. V souãasné dobû se

úãastní spoleãného turné s GK Brothers ...
Úãast na r˘mafiovském koncertû pfiislíbil i je-

den z nejlep‰ích bubeníkÛ svûta Jimmy

Pendalton z Texasu, kter˘ úãinkuje v USA na

poÏádání témûfi se v‰emi ‰piãkami bluesové-

ho nebe a se Sugar Blue vystupuje ve Státech

pravidelnû.

Koncert organizuje Stfiedisko volného ãasu
ve spolupráci s Ivanem Zigmundem.

Cena vstupenky: 120 Kã

Vstupenky na koncert je moÏné zakoupit ta-

ké v pfiedprodeji v Informaãním centru

pfii Mûstském muzeu v R˘mafiovû na námûs-

tí Míru ã. 6.
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Je s podivem, Ïe i historie stále pfiiná‰í nová

a velmi zajímavá vysvûtlení dávn˘ch dûjÛ, ha-

len˘ch jiÏ vûky v zapomenutí. Je‰tû zhruba

pfied dvûma lety jsme kroutili hlavou nad tím,

jak je moÏné, Ïe zl˘ duch R˘mafiovska, první

zástavní pán rab‰tejnského panství Proãek

z Vildenberka, kter˘ sv˘mi excesy a lavírová-

ním ve válkách moravsk˘ch markrabat zpÛso-

bil málem zánik R˘mafiova roku 1405, mohl

drÏet zemûpansk˘ majetek i poté, co stál jako

zemsk˘ ‰kÛdce pfied zemsk˘m soudem. Divili

jsme se právem, zákony, tfiebas nepsané, se to-

tiÏ nejen dodrÏovaly, ale zem‰tí sudí navíc je‰-

tû tehdy ãasto uÏívali i svého citu pro sprave-

dlnost, ba i rozumu, moudrosti a logiky, jeÏ

dnes obãas schází. Studium listin, jeÏ se

R˘mafiova zdánlivû vÛbec net˘kají a není

v nich zmiÀován, a souvislostí vãetnû analytic-

k˘ch schopností moravsk˘ch badatelÛ vloÏily

opût dal‰í kamínek do stále je‰tû znaãnû neú-

plné mozaiky dûjin severní Moravy. PovaÏu-

jeme tedy za povinnost vyboãit z fiady osob-

ností R˘mafiovska a vrátit se o staletí let zpût,

abychom zaplnili star‰í mezeru.

Pfienesme se tedy na poãátek roku 1402, kdy

pomalu konãí tfietí válka mezi mlad‰ím a tem-

peramentnûj‰ím markrabûtem Prokopem

a star‰ím uváÏlivûj‰ím Jo‰tem. Podobnû jako

jiná vût‰í moravská mûsta (Brno, Olomouc,

Jihlava) i ·umperk zÛstává vûrn˘ Jo‰tovi a tím

se vystavuje znaãnému nebezpeãí ze strany

stoupencÛ protivníka. A jak to b˘vá, neválãí se

jen zbranûmi, kdy je‰tû platí jakás pravidla bo-

je i nûco rytífiství, ale i penûzi ãi nesplniteln˘-

mi sliby a zradou. V Mûstské knize ‰umperské

stojí, Ïe mû‰ÈanÛm „chtûl ‰kodit ·idla z Blu-

dova ... znám˘ zloãinec ... Krejãí Smacz z Uni-

ãova, Schawpler a Snabil tábofiili na území

mûsta za opevnûním (pfiedmûstí nebo katastr)

a byli mûstu ‰kodlivi. Job Jet chytal lidi, chtûl

je topit a znepfiátelit mûsto s Uniãovem (kter˘

patfiil Prokopovi) ... Smil z Louãan (Kun‰tát)

mûsto pomluvil, loupil ... Petr Czech lidi zabí-

jel ...“. Navíc zaãalo hrozit, Ïe do mûsta lstí

vpadnou Prokopovi lidé, coÏ bylo spojeno 

s akutním nebezpeãím drancování a vraÏdûní.

A ·umper‰tí se bohuÏel doãkali. Na jafie téhoÏ

roku do‰lo k pfiedem dobfie pfiipravené a koor-

dinované akci Prokopovy strany. Spolu

s Jevíãkem a Jihlavou ve stejné dobû pfiepaden

i ·umperk a téÏ zde mûla hrát v˘znamnou úlo-

hu zrada zevnitfi. „Bene‰ z Jordánova nabízel

purkrabímu na Novém Hradû, Ïe zradí mûsto“...

Také vlivn˘ ‰umpersk˘ mû‰Èan Grundelman

byl jiÏ del‰í dobu ve spojení s Proãkem

z Búzova (Vildenberka), zástavním pánem

R˘mafiova od roku 1398 a v˘lupkem v‰eho

zlého, ba dokonce mu pfiivedl lidi z pouti, kte-

ré Vildenberk obral a uvûznil ve vlhké skalní

kobce na Rab‰tejnû, a byl pfiipraven mûsto zra-

dit, jak posléze doznal. Chtûl totiÏ zabránit 

uzavfiení bran v ãase dohodnutém s nepfiáteli.

Nakonec toho nebylo tfieba. Na jafie zaútoãil

krut˘ rab‰tejnsk˘ pán Proãek v ãele sv˘ch

zbrojencÛ, nejspí‰ i lidí z R˘mafiovska, ne-li

pfiímo z R˘mafiova, a vojákÛ z okolních hrad-

ních posádek. Zákefin˘ ‰lechtic vyuÏil zmatku

a nepozornosti stráÏí v dobû trhu, kdy se bra-

nami do mûsta tlaãili lidé z vesnic promíchaní

s plnû naloÏen˘mi kupeck˘mi vozy, a se sv˘-

mi neãekanû pobil stráÏe a prudce vrazil do

mûsta. Úspûch byl na dosah ruky. Mûsto strnu-

lo v hrÛze. Îoldnéfii postupovali ulicemi, páli-

li, rabovali a pronikli rychle aÏ na samotn˘

rynk. „Jurzig z Bludova s pomocníky ... na ...

trhu ... zabíjel a olupoval lidi, pomáhala mu jeho

Ïena. ... Havlec a jeho bratr Pachlík jeli na ...

rynek a tam zabíjeli lidi a pálili statky mûsta.

Herolt Peregrinus z Bludova tropil v mûstû ná-

silnosti, vpadal do domÛ, honil lidi ... bil ...

a tropil násilnosti, odvádûl lidi z mûsta ...“

Pfiekvapení ·umper‰tí se v‰ak kupodivu rych-

le vzpamatovali a postavili se na neãekanû tvr-

d˘ odpor. VÏdyÈ hájili hol˘ Ïivot. Loupící hrd-

lofiezové vûnovali pozornost pfiedev‰ím kofiis-

ti. Síla útoku tak slábla a cizí soldatesce ne-

zbylo neÏ dát se témûfi spofiádanû na ústup, kte-

r˘ se v‰ak zvrhl ve zbûsil˘ útûk. Nejeden stup-

ka byl zabit a mnozí pochytáni.

Akce se sice nezdafiila, ale Proãek se spojenci

zÛstal a nadále ‰ífiil dûs od Olomouce po

Bruntál. Zdálo se, Ïe jej nikdo nezastaví ani po

uzavfiení pfiímûfií. „Proãek polapil Smila

z Louãan, odvedl jej do domu Mikulá‰ova

a vzal mu v‰echno, co mûl u sebe. Dobr˘ pan-

cífi, dva stfiíbrné ‰álky a kabát. Grundelman

(ná‰ star˘ znám˘ ze ·umperka) to panu

Proãkovi tajnû vzal, dal to zpût panu Smilovi

a dostal od nûj za to kopu gro‰Û.“ Markrabû

Prokop zatím padl v ãervnu na Bezdûze do za-

jetí zrádného bratrance Zikmunda Lucembur-

ského a ten jej odvlekl do Uher a uvûznil v tu-

hém vûzení královské Budy. Jo‰t se proto od 

uherského bratrance odvrátil a pfiidal se natr-

valo k Václavovi IV.

Ztráta svobody a chladné zdi cely vykonaly

své, a kdyÏ Prokopa na jafie 1405 na opakova-

né Ïádosti Jo‰ta uhersk˘ král propustil, vrátil

se jen nemocn˘ stín kdysi nezkrotného boufili-

váka. Bratfii se smífiili a v krátkém ãase, jejÏ 

osud Prokopovi vymûfiil, se chfiadnoucí mark-

rabû zfiekl sv˘ch straníkÛ, ktefií nadále ru‰ili

zemsk˘ mír. V ãervnu 1405 zaznamenává

Mûstská kniha ‰umperská, Ïe „z nejvy‰‰ího

zmocnûní (markrabat ãi krále) pfiikázal Heralt

z Kun‰tátu, nejvy‰‰í starosta (zemsk˘ hejtman,

tj. zástupce vládce), s radou markrabûte

Prokopa a jin˘ch pánÛ, Ïe v‰ichni tovary‰i pa-

na Bouzovského (tj. Proãka, kterému sice jiÏ

léta Bouzov nepatfiil, ale byl pfiídomkem nadá-

le oslovován) na Rab‰tejnû mají b˘t provoláni,

Ïe loupili na silnicích a ‰kodili zemskému mí-

ru, jakoÏto lidé bez víry a beze cti“ ...

Zdá se, Ïe buì Proãek nebezpeãné v˘zvy vãas

neuposlechl a pfied zemsk˘ soud se nedostavil,

nebo s tím moravsk˘ hejtman ani po zku‰e-

nostech nepoãítal, a tak nastoupil tvrd˘ v˘kon

práva, jímÏ byl zfiejmû povûfien jeden z nejbo-

hat‰ích moravsk˘ch velmoÏÛ té doby - Petr

Plumlovsk˘ z Kravafi se sv˘mi dvûma syny

Bene‰em a Jindfiichem. Trestná v˘prava doby-

la Rab‰tejn a zároveÀ i dal‰í v˘znamnou pev-

nost panství, mûstsk˘ hrad v R˘mafiovû, pfii-

ãemÏ vzplanula pfiilehlá ãást mûsta, jak jsme

psali dfiíve. Vzhledem k ãervnovému listu

a zji‰tûnému zbytku obilí v suterénu hradního

paláce lze pfiedpokládat, Ïe to bylo je‰tû pfied

dobou Ïní v ãervnu, nebo spí‰e v ãervenci,

protoÏe pfiipravit v˘pravu proti vzpurnému

a nebezpeãnému pánu z Vildenberka (ãi

Vildberka) nebylo jistû otázkou dní, ale spí‰

nûkolika t˘dnÛ.

Stfietnutí pana Petra, oddaného stoupence

Jo‰tova, s Vildenberkem nebylo prvé, jiÏ 

18. bfiezna 1402 mu totiÏ povolil panovník za-

psat do zemsk˘ch desek rivalovy vsi Pozofiice,

Kovalovice a Sivice i s nedávno natrvalo zni-

ãen˘m hradem Vildenberkem. Po dobytí rab-

‰tejnského zboÏí se stal Petr Kravafisk˘ se sv˘-

mi syny Bene‰em a Jindfiichem zástavníkem

panství a doplnil fiadu zástavních majitelÛ pan-

ství o dal‰í tfii v˘znamná jména, o nichÏ v‰ak

více pfií‰tû.

24. záfií 1405 v kartuziánském klá‰tefie

v Královû Poli pfiedãasnû zemfiel ne‰Èastn˘

markrabû Prokop. „Ode‰el v nûm ... kníÏe ne-

obyãejnû vynikající jak krásou tûla a postavou,

velikou znalostí nejlep‰ích vûdomostí, chyt-

rostí ducha i v˘mluvností, tak umûním a zku-

‰enostmi váleãníka ...,“ napsal zkormoucen˘

letopisec.

14. ãervence 1410 znovu zatãen˘ opovûdník

Proãek z Vildberka doznává pfied zemsk˘mi

soudci, Ïe je jiÏ potfietí markrabím Jo‰tem 

uvûznûn. Slibuje dál nikomu ne‰kodit a Ïe to-

ho, co na nûm markrabû dobyl, jiÏ nebude

vzpomínat, neboÈ se zcela jistû mstil a loupil

dál. V té dobû nacházíme mezi jeho kupodivu

nikoli sporadick˘mi pfiímluvci dal‰ího velkého

Kravafie a obhájce Husova, Lacka ze StráÏni-

ce, bratrance Plumlovsk˘ch. Jifií Karel

Tfii ztracení páni rab‰tejnského panství z poã. 15. stol., aneb Kdo dobyl Hrádek 1405

Z historie
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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

Je‰tû jednou o letních v˘stavách v Galerii Octopus
(Jindfiich ·treit a Walter Winkler - 29. 6. - 28. 8. 2005)

·treitÛv cyklus Tak blízko, tak
daleko je epopejí lidského ne-

‰tûstí, nestálosti a zapomínání.

Fenomén âeãenska nebo

Ingu‰ska obãas zajiskfií, ale

v podstatû zmizel ze sdûlovacích

prostfiedkÛ stejnû jako dûsivé vy-

vraÏìování statisícÛ ãern˘ch

kfiesÈanÛ ãi animistÛ muslimsk˘-

mi milicemi v Africe. Tématem

dne‰ka je terorizovan˘ Irák, jenÏ

se v‰ak upfiímnû snaÏí ze situace

vybfiednout. âeãna, to je hrÛza

bez perspektiv. Îe je stále v tros-

kách, Ïe Groznyj je opravdu

Hrozn˘, Ïe tam lidé neuvûfiitelnû

Ïivofií, Ïe stále mizí mladí muÏi

i Ïeny a jejich mrtvá tûla obãas

plavou v fiekách, to nikoho neza-

jímá - je to pfiece tak daleko
a potom s Velk˘m bratrem, co

jsme s ním b˘vali na vûãné ãasy,

a jeho Putinem si to pfiece neroz-

házíme, vÏdyÈ tvrdí, Ïe jsou

v‰ichni âeãenci teroristé.

Málokter˘m je v‰ak âeãna tak
blízko jako osamûl˘m burcova-

telÛm - stateãné Petfie Prochá-

zkové, jejíÏ muÏ zmizel beze

stop, senátoru ·tûtinovi, dodnes

zdû‰enému, Ïe jej zaujalo víc

ostfiení snímku mrtvého tûlíãka

dítûte, jeÏ poÏírá polodivok˘ pes

na ulici Grozného, neÏ hrÛza sa-

ma.

K onûm dvûma patfií i Jindfiich

·treit. Neburcuje v‰ak kaluÏemi

krve a zohaven˘mi tûly ãi vraÏdí-

cí soldateskou, ale tváfiemi trpí-

cích. Nám, ktefií sly‰íme, fiíká, Ïe

âeãenci a Ingu‰ové jsou lidé ja-

ko my, Ïe je rány bolí stejnû, slzy

utrpení jsou stejnû hofiké a Ïe je-

jich dvousetletá touha po svobo-

dû je moÏná silnûj‰í neÏ u nás,

kde by nejeden ochotnû mûnil

volnost za pafieni‰tû nejist˘ch jis-

tot. Krutû zkou‰ené národy se

snaÏí Ïít, dûti jsou rozverné jako

na‰e a snad jako my, kdo byli

dûtmi za války a revoluce, si ani

kaÏdodenní dûs neuvûdomují.

Ze snímkÛ hledí oãi hezk˘ch hr-

d˘ch Kavkazanek s muÏi a mnoh-

dy aÏ pfiíli‰ váÏn˘ch dûtí. Ti z nás,

kdo se bojí cizincÛ a odmítají jim

milosrdn˘ azyl, by mûli zaÏít bí-

du a strach uprchlick˘ch táborÛ,

zoufalé snahy Ïen po ãistotû, ne-

pfiizpÛsobit se vytrvalému blátu

a ‰pínû ãi chladného pachu ar-

mádních stanÛ. Ze snímkÛ ãi‰í tr-

pká nechuÈ b˘t do konce Ïivota

jen z darÛ za ostnat˘m drátem.

Kde berou odvahu pfieÏít bez pro-

storu a s dûsiv˘m a v‰udypfiítom-

n˘m nedostatkem partnerÛ? Kde

je muÏÛm konec? Autorovy

snímky téÏ pfiiná‰ejí i nûco balzá-

mu na poranûnou hrdost, Ïe pfies

slepotu oficiálních míst nezapo-

mnûly na trpící na‰e humanitární

organizace vãetnû âeské katolic-

ké charity, jeÏ cestu v˘tvarníkovi

umoÏnila. Zde je dÛkaz, Ïe na‰e

dary mají vdûãné adresáty, Ïe ne

kaÏd˘ u nás je zkorumpovan˘ da-

rebák a Ïe ideály mají vy‰‰í hod-

notu Ïivota neÏ kupeck˘ pragma-

tismus svûtov˘ch i na‰ich politi-

kÛ nerozházet si to s rozsáhl˘m

v˘chodním trhem.

Po dojemné sociální fotografii na-

jdeme v men‰ím sále práce skvû-

lého ‰v˘carského fotografa

Waltra Winklera, nemladého

·treitova Ïáka, ze zcela jiné sféry.

Nevelké série dûlí podle témat

a techniky. Nezvykle pestré foto-

grafie mûstské krajiny z cyklu

Alchymie vûnuje pÛvabn˘m sce-

nériím praÏské Zlaté uliãky. Vedle

málo znám˘ch zábûrÛ ze ‰er˘ch

prÛjezdÛ do svûtla s lidsk˘m hem-

Ïením identifikujeme fiadu míst,

jeÏ bezpochyby sami dÛvûrnû zná-

me, ale hrou barev, snad v pfiedsta-

vách autora odleskÛ kamene mu-

drcÛ, a momentem kontrastu jsou

zcela osobité, neboÈ jsou pohle-

dem okouzleného cizince.

Se stejnou elegancí vystihuje

Cestu Ïivota snímky od dûtství

po zralost, av‰ak ve svûtû virtuál-

ního pohybu jak z laboratofie fil-

mov˘ch kouzelníkÛ. K sérii

Rhapsody in Blue si vypÛjãil ná-

zev od známého G. Gershwina,

kter˘ pod stejn˘m názvem vy-

tvofiil svou první velkou symfo-

nickou skladbu s jazzov˘m pod-

textem. Winklerovu fotografic-

kou paralelu v‰ak pfiedstavují ne-

opakovatelné drobouãké akty

v modr˘ch odstínech na barev-

ném diapozitivním materiálu se

‰krában˘mi plochami témûfi pra-

videln˘ch r˘h. Jsou opravdu rap-

sodií obdivuhodné krásy Ïenské-

ho tûla. Ani ãernobílá fotografie

mu v‰ak není cizí, jak dokazuje

v nevelké sérii dal‰ích ‰esti sním-

kÛ nazvan˘ch Tvary ve snûhu.

PfiibliÏuje jimi chladnou krásu

snûhu, kter˘ b˘vá ve ·v˘carsku

jako u nás tu pfiíjemn˘m a tu zas

obtíÏn˘m partnerem v krut˘ch

zimách.

Zatímco Jindfiich ·treit udûluje

‰etrnou lekci nebezpeãné lidské

letargii, Walter Winkler, to je po-

hádka o cizinci, kter˘ rozumí krá-

se a je jejím pokorn˘m ctitelem.

MÛÏeme-li radit, vfiele doporuãu-

jeme shlédnout obû velmi odli‰né

v˘stavy. Galerie Octopus

Akce ãisté Jeseníky podruhé
I v leto‰ním roce mají v‰ichni mi-
lovníci pfiírody, vyznavaãi ãistoty
JeseníkÛ, turisté a v‰ichni dal‰í
náv‰tûvníci severomoravského
horského masívu moÏnost zapojit
se do akce s pfiíznaãn˘m názvem
„Akce ãisté Jeseníky“. Jejím cí-

lem je odlehãit Hrubému Jeseníku
o nûjak˘ ten kilogram odpadkÛ
a postupnû mu pomoci navrátit po-
vûstnou ãistou a panenskou
„tváfi“.
VÛbec poprvé byla akce zorga-

nizována v ãervnu 2004, kdy

ji, pÛvodnû jako pouh˘ nápad,

zrealizovala parta nad‰encÛ,

studentÛ, obdivovatelÛ hor

a ãlenÛ místních turistick˘ch

oddílÛ. Autorem samotné my‰-

lenky byl student Jan Hofiínek

a realizátorem je ·tûpán Mi-

kulka. Stejnû jako v loÀském

roce mají i letos v‰ichni zájem-

ci moÏnost zapojit se do tohoto

úklidu. Je to velmi snadné -

staãí si pouze zvolit libovol-

nou trasu, kterou lidé chtûjí

uklidit, a libovoln˘ poãet pyt-
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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

mafie. KdyÏ se v‰ak zamiluje do jeho krásné sestry, velké pro-

blémy 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 separatistÛ

hrabûte Dooku. Na obou stranách jsou hrdinové. Pfied zlem v‰ak ne-

ní úniku. ReÏie: G. Lucas; hrají: E. McGregor, N. Portman, H.

Christensen ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 6. srpna 17.00
Kdo se bojí Virginie Woolfové

Drama (USA 1966)
Pfiíbûh stárnoucího profesora a jeho Ïeny, ktefií si zpestfiují Ïivot vy-

my‰len˘mi pfiíbûhy a mnoÏstvím krut˘ch her, jejichÏ prostfiednictvím

si vzájemnû rozdírají du‰e. Aneb George a Martha vás srdeãnû zvou

na veãer pln˘ zábavy a her. ReÏie: M. Nichols; hrají: E. Taylor, R.

Burton, G. Segal, S. Dennis ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 6. srpna 19.30
Krev zmizelého
Drama (âR 2004)

V˘pravná historická sága o lásce baltského ‰lechtice Arna von

Lieven a ãe‰ky Helgy. Ti se potkají na zaãátku II. svûtové války

v polním lazaretu a musí pfiekonat v‰echny nástrahy sloÏité doby .

ReÏie: M. Cieslar; hrají: V. Cibulková, E. Geislerová, V. Jiráãek, V.

Dlouh˘ ... Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 7. srpna 17.00
Rychl˘ Stripes

Rodinná komedie (USA 2004)
Stripes, mládû zebry, má velk˘ sen. Chtûl by vyhrát nejslavnûj‰í do-

stihov˘ závod svûta: Kentucky Derby Open. Malá Channing, dcera

dostihového trenéra, vûfií, Ïe to dokáÏe . ReÏie: F. Du Chau; hrají: B.

Greenwood, H. Panettier ... MládeÏi pfiístupn˘

sobota 13. srpna 17.00
Îralok v hlavû
Drama (âR 2005)

UÏ jste ho potkali: Bydlí v pfiízemním bytû, cel˘ den sedí v oknû ne-

bo postává na chodníku pfied ním. Trenky, tílko, cigareta v ruce.

Oslovuje kolemjdoucí, pfiekvapuje, baví, obãas i dojme. KdyÏ do je-

ho ulice vstoupí Dáma, vûci se zaãnou mûnit. Ale Ïraloka v hlavû ne-

zastaví.

ReÏie: M. Procházková; hrají: O. Kaiser, J. Krausová, K. Leichtová,

D. Máj ... MládeÏi pfiístupn˘

sobota 13. srpna 19.30

xXx: Nová dimenze
Akãní (USA 2005)

Mezi anarchií a svobodou stojí pouze dva lidé. Augustus Gibons

právû pfieÏil útok na tajnou centrálu FBI a je na útûku. Darius Stein,

absolvent speciálního v˘cviku, zatím sedí pod dohledem ve vojen-

ské vûznici ... ReÏie: L. Tamahori; hrají: I. Cube, W. Dafoe, S. L.

Jackson ... MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 14. srpna 17.00
Arsene Lupin - zlodûj gentleman

Komedie (Francie/Itálie/·panûlsko/V. Británie 2004)
Hrdost Robina Hooda, dedukce Sherlocka Holmese a ‰arm Dona

Juana, to je Arsene Lupin. ReÏie: J.-P. Salomé; hrají: R. Duris, K. S.

Thomas, P. Greggory ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 20. srpna 17.00
Ray

Hudební drama (USA 2004)
Dosud nevyprávûn˘ pfiíbûh dramatického osudu americké hudební le-

gendy Raye Charlese. Snímek, jehoÏ vzniku pfiedcházel patnáctilet˘

sbûr materiálu a sledování Rayovy tvorby. Vzestupy a pády ãlovûka,

kter˘ svûtu daroval zcela nov˘ zpÛsob vnímání hudby. ReÏie: T.

Hackford; hrají: J. Foxx, K. Washington, R. King ... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 20. srpna 19.30
Prokletí

Hororová komedie (USA 2005)
V ulicích Los Angeles fiádí pfiízrak z jiného svûta, vlkodlak. Setkání

s ním zmûní pokojn˘ Ïivot tfií mlad˘ch lidí. DokáÏí se vzepfiít osudu,

nebo se stanou jen souãástí nekoneãného fietûzce zla? ReÏie: W.

Craven; hrají: Ch. Ricci, J. Eisenberg, J. Jackson, S. Elizabeth ...

Pfiístupn˘ od 15 let

a Filmového klubu

lÛ, do kter˘ch se budou nasbí-

rané odpadky odkládat.

Ve‰keré informace o trasách

získají zájemci v regionálních

infocentrech (Bruntál, R˘ma-

fiov, Vrbno pod Pradûdem) nebo

na internetov˘ch stránkách

www.greenaudit.wz.cz a www.pra-

dedovazeme.cz. V uveden˘ch

infocentrech jsou k dispozici

zdarma i prázdné pytle na od-

padky s logem akce a letos novû

je moÏné vyzvednout si je

i v bruntálském Centru osvûty

pro Ïivotní prostfiedí u pana

Josefa MojÏí‰e. Na uveden˘ch

internetov˘ch adresách je také

seznam „sbûrn˘ch míst“, kde

pak mohou v‰ichni odkládat

pouÏité pytle s nasbíran˘mi od-

padky.

Stejnû jako v loÀském roce bu-

de cel˘ prÛbûh „Akce ãisté

Jeseníky“ sledován a vyãi‰tûné

trasy budou evidovány pomocí

interaktivní mapy na internetu.

KaÏd˘, kdo se pak zaregistruje

a oznaãí ãást, kterou vyãistil,

mÛÏe pfiipojit svÛj vlastní záÏi-

tek z úklidu nebo tfieba foto-

grafie z nûj pofiízené. 

Technickou pomoc zaji‰Èuje

obãanské sdruÏení Pradûdova

zemû. Jifií Ondrá‰ek
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Kam na v˘let

K místÛm, kam mífií „Padesátka“
âas neúprosnû bûÏí, zvlá‰tû

o prázdninách, a pomalu se blíÏí

termín R˘mafiovské padesátky,

která se letos uskuteãní 10. záfií.

Trasy 30. roãníku této akce jsou

letos vedeny do Nízkého

Jeseníku.

Zájemci o pû‰í turistiku budou

moci jít, jak b˘valo v prvních

roãnících Padesátky zvykem 25,

35 a 50 km po ãervenû a Ïlutû

znaãen˘ch turistick˘ch cestách

na Rab‰tejn, Re‰ovské vodopády

a Sovinec. Mnozí z nich jistû vû-

dí, kde je v popisovan˘ch oblas-

tech moÏné cestou hledat houby

ãi jiné lesní plody nebo si tfieba

odpoãinout na místech s pûkn˘mi

v˘hledy. Pro ty, ktefií neholdují

dlouh˘m túrám, jsou navrÏeny

krátké trasy 5 a 10 km po okruhu

Vychodilovy stezky nejbliÏ‰ím 

okolím R˘mafiova.

Cyklotrasy, které kaÏdoroãnû pfii-

tahují více zájemcÛ, jsou tento-

krát pfiipraveny tfii v délkách 25,

42 a 55 km. Ti, ktefií závodí v de-

setiboji r˘mafiovské Jiskry, uvíta-

jí popis tras, aby si je v pfiedstihu

mohli v klidu projet a provûfiit si

v‰echna odboãení, aby pak pfii

vlastní akci nebloudili. Projet se

v‰ak po nich mohou i ostatní cyk-

listé, protoÏe jsou ãásteãnû vede-

ny k houbafisk˘m i rekreaãním

místÛm poblíÏ Slezské Harty.

R˘mafiovská padesátka - sobota 10. 9. 2005 - cyklotrasy
Krátká trasa - 25 km (desetiboj kategorie Ïeny B a muÏi C)

Z R˘mafiova po cyklotrase ã. 511 do Stránského. Zde odboãíme do-

leva na Albrechtice u R˘mafiova (7,5 km). V Albrechticích vpravo do

Vajglova. Zde najíÏdíme na cyklotrasu ã. 6146, po které jedeme vle-

vo do Bfiidliãné (15 km), kde pokraãujeme vlevo po cyklotrase 

ã. 6142 do Velké ·táhle. Za Velkou ·táhlí opou‰tíme cyklotrasu 

ã. 6142 a pokraãujeme pfies Jamartice do R˘mafiova.

Stfiední trasa - 42 km (desetiboj kategorie

Ïeny A a muÏi B)

Z R˘mafiova po cyklotrase ã. 511 smûr

Stránské. Po 2,5 km odboãíme na

Albrechtice u R˘mafiova a do Vajglova, kde

pojedeme vpravo po cyklotrase ã. 6146 do

RyÏovi‰tû a Lomnice u R˘mafiova (15,5

km). Stále po trase ã. 6146 (!) pfiejedeme

hlavní silnici. Pfies pfiejezd (!) pokraãujeme

po hor‰ím asfaltu do kopce k rozcestníku

Pod Rychtáfiem. Dále na kfiiÏovatku cyklot-

ras, kde najedeme na trasu ã. 6148 (!) vlevo

(panely asi 800 m) do Nové Plánû (25 km).

V závûru sjezdu najedeme na trasu ã. 6142,

po které pojedeme smûr Val‰ov, Bfiidliãná,

Velká ·táhle (36 km). Za Velkou ·táhlí cyk-

lotrasu opustíme a pokraãujeme pfies

Jamartice do R˘mafiova.

Dlouhá trasa - 55 km (desetiboj kategorie muÏi A)

Z R˘mafiova po cyklotrase ã. 511 smûr Stránské. Po 2,5 km odboãíme

na Albrechtice u R˘mafiova a do Vajglova, kde pojedeme vpravo po

cyklotrase ã. 6146 do RyÏovi‰tû a Lomnice u R˘mafiova (15,5 km).

Stále po trase ã. 6146 (!) pfiejedeme hlavní silnici. Pfies pfiejezd (!) po-

kraãujeme po hor‰ím asfaltu do kopce k rozcestníku Pod Rychtáfiem.

Dále na kfiiÏovatku cyklotras a pokraãujeme stále po trase ã. 6146. Na

dal‰í kfiiÏovatce cyklotrasu opustíme a pojedeme do mírného kopce

vlevo okolo srubu do Roudna (29 km). Po loukách vyjedeme na sop-

ku Velk˘ Roudn˘ (kontrola) a vrátíme se zpût stejnou trasou.

Z Roudna po cyklotrase ã. 6142 pfies Volárnu do Nové Plánû. Dále je-

deme smûr Val‰ov, Bfiidliãná, Velká ‰táhle (47 km). Za Velkou ·táhlí

cyklotrasu ã. 6142 opustíme a pokraãujeme pfies Jamartice do

R˘mafiova.

Vybavení:
Horské nebo trekové kolo a pfiilba. Jede se po cyklotrasách a silnicích za plného silniãního provozu.

Struãnû z historie R˘mafiovské padesátky
Pfii této pfiíleÏitosti bychom se mohli

vrátit do doby, kdy dálkov˘ pochod

R˘mafiovská padesátka vznikal, proto-

Ïe mnoho lidí dnes o jeho zaãátcích té-

mûfi nic neví. Nahlédneme-li do kroni-

ky R˘mafiovské 50, jejímÏ dlouhole-

t˘m kronikáfiem byl pan Franti‰ek

Vychodil, mÛÏeme ãíst:

Strana ã. 1: Kronika dálkového pochodu
R˘mafiovská padesátka s následujícími

podpisy - MUDr. ZdeÀka Nûmeãka -

vedoucího padesátky, Ladislava ·ína -

pfiedsedy turistického oddílu Jiskry

R˘mafiov, a Franti‰ka Vychodila - kroni-

káfie, a datem zaloÏení r. 1976. Na stra-

nû druhé kronikáfi uvádí: Zaãínáme od
Adama ãili Kdy vznikla v R˘mafiovû
my‰lenka uspofiádat dálkov˘ pochod na
50 km?
To bylo tak: vycházky ve 100 jarních
kilometrech se u nás tû‰ívaly velké ob-
libû hned v prv˘ch letech po osvoboze-
ní. Chodívaly dûti, pfiidávali se dospû-
lí a v 60. letech nebylo nijakou v˘jim-
kou, kdyÏ se v nedûli vydalo na hor-
skou túru 50 aÏ 60 a nûkdy i pfies
100 nad‰en˘ch mlad˘ch turistÛ. Délka
pochodÛ se pohybovala od 15 - 30 km.
Vzpomínám si, Ïe hned po roce 1946 se
chodívalo na „vycházku“ na Pradûd
a zpût. Autobusy tehdy do Staré Vsi ani

do Karlovy Studánky nejezdívaly - a tak
se ‰lapávalo pû‰ky. Na Pradûdu ve vûÏi
b˘vala milá hospÛdka dfievem vykláda-
ná a vyzdobená erby mûst, které kdysi -

v roce 1912 - finanãnû pomáhaly roz-
hlednu stavût. Rozhledna 34 m vysoká
byla v provozu do r. 1957, v roce 1959
v havarijním stavu zbofiena.
Nûkdy jsme pfiespali pfiímo na vrcholu
v „Po‰tovní chatû“, kde nás v útulné
hostinské místnosti rádi pohostili: na po-
travinové lístky, ale i bez nich. Tedy tra-
dice dlouh˘ch pochodÛ je v R˘mafiovû
vlastnû zakofienûna od osvobození. KdyÏ
se dálkové pochody u nás v republice
staly jakousi módou, fieklo si pár nad‰e-
n˘ch turistÛ - co to zkusit i v R˘mafiovû?
Tu‰ím, Ïe to bylo nûkdy v roce 1966,
kdyÏ se kterousi záfiijovou sobotu vypra-
vilo asi 20 turistÛ na del‰í podzimní vy-
cházku - dnes dálkov˘ pochod. Trasa
vedla na Rab‰tejn, Skfiítek, Petrovy ka-
meny, Velkou kotlinu, jiÏní vrstevnicí na
Alfrédovu chatu a pfies Soukennou do
R˘mafiova. Bylo to poctiv˘ch 50 km.
Tato trasa se ‰lapávala zpravidla jed-
nou do roka, nûkdy se vynechala, nikde
se nepublikovala, ‰lo se bez kontrol
a prÛkazÛ - toliko z radosti z krásného
pohybu uprostfied je‰tû krásnûj‰í jese-
nické pfiírody.
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Teprve v roce 1973, kdy se turistika zaãala
pevnûji organizovat i v R˘mafiovû, zafiadila se
na‰e „50“ do celoroãního r˘mafiovského turis-
tického kalendáfie a pfiipravila se jako kontrol-
ní dálkov˘ pochod s kontrolami na Rab‰tejnû,
Skfiítku, Petrov˘ch kamenech, Alfrédovû chatû
a v R˘mafiovû. Trasa pfiitaÏlivá, ne pfiíli‰ ná-
roãná. ·la vût‰inou po turistick˘ch znaãkách
aÏ na úsek Velká kotlina - Alfrédova chata. Zde
dokonce procházela rezervací Malého kotle,
i kdyÏ turisté vyuÏívali vrstevnicovou stezku
a rozhodnû nezpÛsobili Ïádnou ‰kodu na po-
rostech. Ale, a zde je vlastnû háãek - proã no-
vá trasa R˘mafiovské 50?

Turistick˘ oddíl TJ Jiskra R˘mafiov mûl
vÏdycky dostateãn˘ poãet organizaãnû
schopn˘ch pracovníkÛ, ktefií by zvládli i da-
leko vût‰í poãet úãastníkÛ „50“, která by
byla zafiazena do celostátního kalendáfie
dálkov˘ch pochodÛ a pfiitom vyhovovala
poÏadavkÛm Chránûné krajinné oblasti
Jeseníky.
Stará trasa padesátky se tedy musela zmûnit.
R˘mafiov‰tí turisté si nemohli dovolit vést
„50“ neznaãkovan˘mi stezkami jesenické
rezervace. A byl zde je‰tû jeden praktick˘
dÛvod pro zmûnu trasy: Uniãov pofiádá vÏdy
na podzim vlastní padesátku a vede ji ze

Skfiítku na Petrovy kameny, zatímco krásná
scenérie Nízkého Jeseníku je v dálkov˘ch
pochodech opomíjena.
V˘bor turistického oddílu proto rozhodl, aby
se nová tradice R˘mafiovské padesátky na
novû zvolené trase zapoãala v roce 1976
a pfiípravn˘mi organizaãními pracemi povû-
fiila MUDr. ZdeÀka Nûmeãka. Zrodil se
I. roãník R˘mafiovské 50 Nízk˘m Jesení-
kem - 25. 9. 1976.

A dal‰í ãtení ze staré kroniky mÛÏe pokraão-

vat v pfií‰tím ãísle.

Hana Ka‰parová, KâT R˘mafiov

Osadní v˘bory informují

Osadní v˘bor v Ondfiejovû
si vás dovoluje pozvat na:

POUË
KE KAPLI

SVATÉ ANNY
31. ãervence 2005

v 11 hodin
spojenou s oslavou

105. v˘roãí zaloÏení kaple

Srdeãnû zve
Osadní v˘bor Ondfiejov

LETNÍ PODVEâER
spojen˘ se soutûÏí

„POJÍDÁNÍ KNEDLÍKÒ“

20. srpna 2004 od 15 hodin
na hfii‰ti v Ondfiejovû

K tanci a poslechu hraje skupina
!!! AKORD !!!

BOHATÁ TOMBOLA!!!
OBâERSTVENÍ ZAJI·TùNO!!!

Zájemci o úãast v soutûÏi o nejvût‰ího jedlíka se musí zaregistrovat 

nejpozdûji 15. srpna 2004 na tel. ã. 606 837 950. 

Startovné ãiní 50 Kã. Úhrada aÏ v den konání soutûÏe.

Osadní v˘bor Ondfiejov

Seniofii se bavili pfii bohatém programu
V pátek 24. ãervna se od 16 hodin

uskuteãnilo setkání seniorÛ Jano-

vic, Janu‰ova a Nového Pole. Po-

zváno bylo na 150 obãanÛ obce,

pro nûÏ byl na tento den pfiipra-

ven bohat˘ program s mal˘m po-

ho‰tûním. PfiestoÏe pfii‰lo pou-

h˘ch 35 seniorÛ, nálada byla ve-

selá a nikomu se ani v pozdních

hodinách nechtûlo domÛ. Pfiíto-

mné pozdravila upfiímnû také

Kvûta Sicová za mûstsk˘ úfiad.

Nejprve se pfiedstavili na‰i ne-

jmen‰í z místní matefiské ‰koly

pod vedením uãitelek Ivy Valové

a ZdeÀky Jarmarové. âmelí brouã-

ci tanãili jako v pohádkách pro ne-

jmen‰í. V‰ak také sklidili velk˘

potlesk a odnesli si sladkou odmû-

nu. Dûti ze ZU· R˘mafiov David

Chlup, Mireãka Rapouchová,

Petra Jaro‰ová za doprovodu uãi-

telky Lenky Janou‰kové a pod ve-

dením uãitelky Drahomíry Vevi-

orové zahrály starou‰kÛm na hu-

dební nástroje pfiekrásné melodie,

které „braly“ za srdíãko.

A to je‰tû nebyl program ani v pÛ-

li. V orientálním rytmu se pfied-

stavily taneãnice Terezka Pavé-

zová, Adriana Koritárová, Mí‰a

·tefelová, Andrea âerná, Regina

Jánská a Jarka âajanová. Choreo-

grafii jim vytvofiila uãitelka Dag-

mar Gajdo‰ová. Taneãní rytmus 

orientu probudil i toho nejotrlej‰í-

ho, v‰ak se jim od na‰ich dÛchod-

cÛ dostalo velkého uznání - po-

tlesku a chvály za ‰ikovnost. Pû-

vecké sdruÏení Variace z R˘ma-

fiova poté zazpívalo známé i mé-

nû známé písniãky a tím navodilo

dobrou náladu v‰em, ktefií byli

v sále. V‰ichni se uÏ tû‰íme na je-

jich vánoãní koncert u nás v zám-

ku Janovice.

Zpûv, tanec, to v‰e pro na‰e babiã-

ky a dûdou‰ky zajistila hudební

skupina aÏ z Lutína - otec a syn

Horákovi. Hráli a zpívali známé

písniãky z Moravy a âech.

Tancovalo se a zpívalo aÏ dlouho

do veãera.

âlenové Osadního v˘boru

Janovice dûkují touto cestou man-

ÏelÛm Gavenãákov˘m, v sále je-

jichÏ pohostinství se kulturní akce

mohla pofiádat. Také dûkují v‰em

úãinkujícím, uãitelkám, skupinû

Variace, otci a synu Horákov˘m

a ãlenkám osadního v˘boru, které

zajistily pro v‰echny obãerstvení.

Tak co, pfiijdete zase pfií‰tí rok? 

Dá‰a Vogelová

Janoviãtí vystavovali v prostorách osadního v˘boru
Od 30. kvûtna do 5. ãervna vystavovali

v prostorách janovického osadního v˘boru

malby a kresby místní umûlci Miroslav

Morávek a Václav Pavéza ml. Bylo na co

koukat. Krajinky jako z pohádky. Jarní, plné

kvûtin, ale i zasnûÏené, jak b˘vá v tûchto

podhorsk˘ch místech obvyklé.

Náv‰tûvníci si mohli prohlédnout detailnû

vykreslená zvífiata, a to jak domácí mazlíãky,

koãky a psy, tak i zvûfi srnãí. Koãky mají sa-

mostatn˘ kalendáfi, sestávající z rÛzn˘ch dru-

hÛ, zabarvení srsti, pfii hfie i chystající se ke

skoku na utíkající kofiist - my‰.

V̆ stavû dominovalo velké plátno, rozkresle-

né na pût ãástí. Hlavním motivem byl zámek

v celé své kráse. Po stranách byly pak domy

a aleje v zámeckém parku. Je to jedin˘ obraz,

kter˘ nebyl prodejn˘.

Va‰ík Pavéza je mlad˘ muÏ, kterému uãaro-

vala rychlá auta a jejich motory, proto se

v jeho expozici obrazÛ objevují auta rÛzn˘ch

znaãek, ale i letadla. Také jeho krajiny jsou

líbezné, ãlovûk by se do tûch míst rád podí-

val.

·lo o v˘stavu uãitele a Ïáka. Byla krásná, ne-

podbízivá, hodná shlédnutí. A navíc, obrazy

byly prodejné. Dá‰a Vogelová
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Sport

Ohlédnutí za 6. roãníkem Lord Cupu 2005
Na závûr fotbalové sezóny 2004 -

2005 uspofiádala TJ Jiskra ve

dnech 24. a 25. ãervna na fotbalo-

vém hfii‰ti 6. roãník fotbalového

turnaje pfiípravek Lord Cup 2005.

Samotné obsazení turnaje zaruão-

valo vysokou sportovní úroveÀ

zápasÛ. Do podhorského mûsteã-

ka pfiicestovala tato muÏstva: 

1. FC Brno, SFC Opava, FC Hlu-

ãín, FK Náchod-De‰tné, FK Bran-

d˘s nad Labem, ABC Braník,

slovenská FK Lokomotiva Tr-

nava. Posledním úãastníkem by-

la samozfiejmû domácí TJ Jiskra

R˘mafiov.

Turnaj zaãal v pátek 24. ãervna

2005 slavnostním nástupem

v‰ech muÏstev. Úvodem promlu-

vil k hráãÛm pfiedseda TJ Jiskry

R˘mafiov Franti‰ek Pohanka.

Popfiál v‰em hodnû ‰tûstí, fotba-

lov˘ch záÏitkÛ a co nejménû zra-

nûní.

Maratón osmadvaceti utkání od-

startoval v pátek hodinu po poled-

ni ãestn˘m v˘kopem r˘mafiovsk˘

odchovanec David Langer. A tak

propukl v R˘mafiovû mal˘ fotba-

lov˘ svátek.

JelikoÏ se turnaj hrál systémem

kaÏd˘ s kaÏd˘m, mohla si v‰ech-

na muÏstva spravedlivû pomû-

fiit své síly. Zápasy probíhaly na 

obou polovinách hfii‰tû, coÏ za-

ruãovalo rychl˘ spád a atraktiv-

nost pro diváky.

Od prvních minut jsme mohli sle-

dovat velk˘ zápal a fotbalové do-

vednosti tûchto mal˘ch fotbalo-

v˘ch talentÛ. Za hlasitého po-

vzbuzování nejen domácích fa-

nou‰kÛ jejich v˘kony stále rostly

a spoustu krásn˘ch akcí koruno-

valy vstfielené branky.

V koneãném zúãtování prvního

dne na tom bylo nejlépe muÏstvo

FK Náchod-De‰tné se tfiemi v˘-

hrami a ziskem 9 bodÛ. O pozná-

ní hÛfie si vedla domácí Jiskra,

která dvakrát remizovala a jednou

prohrála. Do druhého dne si tak

nesla pouhé 2 body. Druh˘ den se

v‰ak ukázalo, Ïe to byly velmi

cenné 2 body, které ukrojila po-

zdûj‰ím drÏitelÛm medailí.

O celkovém umístûní se rozhodo-

valo aÏ v posledních utkáních tur-

naje. Na domácí ãekal nejtûÏ‰í

soupefi, doposud vedoucí FK

Náchod-De‰tné. R˘mafiov‰tí tou-

Ïili vyhrát a získat tak vytouÏené

medaile. RovnûÏ hosté z Náchoda

museli zvítûzit, aby potvrdili ví-

tûzství v celém turnaji. Utkání by-

lo od prvních minut poznamená-

no nervozitou, ale také bojovn˘m

nasazením obou muÏstev. Utkání

skonãilo nerozhodnû 1:1 a to od-

sunulo muÏstvo z Náchoda na ko-

neãnou druhou pozici. Z celkové-

ho vítûzství se mohli radovat hrá-

ãi 1. FC Brno, ktefií tak obhájili ví-

tûzství z minulého roãníku.

Domácím benjamínkÛm nezbylo

nic jiného, neÏli ãekat na klop˘t-

nutí t˘mu SFC Opava. To se v‰ak

nestalo a na domácí t˘m zbyly

„bramborové medaile“. I pfiesto

sklidili hráãi boufilivé ovace a po-

tlesk od sv˘ch vûrn˘ch fanou‰kÛ.

Po dramatick˘ch a vyãerpávají-

cích bojích ãekala na hráãe odmû-

na v podobû ohÀostroje a koneã-

ného vyhlá‰ení v˘sledkÛ, ze které-

ho si v‰echna muÏstva odnesla

krásné poháry, jeÏ dodala firma

Mauritz. První tfii t˘my se kromû

poháru mohly pochlubit i pûkn˘-

mi medailemi. KaÏd˘ hráã obdrÏel

triãko s logem turnaje a upomín-

kové pfiedmûty mûsta R˘mafiov.

Na hráãe ãekala i spousta indivi-

duálních ocenûní. Podûkování pat-

fií i ãtvefiici rozhodãích, kterou tvo-

fiili Pavel Pfiecechtûl, Petr

Vyroubal, Pavel Labonek a Petr

Panchártek. Jejich objektivní roz-

hodování pfiispûlo ke zdárnému

prÛbûhu celého turnaje.

Slavnostního vyhlá‰ení a ukonãe-

ní fotbalového turnaje se zúãastni-

li zástupci mûsta R˘mafiov. Na zá-

vûr promluvil pfiedseda TJ Jiskry

R˘mafiov Franti‰ek Pohanka, kte-

r˘ podûkoval hráãÛm, trenérÛm

a pfiedev‰ím organizátorÛm

a sponzorÛm turnaje, bez jejichÏ

pomoci by se tento fotbalov˘ svá-

tek u nás nemohl uskuteãnit.

Touto cestou dûkují organizátofii

v‰em sponzorÛm, zejména mûstu

R˘mafiov, RD R˘mafiov, s. r. o.,

a Izolpa R˘mafiov, s. r. o. -zr-

Koneãné pofiadí

1. 1. FC Brno
2. FK Náchod-De‰tné
3. SFC Opava
4. TJ Jiskra R˘mafiov
5. ABC Braník
6. FC Hluãín
7. FK Lokomotiva Trnava (SVK)
8. FK Brand˘s nad Labem

Nejlep‰í hráãi

Nejlep‰í hráã: David Kr‰ka 1. FC Brno

Nejlep‰í brankáfi: ·tûpán Chlapek FC Hluãín

Nejlep‰í stfielec: Zdenûk Pago 9 branek - FK Náchod-De‰tné

Talent turnaje: Marek Pech Jiskra R˘mafiov
Nejrychlej‰í branka: Alan Gregúrek 54 sec. - FK Lokomotiva Trnava

NejuÏiteãnûj‰í hráãi: ·tûpán Sobocki ABC Braník

Václav Jureãka SFC Opava

Nejmlad‰í hráãi: Marek Pech Jiskra R˘mafiov
Vojta Kulík FK Brand˘s nad Labem

Luká‰ Buchvaldek FC Hluãín

Cena Fair Play: Ivo Kobolka Jiskra R˘mafiov
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Tradice turnaje Lord Cup R˘mafiov
JiÏ ‰est roãníkÛ má za sebou fot-

balov˘ turnaj Lord Cup R˘ma-

fiov, kter˘ je pofiádán zpravidla

pro nejstar‰í kategorii pfiípravek.

Tento turnaj se fiadí k nejvût‰ím

a nejv˘znamnûj‰ím akcím na úze-

mí Moravskoslezského kraje

v dané mládeÏnické kategorii.

O vysoké úrovni vypovídá zá-

jem pfiihlá‰en˘ch druÏstev a re-

ference z pfiedcházejících roãní-

kÛ.

Cílem je pokraãování v tradici,

podchycení sportovních aktivit

mládeÏe a nabídnutí jedné

z moÏností, jak vyuÏít voln˘ ãas.

Pofiádání turnaje mezinárodního

rozsahu umoÏÀuje sv˘m obsaze-

ním pfiiblíÏit sport na vysoké

kvalitativní úrovni.

První roãník turnaje se uskuteã-

nil v roce 2000. Název Lord Cup

nese po hlavním sponzorovi RD

R˘mafiov a jeho stavebním

systému Lord, kter˘ financoval

turnaj ve spolupráci s firmou

Flow Clima, v˘hradním zástup-

cem firmy Wolf. PfiestoÏe od 

4. roãníku do‰lo ke zmûnû finan-

cování, pÛvodní název byl pone-

chán. Konání dal‰ích roãníkÛ by

se nemohlo uskuteãnit ani bez

drobn˘ch sponzorsk˘ch pfiíspûv-

kÛ firem a finanãní podpory

mûsta.

I pfies uvedené sloÏité podmínky

financovaní mûly dosavadní roã-

níky vysokou sportovní a spole-

ãenskou úroveÀ. Nelze opome-

nout úãast ãeského reprezentanta

a v té dobû hráãe nûmeckého

HSV Hamburg Tomá‰e Ujfalu-

‰iho, odchovance r˘mafiovské ko-

pané, pfii vyhlá‰ení v˘sledkÛ 

2. roãníku, nebo úãast a garanta 

5. roãníku turnaje, taktéÏ r˘mafiov-

ského odchovance Davida Lan-

gera, v té dobû hráãe a kapitána

prvoligového Slovanu Liberec.

Ten svoji úãast zopakoval i na 

6. roãníku, tentokrát uÏ v barvách

fieckého Panionisu Atény.

Pfiehled úãastníkÛ 1. - 6. roãníku turnaje Lord Cup R˘mafiov
1. roãník - 2000: Jiskra R˘mafiov, KMK Pfierov,

Junior Teplice, Sparta Praha, FC Vítkovice,

Sigma Olomouc, NH Ostrava, FC Stavo Brno.

2. roãník - 2001: Jiskra R˘mafiov, NH Ostrava,

Petra Drnovice, Dukla Trenãín (SVK), ·K Belá

(SVK), FC Stavo Brno, Sigma Olomouc, FC

Vítkovice.

3. roãník - 2002: Jiskra R˘mafiov, M·K Îilina

(SVK), ·K Belá (SVK), FC Vítkovice, MFK

Pardubice, Sigma Olomouc, FK Zlín, Sparta

Brno.

4. roãník - 2003: Jiskra R˘mafiov, FC Baník

Ostrava, LeRK Prostûjov, SV Esting

(SRN), Junior Teplice, M·K Îilina (SVK),

·SK Bílovec, ABC Braník.

5. roãník - 2004: Jiskra R˘mafiov, FC

Vítkovice, Unex Uniãov, FK Lokomotiva

Trnava (SVK), Rapid Liberec, Dukla Praha, 

1. FC Brno, Spartak Pelhfiimov.

6. roãník - 2005: Jiskra R˘mafiov, 1. FC Brno,

SFC Opava, FC Hluãín, FK Náchod-De‰tné,

FK Brand˘s nad Labem, FK Lokomotiva

Trnava (SVK), ABC Braník.

JiKo, zdroj www.lordcup.com

ZÁVOD PRO KAÎDÉHO
ZÚâASTNùTE SE 6. ROâNÍKU MTB MAURITZ POHÁRU

V sobotu 20. srpna pokraãuje seriál závodÛ Fast Jesenického ‰neku
13. závodem, a to na horsk˘ch kolech v Janovicích u R˘mafiova.
Místem konání je hotel u zámku. Závod je vypsán od nejmlad‰ích
kategorií aÏ po veterány. Délka tratí je od 3 do 27 km dle jednotliv˘ch
kategorií. Prezentace je v místû startu do 13.30 dodin.
Pofiadatelé pfiipravili mnoho slosovateln˘ch hodnotn˘ch cen.

Pofiadatelé zvou kaÏdého, kdo si chce nejen zazávodit.
(BliÏ‰í informace na tel.: 777 696 888 nebo www.jesenickysnek.com)

Hlavní cena: horské kolo
v cenû 10 000 Kã.
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R˘mafiovsk˘ pohár dvojic amatérÛ 2005 - III. roãník
V prÛbûhu mûsíce kvûtna a ãerv-

na se uskuteãnil jiÏ III. roãník

Poháru dvojic amatérÛ na 120 ho-

dÛ sdruÏen˘ch. Odehrány byly

ãtyfii turnaje, pfiiãemÏ body ze tfií

nejlep‰ích umístûní urãily fina-

listy.

První finále - smí‰en˘ch dvojic -

se uskuteãnilo ve ãtvrtek 23. ãer-

vna. PrÛbûh finále, kterého se

zúãastnilo 10 dvojic, mûlo vyni-

kající atmosféru a byly dosaÏeny

skvûlé v˘kony.

Samotné finále vyhrála dvojice

Jana ·indláfiová a Bronislav Rek-

tofiík v˘born˘m v˘konem 978 po-

raÏen˘ch kuÏelek (B. Rektofiík -

v˘kon 522 kuÏelek). Na 2. místû

se umístila dvojice Markéta

Míãková a Vlastimil Baran a tfietí

skonãila Andrea Buãková s Miro-

slavem Rau‰erem.

Dvojice Buãková - Rau‰er zvítû-

zila v celkovém hodnocení (tur-

naj + finále) se ziskem 103 bodÛ,

2. místo obsadila dvojice

Barbora Klesnilová a Karel

Toman st. (100 bodÛ) a 3. místo

vybojovali Markéta Míãková

a Vlastimil Baran. Bramborovou

„cenu“ v podobû bramborov˘ch

lupínkÛ si v˘born˘m finálov˘m

v˘konem zaslouÏila dvojice

·indláfiová a Rektofiík.

Velké boje se oãekávaly také

v sobotu 25. ãervna jak ve finále

Ïensk˘ch, tak i muÏsk˘ch dvo-

jic, protoÏe nic nebylo pfiedem

rozhodnuto a v‰e záviselo na fi-

nálovém v˘konu.

Na r˘mafiovské kuÏelnû zahájily

boj Ïeny. Podle oãekávání celko-

vû zvítûzila dvojice Hanka Háj-

ková a Andrea Buãková celko-

v˘m ziskem 64 bodÛ. Na druhém

místû se umístila Barbora Klesni-

lová a Jana ·indláfiová (56 bo-

dÛ), tfietí místo uhájily Alena

Jurá‰ová a Dana DoleÏelová zis-

kem 46 bodÛ.

Ve 14 hodin zaãalo oãekávané fi-

nále muÏsk˘ch dvojic. ProtoÏe

bodovací systém „umoÏÀuje ne-

moÏné“, tzn. zamíchat pofiadím

po jednotliv˘ch turnajích, bojo-

valo se opravdu o kaÏdou kuÏel-

ku. V̆ bornou hrou se do ãela

prÛbûÏného pofiadí probojovala

dvojice Marek Zatloukal a Jaro-

slav Barto‰, závûreãné dvû dvo-

jice se v‰ak nenechaly zahanbit

a velmi dobr˘mi v˘kony nako-

nec uhájily své vedoucí pozice

pfied finálov˘m kláním.

Koneãné pofiadí dvojic muÏÛ: 

1. Pavel Míãek a Leo‰ Ka‰parec

- 123 bodÛ, 2. Oldfiich Vaníãek

a Marek Zoth - 115 bodÛ a 3. Ma-

rek Zatloukal a Jaroslav Barto‰ -

110 bodÛ.

Byly rozdány sady medailí, di-

plomy a drobné sponzorské dár-

ky a na závûr celé soutûÏe si úãa-

stníci sportovního klání zahráli

oblíbenou hru „domeãky“.

Turnaje i finále této stále populár-

nûj‰í soutûÏe mûly v˘bornou

sportovní atmosféru, diváci i sa-

motní aktéfii se dobfie bavili, a tak

se mÛÏeme v‰ichni spoleãnû tû‰it

na dal‰í, jiÏ IV. roãník v roce

2006. Ing. Vûra Tomanová

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii mají za sebou boj
na „Ostravské kuÏelce“ v rámci Grand Prix 2005

V sobotu 25. ãervna se uskuteãnil na kuÏelnû

TJ Baník v Ostravû-Porubû XI. roãník

Ostravské kuÏelky pro tûlesnû postiÏené hrá-

ãe, jehoÏ v˘sledky jsou zapoãítávány do se-

riálu Grand Prix 2005. Do Ostravy se sjely

více jak tfii desítky sportovcÛ, aby se utkaly

v pûti kategoriích.

Také R˘mafiov‰tí mûli v Ostravû své zastou-

pení. V kategorii MuÏi TP na „sto hodÛ pl-

n˘ch“ hájil barvy TJ Jiskra R˘mafiov Zdenûk

Doãkálek, Petr ·védík, Miroslav Grebenár

a Josef Lutz a v kategorii LP na „sto hodÛ

sdruÏen˘ch“ bojovali Karel Forcek a Ivan

Mrhal. Nejlépe se tradiãnû dafiilo ZdeÀku

Doãkálkovi, kter˘ ve druhé nejpoãetnûji za-

stoupené kategorii pfiesvûdãivû zvítûzil s po-

ãtem 506 shozen˘ch kolkÛ. Ve stejné katego-

rii se umístili Petr ·védík na pátém a Mirek

Grebenár na ‰estém místû, Josef Lutz skonãil

osm˘. V nejpoãetnûji zastoupené kategorii

LP si z na‰ich nejlépe vedl Karel Forcek

(380 shozen˘ch kolkÛ), kter˘ skonãil celko-

vû ãtvrt˘, a Ivan Mrhal se umístil na deváté

pfiíãce.

Po ãtyfiech odehran˘ch zápasech zapoãítáva-

n˘ch do seriálu Grand Prix 2005 tûlesnû posti-

Ïen˘ch kuÏelkáfiÛ je prÛbûÏné pofiadí následují-

cí: v kategorii TP vede jednoznaãnû Zdenûk

Doãkálek (TJ Jiskra R˘mafiov) pfied

Jaroslavem Horáãkem (Olympia Bruntál)

a Janem Orálkem (Meta Opava). Ve skupinû

jsou z na‰ich na 6. a 7. místû Miroslav

Grebenár a Petr ·védík. V kategorii LP je na 

4. místû Karel Forcek. Na‰e kuÏelkáfie ãekají

je‰tû dva závody z celkov˘ch ‰esti a první z nich

se odehraje 3. záfií na kuÏelnû v Bruntále. JiKo

Sobotní pohár dvojic muÏÛ v kuÏelkách - finále; první tfii dvojice z ko-
neãného pofiadí: zleva 3. místo Zatloukal - Barto‰, 2. místo Zoth -

Vaníãek a 1. místo Ka‰parec - Míãek

âtvrteãní pohár smí‰en˘ch dvojic - finále; první tfii dvojice z koneã-
ného pofiadí: nahofie zleva Rau‰er, Toman st., Buãková, dole zleva
·indláfiová, Míãková, Klesnilová a Rektofiík
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R˘mafiovsk˘ Pode‰va vybojoval nominaci na mistrovství svûta
Jeden z na‰ich nejlep‰ích triatlono-

v˘ch borcÛ v kategorii 55 - 59 let

Pavel Pode‰va se zúãastnil v sobotu

18. ãervna triatlonového závodu

Brave Xterra Czech 2005, kter˘ se

konal v Hluboké nad Vltavou a je

souãástí svûtového fietûzce, evrop-

ského poháru a od roku 2004 také

mistrovstvím Evropy. Nejlep‰í

sportovci jsou pak nominováni na

mistrovství svûta.

Pavel si v Hluboké nad Vltavou ve-

dl znamenitû. Celou traÈ (plavání

1200 m, horské kolo v terénu 35 km

a bûh 11 km) zvládl v ãase 2:55:02,

nezklamal a ve své kategorii vybo-

joval zlatou trofej. Zajistil si tak

spoleãnû s tfiiatfiiceti nejlep‰ími tri-

atlonisty âeské republiky nominaci

na jubilejní 10. mistrovství svûta,

které se uskuteãní 23. fiíjna na ha-

vajském ostrovû Maui. JiKo

Co je vlastnû Xterra?
Vznikla v roce 1996 v surfafiském ráji na

Havajsk˘ch ostrovech jako kombinace triatlo-

nu a horského kola. VyuÏila popularitu a oblibu

triatlonu jako nejmasovûj‰ího multisportu na

svûtû a horského kola jako fenoménu s moÏ-

n˘m celoroãním uÏíváním.

Plave se na otevfiené vodû v mofii, fiece nebo

jezefie. Cyklistická traÈ svoji nároãností vyÏa-

duje fyzickou zdatnost s technickou doved-

ností závodníkÛ. Ti ‰plhají po úpatí sopek, ka-

menit˘ch nebo písãit˘ch kopcÛ, ze kter˘ch se

pak fiítí do prudk˘ch sjezdÛ. BûÏecká ãást ve-

de v kopcovitém pfiírodním terénu s extrémní-

mi v˘bûhy a sebûhy.

Z dÛvodu nejsnadnûj‰í prezentace nového

sportu se pro charakterizaci Xterra pouÏíval

pojem off road triatlon (1,5 km, 30 km MTB,

10 km), v nûmÏ je silniãní kolo nahrazeno hor-

sk˘m kolem. Vzhledem k tomu, Ïe dosavadní

v˘voj poskytl moÏnost pro realizaci nejen triat-

lonistÛm, ale sportovcÛm a pfiíznivcÛm mnoha

sportovních odvûtví, nehovofiíme jiÏ o Xterra

off road triatlonu, ale o pojmu Xterra jako off

road multisportu. Nové technické logo je ãasto

provázeno heslem „live more“ a vyjadfiuje

Xterra Ïivotní styl pro ‰irokou populaci.

Xterra jako nové multisportovní odvûtví za-

znamenává za pomûrnû krátkou dobu své exi-

stence neuvûfiiteln˘ pfiírÛstek aktivních závod-

níkÛ a rÛst popularity u dal‰ích pfiíznivcÛ na

celém svûtû. Zakladatelé tohoto sportu hovofií

jen v Americe o pfiíleÏitosti pro nûkolik milio-

nÛ off road atletÛ. V souãasné dobû se koná nû-

kolik desítek závodÛ, z nichÏ nejvût‰í a nej-

prestiÏnûj‰í svûtové závody tvofií kvalifikaãní

fietûzec pro Xterra mistrovství svûta na Havaji

pod názvem Xterra Global Tour (USA,

Kanada, Nov˘ Zéland, Japonsko, Holandsko,

Nûmecko, âeská republika ...). V‰echny ev-

ropské národní ‰ampionáty jsou souãástí bo-

dovaného poháru Xterra European Tour. 

JiKo, zdroj www.xterra.cz

Kalanetika si získala i ¤ecko
Îeny, které nav‰tûvují pravidelnû

cviãení kalanetiky pfii TJ Jiskra

R˘mafiov, si uÏ nedovedou pfied-

stavit zakonãení cviãebního obdo-

bí bez provûfiení sv˘ch sil na za-

hraniãní dovolené. Letos jsme se

31. kvûtna vydaly na 12 dnÛ do

¤ecka.

Cesta byla daleká, proto jsme si ji

krátily rozcviãkami a fieck˘mi ta-

neãky. Na Chalkidiki, na v˘bûÏku

Kassandra, nás ubytovali v apart-

mánech Akropolis, posazen˘ch na

pahorku nad mofiem. K dispozici

byl venkovní bazén s vífiivkou,

mal˘ bazén pro dûti, lehátka, slu-

neãníky a témûfi nepfietrÏitû otevfie-

n˘ bar. Kolem se zelenaly staré 

olivové hájky a pfiekrásnû kvetly 

oleandry. K mofii se scházelo vy-

prahlou cestou. Egejské mofie nás

uchvátilo svou prÛzraãností a mra-

morovou kresbou. PláÏ plná barev-

n˘ch kamínkÛ pfiecházela v mofii

do písãitého dna.

Skalnat˘ útes nás dûlil od nedale-

kého letoviska Possidi. Na toto

místo jsme se vydaly hned druh˘

den po pfiíjezdu, protoÏe která

R˘mafiovaãka by nechtûla vidût

na‰e montované domky tak daleko

od domova. Cesta tam byla velmi

dramatická, protoÏe onen skalnat˘

pahorek, kter˘ nás dûlil od cíle, byl

velmi zrádn˘. Prvních deset metrÛ

prudkého stoupání nebyla hlína,

jak se zdálo na první pohled, ale

vrstva mazlavého bláta, do kterého

jsme se bofiily aÏ po kolena.

Následoval vysok˘ travnat˘ po-

rost, kter˘ ukr˘val hluboké pukli-

ny v zemi. Ale pohled na domky

z R˘mafiova hrdû se tyãící vysoko

nad mofiem stál za to.

Nejãastûji jsme nav‰tûvovaly pfii-

lehlé mûsteãko Skala Fourka.

KaÏd˘ si tu velmi brzy oblíbil nû-

jakou tavernu ãi hospÛdku.

Pavel pfii pfiekonávání brodu
Ilustraãní fota ze závodu MTB MAURITZ poháru z roku 2003. 
Na prvním místû v kategorii 55 - 59 let se umístil Pavel Pode‰va.

Foto: autorka ãlánku
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Ochutnaly jsme hlavnû gyros

a fiecké pivo Mythos, které se po-

dávalo v namraÏen˘ch sklenicích,

aby se pod pûnou vytvofiila jemná

ledová pivní tfií‰È a pivo bylo dlou-

ho chladné.

Nûkterá dûvãata se vypravila míst-

ní autobusovou dopravou na v˘let

do Fourky a Kassandry. Cestovní

kanceláfi umoÏnila v˘let na klá‰te-

ry Meteora, do Solunû, do

Waterlandu, v˘let lodí a náv‰tûvu

trhu v Moudanii.

Cel˘ nabídnut˘ program se sklou-

bil s cviãením, a tak se urãitû nikdo

nenudil. Na základû dobrovolnosti

v‰ichni cviãili dvakrát dennû. Aby

ranní cviãení zaãínalo veseleji,

místo budíãku znûla veselá fiecká

hudba a pfiíchozí se postupnû pfii-

dávaly k fieck˘m taneãkÛm.

Urãitû si budeme dlouho pamato-

vat tóny písniãky Maria me ta

Kitrina ãi Varka sto gialo. Pfiipojit

se k nám mohly i Ïeny z druhé sku-

piny, které s námi pfiijely a vyuÏily

toho.

ProtoÏe se teplota na slunci ‰plhala

odpoledne aÏ na 47°C, cviãily

jsme v mofii. Jednou se k nám pfii-

dala i skupina fieck˘ch studentÛ.

Pro obû strany to bylo velmi zá-

bavné. Zvlá‰tû poté, co mladí

¤ekové zjistili, Ïe máme mezi se-

bou pfiekladatelku, díky které jsme

rozumûly jejich komentáfiÛm.

VÏdy jsme se tû‰ily na veãer, pro-

toÏe majitel apartmánÛ byl kdysi

taneãníkem v tamním národopis-

ném souboru a velmi ochotnû se

nám vûnoval. Kdo nechtûl tanco-

vat, mohl si zaplavat v bazénu ne-

bo se obãerstvit u baru a je‰tû u to-

ho hrát karty.

Ráda bych závûrem podûkovala

v‰em, ktefií s námi strávili dovole-

nou za to, Ïe uÏ i v ¤ecku vûdí, kdo

to jsou „ti“ z oddílu Kalanetika TJ

Jiskra R˘mafiov, a Ïe na‰e cviãení

zapÛsobilo jako celek.

Které mofie nás bude vítat pfií‰tí

rok, to je‰tû nevíme, ale je jisté, Ïe

se opût sejdeme v záfií a Ïe se na

vás v‰echny moc tû‰ím.

Irena Ondra‰íková, cviãitelka
kalanetiky TJ Jiskra R˘mafiov

POZVÁNKA
na VIII. cenu Indiana Jonese v ovládání biãe

V r˘mafiovském skautském stfiedisku
Na Stráni se uskuteãní III. mistrovství
Evropy v ovládání biãe, v trikovém la-
sování, v Ïonglování s revolvery, v ho-
du noÏem a tomahawkem.
Cena Indiana Jonese se koná pra-

videlnû jiÏ osm˘m rokem, od dru-

hého roãníku v pûkném areálu ju-

nácké chaty Na Stráni. Termín ko-

nání je opût ustanoven na druh˘

srpnov˘ víkend, tj. 12. - 13. srpna
2005.

V loÀském roce se soubûÏnû 

uskuteãnily také soutûÏe II. mist-

rovství Evropy ve westernov˘ch

dovednostech. I letos se bude

v R˘mafiovû soutûÏit o evropské

vavfiíny.

Kromû soutûÏí je zaji‰tûna fiada

doprovodn˘ch programÛ a atrakcí

pro dûti i dospûlé. Za v‰echny

mÛÏeme zmínit vystoupení ãlenÛ

Centra bojov˘ch umûní a relaxace

z Orlové, moÏnost vyzkou‰et si

jízdu na elektrickém b˘kovi, stfiel-

bu z luku na medvûda a dal‰í atra-

kce. Pofiadatelé nezapomnûli na

tradiãní country bál s tombolou,

závûr bude patfiit ohÀové show

a ohÀostroji. Pochopitelnû je po-

staráno o bohaté obãerstvení.

Pozváni jsou i zástupci partner-

sk˘ch mûst - primátor slovenské-

ho mûsta Krompach Jakub

Záhradník a starosta mûsta

Ozimku Jan Labus.

Jedná se o jednu z nejatraktivnûj-

‰ích a divácky nejnav‰tûvovanûj-

‰ích akcí v R˘mafiovû. Pfiíznivci

westernov˘ch sportÛ si urãitû pfii-

jdou na své. VÏdyÈ vidût evropské

‰piãky tûchto disciplín není v‰ed-

ní záleÏitost. Úãast pfiislíbily

i ‰piãky westernov˘ch dovedností

ze zámofií.

Diváci budou moci spatfiit rychlo-

stfielbu na ‰palíky ãi trefování

‰pejlí biãem nebo velmi nároãnou

disciplínu s názvem Zorro - zhá-

‰ení svící na trojramenném svícnu

biãem. Diváci uvidí ekvilibristiku

s lasem, biãem, ale také s kolty

nebo tomahawky ãi sekyrami.

Program bude nabit˘ a bude opra-

vdu na co koukat. Neváhejte

a pfiijìte. JiKo

V sobotu 23. 7. 2005 v zahradû Hedvy (Sokolovská ul.)

135 let zaloÏení hasiãÛ v R˘mafiovû
a 60 let ãesk˘ch hasiãÛ

9.00    SoutûÏ mlad˘ch hasiãÛ
13.00  MEMORIÁL JANA SUKA
15.30  O POHÁR SOUTùÎNÍHO DRUÎSTVA
16.30  Dûdkiáda - soutûÏ veteránÛ
17.30  Pfiebor jednotlivcÛ

Taneãní veãer
od 18.00 - 01.00

hraje skupina: GALAXY Olomouc

Vstupné celodenní: dospûlí 40 Kã, dûti zdarma
Obãerstvení zaji‰tûno

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

Pozvánka
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XI. roãník
TRIATLONU R˘mafiov

Mistrovství Moravskoslezského kraje
a finále Moravskoslezského poháru

II. roãník pfieboru Policie âR Bruntál

Pofiadatel: Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov

Datum konání: sobota 6. srpna 2005

Místo startu: R˘mafiov, Edrovick˘ rybník

Prezence: 9.00 - 10.00 v místû startu

Start: 10.30 - kategorie G, H, I

11.30 - kategorie D, F

11.45 - A, B, C, E a ‰tafety

Tratû - kategorie: A, B, C, E, ‰tafety: 1000 m plavání, 36 km kolo, 8 km bûh

D, F: 500 m plavání, 18 km kolo, 4 km bûh

G: 250 m plavání, 10 km kolo, 3 km bûh

H: 250 m plavání, 5 km kolo, 1,5 km bûh

I:  100 m plavání, 2,5 km kolo, 1,5 km bûh

Kategorie: I - benjamínci do 11 let

H - mlad‰í Ïáci a Ïaãky 12 - 13 let

G - star‰í Ïáci a Ïaãky 14 - 15 let

F - dorost 16 - 17 let

E - juniofii 18 - 19 let

D - Ïeny 19 let a více

A - muÏi 20 - 39 let

B - muÏi 40 - 44 let

B1 - muÏi 45 - 49 let

B2 - muÏi nad 50 let

C - muÏi ‰tafety 18 let a star‰í

Startovné: Ïactvo a dorost 50 Kã

‰tafety 300 Kã

ostatní 150 Kã

Pfiihlá‰ky: pfii prezenci, písemnû nebo faxem do 3. srpna 2005 na adresu:

Durman Vlastislav, Bartákova 25, 795 01 R˘mafiov

fax: 554 211 873 - po 18. hodinû

Obãerstvení: - po dobûhu obdrÏí kaÏd˘ úãastník obãerstvení

- na trase bûhu bude zfiízena obãerstvovací stanice

KaÏd˘ závodník obdrÏí úãastnické triko, vítûzové kategorií pohár, medaili, diplom a vûcné ceny.
Pro v‰echny závodníky bohatá tombola!

Upozornûní!
• pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla TRIATLONU âSTT

• drafting je povolen ve v‰ech kategoriích

• nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce

• kaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí

Propozice poskytli pofiadatelé závodu
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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

MUDr. Lada Peterková

GYNAP s. r. o.
soukromá gynekologická ordinace

Poliklinika Uniãov, Nemocniãní 270/5
tel.: 585 053 254; +420 606 316 530

Ordinaãní hodiny:

Pondûlí 8.00 - 15.00
Úter˘ 13.00 - 18.00
Stfieda 7.00 - 13.00
âtvrtek 12.00 - 17.00
Pátek 7.00 - 12.00 (lich˘ t˘den)

Polední pfiestávka od 12.00 - 12.30 hodin

Pacientky pfiedem objednané a akutní stavy
jsou o‰etfieny pfiednostnû

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

DDáámmyy,, ppáánnii,, hhoollkkyy,, kklluuccii  ......

PPfifiiijjììttee ssee oobbllééccii
ddoo nnoovvûû

ootteevvfifieennéé pprrooddeejjnnyy
mmóóddnnííhhoo tteexxttiilluu

nnaa HHuussoovvûû uulliiccii ãã.. 1122
((bb˘̆vvaalláá pprrooddeejjnnaa

zzaahhrraaddnniicckk˘̆cchh ppoottfifieebb))

Od 1. srpna 2005 vás 
k pohodlnému nákupu zve

Butik Maja, tel.: 608 582 113

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 19. 8. 2005

Uzávûrka vydání

je ve ãtvrtek

11. 8. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

14/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Soukromá fiádková inzerce

Koupû
Koupím technickou literaturu a dobové materiály ke v‰em vozÛm znaãky
·koda do roku v˘roby 1975. Kontakt: 607 521 287.
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Husova 3, R˘mafiovHusova 3, R˘mafiov, tel.: 776 884 331, tel.: 776 884 331

Sleva a v˘prodej

jarního a letního

zboÏí

od 1. srpna 2005 !!!

Znalecká činnost
Vyhotovení znaleckých posudků

pro soudy, úřední instituce, občany

Autorizovaná osoba ČKAIT

Provádění technického dozoru

Bohumil Veselka - autorizovaný stavitel
Komora soudních znalců - oborová rada stavebnictví

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
certifikován společností EUREX Zert podle EN 45013

Opavská 36    795 01 R ý m a ř o v

telefon: 724 304 433

e-mail: bohumil.veselka@tiscali.cz

EUREX Zert

EUREX Zert
Spoleãnost pro certifikaci
pracovníkÛ dle EN 45013

Gesellschaft zur Zertifizierung

von Personal gem. EN 45013

AUTO DùDOCH
Hornomûstská 23, R˘mafiov, tel.: 554 230 254, 777 16 15 15, 777 65 99 95; e-mail: autodedoch@seznam.cz; www.autodedoch.cz

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

NEVÁHEJTE A NAV·TIVTE NÁS!

AUTOBAZAR
❏ V˘kup za hotové ❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet ❏ Prodej na splátky

AUTOSERVIS
❏ ve‰keré servisní sluÏby

❏ karosáfiské práce (rovnací stolice Autoline)

❏ pneu servis

·koda Felicia
Combi 1.3 Mpi,
r. v. 1997, 
162 tis. km,
centrál, 
otáãkomûr, 
mlhovky.
Cena: 
85 000 Kã.

· – Felicie 1.3
Xline, 
r. v. 1998, âR,
serv. kniha, 
85 tis km, 
alarm, centrál,
rádio + CD, 
taÏné, palub.
poãítaã. Cena:
105 000 Kã.

Audi A6 Quattro
2.6, 4x4, 
r. v. 1996, âR,
2x airbag, 
palub. poã., dig.
klima, el. okna
a zrc., ABS, 
rádio, taÏné,
centrál. Cena: 
129 000 Kã.

Nisan Almera
2.0 D SLX, 
r. v. 1997, 
110 tis. km, 
1. maj., 2x air-
bag, posil. fiíz.,
el. okna 
a zrcátka.
Cena: 
119 000 Kã.

Ford Mondeo
1.6, 16V, 
r. v. 1997, 
118 tis. km,
serv. kniha, 
klima, 2x air-
bag, el. okna 
a zrcátka, 
rádio. Cena:
138 000 Kã.

Fiat Palio
Weekend 1.2, 
r. v. 2000, 
2x airbag, rá-
dio, el. okna,
centrál, posil.
fiíz., mlhovky.
Cena: 
129 900 Kã.

Citroen Xsara
Break 1.9 TD,
124 tis. km,
1999, 1. maj.,
4x airbag, 
klima, rádio 
+ CD, el. okna,
centrál. 
Cena: 
159 900 Kã.

Renault Mégane
Scénic, 1.9 DTI,
r. v. 1999, 
121 tis. km, 
klima, 2x air-
bag, centrál,
ABS, el. okna 
a zrcátka. 
Cena: 
199 000 Kã

Mercedes Benz
Sprinter 2.9 TDI,
5 míst, r. v. 1997, 
98 tis. km, ABS,
ABD, rádio +
CD, centrál, 
taÏné 2,5 t, nez.
topení. 
Cena: 
279 000 Kã.

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

Fiat Seicento
SX, 900 ccm, 
r. v. 1998, 
67 tis. Km, 
2x airbag, 
centrál, el. 
stfiecha a okna,
rádio +  CD,
Cena: 
95 000 Kã.

Alfa Romeo 156,
1.8 Twin Spark, 
r. v. 1998, 
1. maj., 110 tis.
Km, klima,
ABS, 2x airbag,
centrál, rádio,
el. okna. 
Cena: 
169 000 Kã.



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.

Seat Inca 1.9 D, 2míst., 3dvéfi.,
r. v. 1996, 162 600 km, rádio,
imobilizér, posilovaã fiízení.
Cena: 89 000 Kã.

Volkswagen Golf III 1.9 TD 
55 kW, r. v. 1992, rádio, cent-
rál, el. okna, posil. fiízení.
Cena: 89 000 Kã.

Mazda 323 F 2.0 V6 GT, klima, 
r. v. 1995, 165 700 km, 2x airbag,
ABS, el. okna, posil. fiíz., centrál,
el. zrcátka. Cena: 119 000 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.
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NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ
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NOVÁ

NABÍDKA

Peugeot 406 2.1 D, r. v. 1996, 152 tis.
km, 2x airbag, ABS, senzor stûraãÛ,
aut. klima, rádio, el. zrcátka a okna,
centrál. Cena: 164 900 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: 219 000 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: 279 000 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLX, 55 kW, CZ,
1. maj., r. v. 2000, 93 tis. km, airbag,
CD, centrál, imob., posil. fiíz., palub.
poãítaã. Cena: 176 000 Kã.

Fiat Punto 55 S 1.1, r. v.
1998, 80 700 km, rádio, imo-
bilizér. 
Cena: 79 000 Kã.

Renault Kangoo 1.4, r. v. 1999,
136 900 km, airbag, rádio, imob.,
posil. fiíz., taÏné, el. okna, centrál.
Cena: 148 000 Kã bez DPH.

·koda Octavia 1.6i 75 kW, 
1. maj, CZ, r. v. 2003, 95 tis. km,
2x airbag, ABS, rádio, imob., po-
sil. fiízení. Cena: 279 000 Kã.

· - Fabia Combi 1.9 SDi 47 kW,
r. v. 2001, 122 tis. km, imobilizér,
posil. fiíz., taÏné, airbag, rádio.
Cena: 169 000 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.

·koda Felicia Combi 1.6GLX, kli-
ma, zemní plyn + benzín, r. v. 1997,
109 600 km, centrál, imob., posil.
fiízení a dal‰í. Cena: 109 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 1.8 16V GLX,
klima, r. v. 1994, 123 700 km, 2x 
airbag, el. zrcátka a okna, centrál,
CD + rádio a dal‰í. Cena: 69 900 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: 358 000 Kã.

Ford Escort 1.6 16V, klima, 
r. v. 1995, 148 700 km, air-
bag, imob., el. pfi. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 68 000 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: 545 000 Kã.

!!! A TO V·E JAKO BONUS !!!

ODPOČET DPH


