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Aktuálnû z mûsta

Radní a zastupitelé jednali na posledních zasedáních
volebního období 2002 - 2006

V pondûlí 9. fiíjna se uskuteãnilo

poslední zasedání Rady mûsta
R˘mafiova ve volebním období

2002 - 2006. Radní na nûm pfii-

jali celkem tfiiasedmdesát usne-

sení, z nichÏ dvaadvacet mûlo

charakter doporuãení pro jedná-

ní zastupitelstva mûsta. Vût‰inu

usnesení tvofiily záleÏitosti ma-

jetkové a bytové.

Rada mûsta vzala na vûdomí

Zprávu o technickém stavu ha-
siãské zbrojnice, protipoÏární
prevenci a o ãinnosti Jednotky
sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
mûsta R˘mafiova za období od
1. 10. 2005 do 30. 9. 2006. Ve

zprávû se mimo jiné hovofií

o tom, Ïe k 30. záfií vyjíÏdûla r˘-

mafiovská jednotka Hasiãského

záchranného sboru Moravsko-

slezského kraje (HZS MSK) ke

176 událostem, coÏ je o dvaa-

dvacet více neÏ ve stejném obdo-

bí roku 2005. Nejãastûji se jed-

nalo o technické havárie a do-

pravní nehody.

Spoleãnû s hasiãi HZS MSK vy-

uÏívá poÏární zbrojnici na

Revoluãní ulici také Jednotka

sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûs-

ta R˘mafiova, která má v souãas-

né dobû sedmnáct ãlenÛ, z toho

‰est hasiãÛ je z janovického dob-

rovolného sboru. Jednotka dob-

rovolníkÛ byla pfiivolána ke ãtr-

nácti zásahÛm. DruÏstvo dobro-

voln˘ch hasiãÛ se zúãastnilo de-

víti ‰kolení a zaji‰Èovalo nûkolik

akcí pro vefiejnost. Zpráva dále

uvádí, Ïe technická vybavenost

jednotky se neustále zlep‰uje,

a to díky dotacím z kraje i z mûs-

ta, a dá se fiíci, Ïe jednotka je vy-

bavením srovnatelná s profesio-

nálními jednotkami kraje. Mûsto

R˘mafiov uzavfielo s kaÏd˘m ãle-

nem Jednotky sboru dobrovol-

n˘ch hasiãÛ R˘mafiov smlouvu

o akceschopnosti k zásahÛm.

Jedná se zároveÀ o jeden z moti-

vaãních faktorÛ, hasiãi smlouvu

vnímají jako ocenûní své práce.

Radní dále vzali na vûdomí

Zprávu o stavu vymáhání po-
kut, poplatkÛ a ostatních po-

hledávek ke dni 30. 9. 2006.

Zpráva uvádí, Ïe v oblasti eviden-

ce a vymáhání pokut, v˘Ïivného

a sociálních dávek je postupová-

no podle smûrnice ã. 02/2005.

Ve‰keré pohledávky na penûÏitá

plnûní jsou od 1. ledna 2006 vymá-

hány dle zákona ã. 337/1992 Sb.,

o správû daní a poplatkÛ, ve znû-

ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Zmûna

nastala se zmûnou správního fiá-

du. Pfii nezaplacení pohledávky

v termínu splatnosti, kterou urãu-

je rozhodnutí (splatnost 15, 30,

60 a 90 dnÛ), jsou dluÏníkÛm za-

sílány v˘zvy k zaplacení pohle-

dávky v náhradní lhÛtû, vût‰inou

do 15 dnÛ ode dne doruãení.

Pokud dluÏník nezaplatí ani v té-

to lhÛtû, pfiípadnû neprojeví zá-

jem o splácení, jsou neprodlenû

provádûny kroky ke zji‰tûní

moÏn˘ch exekuãních zpÛsobÛ

vymoÏení vzniklé pohledávky -

zamûstnání dluÏníka, bankovní

úãty, pobírání dÛchodÛ. Poslední

moÏností je pak provádûní exe-

kuce pfies okresní soudy a v˘kon

exekuce soudním exekutorem.

Zpráva dále fiíká, Ïe od ledna

2006 bylo v oblasti vymáhání

pokut, v˘Ïivného vyplaceného

mûstem i okresním úfiadem, so-

ciálních dávek a nedoplatkÛ za

odpady vydáno finanãním odbo-

rem ãtyfiia‰edesát exekuãních

pfiíkazÛ, a to na mzdu, dÛchody

a úãty vedené u bank dluÏníkÛm,

ktefií po v˘zvû v náhradní lhÛtû

nezaplatili pokutu a nebyla moÏ-

ná dohoda o zaplacení. Exekuãní

náklady pro poplatníka v tomto

pfiípadû ãiní 2 % z dluÏné ãástky,

nejménû v‰ak 200 Kã. Vût‰ina

tûchto exekucí byla uspokojena

jednorázovou sráÏkou nebo mû-

síãními splátkami podle v˘‰e po-

hledávky a v˘‰e zabavitelného

pfiíjmu dle ustanovení obãanské-

ho soudního fiádu.

V pfiípadû, Ïe dluÏník projeví zá-

jem z dÛvodÛ ‰patné finanãní si-

tuace pohledávku splácet, jsou

povolovány pravidelné mûsíãní

splátky. Od obãanÛ je vybírán

správní poplatek ve v˘‰i 400 Kã

za povolení dle zákona o správ-

ních poplatcích. Rozhodnutí

o povolení splátek u pokut bylo

vydáno v osmi pfiípadech - jed-

nalo se o dohody u vût‰ích pokut

na del‰í období splácení. V pfií-

padû nedodrÏení splátek jsou ne-

prodlenû podnikány kroky k vy-

máhání exekucí.

Mûsto jiÏ nemÛÏe do v˘konu 

exekuce zasahovat, nemÛÏe exe-

kuci zastavit v pfiípadû, Ïe dluÏ-

ník svou pohledávku vÛãi mûstu

zaplatí, protoÏe dluÏník musí 

uhradit je‰tû náklady soudnímu

exekutorovi. Pfii pouÏití této for-

my vymáhání se náklady na exe-

kuci pro samotného dluÏníka

nûkolikanásobnû zvy‰ují.

U obãanÛ s trval˘m pobytem

v R˘mafiovû ãinil nedoplatek za

odpady k 31. 12. 2005 celkem

970 972 Kã. Z tohoto dluhu bylo

do 14. února 2006 uhrazeno cca

52 tis. Kã. Asi jedna tfietina ne-

doplatkÛ tvofií neuhrazen˘ po-

platek za 2. pololetí 2005 (pfií-

padnû poplatek za cel˘ rok

2005), kter˘ je vût‰inou hrazen

alespoÀ zãásti spoleãnû s poplat-

ky za rok 2006. Nejpodstatnûj‰í

ãást dluhu je tvofiena pfiedpisy

vÛãi cca 250 obãanÛm, ktefií se

zpoãátku zaregistrovali a jsou

hlá‰eni k trvalému pobytu

v R˘mafiovû, ale fyzicky se tu

nezdrÏují a adresa jejich pobytu

není známa. KaÏd˘m rokem,

kdy je automaticky vytváfien

roãní pfiedpis, se tak dluh tûchto

poplatníkÛ znásobuje.

V oblasti evidence a vymáhání

místního poplatku za odpady by-

lo do konce mûsíce záfií vybráno

témûfi 69 % poplatku z pfiedpisu

roku 2006 a nedoplatkÛ z pfiede-

‰l˘ch let. Od ledna 2006 bylo za-

registrováno celkem 135 nov˘ch

poplatníkÛ, 125 poplatníkÛ bylo

za toto období odhlá‰eno z re-

gistrace. PoplatníkÛm, ktefií svou

povinnost neplní, jsou vymûfio-

vány poplatky za odpady plateb-

ními v˘mûry; od zaãátku roku

bylo vydáno celkem 129 v˘mû-

rÛ. Jednalo se vût‰inou o vymû-

fiení poplatku za del‰í dluÏné ob-

dobí od roku 2003. Na základû

platebních v˘mûrÛ byly poplat-

ky vût‰inou zaplaceny nebo byly

sjednány splátkové kalendáfie.

V ostatních pfiípadech je postu-

pováno formou exekucí. Vzhle-

dem k tomu, Ïe lhÛta k zaplace-

ní poplatku vypr‰ela 30. záfií

2006, budou zasílány upomínky

k zaplacení a platební v˘mûry na

nezaplacené poplatky z let 2003

aÏ 2006.

Poslední zasedání Rady mûsta

R˘mafiova, které se uskuteãnilo

v pondûlí 9. fiíjna, bylo v pofiadí

‰esta‰edesát˘m. Radní v prÛbûhu

volebního období 2002 - 2006

pfiijali celkem 3325 usnesení, coÏ

je proti minulému volebnímu ob-

dobí (1998 - 2002) o jeden tisíc

dvû stû dvacet sedm více.

Radní schválili finanãní pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta
Rada mûsta schválila poskytnutí pfiíspûvku

30 tisíc korun Obãanskému sdruÏení pro me-

zinárodní partnerskou spolupráci mûsta

R˘mafiova na dopravu úãastníkÛ Evropského

t˘dne sportu do italského Arca ve dnech 

22. - 28. srpna 2006.

Finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 48 tisíc korun

schválila rada mûsta Ski klubu RD R˘mafiov

na pfiípravu talentovan˘ch ÏákÛ v bûÏeckém

lyÏování a 5 tisíc korun na sportovní ãinnost

Terezy Krywdové.

Radní schválili finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 

1 785 korun Stfiední soukromé odborné ‰ko-

le Prima na úãast v soutûÏi Region Regina

2007. Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo
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Zastupitelé ukonãili volební období 30. zasedáním
Ve ãtvrtek 19. fiíjna se uskuteãnilo poslední

zasedání zastupitelstva ve volebním období

2002 - 2006. Zastupitelé pfiijali celkem tfiia-

dvacet usnesení, z nichÏ vût‰inu tvofiily ma-

jetkové záleÏitosti.

Zastupitelé neschválili Tûlov˘chovné jednotû

Jiskra R˘mafiov, oddílu ledního hokeje, poÏa-

dovan˘ pfiíspûvek 300 tisíc korun na zakou-

pení svûtelné ãasomíry a rolby. Starosta mûs-

ta Petr Klouda doporuãil zastupitelÛm nes-

chválit tento finanãní poÏadavek s tím, Ïe by

se je‰tû více prohloubil dluh mûstského roz-

poãtu, kter˘ byl neplánovanû zatíÏen nav˘‰e-

ním nûkter˘ch investic (regenerace sídli‰tû

Pfiíkopy o 800 tisíc Kã více, umûlá ledová

plocha o 1 mil. Kã více, danû 800 tis. Kã ad.).

V rámci projektu Rozvoj informaãních a ko-

munikaãních technologií, kter˘ mûsto poda-

lo v listopadu 2005, bude ve Stfiedisku vol-

ného ãasu vybudována poãítaãová uãebna

s dvanácti poãítaãi, bezbariérovû upraven

vstup do budovy, schodi‰tû vybaveno ‰ik-

mou schodi‰Èovou plo‰inou a upraveno soci-

ální zafiízení v mezipatfie. V Mûstském mu-

zeu R˘mafiov bude vybudována poãítaãová

uãebna se sedmi poãítaãi. Ve mûstû bude dá-

le vybudována bezdrátová poãítaãová síÈ

s hlavní anténou na vûÏi kostela, odkud lze

pokr˘t vût‰inu území R˘mafiova, a bude tak

moÏno propojit mûstsk˘ úfiad, Byterm,

Mûstské sluÏby, muzeum, knihovnu

a Stfiedisko volného ãasu, navíc budou

v‰echny pfiipojené objekty vybaveny zafiíze-

ním pro IP telefonii, coÏ umoÏní bezplatné

telefonické volání mezi pfiipojen˘mi budova-

mi. V rámci projektu bude je‰tû zfiízena sluÏ-

ba SMS Info kanál, kterou lze vyuÏít pro ry-

chlé pfiedávání informací pfiihlá‰en˘m uÏiva-

telÛm - jde o nejmodernûj‰í formu krizové

komunikace.

Zastupitelé schválili financování projektu

Rozvoj informaãních a komunikaãních tech-

nologií ve mûstû R˘mafiovû v celkové v˘‰i

2 600 tisíc Kã. Z toho 75 % ãiní podíl hraze-

n˘ ze strukturálního fondu ERDF a 10 % po-

díl státního rozpoãtu. Mûsto tak na ve‰keré

uvedené aktivity vynaloÏí pouze ãástku 395

tis. Kã, tj. 15 % z celkov˘ch nákladÛ projek-

tu. Zastupitelé povûfiili místostarostu

Jaroslava Kalu podpisem podmínek

k Rozhodnutí o úãasti státního rozpoãtu

a strukturálních fondÛ Evropské unie na fi-

nancování projektu.

Na závûr jednání zastupitelstva mûsta podû-

koval starosta Petr Klouda v‰em zastupite-

lÛm za jejich dosavadní práci a popfiál jim

pevné zdraví a kandidátÛm hodnû úspûchÛ

ve volbách.

Závûreãné jednání Zastupitelstva mûsta

R˘mafiova bylo v pofiadí tfiicáté. Celkem by-

lo ve volebním období 2002 - 2006 pfiijato

jeden tisíc sto dvacet ãtyfii usnesení, coÏ je

o tfii sta padesát více neÏ v minulém voleb-

ním období (1998 - 2002), ve kterém se ale

uskuteãnilo o dvû zasedání více. 

JiKo (z podkladÛ MûÚ R˘mafiov)

Expremiér Paroubek zavítal na neoficiální náv‰tûvu R˘mafiova
V rámci pfiedvolební kampanû
v Moravskoslezském kraji nav‰tívil
R˘mafiov ve ãtvrtek 19. fiíjna pfied-
seda âSSD Jifií Paroubek. Na radnici
se setkal se starostou mûsta
Petrem Kloudou, místostarostou
Jaroslavem Kalou, kter˘ Paroubko-
vu náv‰tûvu inicioval, se ãleny míst-
ní organizace âSSD, starosty Bfii-
dliãné, Horního Mûsta, Staré Vsi,
Dolní Moravice, Jifiíkova, Tvrdkova,
RyÏovi‰tû, Malé Morávky a Václavo-
va.
Starosta R˘mafiova Petr Klouda

informoval Jifiího Paroubka

o problémech R˘mafiovska, pfie-

dev‰ím o vysokém procentu ne-

zamûstnanosti (13 %) a nedo-

statku pracovních míst. Starosta

Dolní Moravice Ladislav Veleb-

n˘ zmínil problematiku rozpo-

ãtového urãení daní, které tíÏí

v‰echny men‰í obce a mûsta ne-

jen na R˘mafiovsku.

„Co se t˘ká rozpoãtového urãení
daní, je propastn˘ rozdíl mezi

mûstem nebo obcí do 10 tisíc
obyvatel a nad 10 tisíc. Mûstu
R˘mafiov schází do hranice desí-
ti tisíc obyvatel asi osm stovek
obãanÛ,“ doplnil Velebného sta-

rosta Petr Klouda a dodal, Ïe je

to velk˘ problém, kter˘ trvale

po‰kozuje mûsto i jeho obãany.

„Ná‰ region je jedním z nejchud-
‰ích v republice, je odlouãen˘
a tûÏko dostupn˘, s trvale vyso-
kou nezamûstnaností, na‰e daÀo-
vá v˘tûÏnost z podnikatelsk˘ch
subjektÛ a fyzick˘ch osob je sla-
bá. Stát také neplatí mûstu - obci
II. typu - ve‰keré sluÏby, které
mûsto prostfiednictvím svého
úfiadu lidem v regionu za stát po-
skytuje. Dal‰ím nefie‰en˘m pro-
blémem je postoj ãelních politikÛ
a stran k chud˘m oblastem. Roz-
díly mezi regiony se postupnû
prohlubují a politici by mûli roz-
hodnout, zda chud‰í oblasti pod-
pofií a jak, a nebo je odepí‰í
a zpÛsobí jejich úpadek,“ nastí-

nil situaci v regionu starosta

Klouda. Dále kritizoval vládu za

‰patné zákony, které obce zatû-

Ïují rÛzn˘mi úkoly, jejichÏ fi-

nancování v‰ak nezajistí, a tyto

pak vût‰inou hradí obce ze sv˘ch

miziv˘ch rozpoãtÛ.

Pfiedseda âSSD Jifií Paroubek

fiekl, Ïe tento problém vnímá

a nejvût‰í pfiekáÏku vidí právû

v rozpoãtovém urãení daní.

„Pokud nebude stabilní vláda,
tak se tento problém dá jen tûÏko
zmûnit,“ vyslovil názor na nej-

palãivûj‰í problematiku pfiedse-

da Paroubek, kter˘ je pfiesvûd-

ãen, Ïe z voleb taková vláda zce-

la jistû vzejde a do roku 2008 by

se mohly komplikace s rozpo-

ãtov˘m urãením daní vyfie‰it. Jifií

Paroubek dále konstatoval, Ïe

nemoc ãeského hospodáfiství ne-

spoãívá v tom, Ïe by nevzkvéta-

lo nebo se rozvíjelo málo, podle

nûj spoãívá problém v nerovno-

mûrném v˘voji jednotliv˘ch ob-

lastí. „Nikdo si nepfieje, aby se
nám vylidnila malá mûsta, malé
obce, to by zajisté zpÛsobilo ur-
ãité napûtí ve státû,“ konstatoval

Paroubek.

Expremiér se rovnûÏ zajímal

o strukturu v˘roby na R˘mafiov-

sku. Starostové informovali pfied-

sedu âSSD o rozvoji dfievozpra-

cujících firem a jejich dcefiin˘ch

podnikÛ, místostarosta Jaroslav

Kala pfiipomenul v˘znam novû

pfiíchozí praÏské firmy Styrotra-

de, která mífií do r˘mafiovské

prÛmyslové zóny a mûla by po-

skytnout práci aÏ 120 zamûstnan-

cÛm ve v˘robû polystyrénov˘ch

desek. Z jeho úst zaznûla také

kritika centrálních úfiadÛ a po-

slancÛ, vyjádfiil nespokojenost

s nynûj‰ím v˘vojem v zemi a se

zbyteãn˘m politick˘m ha‰tefie-

ním, které brzdí zamûstnance 

úfiadÛ pfii pfiípravách projektÛ, ji-

miÏ chtûjí dosáhnout na dotaãní

tituly národních programÛ a fon-

dÛ Evropské unie.

Jifií Paroubek zdÛraznil, Ïe kaÏd˘

provinãní region na‰í zemû dispo-

nuje urãit˘m potenciálem a zají-

mal se v této souvislosti, jaké pro-

jekty má R˘mafiovsko pfiipraveny

v rámci rozvoje cestovního ruchu

a zda mÛÏeme nabídnout lidem

napfiíklad vyÏití formou zimních

sportÛ, na sjezdovkách nebo bû-

Ïeck˘ch tratích. „R˘mafiovsko by-
lo úspû‰né napfiíklad v rámci pro-
pagace regionu v programu
Leader + a jako oblast pod hora-
mi pochopitelnû nabízí sportovní
a turistické vyÏití. Zejména se jed-
ná o sluÏby, které zaji‰Èují privátní
subjekty za pomoci jednotliv˘ch
obcí,“ upfiesnil starosta Petr

Klouda, kter˘ ov‰em zároveÀ po-

znamenal, Ïe Jeseníky jsou z hle-

diska dostupnosti odlehlé; Ostra-

va má Beskydy a z Brna je to dnes

pohodlnûj‰í do Alp. Jifií Paroubek,

jehoÏ pÛvodním oborem je právû

cestovní ruch, na to namítl, Ïe ni-

koliv dostupnost, ale zejména 

atraktivita konkrétní lokality rá-

zem z nedostupného ãiní zajíma-

vé. „KdyÏ jsme jednou na mapû
s ministrem pro místní rozvoj
opsali kruÏnici kolem JeseníkÛ
v polomûru 150 kilometrÛ, zjistili
jsme, Ïe se jedná hned o nûkolik
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milionÛ lidí - potenciálních ná-
v‰tûvníkÛ va‰ich hor, zejména pak
z polsk˘ch rovin, ktefií mají zcela
evidentní zájem vyjet si do
JeseníkÛ,“ argumentoval Jifií Pa-

roubek.

Petr Pecha, starosta Malé Mo-

rávky, pfiiblíÏil Jednotn˘ odba-

vovací systém - jednotné perma-

nentky pro v‰echny lyÏafiské vle-

ky Ski centra Malá Morávka-

Karlov - a s lítostí konstatoval,

Ïe nûkolik správcÛ vût‰ích uby-

toven, které jsou na území obce,

mají svá právní sídla v jin˘ch 

okresech, a odvod daní z jejich

ãinnosti jde tudíÏ tam. Jifií

Paroubek navrhl, Ïe poplatky za

ubytování v centrech cestovního

ruchu by si mûly obce nastavo-

vat samy, ãímÏ by rovnûÏ pfiispû-

ly do svého rozpoãtu.

Miroslav Volek, starosta mûsta

Bfiidliãné, informoval krátce

o jednom z nejvût‰ích podnikÛ

v okrese Bruntál, spoleãnosti 

Al Invest Bfiidliãná, a. s., která se

zab˘vá zpracováním hliníku

a poskytuje práci dvanácti stov-

kám zamûstnancÛ. „I kdyÏ se
v poslední dobû nûkteré komuni-
kace opravily, stále tento region

naráÏí na ‰patnou dopravní do-
stupnost. Pokud budeme chtít
pfiitáhnout turisty, nemÛÏeme po
nich chtít, aby k nám jezdili po
tankodromech,“ uvedl starosta

Volek a dodal, Ïe pfii jednání na

krajském úfiadu v Ostravû se je-

den nejmenovan˘ úfiedník zmínil

dosti ne‰Èastnû v tom smyslu, Ïe

kraj konãí v Krnovû. Pfiedseda

Paroubek v této souvislosti

vzpomnûl na dûtství, kdy se

sv˘m dûdou rozváÏel mouku do

místních pekáren - vÏdy tento re-

gion vnímal jako spádovou ob-

last Olomouckého kraje. „KdyÏ

se rozhodovalo, kam má b˘t
R˘mafiovsko zaãlenûno, zda pod
Moravskoslezsk˘ nebo Olomou-
ck˘ kraj, probíhaly v té dobû vá‰-
nivé diskuse. Nakonec se usku-
teãnilo referendum a zastupitel-
stvo rozhodlo o pfiiãlenûní
k Ostravû,“ odÛvodnil zaãlenûní

na‰eho regionu starosta Petr

Klouda.

Pfiedseda âSSD Jifií Paroubek po

asi hodinové náv‰tûvû R˘mafiova

odcestoval do Ostravy, kde mûl

plánovánu pfiedná‰ku na Vysoké

‰kole báÀské, poté nav‰tívil je‰tû

Vratimov a Tfiinec. JiKo

Pozvánka na pfiedná‰ku
Vefiejné zakázky a Stavební zákon

(Nová úprava Zákona o zadávání zakázek a Stavebního zákona)
pfiedná‰í Ing. Jifií BlaÏek, certifikovan˘ lektor

stfieda 15. 11. 2006 od 9 hodin
mal˘ sál Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû - kapacita 50 míst

Obsah pfiedná‰ky:
VE¤EJNÉ ZAKÁZKY:

Seznámení se strukturou nového

zákona o zadávání vefiejn˘ch za-

kázek.

Zadávací fiízení, prÛbûh zadáva-

cího fiízení, zahájení, zadávací

dokumentace, kvalifikace, hod-

nocení nabídek, úkony zadavate-

le, námitky, uzavfiení smlouvy.

DÛsledky poru‰ení zákona o ve-

fiejn˘ch zakázkách a rozbor nû-

kter˘ch rozhodnutí ÚHOS.

Vefiejné zakázky u pfiíjemcÛ do-

tací - specifika zadávacích fiízení

pro pfiíjemce dotací, rozbor jed-

notliv˘ch druhÛ programÛ a spe-

cifick˘ch poÏadavkÛ na zpÛsob

provádûní zadávacích fiízení.

Zadávání vefiejn˘ch zakázek

z pohledu hospodafiení obcí

a nového správního fiízení.

Pracovnû-právní, obãanskopráv-

ní a trestní rizika pfii poru‰ení

zákona o zadávání vefiejn˘ch za-

kázek. Relevantní ãinnosti, defi-

nování základních pojmÛ (ter-

minologie), rozdûlení VZ. Po-

suzování a hodnocení nabídek,

matematické metody - kvalifi-

kovatelné, nekvalifikovatelné,

ceny mimofiádnû nízké (neúplné

nabídky).

Dynamick˘ nákupní systém,

rámcové smlouvy, soutûÏní dia-

log, vefiejná soutûÏ o návrh, 

elektronick˘ systém, zjednodu-

‰ené zadávací fiízení.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - STAVEBNÍ ¤ÁD
Zásady nov˘ch zákonÛ - staveb-

ního, správního fiízení, o nuce-

ném omezení a nuceném pfiecho-

du práv k pozemkÛm a stavbám

s vazbou na pfiípravu a realizaci

staveb.

V̆ hradní pÛsobnost státu, obce

a obce s pfienesenou (roz‰ífienou)

pÛsobností z hlediska stanovisek,

námitek, vyjádfiení atd. k územnû

plánovacím procesÛm, stavební-

mu fiízení a správním fiízením.

Zák. ã. 500/2004 Sb., správní fiád

- správní ãinnost, procesní pravi-

dla, zásady fiízení, dotãené osoby

- úãastník fiízení, oprávnûná úfied-

ní osoba, vady úfiedního postupu.

Vazba na jiné právní pfiedpisy

a procesní fiízení (napfi. Ïivotní

prostfiedí).

Zjednodu‰ující postupy v územ-

ním a stavebním fiízení, územnû-

plánovací informace, vefiejné

projednávání.

Územní plány, regulaãní plány -

druhy územních rozhodnutí - zjed-

nodu‰ení (slouãení, spojení úkonÛ).

Územní souhlas a vztah ke stav-

bám, jeÏ nevyÏadují stavební po-

volení ani ohlá‰ení

Zmûny staveb, fie‰ení v˘jimek,

uÏívání staveb, kolaudaãní sou-

hlas, pfiedãasné uÏívání, zmûny

v uÏívání.

Kontrolní prohlídka staveb, od-

straÀování staveb, nezbytné úpra-

vy, opatfiení na sousedním po-

zemku, udrÏovací a zabezpeão-

vací práce.

Úãastníci fiízení, autorizovan˘

inspektor, povinnosti a odpovûd-

nost stavebníka, stavbyvedoucí-

ho, projektanta, technického do-

zoru, stavebního dozoru.

Tituly vyvlastnûní, úpravy vztahÛ

v území, vefiejnoprávní smlouva,

smlouva o parcelaci, vefiejn˘ zá-

jem.

Program bude prÛbûÏnû aktuali-

zován a doplÀován!!!

Na závûr akce bude úãastníkÛm

pfiedán CERTIFIKÁT o absol-

vování.

Tû‰íme se na va‰i úãast a spolu-

práci. RNDr. Franti‰ek âermák,
odbor ÎPaRR MûÚ R˘mafiov

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Do Staré Vsi se vrátil obraz svatého mnicha
Na vyhlídku na skále ve Staré Vsi se v sobo-

tu 14. fiíjna vrátil obraz svatého Antonína

s JeÏí‰kem. K místu se váÏe povûst, Ïe tady

skokem se skály s Ïivotem skoncovali ne-

‰Èastná dívka a její mil˘. Lidé tu pak na ko-

vovém trnu umístili obraz svatého Antoníãka

s JeÏí‰kem, a kdo tudy pro‰el, mohl ulevit

své du‰i i mrtv˘m modlitbou.

Obecní úfiad ve Staré Vsi se loni rozhodl vy-

hlídku obnovit a oslovil místního v˘tvarníka

Vladimíra Hallu a také janovického kováfie

Jaroslava Mazela, aby pomohli sv˘m umem.

Na skále se je‰tû musí obnovit ãást zábradlí,

opticky oddûlující vyhlídku od propasti.

Hotov je jiÏ obraz, jejÏ v sobotu na vyhlídku

vynesli dva muÏi. „Je to poctiv˘ plech, vyko-
van˘ ruãnû je‰tû v Annenské huti, váÏí do-
br˘ch padesát kilogramÛ,“ potvrdil Halla.

Úkolu se ujal z du‰e rád, jen si musel dát prá-

ci najít v archívních materiálech pfiibliÏnou

podobu mnicha Antonína, jejÏ lidé povaÏují

také za patrona ztracen˘ch vûcí. Z pÛvodního
Foto: autorky ãlánku
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Silnice R˘mafiov - Val‰ovsk˘ DÛl bude otevfiena od 1. prosince
Na jafie leto‰ního roku jsme na na‰ich strán-

kách informovali o uzavírce silnice R˘mafiov

- Val‰ovsk˘ DÛl. Uzavírka byla povolena od

5. bfiezna do 30. listopadu 2006 a podle infor-

mací vedoucího odboru dopravy MûÚ Uniãov

Ing. Bohumila LuÏi bude tento termín dodr-

Ïen. Od 1. prosince 2006 bude tedy opût ob-

noven provoz na silnici R˘mafiov - Val‰ovsk˘

DÛl - Dlouhá Louãka. O otevfiení opravené

komunikace a pfiípadném zkrácení uzávûry

vás budeme informovat v dal‰ím vydání.

Pfievzato z webov˘ch stránek mûsta

obrazu se totiÏ zachovalo jen málo. „Spí‰e
jsem hádal, jak˘ motiv malífi pouÏil, dalo se
na to usuzovat z tvaru plechu,“ fiekl umûlec.

Místo uÏ je posvûceno a obci zb˘vá domlu-

vit s lesáky, Ïe s pomocí pil vyhlídku do kra-

jiny ze skály nad pilou otevfiou. Dnes odtud

lidé mohou koukat leda do zlátnoucího listí

a zelenû smrkÛ. Starosta obce Pavel Hejsek

vûfií, Ïe se na skálu rádi vydají i rekreanti

a turisté. Aby se tak stalo, musí se vyznaãit

pfiístup po lesních stezkách formou ‰ipek ne-

bo turistick˘ch znaãek a také vrátit místo na

turistické mapy.

âerpáno z Hornobene‰ovsk˘ch listÛ,
autor A. KiedroÀová

Ztratil se srnãí pinã hnûdé barvy
Pfii autonehodû veãer 8. fiíjna se mezi obcemi Sovinec a Jifiíkov ztra-

til srnãí pinã hnûdé barvy (ratlík). Jedná se o feneãku sly‰ící na jmé-

no Terezka. JelikoÏ je velmi drobného vzrÛstu, máme obavy o její Ïi-

vot. Pejsek se ztratil paní, která je v zoufalé situaci a Terezka je pro

ni momentálnû jedinou radostí, budeme proto upfiímnû vdûãni, pokud

poskytnete jakékoliv informace vedoucí k nalezení této feneãky.

Za nalezení Terezky nabízíme samozfiejmû nemalou finanãní odmû-

nu!!!!!!!!!

Pfiedem dûkujeme v‰em hodn˘m lidem, ktefií poskytnou jakékoliv in-

formace.

Informace mÛÏete sdûlit na tûchto kontaktech:

721 590 918 - kdykoliv (non-stop);

596 912 540 - ve veãerních hodinách;

732 484 081 - pfies den;

596 901 260 - pfies t˘den v dopoledních hodinách (tel. do práce).

Sprejer postfiíkal znaãky,
kontejnery i dÛm

Po‰kozování cizí vûci se dopustil

neznám˘ pachatel mezi 29. záfiím

a 2. fiíjnem v Horním Mûstû, kdyÏ

na vefiejnosti pfiístupn˘ch místech

postfiíkal dva kontejnery, dvû do-

pravní znaãky a fasádu panelové-

ho domu zelen˘m sprejem.

Pachatel vyobrazil písmeno „A“

v krouÏku, oãi s úsmûvem a nápis

s vulgárním obrazcem. Pfiípad ‰et-

fií r˘mafiov‰tí policisté.

Zranila
manÏelovu pfiítelkyni

Pro trestn˘ ãin ublíÏení na zdraví

byla obvinûna 38letá Ïena z Brun-

tálska, která 13. ãervence tohoto ro-

ku v rodinném domû v Dolní

Moravici napadla pfiítelkyni svého

manÏela. Po hádce mûla strãit do

své sokynû tak, Ïe spadla na zem,

a pak ji mûla kopat. Nakonec na ni

je‰tû vylila kbelík s vodou. Napa-

dené Ïeny se zastal manÏel útoãni-

ce, kter˘ po‰kozenou odvedl z do-

mu. Obvinûná mûla pokraãovat ve

vulgárních uráÏkách i pfied rodin-

n˘m domem. Napadená Ïena utr-

pûla otfies mozku a zhmoÏdûní hla-

vy a bederní pátefie. Okolnosti pfií-

padu jsou pfiedmûtem dal‰ího ‰etfie-

ní. Obvinûná své trestní jednání po-

pírá.

V dílnû kradl fanou‰ek
„Policejní akademie“

Zfiejmû ‰pr˘mafi se mezi 7. a 8. fiíj-

nem vloupal do dílny klempífiství

na tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû.

Po‰kodil plechové parapety

a z dílny si odnesl rádio s CD pfie-

hrávaãem a ãtyfii originální kazety

s nahrávkami „Policejní akademie

ZdeÀka Izera“. K tomu si pfiibalil

sadu gola klíãÛ. ·koda ãiní asi 

6 000 Kã.

Upravovala psa
a havarovala

U KfiíÏova havarovala v nedûli 

8. fiíjna fiidiãka Felicie, kdyÏ upra-

vovala svého psa upevnûného ve

fixaãním popruhu na sedadle spo-

lujezdce. Bûhem okamÏiku, kdy

se nevûnovala fiízení, vyjela do

protismûru a narazila do stromu.

Nárazem se Felicie odrazila zpût

do vozovky a tam se pfievrátila na

bok. ¤idiãka utrpûla lehká zranû-

ní. Na autû vznikla ‰koda za asi 

40 tisíc Kã. Policisté pfiipsali nepo-

zorné fiidiãce „k dobru“ i fakt, Ïe

má na vozidle propadlou STK.

Zlodûje zajímaly kabely
Neznám˘ pachatel vnikl mezi 

7. a 9. fiíjnem do firemního areálu

na ulici 8. kvûtna v R˘mafiovû.

Vypáãil vrata lakovny a ze zvedá-

ku odstranil 10 metrÛ elektrického

kabelu o prÛmûru 20 mm se ãtyfi-

mi mûdûn˘mi provazci a koncov-

kou na 380 V. Shodn˘ pûtimetrov˘

kabel odnesl i z kompresoru.

KrádeÏí zpÛsobil ‰kodu za více

neÏ 10 tisíc Kã.

KrádeÏ poãítaãe ve firmû
Policii bylo oznámeno, Ïe nezná-

m˘ pachatel mûl v dobû od 

31. srpna do 9. fiíjna odcizit z kan-

celáfie vedoucího údrÏby podniku

v Bfiidliãné pfienosn˘ poãítaã zn.

DELL, typ Latitude 120 L, vãetnû

pfiíslu‰enství. Tento poãítaã byl

souãástí válcovací stolice a jeho

hodnota ãiní kolem 40 tisíc Kã.

Okolnosti pfiípadu jsou v ‰etfiení.

Pfied jízdou vypil ‰est piv
Dne 12. fiíjna byl na tfiídû HrdinÛ

v R˘mafiovû policií zastaven muÏ

za volantem Peugeotu. Pfii silniãní

kontrole nepfiedloÏil Ïádn˘ do-

klad, dechová zkou‰ka, která mu

byla provedena, navíc ukázala pfií-

tomnost alkoholu. MuÏ se pfiiznal,

Ïe pfied jízdou vypil ‰est piv.

Následující den mu policisté zaba-

vili fiidiãsk˘ prÛkaz.

Tragická dopravní
nehoda u Václavova

K tragické dopravní nehodû do‰lo

ve ãtvrtek 12. fiíjna mezi Brun-

tálem a Václavovem. 23let˘ fiidiã

vozidla ·koda 120 pfii projíÏdûní

zatáãky jel zfiejmû pfiíli‰ rychle, ne-

zvládl fiízení a vjel do levé poloviny

vozovky. Zde se ãelnû stfietl s proti-

jedoucím vozidlem Citroen. Ná-

sledkem nehody utrpûl fiidiã ‰ko-

dovky tûÏká poranûní, která nepfie-

Ïil. Zranûna byla rovnûÏ osádka

Citroenu; lehká i tûÏ‰í zranûní utr-

pûli fiidiã a jeho dva spolujezdci.

V R˘mafiovû opût fiádil
lupiã kol

·kodu za více neÏ 32 tisíc Kã zpÛ-

sobil neznám˘ pachatel, kter˘ pro-

vedl v noci z 15. na 16. fiíjna krá-

deÏ ve sklepních prostorách domu

na Vûtrné ulici v R˘mafiovû. Ze su-

‰árny odcizil jízdní kolo v hodnotû

17 tisíc Kã s celou v˘bavou, ze

sklepní kóje poté odvezl kolo za 

15 tisíc Kã. Po pachateli a jízdních

kolech pátrají r˘mafiov‰tí policisté.

Policie upozorÀuje majitele, Ïe
ke krádeÏím ve spoleãn˘ch pro-
storách domÛ dochází pomûrnû
ãasto, a je proto vhodné zkombi-
novat více zabezpeãovacích opat-
fiení k zaji‰tûní svého majetku.
Nejedná se jen o rÛzné druhy
zámkÛ, ale je nutné zváÏit i dal‰í
organizaãní opatfiení, jako je na-
pfiíklad zamykání vchodÛ a mo-
nitoring pohybu neznám˘ch 
osob v domech.

80letá Ïena zbila snachu
Policie zahájila stíhání osmdesáti-

leté Ïeny z R˘mafiova pro trestn˘

ãin ublíÏení na zdraví. DÛchod-

kynû mûla fyzicky napadnout svo-

ji 55letou snachu, kdyÏ se snaÏila

v kuchyni pomoci svému manÏe-

lovi odnést lednici. Celá událost se

stala 31. ãervence v rodinném do-

mû v Lomnici na Bruntálsku. 

V okamÏiku, kdy chtûla snacha po-

moci manÏelovi s lednicí, „tch˘nû
údajnû vyskoãila z gauãe, na kte-
rém do té doby sedûla, pfiistoupila
ke sna‰e zezadu a udefiila ji pûstí
do zad v oblasti krãní pátefie,“
uvedla policejní mluvãí Lucie

Zgarbová. Napadená Ïena upadla

na zem, kde do ní tch˘nû mûla je‰-

tû kopat a bít ji do zad a do hlavy.

Pfiitom ji ‰krábala, uráÏela a vyhro-

Ïovala zabitím. Na snachu údajnû

zaútoãila i francouzsk˘mi holemi.

Snacha utrpûla následkem útoku

poranûní pátefie a hlavy, které si

vyÏádalo ãtrnáctidenní pobyt v ne-

mocnici. Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál
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Ve dnech 21. a 22. fiíjna se uskuteãnily volby

do obecních zastupitelstev obcí na celém 

území âeské republiky. V nûkter˘ch obcích

volili obãané také senátory.

R˘mafiov‰tí obãané volili ve tfiinácti voleb-

ních okrscích. Ze 7 212 zapsan˘ch voliãÛ

jich k volebním urnám pfii‰lo jen 2 587, coÏ

ãiní 35,87 %. Volební v˘sledky ukázaly, Ïe

nejvût‰í dÛvûru r˘mafiovsk˘ch voliãÛ si zís-

kalo SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ

Evrop‰tí demokraté s pofiadov˘m ãíslem 

1, na druhé pozici se umístila âeská strana

sociálnû-demokratická s pofiadov˘m ãíslem

6 a tfietí pfiíãku obsadila Obãanská demokra-

tická strana s ãíslem 3. Dále následovaly

strany a sdruÏení v pofiadí:

4. Komunistická strana âech a Moravy

5. KfiesÈanská demokratická unie - âs. strana 

lidová

6. SNK BFAA R˘mafiov

7. Strana Rovnost ·ancí

Nejvy‰‰í poãet hlasÛ získali kan-

didáti Ing. Petr Klouda - SNK 

(1 146 hlasÛ, 9,83 %), Ing. Jaro-

slav Kala - âSSD (921 hlasÛ, 8,85 %)

a Ing. SoÀa Kováfiíková (838 hla-

sÛ, 7,19 %). Nejvy‰‰í úãast zazna-

menala volební komise v okrsku

ã. 8 (47,23 %), u voliãÛ bydlících

v ulicích Strálecké, Sluneãné,

Polní, Nové, Luãní, Na Stráni,

Komenského, OkruÏní a Tomá‰e

Matûjky, naopak nejménû voliãÛ

pfii‰lo k volebním urnám v okrsku

ã. 12 (24,97 %) ze spádov˘ch ulic

Revoluãní - sudá ãísla, ÎiÏkova,

Dukelská a Úvoz.
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âSSD dûkuje v‰em obãanÛm R˘mafiova za pfiízeÀ a dÛvûru, kterou jí projevili pro nadcházející volební období. Dûkujeme za v‰ech-
ny hlasy, které nám na‰i voliãi v leto‰ních komunálních volbách vûnovali. Souãasnû dûkujeme v‰em ãlenÛm a pfiíznivcÛm âSSD,
ktefií pomáhali pfii pfiípravû volební kampanû. Ing. Jaroslav Kala, pfiedseda MO âSSD
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Ustavující zasedání novû zvoleného zastupitel-

stva mûsta svolává dosavadní starosta Ing. Petr

Klouda na základû zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-

cích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ na úter˘ 

31. 10. 2006 v 17 hodin do velkého sálu

Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû. Na progra-

mu jednání bude volba starosty, místostarosty

a ãlenÛ rady mûsta. Obãané jsou srdeãnû zváni.
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Téma vydání

A tak se ptám ...
Na konci pû‰í zóny na Radniãní ulici smûrem

k námûstí Svobody jsou dva pfiechody - jeden

na roh restaurace Pradûd, druh˘ od prodejny

kvûtin a skla k chodníku k budovû odboru v˘-

stavby a Ïivotního prostfiedí a stavebního úfia-

du. Pfiechod k Pradûdu je fiádnû oznaãen jak

vodorovn˘m znaãením na vozovce, tak svis-

lou dopravní znaãkou. Druh˘ - u prodejny

kvûtin a skla - v‰ak pouze vodorovn˘m zna-

ãením na vozovce, svislá dopravní znaãka

chybí. Pfiitom tento pfiechod je velmi frekven-

tovan˘, vede ke ‰kole, druÏinû, ‰kolce, ob-

chodu atd., a silnice, pfies kterou prochází,

patfií k jedné z hlavních „tepen“ R˘mafiova.

Jsem opravdu velice rád, Ïe na tomto pfie-

chodu zatím - pokud vím - nedo‰lo k Ïádné-

mu váÏnému stfietu motorového vozidla

s chodcem, ale mám velmi váÏné obavy, Ïe

k nûmu dojít mÛÏe. Za nûkolik t˘dnÛ napad-

ne sníh a vodorovné dopravní znaãení na vo-

zovce bude po vût‰í ãást zimy k niãemu, pro-

stû nebude vidût. Místní fiidiãi kfiiÏovatku

znají (to ov‰em není záruka, Ïe budou neo-

znaãen˘ pfiechod respektovat), ale cizí fiidiã

za takové situace o nûjakém pfiechodu v tom-

to místû nemá ani potuchy. KdyÏ pfii jízdû od

hotelu Excelent po avízu v podobû v˘raznû

Ïlutû orámované znaãky o pohybu chodcÛ

pár desítek metrÛ pfied kfiiÏovatkou uvidí na

druhé stranû kfiiÏovatky znaãen˘ pfiechod,

zákonitû ho musí napadnout „to je on“ a pfies

první - neoznaãen˘ - pfiechod pfiefrãí tfieba

i povolenou padesátkou, aniÏ by jakkoliv za-

registroval oprávnûné zájmy chodcÛ.

Prostû a jednodu‰e, pfiechod není oznaãen!
Na moji pfiipomínku k souãasnému stavu mi

bylo fieãeno, Ïe pfiechod nemusí b˘t oznaãen

svislou znaãkou, staãí vodorovné znaãení.

Nevím, ale nevûfiím. Nemám k dispozici

kompletní znûní pfiíslu‰n˘ch zákonÛ a vyhlá-

‰ek, ale nezdá se mi to, navíc, tady by pfiece

vÏdy mûla platit logika vûcí - jako fiidiã mu-

sím respektovat to, co vidím, ne jednou tak

a podruhé jinak. V souvislosti s novelou pra-

videl provozu na pozemních komunikacích

se o smysluplnosti dopravní legislativy obec-

nû a o ochranû chodcÛ jako plnohodnotn˘ch

úãastníkÛ provozu mluví dost; pfiípad tohoto

pfiechodu bych povaÏoval takfika za typick˘ -

i kdyby zákon pfiímo nepfiikazoval oznaãovat

v‰echny pfiechody svislou znaãkou, tento

rozhodnû patfií do kategorie tûch, kde by

i prost˘ rozum mûl vítûzit.

V pfiíloze MF Dnes ze dne 20. záfií 2006, vû-

nované fiidiãÛ, cyklistÛm a chodcÛm, je na

stranû 4 uvefiejnûn ãlánek „Pfiechod musí mít

znaãku“ a v nûm se uvádí: „KaÏd˘ pfiechod
pro chodce musí b˘t oznaãen svislou do-
pravní znaãkou doplnûnou vodorovn˘m do-
pravním znaãením, takzvanou zebrou.
Pfiechod bez svislé znaãky není pfiechodem.“
(Karel Hanzelka, ministerstvo dopravy).

A tak se ptám: Je pfiechod u prodejny kvû-
tin a skla vyznaãen˘ pouze „zebrou“ pfie-
chodem nebo jen nic nefiíkající malÛvkou,
která pfiímo navozuje moÏnost vzniku ne-
‰tûstí? Nemûlo by se s tím urychlenû nûco

dûlat? Myslím si, Ïe urãitû ano!

Dal‰ím závaÏn˘m rysem této kfiiÏovatky je

pfiímo „ukázkovû“ neukáznûné chování

chodcÛ - pfiecházení po úhlopfiíãce od pro-

dejny kvûtin k Pradûdu, jízda na kolech po

pfiechodu apod. Dozor, pokutování, v˘chova

ke kázni, to jsou asi jediné moÏnosti nápravy. 

M. Marek

Pfiechody pro chodce: Jak bezpeãnû na druhou stranu?
V souvislosti s poslední novelou

pravidel silniãního provozu,

platnou od 1. ãervence leto‰ního

roku, se rozvinula boufilivá dis-

kuse o jejich pfiísnosti, o smyslu

a efektivitû bodového systému

atd. Pravidla se pfiitom zpfiísÀují

jiÏ od poãátkÛ motorismu s tím,

jak se postupnû rozvíjí, jak se

zvy‰uje rychlost automobilÛ,

pfiib˘vá vozidel i nehod a smrtel-

n˘ch úrazÛ zpÛsoben˘ch silniã-

ním provozem. Takové zpfiísnûní

je vÏdycky impulsem k vlnû ne-

vole mezi fiidiãi (vzpomeÀme

nedávné sníÏení nejvy‰‰í povole-

né rychlosti v obci na 50 km/hod.

ãi povinnost svítit bez ohledu na

sníÏenou viditelnost v zimním

období, nyní roz‰ífienou na cel˘

rok) a v˘voj je pokaÏdé tent˘Ï -

objeví se novela, fiidiãi se boufií,

policie organizuje kontrolní ak-

ce, média referují o protestech,

nicménû v‰e se za ãas uklidní, fii-

diãi si pomalu zvykají na pfiísnûj-

‰í pravidla, jejichÏ tvÛrci postup-

nû zaznamenávají a ovûfiují v˘-

sledky - ménû mrtv˘ch na silni-

cích, ménû hmotn˘ch ‰kod pfii

dopravních nehodách.

Pravidla silniãního provozu se

v‰ak net˘kají jen fiidiãÛ motoro-

v˘ch ãi nemotorov˘ch vozidel,

ale také tûch nejpomalej‰ích

a nejzranitelnûj‰ích úãastníkÛ sil-

niãního provozu - chodcÛ. Chod-

cem je de facto urãitou ãást Ïivo-

ta kaÏd˘, pfiinejmen‰ím v dûtství

ãi pokroãilém dÛchodovém vûku,

kdy je ãlovûk pro fiízení auta ãi

motorky nezpÛsobil˘ ze zdravot-

ních dÛvodÛ. A chodcem se ales-

poÀ obãas stává i ten nejzapfiísáh-

lej‰í fiidiã, napfi. jde-li se psem, na

nedûlní procházku nebo tfieba pro

noviny do blízké trafiky.

Pohybu fiidiãÛ slouÏí hlavnû po-

zemní komunikace, laicky fieãeno

silnice. Pohybu chodcÛ pak chod-

níky a stezky pro chodce, pû‰í zó-

ny, podchody a nadchody. V nû-

kter˘ch bodech se v‰ak vymeze-

ná území chodcÛ a fiidiãÛ kfiíÏí.

Jsou to místa, na která smí vstou-

pit noha chodcova i pneumatika

fiidiãe, jsou to místa, která by mû-

la b˘t právû proto místy tolerance

a ohleduplnosti, nicménû jsou ne-

zfiídka také místy nedorozumûní

a stfietu, z nichÏ pfiedev‰ím cho-

dec vychází vût‰inou jako pora-

Ïen˘. I pravidla pfiecházení pfie-

chodÛ pro chodce se ãásteãnû

zmûnila, byla v nich zohlednûna

vût‰í zranitelnost chodcÛ, ale ne-

znamenala ani jejich absolutní

zv˘hodnûní (chodec napfi. nesmí

vstoupit na pfiechod bezprostfied-

nû pfied blíÏícím se vozidlem, ne-

smí se na pfiechodu bezdÛvodnû

zastavovat nebo zpomalovat, mu-

sí dát pfiednost sanitce, hasiãÛm

ãi policii, ale i tramvaji atd.; za

‰patné pfiecházení mÛÏe dostat

pokutu aÏ 2 500 Kã).

V̆ ‰e uveden˘ ãlánek A tak se
ptám... Miloslava Marka, chodce

a fiidiãe v jedné osobû, upozor-

Àuje na jeden z pfiechodÛ pro

chodce v na‰em mûstû. Pfiechod

vedoucí z Radniãní ulice pfies

napojení Pivovarské ulice na ná-

mûstí Svobody (u kvûtináfiství)

je vyznaãen pouze vodorovnou

dopravní znaãkou, chybí u nûj

svislé dopravní znaãení (znaãka

ã. IP 6).

Podle vyjádfiení Karla Hanzelky

z ministerstva dopravy, které ci-

tuje i autor pfiíspûvku, je svislé

znaãení pfiechodu pro chodce po-

vinné. Ze Zásad pro dopravní
znaãení na pozemních komunika-
cích (s úãinností od 1. 12. 2002)

tato povinnost pfiímo nevypl˘vá,

uvádí se zde, Ïe svislou znaãkou

se pfiechod oznaãuje „pfiedev‰ím
na místech, kde by jej fiidiã jinak
neoãekával“, vÏdy „mimo obec,
v obci zpravidla k oznaãení pfie-
chodu situovaného mimo kfiiÏo-
vatku“. SlÛvka pfiedev‰ím a zpra-
vidla mohou b˘t zdrojem po-

chybností a (sice chab˘m, ale

pfiesto) argumentem pfiíslu‰n˘ch

úfiadÛ, proã konkrétní pfiechod

neoznaãit. Protiargumentem v‰ak

v tomto pfiípadû budiÏ nejen to, Ïe

dané místo je velmi frekventova-

né, ale zvlá‰tû fakt, Ïe v zimním

období je pokryté vrstvou ujeÏdû-

ného snûhu, a tím pádem „nevidi-

telné“.

Na‰e redakce oslovila odbor do-

pravy a silniãního hospodáfiství

MûÚ R˘mafiov s dotazem, proã

není dan˘ pfiechod oznaãen svis-

lou znaãkou. Vedoucí odboru

Renata Vysly‰elová k tomu uvá-

dí: „¤idiãi by mûli pfiedvídat, Ïe
se blíÏí ke kfiiÏovatce, kde mÛÏe
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b˘t zv˘‰en˘ pohyb chodcÛ. To
udává svislá v˘straÏná dopravní
znaãka Pozor chodci.“ Tato

znaãka (ã. A 11) na Pivovarské

ulici skuteãnû je, ov‰em asi 

75 metrÛ pfied samotn˘m pfie-

chodem, navíc bez vyznaãení

poãtu pfiechodÛ, které jsou

v tomto smûru dva. „Není moÏné
umístit dopravní znaãení blíÏe.
Komunikace je ve správû státu,
potaÏmo Správy silnic Moravsko-
slezského kraje, a na budovu
znaãení nelze umístit, protoÏe
podle vyjádfiení Bytermu hrozí
zateãení a zniãení fasády domu,
navíc na chodník svislou znaãku
„Pfiechod pro chodce“ rovnûÏ
nelze umístit, protoÏe je úzk˘,“
namítá vedoucí odboru dopravy.

Na‰e redakce provedla prÛzkum

terénu a na fasádû zmínûného

domu navzdory tvrzení Bytermu

dopravní znaãku nalezla (ozna-

ãení hlavní silnice a tvaru kfiiÏo-

vatky). Protûj‰í chodník je nato-

lik ‰irok˘, Ïe nebrání ani umístû-

ní znaãky ve druhém smûru.

O vyjádfiení jsme poÏádali také

Správu a údrÏbu silnic Moravsko-

slezského kraje. Antonín Novák,

‰éf bruntálské Správy silnic, 

uvedl, Ïe na oznaãení daného

pfiechodu svislou znaãkou ne-

shledává problém, ov‰em potfie-

buje písemn˘ podnût povûfiené

obce, tedy odboru dopravy r˘-

mafiovského mûstského úfiadu.

Pfii konfrontaci s vedoucí odboru

dopravy Renatou Vysly‰elovou

ov‰em pfiiznal, Ïe dan˘ pfiechod

naopak je problematick˘m mís-

tem, ke kterému dlouhodobû pfii-

cházejí rÛzné názory, podnûty

a pfiipomínky.

Pfiechod pro chodce u prodejny

kvûtin a porcelánu není ov‰em

jedin˘m „problémov˘m“ pfie-

chodem ve mûstû. Svislou do-

pravní znaãkou není oznaãen na-

pfi. ani blízk˘ pfiechod na Soko-

lovské ulici, vedoucí od prodej-

ny ovoce a zeleniny k budovû

Komerãní banky, v tomto úseku

navíc celou situaci znepfiehled-

Àují zaparkovaná vozidla, která

poru‰ují zákon ã. 361/2000 Sb.,

ust. § 25 odst. 3. Dal‰í kontro-

verzní pfiechod vedl je‰tû docela

nedávno skrze sloÏitou kfiiÏovat-

ku na námûstí Svobody, od hote-

lu Pradûd aÏ k bytov˘m domÛm

na protûj‰í stranû. Zebra dnes

vybíhá jen od Pradûdu a mizí do

ztracena. Pfiesto ji lidé dosud

pouÏívají v domnûní, Ïe je pouze

odfiená. Podle vyjádfiení odboru

dopravy a silniãního hospodáfiství

tento pfiechod nebyl obnoven,

protoÏe neodpovídal podmínkám

bezpeãnosti pro svou délku, není

totiÏ opatfien dostateãnou ãekací

plochou pro chodce (ostrÛvkem),

aãkoliv kfiiÏuje ãtyfii silniãní pru-

hy. Nyní jej nahrazuje právû dvo-

jice krat‰ích pfiechodÛ na

Sokolovské (od zeleniny ke KB)

a Hornomûstské ulici (od KB

k budovû mûstského úfiadu).

Problémem r˘mafiovsk˘ch chod-

cÛ ov‰em nejsou jen nedostateãnû

oznaãené pfiechody, je‰tû závaÏ-

nûj‰í potíÏe pfiiná‰í skuteãnost, Ïe

na nûkter˘ch místech ve mûstû

pfiechody úplnû chybí a pfiecháze-

ní pfies silnici se zde mûní spí‰e

v pfiebíhání, nezfiídka pfiipomína-

jící ruskou ruletu. Podle platn˘ch

pravidel silniãního provozu smí

chodec pfiejít silnici mimo pfie-

chod pro chodce jen v pfiípadû, Ïe

v dosahu 50 metrÛ není Ïádn˘

pfiechod, podchod ani nadchod.

Tehdy smí opatrnû pfiejít silnici

v místû, kde mu v tom nebrání zá-

bradlí ãi jiná zábrana.

Vytipovali jsme nûkolik úsekÛ,

na nichÏ je velk˘ pohyb chodcÛ,

ale pfiechodÛ naopak pomálu.

Jedním z nich je kfiiÏovatka

Bartákovy, Národní a Havlíãko-

vy ulice (u b˘valého nuceného v˘-

seku). Dva pfiechody zde sice jsou

(na Bartákovû a Havlíãkovû ulici),

pro chodce jdoucího po levém

chodníku Národní ulice ve smûru

od pekárny ke kostelu (je to ten

chodník, kter˘ se v zimû udrÏuje),

jsou ov‰em nedosaÏitelné (nevede

k nim pfies Národní ulici pfiechod).

Vût‰ina lidí proto fie‰í pfiecházení

na pû‰í zónu pod kostelem pfiebûh-

nutím skrz kfiiÏovatku.

Dal‰í sporn˘ úsek je u kfiiÏovat-

ky tfiídy HrdinÛ a Revoluãní uli-

ce. Pfies samotnou kfiiÏovatku

pfiechod vede, ale z tfiídy HrdinÛ

do ulice Tomá‰e Matûjky (ve-

doucí k autobusovému nádraÏí)

jiÏ nikoliv - pfiitom je v tomto

místû pfiecházení krat‰í, pfiehled-

nûj‰í a také ãastûji vyuÏívané.

Dal‰ím úsekem s velkou frek-

vencí pohybu aut i chodcÛ je

Opavská ulice. Na této pomûrnû

dlouhé ulici, kterou prochází sil-

nice první tfiídy ã. 11, je pfiecho-

dÛ na první pohled docela dost

(pût), z praxe je v‰ak zfiejmé, Ïe

jejich umístûní neodpovídá aktu-

ální situaci. Dva vedou k závodu

Hedva, jeden je na samém okra-

ji v˘padovky na Bruntál a vede

k málo pouÏívané autobusové

zastávce. Jen dva pfiechody tedy

slouÏí lidem, ktefií bydlí na „dru-

hém bfiehu“ jedenáctky. Jeden

vede k obytn˘m domÛm pod

hfibitovem, druh˘ k domkÛm

a bytov˘m domÛm poblíÏ lomu.

Ani jeden z tûchto dvou pfiecho-

dÛ v‰ak není úplnû v pofiádku.

Zatímco ve smûru na ·umperk

vyrostl Penny market, kolem

nûjÏ se rapidnû zv˘‰il pohyb aut

i chodcÛ, nevede od nûj pfiechod

do protûj‰í ulice U Rybníka.

Podle vyjádfiení odboru dopravy

zde b˘t ani nemÛÏe, neboÈ toto

místo nesplÀuje základní pod-

mínku pro umístûní pfiechodu

pro chodce, uvedenou v Zása-
dách pro oznaãování dopravních
situací na pozemních komunika-
cích (s úãinností od 1. 4. 2005):

„Pfiechod pro chodce se zfiizuje
jen v pfiípadû, kdy je po obou
stranách vozovky chodník (pfií-
padnû stezka pro chodce) a do-
stateãné ãekací plochy pro chod-
ce.“ Zde je skuteãnû chodník jen

na stranû Penny marketu, na pro-

tûj‰í stranû je pouze roz‰ífiená

krajnice, na níÏ s oblibou zasta-

vují nákladní auta (která zame-

zují v˘hledu). Jedin˘ pfiechod

v této lokalitû vede z paralelní 

ulice U Lomu, kde jiÏ mÛÏe na

obou stranách navázat na existu-

jící chodník. Tento chodník je

ov‰em v místû vstupu na pfie-

chod v zimû pravidelnû zavalen

bariérou snûhu, takÏe je nûkolik

mûsícÛ v roce nepfiístupn˘. Cho-

dec jdoucí z ulice U Rybníka se

k pfiechodu navíc mÛÏe podle

platn˘ch pravidel dostat jedinû

po zmínûné levé krajnici, ale ani

ta neb˘vá v zimû vÏdy odhrnuta.

V takovém pfiípadû zb˘vá jen

pfiebûhnout na protûj‰í chodník

u Penny marketu, poru‰it tím

pravidla a ohrozit svÛj Ïivot.

Na druhém konci Opavské ulice

je opût pouze jeden pouÏiteln˘

pfiechod, vedoucí od bytov˘ch

domÛ pod hfibitovem na protûj‰í

stranu silnice. Tento pfiechod je

fiádnû oznaãen a jeho umístûní je

relativnû praktické. Je v‰ak uni-

kátní tím, Ïe neodpovídá zmínû-

n˘m regulím, nevede totiÏ na

chodník, ale ke krajnici tûsnû 

u vyústûní vedlej‰í silnice.

Sporn˘ch míst bychom na‰li

v R˘mafiovû jistû je‰tû nûkolik

(napfi. kfiiÏovatka ulic Revoluãní

a Bartákovy s nepfiehlednû umís-

tûn˘m pfiechodem u mototech-

ny). Velká ãást se jich vyskytuje

na silnicích, jeÏ spadají pod

Správu a údrÏbu silnic Morav-

skoslezského kraje, s v˘jimkou

„jedenáctky“, která náleÏí pod

¤editelství silnic a dálnic Ostra-

va. Na ná‰ dotaz, za jak˘ch pod-

mínek by bylo moÏné situaci do-

pravního znaãení pfiechodÛ pro

chodce na tomto úseku pfiehod-

notit a zmûnit podle aktuálních

potfieb obyvatel R˘mafiova, se

nám dostalo i z tohoto úfiadu

stejné odpovûdi jako ze Správy

silnic: Nic není nemoÏné, je k to-

mu ov‰em potfieba podat odbor-

n˘ návrh, kter˘ by fie‰il cel˘ úsek

Opavské ulice. Jak k tomu dodá-

vá vedoucí odboru dopravy

MûÚ, uvedené pfiechody pro

chodce na státních silnicích mu-

sí respektovat hlavnû bezpeãnost

chodcÛ ve vozovce. Renata

Vysly‰elová pfiislíbila, Ïe v pfií‰-

tím vydání R˘mafiovského hori-

zontu bude uvefiejnûno stanovis-

ko odboru dopravy a silniãního

hospodáfiství ke v‰em zmínûn˘m

pfiechodÛm pro chodce ve mûstû.  

Pfiipravili JiKo a ZN
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anketa
1. PouÏíváte pfii pfiecházení silnice vÏdy vyznaãen˘ pfiechod pro chodce?
2. Dávají vám motoristé na pfiechodu pfiednost?

Marcela Vojtková,
úãetní
Ano, pokud je, tak

ano. Cestou do mûsta

neprocházím Ïádn˘m

místem bez pfiecho-

du, takÏe s tím pro-

blém nemám. 

Motoristi mû na pfie-

chodu vÏdycky pou-

‰tí.

Marie Mezihorá-
ková, dÛchodkynû
Já ven moc necho-

dím. KdyÏ pfiecházím

silnici, vût‰inou pou-

Ïiju pfiechod, i kdyÏ

taky ne vÏdycky.

Bydlím v peãovatel-

ském domû na tfiídû

HrdinÛ, a kdyÏ chci

pfiejít na druhou stra-

nu ulice, tak jdu mi-

mo pfiechod. Motori-

sti mû pou‰tí i nepou-

‰tí, ãastûji nepou‰tí.

Alena Jurá‰ová,
podnikatelka
PokaÏdé ne. Problé-

mové místo mám

cestou do mûsta na

kfiiÏovatce u b˘valé-

ho nuceného v˘se-

ku. Tam pfiechod ne-

ní. 

KdyÏ jdu po pfiecho-

du, tak mû fiidiãi vût-

‰inou pustí.

Rudolf Heisig, po-
ji‰Èovací agent
KdyÏ je pfiechod na

blízku, tak urãitû pfie-

jdu pfies nûj. V R˘-

mafiovû nejsem moc

dlouho, a tak nejsem

obeznámen se v‰emi

kfiiÏovatkami a pfie-

chody, ale zatím jsem

na nûjaké problémo-

vé místo nenarazil.

KdyÏ mû motoristé

na pfiechodu nechtûjí

pustit, ukáÏu si rukou

a oni zastaví.

Michaela Îváãko-
vá, na matefiské do-
volené
Vût‰inou ano, po-

kaÏdé ale ne, kdyÏ

není pfiechod v do-

hledu. Máme jednu

trasu, po které cho-

díme, a na ní vesmûs

pfiechody jsou. U pfie-

chodu vÏdycky ãe-

kám, aÏ auta pfieje-

dou. Rozhodnû se

nevrhám do silnice.

Nûkdy mi motoristi

zastaví, nûkdy ne.

Michal Fidler, sprá-
vce kina
VÏdycky ne, kdyÏ

není pfiechod tam,

kde potfiebuju pfiejít.

Napfiíklad na kfiiÏo-

vatce na OkruÏní,

kdyÏ pfiecházím k po-

liklinice. 

Motoristi mû vût‰i-

nou pfies pfiechod

pou‰tûjí.

Pfiipravili JiKo a ZN

·kolství

Ve dnech 10. a 11. listopadu probûhnou oslavy 60. v˘roãí
zaloÏení ãeského gymnázia v R˘mafiovû

Nechystáme Ïádné velkolepé oslavy, neboÈ

jsme se pfied ãtyfimi lety rozhodli, Ïe se bude-

me hlásit i k odkazu pÛvodního nûmeckého

gymnázia, které bylo v R˘mafiovû jiÏ od roku

1902, protoÏe se domníváme, Ïe ‰kola otevfie-

ná v roce 1946 v urãitém smyslu navazuje na

pfiedváleãné ‰kolství nûmecké. Proto tuto akci

bereme spí‰e jako pfiipomínku znovuzaloÏení

pováleãného stfiedního ‰kolství v regionu.

Pátek 10. 11. 2006
16.00 zahájení oslav, otevfiení ‰koly a pfiivítání oficiálních 

hostÛ

16.30 vernisáÏ v˘stavy fotografií Jindfiicha ·treita

17.00 raut v prostorách ‰koly, prohlídka ‰koly a komunitního 

centra

Sobota 11. 11. 2006
9.00 - 15.00 den otevfien˘ch dvefií gymnázia, prohlídka nového ko-

munitního centra

10.00 prohlídka budovy základní ‰koly na Jelínkovû ulici

11.00 pfiivítání na radnici a prohlídka

v˘stava v˘tvarn˘ch prací studentÛ ZU· a gymnázia: 

„3 dny plenér“

11.00 vystoupení Chrámového sboru Bernardini

11.00 - 15.00 otevfiení muzea a pfiedná‰ka Mgr. Jifiího Karla o ‰kol-

ství v R˘mafiovû

14.00 - 15.00 moÏnost prohlídky kaple V Lipkách

Tfiídní kolektivy si mohou do 5. 11. 2006 zamluvit posezení v hotelu

Pradûd.

U pfiíleÏitosti tohoto v˘roãí je vydán nástûnn˘ kalendáfi na rok 2007 s fo-

tografiemi Jindfiicha ·treita, kter˘ bude moÏno zakoupit v prÛbûhu oslav,

popfi. ho zájemcÛm po‰leme na dobírku. Vedení Gymnázia R˘mafiov

Program oslav:
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Pomníky padl˘ch z první svûtové války
Pfii pfiíleÏitosti v˘roãí ukonãení

první svûtové války a vzniku

âeskoslovenské republiky se

dnes v cyklu o ménû znám˘ch

památkách R˘mafiovska obrací-

me k pomníkÛm padl˘ch v první

svûtové válce v na‰em kraji. 

První svûtová válka. Pojem, kte-

r˘ se vût‰iny souãasné mladé ge-

nerace dot˘ká stejnû okrajovû,

stejnû jako obrozenecké hnutí,

francouzská revoluce nebo tfieba

kolektivizace zemûdûlství. Ano,

je to jiÏ v‰echno dávno pryã,

první svûtová válka (dfiíve ozna-

ãovaná jako Velká válka) zaãala

pfied 92 léty, v srpnu 1914, 

a trvala do 11. listopadu 1918.

Odehrávala se na tfiech kontinen-

tech a ve v‰ech oceánech. Ve

válce zvítûzila Dohoda, jejímiÏ

nejdÛleÏitûj‰ími ãleny byly

Velká Británie, Francie, carské

Rusko, Japonsko, pozdûji Itálie

a USA, nad Ústfiedními moc-

nostmi v ãele s Nûmeck˘m císafi-

stvím, Rakouskem-Uherskem,

Tureckem a pozdûji Bulhar-

skem. Válka vznikla jako dÛsle-

dek krajního zostfiení rozporÛ

mezi svûtov˘mi mocnostmi

v zápase o sféru vlivu, kolonie,

zdroje surovin, odbyti‰tû a trhy.

Vyhlá‰ení války pfiedcházel
atentát na rakouského násled-
níka trÛnu a jeho manÏelku
hrabûnku Îofii Chotkovou,

proveden˘ v r. 1914 ãlenem re-

voluãní organizace mládeÏe Gav-

rilo Principem. Po mûsíci, 28. ãer-

vence, vyhlásilo Rakousko-

Uhersko Srbsku válku, 1. srpna

Nûmecko vyhlásilo válku Rus-

ku, 2. srpna nûmecké jednotky

obsadily Lucembursko a 3. srpna

pfiekroãily belgické hranice

a Nûmecko vyhlásilo válku Fran-

cii, 4. srpna vstoupila do války

s Nûmeckem Velká Británie, 

6. srpna vyhlásilo Rakousko-

Uhersko válku Rus-

ku a Srbsko Nû-

mecku, ve dnech 

11. - 12. srpna vyhlá-

sily Rakousku-Uher-

sku válku Francie

a Velká Británie

atd. ... a ‰ílená lavi-

na zmaru a smrti

byla spu‰tûna.

V nûmeckém gene-

rálním ‰tábu poãíta-

li od poãátku s vedením války na

dvû strany - proti Francii a Rus-

ku. Pro tento pfiípad mûli vypra-

covan˘ plán tzv. bleskové války,

kter˘ pfiedpokládal pomalou mo-

bilizaci v Rusku. Za tu dobu mû-

lo Nûmecko rychl˘m obchvat-

n˘m manévrem vniknout do

Francie a porazit ji. Potom chtû-

li nûmeãtí generálové rychle pfie-

sunout jádro sv˘ch sil na v˘chod

a porazit Rusko.

Nûmeck˘ strategick˘ plán pora-

zit Francii bleskov˘m úderem se

nezdafiil, Rusko zaútoãilo dfiíve,

neÏ se ãekalo, a zpoãátku mûlo

znaãné úspûchy jak na nûmec-

kém, tak i na rakousko-uher-

ském úseku fronty. SrbÛm se po-

dafiilo vytlaãit zpoãátku úspû‰ná

rakousko-uherská vojska za hra-

nice. Na západní frontû se v roce

1916 odehrály nejvût‰í bitvy

první svûtové války, u Verdunu

Francouzi ztratili 315 tisíc

a Nûmci 281 tisíc vojákÛ, pfii

anglofrancouzské ofenzívû na

fiece Sommû padlo na obou stra-

nách více neÏ 1 300 000 vojákÛ,

ale fronta se prakticky nepohnu-

la. Válka se stále více stávala

válkou poziãní, ve které jiÏ

Ústfiední mocnosti nemûly do-

statek sil k rozhodnému útoku.

Koncem roku 1916 se proto

Nûmecko obrátilo na Dohodu

s mírov˘m návrhem, ten v‰ak

Dohoda rozhodnû odmítla a ani

pozdûj‰í jednání nevedla k pozi-

tivnímu v˘sledku.

Ve v‰ech bojujících

zemích se objevily

pfiíznaky vyãerpano-

sti. V Rusku se vy-

tvofiila revoluãní si-

tuace a v Únorové re-

voluci padl carsk˘

reÏim. V dÛsledku nû-

mecké ponorkové vál-

ky s Dohodou vstou-

pily 2. dubna 1917

do války proti Nû-

mecku Spojené státy americké.

Tím se vytvofiila velká materiál-

ní i lidská pfievaha na stranû

Dohody. Únorová revoluce

v Rusku zaktivizovala i národnû-

osvobozovací boje âechÛ a Slo-

vákÛ. Zaãátkem roku 1917 nov˘

ministr zahraniãních vûcí totálnû

vyãerpaného Rakouska-Uherska

pochopil, Ïe zemû je na pokraji

zhroucení, a proto musí uzavfiít

mír. Pokusy o uzavfiení míru

s Dohodou bez Nûmecka skonãi-

ly bez úspûchu.

âeskoslovensk˘ odboj v té dobû

pfie‰el do dal‰í fáze - vznikala

ãeskoslovenská armáda (tzv.

ãeskoslovenské legie), nejprve

v roce 1917 v Rusku, potom ve

Francii (vãetnû dobrovolníkÛ

z Ameriky) a v dubnu 1918

v Itálii. Legie bojovaly po boku

Dohody s cílem napomoci

âechÛm a SlovákÛm ke vzniku

samostatného státu.

Dne 7. listopadu 1917 probûhla

v Rusku dal‰í revoluce, tzv. ¤íj-

nová, kterou se v chaotické situ-

aci témûfi bez boje dostali k mo-

ci bol‰evici. Nová vláda se jed-

ním ze sv˘ch prvních dekretÛ -

Dekretem o míru - obrátila na

v‰echny bojující strany s v˘zvou

uzavfiít demokratick˘ mír bez 

anexí a placení váleãn˘ch ná-

hrad. Na v˘zvu zareagovaly jen

Ústfiední mocnosti, pro které by-

la nabídka v˘hodná a které po-

chopily nabídku jako kapitulaci

Ruska. Bol‰evická vláda nako-

nec podepsala 3. bfiezna 1918

v Brestu nûmeck˘ mírov˘ diktát

(brestlitevsk˘ mír: Rusko se

vzdalo Finska, pobaltsk˘ch stá-

tÛ, Polska a Ukrajiny). Následnû

se v‰echna pozornost soustfiedila

na frontu západní, kam Nûmec-

ko pfiesouvalo svoje divize z v˘-

chodu, a ãásteãnû i na frontu 

italskou, kam zase pfiesunulo

svoje síly Rakousko-Uhersko.

Pro ãeskoslovensk˘ odboj mûl

tento mír negativní následky,

protoÏe se objevila moÏnost, Ïe

nakonec Rakousko-Uhersko a Nû-

mecko válku vyhrají.

8. ledna 1918 vydal

americk˘ prezident

Woodrow Wilson

sv˘ch 14 bodÛ, pro-

gram pováleãného

uspofiádání svûta

a zaji‰tûní svûtové-

ho míru.

Jarní nûmecká ofen-

zíva na západní

frontû v‰ak nemûla

úspûch a Nûmci po-

chopili, Ïe prohráli válku. Ztro-

skotala i rakousko-uherská ofen-

zíva na Piavû v Itálii. Jednání

o pfiímûfií zaãala u Padovy v se-

verní Itálii mezi zmocnûnci

Dohody a Rakouska-Uherska;

k podpisu pfiímûfií do‰lo 3. listo-

padu. 11. listopadu rakousk˘ cí-

safi Karel I. podepsal abdikaãní

listinu, opustil Schönbrunnsk˘

D. Moravice - pÛvodní pomník
(dobová pohlednice)

Sovinec - památník obûtí za osvo-
bození a oãistu na‰eho pohraniãí

Tvrdkov - pomník z r. 1922 (dobová pohlednice)

Stránské - pÛvodní pomník (dobová pohl.)

R˘mafiov - pomník (dobová pohlednice)
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zámek ve Vídni a Rakousko-

Uhersko se definitivnû rozpadlo.

Osamocené Nûmecko podepsalo

pfiímûfií a první svûtová válka

skonãila. Koneãná mírová jed-
nání byla zahájena na zámku
Versailles u PafiíÏe. Byl uza-
vfien tzv. versaillesk˘ mír.
Zanikly ãtyfii monarchie - ruská,

habsburská, nûmecká a turecká.

Na místû rozpadl˘ch státÛ vznik-

ly tzv. nástupnické státy: Rakou-

sko, Království SrbÛ, ChorvatÛ

a SlovincÛ, Polsko, Maìarsko

a âeskoslovensko. V roce 1919

byla pfiipojena Podkarpatská Rus

k âeskoslovensku. Bylo obnove-

no Belgické království v plném

rozsahu, Francie získala zpût

Alsasko a Lotrinsko. Spojené

státy americké získaly vedoucí

postavení ve svûtû a staly se

hlavní mocností.

Pod vlivem váleãn˘ch hrÛz

vznikla Spoleãnost národÛ
(1920) - svûtová organizace stá-

tÛ se sídlem v Îenevû, jejímÏ cí-

lem bylo zajistit mír a spoluprá-

ci národÛ, fie‰ení sporÛ jedná-

ním. Spoleãnost v‰ak nemûla

Ïádnou sílu, kterou by mohla své

rozhodnutí vynutit.

První svûtová válka pfiinesla svû-

tu fiadu dal‰ích zmûn - vynález

tanku, uÏívání bojov˘ch letadel,

pouÏití chemick˘ch zbraní; ve

svûtû, ve kterém náhle chybûla

spousta muÏÛ, se Ïeny zaãaly

domáhat sv˘ch práv.

Dal‰ím v˘sledkem byla pováleã-

ná vlna sociálního i nacionálního

radikalismu, hnutí

za odstranûní kolo-

nialismu (âína, In-

die, Indonésie, Irák,

Egypt). Probûhly ta-

ké neúspû‰né poku-

sy o socialistickou

revoluci bol‰evic-

kého typu (Nûmec-

ko, Maìarsko, Bul-

harsko).

V první svûtové vál-

ce do‰lo k obrovsk˘m ztrátám

materiálním a k nezmûrnému 

utrpení vojákÛ i civilního obyva-

telstva, ale zejména k nenahradi-

teln˘m ztrátám lidsk˘ch ÏivotÛ.

Uvádí se, Ïe celkem zemfielo asi

15 milionÛ lidí, 9 milionÛ vojákÛ

a 6 milionÛ civilních obyvatel.

To je skuteãnost, která by nemû-

la b˘t nikdy zapomenuta.

V prvních letech âeskosloven-

ské republiky bylo vybudováno

mnoho pomníkÛ se jmény tûch,

ktefií v první svûtové válce padli,

zemfieli na následky zranûní

a nemocí nebo se stali nezvûst-

n˘mi. Vztah obyvatel obcí k po-

mníkÛm byl vût‰inou pfiímo 

osobní - mezi uveden˘mi jmény

byl vÏdy nûkdo, kdo byl buì pfií-

mo ãlenem rodiny nebo k ní mûl

blízk˘ vztah. I pfies velk˘ ãasov˘

odstup jsou pomníky dosud piet-

ním místem. V na‰em kraji, kam

naprostá vût‰ina obyvatel pfii‰la

po druhé svûtové válce „odji-

nud“, byla jména na pomnících

jmény vesmûs neznám˘mi. Z to-

hoto úhlu pohledu je moÏné po-

chopit, Ïe pováleãn˘m osídlen-

cÛm pomníky s cizími jmény

(navíc ãasto se symboly, které

byly v pováleãné dobû vnímány

velmi nepfiíznivû) nejen nic nefií-

kaly, ale ãasto u nich vyvolávaly

i emoce negativní. Odtud jiÏ pak

není daleko k vysvûtlení (tûÏko

v‰ak k pochopení) té skuteãnos-

ti, Ïe mnohé z pomníkÛ padl˘ch

z první svûtové války byly po

konci druhé svûtové války zli-

kvidovány - napfi. v Albrechticích

u R˘mafiova nebo ve Stránském,

z fiady dal‰ích pak byly odstranû-

ny „nûmecké“ symboly (orlice,

rovnoramenné „tlapaté“ kfiíÏe,

dubové ratolesti, meãe apod.)

a také desky s vesmûs nûmeck˘-

mi jmény obûtí první svûtové

války a to, co zbylo, pak bylo

pouÏito jako podstavce pro teh-

dy „aktuální“ pomníky na poãest

osvoboditelÛ od nacistického

jha. Snad nejtypiãtûj‰ím pfiíkla-

dem aktivit horliv˘ch funkcioná-

fiÛ minulého reÏimu je pomník

v Sovinci - na mohutném tûlese

pomníku jsou sochy dvou vojá-

kÛ v rakousk˘ch uniformách

v Ïivotní velikosti, s typick˘mi

ovinovaãkami na l˘tcích. Na po-

mníku je jednak deska se jmé-

nem Vincenta Gilberta, kapitána

francouzské armády, kter˘ na

hradû Sovinci zemfiel v roce

1941 jako váleãn˘ zajatec, a dále

deska s velmi pfiíznaãn˘m nápi-

sem: „Na pamûÈ padl˘m obûtem

za osvobození a oãistu na‰eho

pohraniãí“. O obûtech první svû-

tové války, kter˘m byl pÛvodnû

pomník vûnován, ani zmínka.

Skuteãnû „dokonalá oãista“!

Ponûkud kuriózní promûnu pro-

dûlal také pomník v Tvrdkovû -

deska se jmény osmnácti pad-

l˘ch obãanÛ obce byla umístûna

na „mohyle“ z kfiemenn˘ch bal-

vanÛ s plastikou orlice na vrcho-

lu. Deska byla v roce 1948 na-

hrazena deskou se jmény prv-

ních ãesk˘ch osídlencÛ obce, ta

v‰ak byla v padesát˘ch letech

zniãena a v roce 1963 pfii pfiíleÏi-

tosti oslav V¤SR byla vsazena

nová deska z bílého mramoru

s nápisem „Z vdûãnosti sv˘m 

osvoboditelÛm“, pozdûji nahra-

zená stávající Ïulovou deskou se

zájmenem zmûnûn˘m na „na-

‰im“. Orlice patrnû vzala za své

hned v prvních pováleãn˘ch

dnech. Podobnû byl pfiebudován

pomník v Dolní Moravici se

jmény 38 obûtí, v RyÏovi‰ti, kde

padlo nebo ve válce zemfielo 

85 obãanÛ, a v Bfiidliãné, kde je

dnes místo jmen 62 obûtí první

svûtové války nápis „Národním

hrdinÛm obou svûtov˘ch válek

1914 - 1945“.

Pomníky, které zÛstaly zachová-

ny, podávají v˘mluvné svûdectví

o rozsahu a hloubce tragédie,

kterou první svûtová válka pfied-

stavovala. Napfi. v R˘mafiovû

pfii‰lo o Ïivot 128 muÏÛ (mezi

nûmeck˘mi pfiíjmeními najdeme

i ryze ãeská - Smetana, Kaspa-

rek, Novak, Hlouschek), v b˘va-

lém Janu‰ovû, Janovicích, No-

vém Poli a v zaniklé obci RÛÏo-

vé celkem 74, v Ondfiejovû 

25 (kaÏd˘ dvacát˘ obãan), v ma-

lém Harrachovû s necel˘mi 

350 obyvateli 16 muÏÛ, ve Staré

Vsi 87 - kaÏd˘ tfiicát˘ obãan,

v Rudû 26, v Dobfieãovû, kter˘

mûl tehdy kolem 550 obyvatel,

32 obûtí, v Jifiíkovû s necel˘mi

400 obyvateli 21 (na prvním

místû je uvedeno jméno uãitele

L. Brosche, mezi obûÈmi jsou tfii

muÏi s pfiíjmením Ali - Martin,

Adolf, Eduard, objevuje se i pfií-

jmení Jurinka, patrnû slovanské-

ho pÛvodu). UdrÏovan˘ Ïulov˘

pomník v Re‰ovû uvádí jména

18 muÏÛ, ktefií zemfieli nebo

zmizeli na frontách v Haliãi,

Re‰ov - Ïulov˘ památník (dobová
pohlednice)Jifiíkov - renovovan˘ pomník

Ruda - Ïulov˘ pomník

Ondfiejov - Ïulov˘ pomník

Janovice - památník

RyÏovi‰tû - pÛvodní památník (dobová pohl.)
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Rusku a Itálii, mezi nimi jedno

ãeské jméno - Franz Horak.

Památník ve formû kapliãky ve

Velké ·táhli skr˘vá uvnitfi desky

se jmény 32 obûtí, na prvním

místû je uvádûn baron v. Stut-

terheim a mezi nûmeck˘mi jmé-

ny objevíme také jméno Hajek.

V Edrovicích sice zÛstala podob-

ná stavba slouÏící jako zvoniãka

zachována, desky se jmény v‰ak

chybí. Ve Stfiíbrn˘ch Horách 

umístili desku se jmény 14 pad-

l˘ch a zemfiel˘ch do místní ka-

ple, ta dodnes podává napfi. svû-

dectví o tom, Ïe jen nûkolik dní

po zahájení války s Ruskem tam

14. srpna 1914 padl první z míst-

ních obãanÛ - Otto Pösel, na rus-

ké frontû zahynulo je‰tû devût

dal‰ích. Sv˘m zpÛsobem ojedi-

nûl˘m je pomník v Tûchanovû -

na rozdíl od vût‰iny památníkÛ,

které jsou zhotoveny ze svûtle

‰edé nebo tmavé Ïuly, je zde

pouÏita Ïula ãervená. Îádná jmé-

na v‰ak na pomníku uvedena ne-

jsou. V Horním Mûstû se údajnû

tehdej‰í radní pfii jednání o vybu-

dování pomníku neshodli, a obec

tak zÛstala bez památníku.

Pfii bliÏ‰ím zkoumání jmen pad-

l˘ch, zemfiel˘ch a nezvûstn˘ch

na pomnících zjistíme, Ïe umíra-

li i vojáci velmi mladí, napfi.

v Harrachovû byl nejmlad‰ím

Ervin Tanner, kter˘ padl ve

sv˘ch devatenácti letech, nej-

star‰ím, devûtaãtyfiicetilet˘m,

byl moÏná jeho otec nebo str˘c

Josef Tanner. Na památníku

v Janovicích jsou uvedeni tfii de-

vatenáctiletí: Otto Hoffmann,

Alfred Schreiber, Karl Scholer

z Janu‰ova, ale nejmlad‰ím byl

osmnáctilet˘ Karl Ludwig. Mezi

obûÈmi z Dobfieãova jsou ãtyfii

s pfiíjmením Nickmann, patrnû

v‰ichni rodinnû spfiíznûní, ve

Staré Vsi se na pomníku objevu-

jí po ‰esti pfiíjmení Falk a Hof-

fmann, v Ondfiejovû tfiikrát pfiíjme-

ní Schmidt, prvním, kdo také padl

na úplném poãátku války - 16. srp-

na 1914 - byl Rudolf Schwab.

Staãí seãíst jména na pomnících,

o kter˘ch jsme se zmínili, a pfii-

blíÏíme se k ãíslu

700 - jedna velká

vesnice! Kolik ne-

‰Èastn˘ch lidsk˘ch

osudÛ by se dalo vy-

ãíst z kronik, úfied-

ních záznamÛ a hla-

vnû ze vzpomínek

tûch, ktefií peklem

první svûtové války

procházeli! Nejen

na frontách, ale i ve

válãících zemích. Hlad, zima, ne-

moci, bolest nad ztrátou blízk˘ch,

vdovy, sirotci, bída, beznadûj.

Neodbytnû se vnucuje otázka -
proã?
Na pomnících nad vesmûs nû-

meck˘mi jmény padl˘ch, ne-

zvûstn˘ch a zemfiel˘ch v dÛsled-

ku nemocí a zranûní vidíme ze-

jména v˘razná hesla o vdûãnosti

hrdinÛm padl˘m za vlast
(„Den Helden der Heimat“,

„Den fürs Vaterland gefallen

Helden“ apod.). Za jakou vlast?

Sudety s pfieváÏnû nûmeck˘m 

obyvatelstvem byly souãástí

Rakouska-Uherska stejnû jako

ãeské vnitrozemí. „M˘m náro-

dÛm“ nazval tehdy císafi v˘zvu

k válce a zároveÀ ortel smrti pro

mnoho obyvatel své fií‰e, nema-

jících potuchy o prav˘ch pfiíãi-

nách války a hlavnû o jejím

smyslu. A tak za „vlast“, tedy

„za císafie pána a jeho rodinu“,

museli bojovat Raku‰ané, Ma-

ìafii, âe‰i, Slováci, Poláci, Srbo-

vé, Chorvati a Slovinci, Rumuni

a Italové a také Nûmci Ïijící na

území mnohonárodnostního cel-

ku Rakouska-Uherska se 49 mi-

liony obyvatel. KdyÏ âe‰i, Nûm-

ci a dal‰í trpûli a umírali na ra-

kousko-uhersk˘ch frontách, mo-

Ïná tu‰ili, Ïe „vlast“, za kterou

jsou nuceni bojovat, je jen pro-

pagandistick˘m heslem, ale je-

jich pfiedstavy o „pravé vlasti“

byly patrnû stejnû rozdílné jako

jazyky, kter˘mi mluvili. Pová-

leãn˘ v˘voj to jasnû ukázal,

i kdyÏ ov‰em nejdÛleÏitûj‰í roli

opût hrála „vy‰‰í politika“.

âechÛm se naplnil sen o samo-

statném státû (vznikl 28. fiíjna

1918), Nûmci z pohraniãních 

území v‰ak vesmûs smûfiovali

k jinému cíli - doufali ve vznik

státu Deutsch-Österreich, jehoÏ

souãástí by byly i autonomní

provincie Deutschböhmen v se-

verních âechách, Böhmerwald-

gau na ·umavû a Sudetenland

a Deutschsüdmöhren na Moravû

a ve Slezsku. Snahy o odtrÏení

tûchto „provincií“ od ãeského

státu ukonãil aÏ vojensk˘ zásah

ãeskoslovenské vlády poãátkem

prosince 1918, tehdy bez obûtí,

nicménû akce proti generální

stávce v sudetonûmeck˘ch mûs-

tech v bfieznu 1919 (poÏadav-

kem bylo umoÏnûní úãasti na

parlamentních volbách v Rakou-

sku) si vyÏádala Ïivot 54 ães-

k˘ch NûmcÛ.

Rakousko-uher‰tí vojáci, âe‰i

nebo Nûmci, jistû netu‰ili, jak˘m

hrÛzn˘m zpÛsobem bude zneuÏit

pojem „vlast“ a dal‰í nacionální

symboly pro vyvolání fanatic-

k˘ch emocí vedoucích po po-

mûrnû krátké dobû k dal‰í, je‰tû

hroznûj‰í válce. O to víc se vnu-

cuje my‰lenka, Ïe v první svûto-

vé válce trpûli a umírali Nûmci,

jejichÏ jména ãteme na pomní-

cích padl˘ch, stejnû nesmyslnû

jako âe‰i a jiní.

Náhoda tomu chtûla, Ïe pfii pfií-

pravû tohoto ãlánku jsem jako

poslední nav‰tívil Malou Mo-

rávku. UdrÏovan˘ mramorov˘

pomník uvádí 43 jmen obûtí

z Malé Morávky a 19 z Karlova,

je také upraven, ale zpÛsobem

zcela odli‰n˘m od tûch, o kte-

r˘ch jsme dosud psali. Po obou

stranách pomníku jsou umístûny

Ïulové panely se 185 jmény

(trojnásobek jmen z první svûto-

vé války) oznaãen˘mi jako 

„obûti války a násilí v letech

1930 - 1945/49“. Jak v˘mluvné

memento! NûmcÛm (nûkter˘m? -

mnoh˘m? - vût‰inû?), Ïijícím po

staletí v na‰em pohraniãí, se na

poãátku druhé svûtové války spl-

nil sen o spojení s „velk˘m“

Nûmeckem, ov‰em v podobû, za

kterou zaplatili velmi krutou daÀ.

Na novû umístûné desce na po-

mníku v Malé Morávce je ãesk˘

a nûmeck˘ nápis: „Hroby vojákÛ
jsou památníkem, kter˘ navÏdy
nabádá k míru a usmífiení.“

(Za laskavé zapÛjãení fotografií

dûkuji Ing. Pfiikrylovi, Ing. Rech-

torikovi, P. B. Mûchurovi a p. Hru-

banovi.) Ing. M. Marek

M. Morávka - souãasná podoba
pomníku

M. Morávka - pÛv. pomník (do-
bová pohlednice)

Stará Ves - ãást Ïulového pomníku

Tûchanov - pomník z le‰tûné ãer-
vené Ïuly

Harrachov - pomník 
Fota: M. Marek

Horní ãást pomníku ve St. Vsi s kfiíÏem a vavfií-
nov˘mi ratolestmi leÏí na zemi za pomníkem



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Francouzské pfiísloví „Louãit se - toÈ trochu umírat“ lze

doplnit takto: „Umfiít - toÈ rozlouãit se aÏ moc.“ 

Alphonse Allais
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Známá i neznámá v˘roãí
28. 10. Státní svátek âR - vyhlá‰ení samostatné

âeskoslovenské republiky v roce 1918
28. 10. 1466 nar. Erasmus Rotterdamsk˘, nizozemsk˘ humanis-

tick˘ myslitel (zemfi. 12. 7. 1536) - 540. v˘roãí narození

28. 10. 1861 nar. Rudolf KfiíÏeneck˘, architekt (zemfi. 12. 3. 1939) 

- 145. v˘roãí narození

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

zakladatel nadace na podporu amerického umûní, lite-

ratury a Ïurnalistiky (nar. 10. 4. 1847) - 95. v˘r. úm.

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

20. 7. 1945) - 135. v˘roãí narození

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

(zemfi. 29. 7. 1856) - 185. v˘roãí narození

1. 11. 1781 císafisk˘ patent zru‰il nevolnictví - 225. v˘roãí

2. 11. 1906 nar. Luchino Visconti, italsk˘ reÏisér (zemfi. 17. 3. 1976)

- 100. v˘roãí narození

3. 11. 1926 nar. Mikulá‰ Medek, v˘tvarník a básník (zemfi. 23. 8. 1974)

- 80. v˘roãí narození

6. 11. 1836 zemfi. Karel Hynek Mácha, spisovatel (nar. 16. 11. 1810)

- 170. v˘roãí úmrtí

6. 11. 1951 zemfi. Jindfiich Plachta (vlast. jm. Jindfiich ·olle), he-

rec (nar. 1. 7. 1899) - 55. v˘roãí úmrtí

6. 11. 1976 zemfi. Václav âtvrtek, spisovatel, autor knih pro dûti 

(nar. 4. 4. 1911) - 30. v˘roãí úmrtí

7. 11. 1811 nar. Karel Jaromír Erben, básník a sbûratel lidové slo-

vesnosti (zemfi. 21. 11. 1870) - 195. v˘roãí narození

8. 11. 1841 nar. Jan Otto, knihkupec a nakladatel (zemfi. 29. 5. 1916)

- 165. v˘roãí narození

10. 11. 1891 zemfi. Jean Arthur Rimbaud, francouzsk˘ básník 

(nar. 20. 10. 1854) - 115. v˘roãí úmrtí

Pranostiky na mûsíc listopad
• Tepl˘ fiíjen - studen˘ listopad.
• Studen˘ listopad - zelen˘ leden.
• Jak˘ listopad, takov˘ bfiezen.
• KdyÏ krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáfii.
• Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima aÏ k létu.
• KdyÏ dlouho listí nepadá, tuhá zima se pfiikrádá.
• KdyÏ se v listopadu hvûzdy tfipytí, mrazy se brzo uchytí.
• KdyÏ napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
• Den V‰ech svat˘ch je poslední, kter˘ léto zahání. (1. listopadu)
• KdyÏ na Du‰iãky jasné poãasí panuje, pfiíchod zimy to oznamuje.

(2. listopadu)
• Svat˘ Teodor - mrazy lezou z hor. (9. listopadu)
• Na svatého Martina koufiívá se z komína. (11. listopadu)
• Poãasí o svaté AlÏbûtû povídá, jak bude v létû. (19. listopadu)
• Svatá Cecílie snûhem pole kryje. (22. listopadu)
• Na svatou Katefiinu schováme se pod pefiinu. (25. listopadu)
• OndfiejÛv sníh zÛstane leÏet sto dní. (30. listopadu)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - fiíjen-listopad 2006

27. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

SVâ Kondiãní cviãení pro Ïáky 8. a 9. tfi.

29. 10. 19.30 SVâ Koncert a v˘stava Laca Decziho

a Cellula New York

3. 11. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

3. 11. 13.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

3. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

4. 11. 9.00 SVâ Podzimní dobrodruÏná v˘prava 

pro dûti i rodiãe

8. 11. 9.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

8. 11. 13.00 SVâ Stfielecké odpoledne pro 5. tfi.

10. 11. 17.00 SVâ Setkání seniorÛ s pfiedstaviteli mûsta

10. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

13. 11. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

13. 11. 19.00 kostel arch. Koncert Olomouckého komorního  

Michaela sboru

15. 11. 8.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

15. 11. 9.15 Kino Kamarádi na hradû

a 10.45 - Kamarádi Brno (1. - 5. tfi. + M·)

17. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

18. 11. 14.00-16.00 SVâ Cviãení s mal˘m i velk˘m míãem

22. 11. 9.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

24. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

27. 11. 10.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Marcel Vald ..................................................................... R˘mafiov

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

Anna Bryndzová - R˘mafiov .................................................. 82 let

Veronika Chibici - R˘mafiov .................................................. 86 let

RÛÏena ·puláková - R˘mafiov ............................................... 86 let

Juliána Vlãková - R˘mafiov ................................................... 86 let

Jan KoÀafiík - R˘mafiov .......................................................... 90 let

Marie Vincourová - R˘mafiov ................................................ 92 let

Rozlouãili jsme se
Marie Bajerová - Horní Mûsto ............................................... 1922

Josef Kozák - Skály ................................................................ 1937

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pozvánka na koncert
Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov zve

na koncert Olomouckého komorního sboru
(sbormistr Petr ·umník)

Tomás Luis de Victoria: Missa pro defunctis
v pondûlí 13. listopadu v 19 hodin

v kostele archandûla Michaela
(Vstupné dobrovolné)
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

2. - 31. 10. 2006 v˘stava ZU· Uniãov

1. 11. - 30. 11. 2006 v˘stava prací obyvatel
Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici

V˘stavy:

10. - 26. 11. 2006
PamûÈ ãasu - v˘stava otce a syna ·treitov˘ch

v mûstském muzeu
R˘mafiov zná dílo fotografa Jindfiicha ·treita, univerzitního docenta

a ãerstvého laureáta státního vyznamenání, ze v‰ech mysliteln˘ch

úhlÛ a stran. V˘stava, která bude mít v muzeu vernisáÏ v pátek 

10. listopadu 2006 v 15 hodin, se bude dosud poznan˘m tématÛm

·treitovy tvorby ponûkud vymykat hned ze dvou dÛvodÛ. Jednak

náv‰tûvníci malého sálu Galerie Octopus zhlédnou poprvé fotogra-

fie ·treitova otce, kter˘ by mûl letos 85 let. Jsou to fotografie, které

Jindfiich ·treit st. pofiizoval zejména ve venkovském prostfiedí.

Dokumentuje kaÏdodennost konce padesát˘ch, ‰edesát˘ch a sedm-

desát˘ch let zejména v okolí Tûchanova, kde ·treitovi pÛvodnû byd-

leli. Ve velkém sále pak budou mít pfiíleÏitost posoudit, do jaké mí-

ry byl otcov˘m zpÛsobem vidûní ovlivnûn „ran˘“ Jindfiich ·treit,

protoÏe v˘bûr fotografií bude podfiízen specifickému ãasovému hle-

disku. K vidûní zde budou totiÏ fotografie z prvních deseti let

·treitova umûleckého Ïivota, tj. deseti let od jeho první vernisáÏe

v polovinû ‰edesát˘ch let. V˘stava bude zároveÀ poctou ke

·treitov˘m leto‰ním ‰edesátinám. Dieter Schallner

Pozvánka na besedu
Mgr. Jifiího Karla

Pijáci stfiedovûku a renesance
na panství rab‰tejnském

a v ãesk˘ch zemích obecnû
(archeologické doklady, druhy alkoholick˘ch nápojÛ,

pomûr stfiedovûku a renesance k pití a pijákÛm vÛbec)

úter˘ 7. listopadu 17.00

PÛjãovní doba knihovny: 
Po 9-17, Út 9-17, St zavfieno ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11

Kapli V Lipkách rozeznûly spirituály
V dobû, kdy písniãky Spirituál

kvintetu poslouchali z gramofo-

nové desky moji rodiãe, bylo

moÏno z textÛ, jako „AÏ se
k nám právo vrátí“ nebo „Já sly-
‰ím ml˘nsk˘ kámen, jak se otá-
ãí“, ãíst mezi fiádky „naráÏky na

socialistickou spoleãnost“ (jak

pí‰e v roce 1982 v hlá‰ení pra-

covnice OV KSâ v Litomûfiicích

soudruÏka ·umichrástová). Do-

ba se zmûnila, Spirituál kvintet

vychází na cédéãkách a DVD,

nûkdej‰í naráÏky pfiestaly b˘t ak-

tuální, ale písním to na kráse ni-

jak neubralo. Spirituály a gospe-

ly, tyto písnû nadûje a víry, po-

cházející z prostfiedí ãerno‰-

sk˘ch otrokÛ, mají svoje kouzlo

i v dobách tzv. svobody. Zvlá‰tû

zpívají-li se pfiímo v kostele ãi

kapli, jako tomu bylo v R˘ma-

fiovû.

R˘mafiovská kaple V Lipkách je

stavbou v mnoha ohledech uni-

kátní. NejenÏe je skvûlou ukáz-

kou barokní architektury a v˘-

tvarného umûní, nejenÏe se k ní

váÏe jméno jednoho ze zdej‰ích

nejv˘znamnûj‰ích rodákÛ Jana

Kry‰tofa Handkeho, ale navíc

disponuje dokonalou akustikou,

pfiímo vybízející k pofiádání m‰í,

koncertÛ a divadelních pfiedsta-

vení. Odehrálo se tu pofiadatel-

skou péãí r˘mafiovské ZU· nû-

kolik neobarokních oper, vy-

stoupili zde interpreti klasické

i alternativní hudby. V pátek 

13. fiíjna pfiivítal nádhern˘ pro-

stor pod freskami vyzdoben˘m

stropem legendu ãeského folku,

skupinu Spirituál kvintet.

Je‰tû neÏ zaznûly první tóny 

úvodní písnû, bylo jasné, Ïe ten-

to koncert bude patfiit k nejús-

pû‰nûj‰ím pofiadÛm leto‰ního

podzimu, bûhem kterého R˘ma-

fiov zaãíná pomalu, ale jistû budit

dojem, Ïe je kulturním mûstem.

Po tolika kvalitních, nicménû

mizernû nav‰tûvovan˘ch pofia-

dech se opût pfiihodila v na‰ich

konãinách nevídaná vûc, a totiÏ

Ïe si v pomûrnû rozlehlé kapli té-

mûfi nebylo kam stoupnout, na-

toÏ sednout (doufejme, Ïe tento

potû‰ující fakt nebyl zpÛsoben

jen tím, Ïe vstup na koncert byl

díky sponzorství firem EKO

Metal Recycling, RD R˘mafiov

a dal‰ích zdarma).

Ani samotní protagonisté u vû-

domí tak velkého oãekávání ne-

odbyli své publikum nûkolika

hity, a pfiestoÏe se jim podhorské

ovzdu‰í i mikroklima kaple zdá-

lo ponûkud chladné (na zdej‰í

pomûry bylo pfiitom docela pfií-

jemnû), pfiedvedli takfika dvou-

hodinové pásmo star‰ích i no-

v˘ch písní, bûhem nûhoÏ nechali

rozeznít v‰echny hlasové polo-

hy, od sugestivních Ïensk˘ch hla-

sÛ Ireny Budweiserové a Zdenky

Tichotové aÏ po zvuãn˘ bas Du-

‰ana Vanãury a Jifiího Cerhy,

i charakteristické sbory, jeÏ ke

spirituálu neodmyslitelnû patfií.

Mohu-li pfiipojit subjektivní úsu-

dek, jedním z vrcholÛ koncertu

byla sólová a capella píseÀ

Vtefiiny v podání Jifiího Cerhy in

memoriam Oldfiicha Ortinského,

dlouholetého ãlena kapely, kter˘

zemfiel letos v kvûtnu. Dal‰í pí-

seÀ byla vûnována památce jiné-

ho nedávno zesnuv‰ího ãlena -

Karla Zicha. O tom, Ïe koncert

Spirituál kvintetu, jenÏ loni osla-

vil 45 let své existence, skuteãnû

stál za to, svûdãil boufiliv˘ po-

tlesk obecenstva, které si vyÏá-

dalo nûkolik pfiídavkÛ a bez os-

tychu si spoleãnû s kapelou zaz-

pívalo závûreãnou píseÀ.  ZN
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Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

Od 1. záfií opût v provozu

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Nové kluzi‰tû zahájí provoz 15. listopadu
Milovníci bruslení se koneãnû doãkají. Od 15. listopadu by mûla zaãít

slouÏit hokejov˘m nad‰encÛm i ‰iroké vefiejnosti touÏebnû oãekávaná

nová umûlá ledová plocha. Provoz r˘mafiovského zimního stadionu jiÏ

nebude závisl˘ na v˘kyvech teplot v prÛbûhu zimních mûsícÛ a s ukon-

ãením sezóny se poãítá k 28. únoru 2007. Provozovatelem nového klu-

zi‰tû bude organizace Mûstské sluÏby R˘mafiov. V souãasné dobû pro-

bíhají v areálu zimního kluzi‰tû poslední úpravy a instalace rozvodn˘ch

elektrick˘ch zafiízení. Podle slov fieditele Mûstsk˘ch sluÏeb Martina

Valy se snad v‰e stihne dokonãit do avizovaného termínu otevfiení s tím,

Ïe se poãítá s t˘denním zku‰ebním provozem nov˘ch technologií.

PfiedbûÏná v˘‰e vstupného se

bude odvíjet od nároãnosti

provozu. Podle slov fieditele

Mûstsk˘ch sluÏeb by ale ne-

mûla pfiesáhnout 20 Kã za do-

spûlou osobu a 10 Kã za dítû

(po celou dobu bruslení pro

vefiejnost). Pronájem umûlé-

ho kluzi‰tû pro organizace

bude zpoplatÀován ãástkou

800 Kã na hodinu a pro ‰koly

350 Kã na hodinu. JiKo

Bruslení pro vefiejnost
Pondûlí 14.00 - 16.30

Úter˘ 14.00 - 16.30 18.30 - 20.30

Stfieda 14.00 - 16.30

âtvrtek 14.00 - 16.30 18.30 - 20.30

Pátek 14.00 - 16.30

Sobota 13.00 - 16.15 19.15 - 20.15

Nedûle 13.00 - 16.15

(Provozní doba bude upfiesnûna.)

sobota 28. fiíjna 19.30

Prachy dûlaj ãlovûka
Krimi komedie (âR 2006)

Pfiíbûh inspirovan˘ dvûma nejvût‰ími a zatím neobjasnûn˘mi loupe-

Ïemi, které se u nás v uplynul˘ch letech staly. Tfii kamarádi se setká-

vají, aby loupili. LoupeÏe se zdafiily, ale co dál? Jak si uÏít naloupe-

n˘ch penûz, aniÏ by na sebe upozornili? Je to mnohem tûÏ‰í, neÏ se

pÛvodnû zdálo. PomÛÏe to vyfie‰it zázemí mezinárodního zloãinu?

Hrají: T. Hanák, O. Vetch˘, M. Suchánek. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 4. listopadu 19.30

V‰echno nejlep‰í!
Komedie (âR 2006)

PraÏsk˘ taxikáfi Jarda má narozeniny a chce si je opravdu uÏít.

V‰echno má pûknû naplánované a pod kontrolou - tak jako zatím

v‰echno v Ïivotû. S kaÏd˘m vyjde, v‰echno zafiídí, v‰ichni jsou s ním

spokojení. Jarda se prostû vyzná. Má skvûlou manÏelku, krásn˘ byt,

pohodovou práci, novou milenku a spoustu dobr˘ch známostí.

V‰echno má ale zmûnit jeho nov˘ zákazník, kter˘ si právû pfiisedl do

auta. Konzervativní a zásadov˘ dÛchodce, jenÏ mu bûhem jednoho

dne dokáÏe rozloÏit cel˘ dosavadní Ïivot. Hrají: J. Dolansk˘, 

V. Preiss, P. Zedníãek. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 11. listopadu 19.30

Supernáhradník
Romantická komedie (USA 2006)

Stfiedo‰kolaãka Viola je nad‰ená hráãka fotbalu a udûlá pro nûj coko-

liv! DokáÏe vyuÏít i toho, Ïe její dvojãe, bratr Sebastian, nenastoupí

do ‰koly, a nemÛÏe se tak zúãastnit fotbalového turnaje. Neváhá ani

minutu a rozhodne se za nûj pfiestrojit. Tato hra se jí úspû‰nû dafií aÏ

do okamÏiku, kdy se zamiluje do spolubydlícího Duka. Ten ale touÏí

po její kamarádce Olivii. Situace se je‰tû víc za‰modrchá, kdyÏ se do

‰koly neãekanû vrátí prav˘ Sebastian. Pfiístupn˘ od 12 let



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2006

18

·Èastn˘ syn Aloise Tomá‰e, jilemnick˘

Harrach Ferdinand Bonaventura (11. 4. 1708 -

30. 1. 1778), kter˘ patfií mezi nejv˘znamnûj‰í

osobnosti R˘mafiovska, zdûdil janovické pan-

ství roku 1745. Odkázala mu je nevlastní mat-

ka Marie Arno‰tka z Dietrich‰tejna, jejíÏ vlast-

ní dûti narozené z posledního manÏelství

s Tomá‰em Harrachem, jak jsme upozornili,

zemfiely pfiíli‰ záhy. Nemalé dûdictví mohl

klidnû získat téÏ její vlastní syn z prvního man-

Ïelství Josef Filip hrabû Gallas (1703 - 1757),

dokonal˘ hospodáfi, velmi oblíben˘ sv˘mi

poddan˘mi, Ïe v‰ak o to neusiloval, svûdãí

o velmi harmonick˘ch pomûrech mezi pfiíbuz-

n˘mi, ale téÏ o dobrém vztahu, kter˘ se vytvo-

fiil mezi nevlastní matkou a synem. Po získání

Janovic si panství Ferdinand neobyãejnû oblí-

bil. Janovické zboÏí patfiilo v té dobû znovu

k nejrozsáhlej‰ím a nejbohat‰ím na Moravû,

coÏ se odráÏelo i v Ïivotû poddan˘ch.

Nového drÏitele janovického zboÏí si vybral

císafi podobnû jako mnohé z jeho pfiíbuzn˘ch

pro diplomatické sluÏby. Narozdíl od otce se

sv˘mi úspûchy zapsal u vídeÀského dvora

podstatnû lépe. PÛsobil po fiadû míst téÏ jako

gubernátor v Milánu (1747 - 1750). Úãastnil

se co zplnomocnûn˘ císafisk˘ ministr fiady dÛ-

leÏit˘ch jednání a roku 1751 se stal preziden-

tem fií‰ské dvorské rady. Císafisk˘ tajn˘ rada

obdrÏel za zásluhy o stát nejvy‰‰í habsbursk˘

¤ád zlatého rouna.

První manÏelku, AlÏbûtu hrabûnku z Gallasu

(1718 - 1737), si vzal teprve patnáctiletou a je-

jich manÏelství nebylo poÏehnáno dûtmi.

Druhou jeho Ïenou se stala 9. 10. 1740 po

pfiedãasné smrti své pfiedchÛdkynû velmi pod-

nikavá netefi RÛÏena z Harrachu (1718 - 1785)

a zdá se, Ïe pro sÀatek s pfiíbuznou musel hra-

bû získat církevní dispens. Z harmonického

spojení se v‰ak doÏila dospûlosti pouze Marie

RÛÏena (1758 - 1814), jeÏ se provdala za

Josefa hrabûte Kinského z Vchynic. O rok

star‰í Marie Eleonora zemfiela záhy po naroze-

ní. Díky absenci syna pfiipadly harrachovské

statky dûdiãnou smlouvou nejdfiíve nakrátko

bratru Arno‰tu Quidovi (1723-83), aby zÛstaly

v majetku rodu, a od roku 1783 jeho synovi

Janu Arno‰tovi z Harrachu (1756 - 1829),

Bonaventurovu synovci.

Pfiedtím, neÏ se stal majitelem Janovic, uzavfiel

Ferdinand s Ïerotínsk˘m architektem

Gottfriedem Weisserem uÏ roku 1740 smlouvu

o pfiestavbû janovického zámku. V letech 1763

- 1765 stavitel dostál slibu a vytvofiil své po-

zdnû barokní dílo. Dotud skromné a nepfiíli‰

prostorné sídlo s pfietrvávajícími prvky rene-

sance a raného baroka nechal Ferdinand dopl-

nit v novém stylu o rozsáhl˘ trakt tvaru roze-

vfieného písmene L na západ od pÛvodní stav-

by, která dodnes uchovala pÛvodní ãelní vûÏ

vystupující do nádvofií. Stfiízliv˘ ráz novostav-

by pÛsobí spí‰e masivní neÏ ãlenûnou hmotou

a víc rozsáhlostí neÏ rozmafiilou barokní hrou

stínÛ a svûtel. OÏivil ji nároÏními vûÏemi, jeÏ

nyní ukonãují kuÏelovité helmy s jiÏ torzovit˘-

mi korouhviãkami ve tvaru tfií harrachovsk˘ch

p‰trosích per sbíhajících se do zlatého jablka

v úhlu pfiipomínajícím písmeno ypsilon.

Domníváme se, Ïe pÛvodní erbovní znamení

bylo polychromováno. Vzhled pÛvodní stavby

se v‰ak úplnû nedochoval a dne‰ní tváfi zámku

je v˘sledkem prací z let 1828-50 a posledních

úprav z roku 1901, není tedy jasné, zda se pfie-

ce jen dfiíve nejednalo o sídlo zdobnûj‰í.

Uvnitfi nového traktu vznikl dal‰í neobyãejnû

prostorn˘ rytífisk˘ sál a ohromná dobfie osvût-

lená knihovna s galerií, jeÏ spojila vysok˘ pro-

stor prvního a druhého podlaÏí. Novou pfií-

stavbu zaplnil i prÛchozí fietûz pansk˘ch kom-

nat s budoáry a v pfiízemí vznikla olbfiímí ku-

chynû s v˘tahem na pokrmy. Dal‰í hospodáfi-

ské prostory doplnily nedávno zbofiené konír-

ny u jiÏní zámecké zdi mezi pivovarem a bra-

nou ústící k Podolskému potoku a na most

v sedmdesát˘ch letech nevkusnû vybaven˘ ka-

menn˘mi Ïlaby ze stájí. Nad triumfálním

vchodem zbudoval Weisser rozsáhl˘ balkon,

zdoben˘ zahradními vázami z pískovce.

V severní ãásti nového traktu vznikl krásn˘ dÛ-

stojn˘ prostor klenuté zámecké kaple s fresko-

vou v˘zdobou. Kapli nechali Harrachové za-

svûtit patronu panství sv. Hilariovi a na

R˘mafiovsku bohuÏel aÏ pfiíli‰ ãasto vz˘vanému

sv. Floriánovi, ochránci pfied poÏáry. NeslouÏila

v‰ak nikdy jen jako v˘luãná svatynû vrchnosti

a jejích úfiedníkÛ, jak b˘valo zvykem. Humánní

a zboÏní Harrachové ji hned od poãátku otevfie-

li v‰em poddan˘m z Janovic, Nového Pole,

RÛÏové i Janu‰ova, zprvu nejspí‰e i lidem ze

Îìárského Potoka a ze Staré Vsi, kde vznikl

kostel Pov˘‰ení svatého KfiíÏe aÏ 1777 pfiestav-

bou star‰í tírny lnu, kterou Starove‰ÈanÛm daro-

val opût Ferdinand Harrach.

Nov˘m pojetím zámecké architektury asi za-

nikla severní ãást canevalovského renesanãní-

ho jádra. Pokraãování star‰í kamenné stavby

k severu odhalil záchrann˘ archeologick˘ v˘-

zkum roku 1996. V roce 1764 zaãaly poprvé

bít zámecké vûÏní hodiny.

StûÏí se v‰ak vyjádfiit k interiéru zámku, kter˘

byl systematicky rozkrádán a niãen místními

i pfiespolními vandaly a zlodûji po druhé svû-

tové válce (a dûje se tak dosud). Je v‰ak zcela

logické, Ïe po dostavbû zaplnil nové prostory

nádhern˘ zdánlivû kfiehk˘ bíl˘ a zlatem zdo-

ben˘ rokokov˘ nábytek, pfieváÏnû dochovan˘

je‰tû roku 1945, doplÀovan˘ v dal‰ích umûlec-

k˘ch slozích po celé 19. a zaãátek 20. století.

Stfiídal se klasicismus, empír, biedermeier, his-

torizující slohy i secese. Dodnes se zachovalo

jen skromné torzo rokokové v˘bavy dvou po-

kojÛ s modr˘mi a hrá‰kovû zelen˘mi hedváb-

n˘mi potahy na zámku v Libûchovû v âechách

a víme téÏ, Ïe bychom mezi ãetn˘mi olejomal-

bami na‰li i Handkovy práce, z nichÏ se do-

chovala atypická záti‰í.

Pfietrvávající potíÏe s podmáãením sídla vcelku

nevhodnû umístûného na su‰‰í vyv˘‰eninû me-

zi Podolsk˘m potokem a soustavou ml˘nsk˘ch

náhonÛ, podmáãejících zámek od severu, se

podafiilo roku 1750 na ãas vyfie‰it zfiízením

vodního kanálu, kter˘ terén sice ponûkud od-

vodnil, ale nedokázal zcela eliminovat vlhkost

trvale pronikající do sklepních prostor zámku

v nejstar‰í ãásti. Je zfiejmé, Ïe se tak stalo je‰tû

pfied stavbou a pln˘ch tfiináct let terén relativnû

vysychal, aby vznikl pevnûj‰í a vhodnûj‰í pod-

klad pro nov˘ objekt a zároveÀ odvlhãil star˘

komplex. Krátce po vzniku stavby, roku 1766,

ustal stavební ruch v prostoru zámku dokonãe-

ním pfiístavby starého pivovaru, jehoÏ dne‰ní

nevhodnû poru‰ená a ponûkud zchátralá tváfi

pochází aÏ z poãátku 20. století a tvofií souãást

zámeckého komplexu na v˘chodní stranû.

Pfiestavba zámku postupovala s rÛznou intenzi-

tou prakticky stále do Ferdinandovy smrti.

Ferdinand Bonaventura, jehoÏ hlavním sídlem

zÛstávala nadále Jilemnice, se úspû‰nû snaÏil

o roz‰ifiování rodové domény. 21. 3. 1740 za-

koupil ludéfiovsk˘ statek (Ludéfiov a StfiíÏov)

od rytífie Ondfieje von Hagen za 700 r˘nsk˘ch

zlat˘ch a 100 dukátÛ. JiÏ 23. 4. 1740 pfievzal

téÏ panství Námû‰È na Hané jako odstupné ve

v˘‰i 46 349 zl. náhradou za dosud nevyplace-

né dûdictví po matce Marii Cecilii Thunové.

Získanou ãástku okamÏitû investoval do stav-

by nového horního zámku hned po ukonãení

sedmileté války (1756 - 1763) v trati Na

Hradû, tj. v prostoru pÛvodní stfiedovûké pev-

nosti a kaple sv. Trojice. Dolní zámek pfiemû-

nil 1765 na textilní manufakturu, po jejím zá-

niku v roce 1778 zde vznikla sladovna. Panství

spolu s Námû‰tí a tvrzí StûÏery, jeÏ tolik uãa-

rovala Ferdinandu Harrachovi, v‰ak vyÏenil

23. 4. 1777 Josef hrabû Kinsk˘ (1751 - 1798)

ze starobylého ãeského rodu pÛvodnû

Vchynsk˘ch z Vchynic jako dûdictví Marie

RÛÏeny, dcery dosavadního majitele.

Harrachové tak ode‰li z Olomoucka, kde pÛ-

sobili krátce, ale velmi pfiíznivû pro své pod-

dané i ve vlastním podnikání. Harrachovské ob-

dobí pfiipomíná alianãní znak HarrachÛ

a DietrichsteinÛ i krásn˘ park. Mgr. Jifií Karel

Prosperující janovické panství a zámek Ferdinanda Bonaventury
Z historie
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R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu uzavfiely
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích:
➽ poezie
➽   próza
➽   ilustrace

Literární a v˘tvarná soutûÏ

Marie Kodovské, kterou v lednu

vyhlásily redakce R˘mafiovské-

ho horizontu a Studentsk˘ klub

SVâ, se 31. srpna uzavfiela.

Bûhem záfií a fiíjna budou v‰ech-

ny zaslané pfiíspûvky vyhodno-

ceny a jejich autofii obeznámeni

s termínem konání závûreãného

literárního veãera, na kterém bu-

dou vyhlá‰eni vítûzové v‰ech tfií

kategorií.

V leto‰ním roãníku se v redakci

R˘mafiovského horizontu se‰lo

pfiekvapivé mnoÏství soutûÏních

pfiíspûvkÛ, z nichÏ jsme v prÛ-

bûhu soutûÏe mohli otisknout

pouze zlomek. Z nepfieberného

mnoÏství textÛ a v˘tvarn˘ch

prací budeme proto ãerpat i na-

dále. Na‰i ãtenáfii tak budou mít

moÏnost seznamovat se s tûmi

nejzajímavûj‰ími pfiíspûvky i po

ukonãení soutûÏe. Pfií‰tí roãník

Literární a v˘tvarné soutûÏe

Marie Kodovské bude vyhlá‰en

opût za dva roky, tedy v lednu

2008. ZN

Studentsk˘ klub

próza
Marek Steininger: KfiíÏek

„Na co má‰ ten bágl?“ zeptal jsem

se Mártyho, kter˘ mûl na zádech

velk˘ cinkající ruksak.

„Tam je to pivo!“ fiekl s údivem

a za‰klebil se, Ïe je to pfiece jasná

vûc. Pak se je‰tû u‰klíbl na Toma

a mífiil tmou smûrem k silnici.

Márty byl vysok˘ dlouhán s ost-

r˘mi rysy a stále pfiidrzl˘m v˘ra-

zem ve tváfii, jako by mu v‰e, co

jste mu kdy fiekli, pfiipadalo smû‰-

né. Jeho hlas zdánlivû nikdy nela-

dil s tím, co zrovna fiíkal. Ale kdyÏ

s vámi mluvil, díval se vám pfiímo

do oãí a pouÏíval slova, kter˘mi

na sebe dokázal vÏdy pfiilákat po-

zornost, aÈ uÏ mluvil o ãemkoliv.

Zastavil u silnice a ruce si nasou-

kal do kapes.

„Za rozvodnou je takovej plácek,

z kter˘ho je dobfie vidût na mûsto,

tak mÛÏem jít tfieba tam, jestli

chcete.“

Tom s Luckou se spoleãnû táhli

vzadu. Pro‰li jsme kolem rozvod-

ny a dál po staré cestû, která ved-

la k nájezdové rampû b˘valého

skladu. Strupatá asfaltka byla na

nûkter˘ch místech posetá zrezl˘-

mi matiãkami a nûjak˘mi kovo-

v˘mi sponami. Popo‰li jsme je‰tû

o kus dál, za bránou z dûravého

pletiva se rozprostírala plocha po-

rostlá trávou a seschl˘mi ‰ípkov˘-

mi kefii. Na jejím konci bylo ko-

neãnû poznat, Ïe jsou pod námi

koleje. Listopadov˘ mrazík nás

‰típal a z pus nám ‰ly sloupce pá-

ry. Posedali jsme vedle sebe na

zábradlí, o které jsme se je‰tû pfied

chvílí opírali, a koukali se na noã-

ní mûsto. Vypadali jsme jak vrab-

ci na elektrickém drátû.

„No!? Tak to vybal!“ popohnal

Tom Mártyho.

„Poãkej! Poãkej! Nejdfiív bratrá-

nek! Ten je neska hostující!“ fiekl

slavnostnû Márty a kouknul pfii-

tom na mû.

KaÏd˘ jsme si vytáhli svoje pivo

a Tom hodil prázdn˘ ruksak za se-

be na zem. Pak vytáhl z kapsy ka-

pesní noÏík, na kterém byl otví-

rák, a poslal mi ho. Potom uÏ by-

lo jen sly‰et, jak kaÏdému zasyãe-

la láhev a cinknutí zátky, která se

svezla po zdi do tmavé hluboké

propasti.

„Je to tady teì samej sprejer.

Koukejte!“ usmál se rebelsky

Márty a ukázal mezi odstavené

vlaky, kde byl vidût záblesk tlu-

meného svûtla.

„Ty jo! To je romantika! No ne?“

uchechtnul se Tom na Lucku

a loktem do ní la‰kovnû strãil.

„Hm,“ usmála se rozpaãitû Lucka,

která se tfiásla zimou. Tom to za-

znamenal, posunul se blíÏ k ní

a objal ji kolem ramen. Pak bylo

sly‰et pfiijíÏdûjící vlaky a hlasité

houkání. Jejich rychl˘ dusot. Jako

by klusala kopyta. Ze tmy se vy-

nofiila záfie a byly sly‰et hlasy lidí,

ktefií lezli z toho zvífiecího stroje.

Nûktefií mûli pfii sobû rÛzné kuffií-

ky, jiní zase velké batohy a v‰ich-

ni spoleãnû mífiili do obrysÛ nád-

raÏní haly naproti kolejím.

Pfied námi byla Praha. Z té dálky

tak nedotknutelná a ãistá. Tisíce

pouliãních lamp. Svûtelné rekla-

my a reflektory automobilÛ, které

se rychle pohybovaly v pfiesn˘ch

fiadách a tím kreslily v té ãernotû

souvislé prouÏky.

„Hele? Chce‰ nûco vidût?“ nad-

hodil Márty smûrem ke mnû a oã-

kem juknul na Toma, kter˘ se za-

tváfiil nejistû.

„Hm. A co jako?“ otoãil jsem se

na nûho.

„Támhle vzádu, za tím sloupem,

sou schody dolÛ ke kolejím,“ fiekl

a zvednul se ze zábradlí.

·el vpfiedu a já rovnou za ním.

Tom se okamÏitû hnal taky dopfie-

du. Jen Lucka vypadala zmatenû

a po chvíli se zastavila na místû.

„Tomá‰i, já nikam nejdu!“ fiekla

na‰tvanû a ruce si sloÏila na prsa.

„Co se stalo? Má‰ strach?“ zeptal

se jí Tom pfiekvapenû.

„UÏ pojì!“

„Tome, dûlej! Dokaì tam neni ten

dûdek!“ popohánûl ho Márty.

„Já prostû nikam nejdu. Dûte si

sami. Poãkám tady!“ vzdychla si

Lucka.

„JeÏi‰, Tome! Pohni!“

„Dobfie, ale fakt tady poãkej, jo?

My se hned vrátíme,“ uklidÀoval

se Tom. Pak se na ni je‰tû nûkoli-

krát nedÛvûfiivû podíval a ona jen

k˘vla.

Se‰li jsme mlãky po uzounk˘ch

cihlov˘ch schodech mezi kefii aÏ

dolÛ ke kolejím. NádraÏí odtam-

tud bylo vidût jen jako malé svût-

lo. Márty mi svûfiil svÛj batoh

a fiekl, aÈ ho za Ïádnou cenu nedá-

vám z ruky.

Pfieskakoval jsem koleje, mezi

kter˘mi byly vysoké Ïlutû a ãernû

pruhované sloupy. Nûkteré z nich

na sobû mûly nûjaká ãísla na bí-

l˘ch ‰títcích. ·el jsem celou dobu

za Mártym, z jehoÏ jistoty bylo

jasné, Ïe tu opravdu není poprvé.

V místû, kde konãily koleje, stály

ladem nûjaké vyfiazené vagóny

s kovov˘mi schÛdky vedoucími

na jejich oblé stfiechy. V‰ude rost-

la uÏ vysoká tráva, jako by do se-

be chtûla v‰e pohltit.

„Je to jednoduch˘. Vidí‰ támhlety

odstaven˘ vagóny?“ Pfiik˘vl jsem.

„Prostû vyleze‰ nahoru a udûlá‰

na jednom z nich uprostfiedka bí-

lej kfiíÏek, asi tak ‰estnáct cenÈákÛ

‰irokej. Sprej je v báglu,“ fiekl, oãi

se mu rozzáfiily a je‰tû dodal: „Na

boku je vÏdycky Ïebfiík a pak uÏ

se vy‰plhá‰. My s Tomem si be-

rem támhlety dva,“ ukázal bradou

na stranu a z batohu, kter˘ mi sun-

dal ze zad, vytáhl dva spreje a je-

den dal Tomovi.

„Ale musí‰ dávat bacha. Hlídá ta-

dy takovej dûdek. UÏ nás tady

párkrát naãapal. Nikdy nechyt,

ale... Ví‰ jak? Batoh bude tady

v trávû. Kdyby nûco, tak zdrhej.

OK?“

„Jo, jasnû,“ pfiik˘vl jsem ‰eptem

a srdce se mi rozbu‰ilo vzru‰e-

ním. Zhluboka jsem se nadechl

a vyhlíÏel si svÛj kousek. Márty
Foto: Petr Václavek
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s Tomem mi mezitím zmizeli

z dohledu a já stál sám uprostfied

noci. V‰ude kolem byl cítit zá-

pach rzi a oleje, nebo nûãeho ta-

kového. V‰echny vagóny kolem

byly v Ïalostném stavu. Ty, které

byly je‰tû dfievûné s kovov˘mi

ãástmi, rezivûly a jejich „maso“

leÏelo pod nimi v trávû. Napadlo

mû, Ïe vypadají jako malomocní.

K jednomu z nich jsem tedy pfii-

stoupil. Bíl˘ sprej jsem si strãil do

kapsy u bundy a potichounku, 

abych nerozeznûl Ïebfiík, jsem se

zaãal sápat vzhÛru ze zadní strany

vagónu jako v nûjakém americ-

kém westernu. KdyÏ Ïebfiík skon-

ãil, zapfiel jsem se nohou o kon-

strukci zrezivûl˘ch dvefií.

Najednou za mnou probliklo svût-

lo a usly‰el jsem nûjak˘ hlasit˘

nepfiíjemn˘ ‰ramot. Noha mi

sklouzla a já nechtûnû kopnul do

vagónu, coÏ vyvolalo tlumen˘ ko-

vov˘ zvuk. Na chvíli jsem se dr-

Ïel pouze rukama a nohy mi vol-

nû visely dolÛ. Zapfiel jsem se te-

dy znovu a pak jsem se vyklonil,

abych se podíval, co se stalo.

V‰echno vypadalo stále velmi

klidnû. Vidûl jsem jen pfiijíÏdûjící

vlak, z nûhoÏ jsem teì zaslechl

nûjaké povykování a skfiípûní

brzd.

Pokraãoval jsem tedy dál, jako by

se nic nestalo, a cítil jsem se para-

doxnû mnohem klidnûj‰í neÏ

pfiedtím. Teì uÏ se zdálo, Ïe se

váÏnû nic nemÛÏe stát.

UÏ jsem byl skoro nahofie. Jen

jsem se pfiehoupnul a s nohama

rozkroãen˘ma, abych nespadl do-

lÛ, jsem na chvíli zaklonil hlavu

k tmavému nebi.

Z kapsy jsem vytáhl sprej, protfie-

pal a udûlal bíl˘ kfiíÏek, jímÏ

Márty oznaãuje pro zábavu vlaky.

Je‰tû jednou jsem se kouknul nad

sebe, nadechl se a lezl pomalu do-

lÛ, abych to mûl za sebou.

Zniãehonic jsem usly‰el ‰tûkot

psa a dospûl˘ hlas: „Co tady chce-

te?!“

Rychle jsem skoãil na zem. Pfied

sebou jsem zahlédl siluety Toma

a Mártyho, jak utíkají pryã. Stál

jsem tam a kfiiãel na nû, co se dû-

je, ani jeden z nich se v‰ak neo-

hlédnul. Jen vydû‰ené hlasy se

hnaly do tmy.

„Vem ten bágl!“
„Co?“

„Ten bágl!“ fival na mû Márty

a sám zatím utíkal pryã. Hbitû

jsem po nûm sáhnul a rozebûhl se.

Ti dva se mi uÏ ztratili z dohledu

a pfiede mnou byla jen tma, ve

které jsem vidûl matné obrysy ke-

fiÛ a plotu, mojí záchrany.

„Márty, sakra! Co je? Márty! Kde

ste?“ volal jsem znovu.

„Mám tû, ty hajzlíku!“ usly‰el

jsem, kdyÏ jsem se snaÏil pfielézt

pletivo. Za mnou se vynofiil muÏ

s rotvajlerem.

„Co má‰ v tom báglu?! Spreje, Ïe

jo?!“zeptal se a zmûfiil si mû po-

hledem.

„No dûlej, dûlej!“ zafival najed-

nou.

„Nic tam není!“

„Mám se jít snad podívat sám?!“

a pfiistoupil blíÏ. Po boku s ním

i rotvajler, kterému z huby tekly

sliny.

„Nic tam neni!“ odsekl jsem a ru-

kama si bránil batoh pod bradou.

„Mám?!“ fiekl v˘hruÏnû znovu.

„Nebo tam snad má‰ Àák˘ fety?

Co? Vysyp to na zem! OkamÏitû!

A ten prázdnej bágl potom hoì

sem!“ a ukázal baterkou pfied sebe.

Nebyl to Ïádn˘ sotva chodící dû-

da, jak mi ho pfiedtím Márty se

smíchem líãil. Byl to mohutn˘

muÏ ve stfiedních letech, na sobû

modrou uniformu, pfiísné unavené

oãi, ‰piãat˘ nos a ve tváfii nasupe-

n˘ v˘raz.

Zíral na mû tím sv˘m uhranãiv˘m

pohledem a já mûl chuÈ mu fiíct

„Co ãumí‰?“, ale toho jsem se ne-

odváÏil. Jen jsem stál, opíral se

zády o pletivo a mlãel. Snad 

abych uÏ více neprozrazoval svÛj

hlas. Ale oãima jsem kmital mezi

ním a psem, kterému z huby stále

kapaly sliny.

„Tak tys mû nesly‰el?“

„Zavoláte teì policajty?“ zeptal

jsem se. Ale muÏ na otázku neod-

povûdûl.

„Ten batoh!“ fiekl znovu, teì uÏ ti-

‰e, a o to s vût‰ím napûtím, pfii-

ãemÏ ‰el blíÏ ke mnû.

„Tati!“ ozvalo se ze tmy. MuÏ se

otoãil.

„Lucie! Co tu dûlá‰?“ Baterkou

posvítil na Luciinu jemnou tváfiiã-

ku za sebou...

Kam na v˘let

K lávovému proudu Venu‰iny sopky
Lávov˘ proud Venu‰iny sopky

najdeme v b˘valém lomu u Me-

ziny a mÛÏe nás k nûmu dovézt

autobus z Bruntálu, lze tam dojet

i na kole, protoÏe znaãená cyklo-

trasa vede nedaleko, a za pfiízni-

vého poãasí je moÏné udûlat si pû-

‰í v˘let a podívat se i k dal‰ím za-

jímavostem zdej‰í ãlenité krajiny,

pokud si udûláme okruh po

cestách kolem Venu‰iny sopky.

Na cestu se vydáme od nádraÏí

âD ve Val‰ovû vlevo smûrem

k Bruntálu. Na konci obce za sil-

niãním mostem pfies Koãovsk˘

potok odboãíme vpravo na polní

asfaltovou silniãku mífiící nahoru

k lesu, která je oznaãena jako cyk-

lostezka ã. 6161. Lesem po ní do-

jdeme ke kfiiÏovatce cest Pod

Návr‰ím; vede tam i modrá turis-

tická znaãka, ale ta nás povede aÏ

pfii zpáteãní cestû. Vyznaãená

cyklotrasa pokraãuje úboãím kop-

ce Návr‰í vysoko nad hladinou 

údolní nádrÏe Slezská Harta aÏ

k místu zvanému Krahulãí skála.

Její vrcholek je dnes zarostl˘, té-

mûfi nezfieteln˘, ale podle star˘ch

povûstí o Nízkém Jeseníku, které

pfievyprávûla spisovatelka Irena

·indláfiová, bylo kdysi dávno toto

místo ãasto nav‰tûvované. Ve

skryté jeskyni pod Krahujãí ská-

lou pr˘ pfieb˘valy skalní víly -

Venu‰iny Ïínky. Pokud je lidé pot-

kali za mûsíãních nocí, mûli ‰tûs-

tí, protoÏe ony jim dokázaly splnit

jejich pfiání, pokud bylo vyryto do

bfiezové kÛry a poloÏeno do me-

chu. Nebylo-li v‰ak lidské pfiání

pfiáním „ãist˘m“, víly sice proseb-

níka neo‰idily, ale splnily jen to,

co ãlovûk doopravdy potfieboval.

MoÏná Ïe i na‰e spoleãnost by

dnes uvítala takovéto skalní víly.

Od Krahulãí skály odboãuje vy-

znaãená trasa cyklostezky po ces-

tû vlevo vzhÛru lesem k Mezinû,

ale my budeme pokraãovat pofiád

‰irokou lesní cestou nad jezerní

hladinou, tentokrát jiÏ úboãím

Venu‰iny sopky. V zátoce pod ná-

mi musela vodám jezera ustoupit

i obec Karlovec, z níÏ lze dnes 

uvidût pouze kostelík se hfibito-

vem, kter˘ v‰ak stojí na druhém

bfiehu zátoky. Dá se k nûmu dojít

z Nové Plánû. Kostel s farou patfií

soukromé osobû, protoÏe ho cír-

kev prodala. Vlevo nad na‰í ces-

tou se svaÏují k zátoce louky, kde

se pfied osmi lety natáãel fran-

couzsk˘ velkofilm o Janû z Arku.

V komparsu, kter˘ mûl pfies tisíc

úãastníkÛ, úãinkovalo i mnoho

zdej‰ích lidí, a nejen z okolí. Ale

ti, ktefií chtûli natáãení jen pfiihlí-

Ïet, byli ochrankou filmafiÛ nemi-

losrdnû vykázáni. Dnes se v tûch-

to místech popásá stádo dobytka.

Stará asfaltová silnice smûfiuje jiÏ

k závûru nejsevernûj‰í zátoky pfie-

hradního jezera a dovede nás té-

mûfi k hlavnímu cíli na‰í cesty -

starému lomu. Cesta k nûmu není

vyznaãená, ale dojdeme k nûmu

po zprvu asfaltové cestû, která ve-

de od silnice kolem plotu zahrady

poslední zdej‰í chaty. Asi po 

200 metrech uvidíme tabuli se

státním znakem a upozornûním,

Ïe se jedná o pfiírodní památku,

vyhlá‰enou v r. 1997 na rozloze

1,22 ha, a za informaãní tabulí jiÏ

vstoupíme do kruhového pfiírod-

ního amfiteátru. Pfied sebou má-

me mohutnou, hodnû pfies 20 met-
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rÛ vysokou stûnu z olivinického

ãediãe, s velmi pûknou sloupco-

vou odluãností, pfiipomínající

ohromné varhany. Podle uvede-

n˘ch informací zde vrtn˘ prÛ-

zkum zjistil tfii lávové proudy nad

sebou, stáfií horniny bylo urãeno

radiometricky na 1,8 mil. let a to

podle odborníkÛ odpovídá dobû

spodního pleistocénu. Tufy a so-

peãná struska se zde tûÏily je‰tû

v 70. letech minulého století, dnes

na dnû lomu najdeme ãediãovou

drÈ i zbytky ‰estibok˘ch ãedião-

v˘ch balvanÛ, po b˘valé polní

dráÏce v‰ak jiÏ není ani potuchy.

Podle ohni‰tû a jeho okolí lze usu-

zovat, Ïe se zde stále schází lidé,

ktefií tu jsou zfiejmû rádi.

Opustíme lom, kter˘ pomalu za-

rÛstá náletov˘mi dfievinami, které

se obãas ãistí, a vrátíme se zpût

k silnici stejnou cestou. Za nûkoli-

ka domky a chatami jiÏ uvidíme

vpravo na pravém bfiehu âerného

potoka, s jezem pod nov˘m mos-

tem, také domeãek analyzaãní sta-

nice s limnigrafem. Automaticky

jsou zde zaznamenávány v˘‰ky

vody v potoce i její kvalita, které

se pak vyhodnocují.

Teì jsme v‰ak také jiÏ do‰li ke

státní silnici Bruntál - Dvorce, kde

je umístûna i velká informaãní ta-

bule o zdej‰ích zajímavostech.

Odtud pÛjdeme vlevo po silnici

a po necelém kilometru dojdeme

k autobusové zastávce pod Mezi-

nou, kde uvidíme také modrou tu-

ristickou znaãku. Ta nás povede

vlevo, kde na svazích Venu‰iny

sopky uvidíme upravenou obec,

s opraven˘mi star‰ími domky

i domky nov˘mi, která má svÛj 

obecní úfiad. K jejím zajímavos-

tem patfií také památkovû chránû-

ná hospodáfiská usedlost ã. 53

z 19. století, postavená v dolní ãás-

ti obce v pozdnû empirovém slo-

hu, s bohatû ãlenûnou fasádou. Na

horním konci obce vpravo stojí

jednolodní barokní kostel nejsvû-

tûj‰í Trojice z roku 1777 s okolní

kamennou ohradní zdí. Za koste-

lem vpravo odboãuje cesta do

Moravskoslezského Koãova, po

které vede i Ïlutá turistická znaã-

ka a k Venu‰inû sopce to uÏ není

daleko. Cestu nám ukáÏe modrá

odboãka o kousek dále. Tufov˘

vrchol tohoto ãtvrtohorního stra-

tovulkánu byl témûfi zniãen b˘va-

lou tûÏbou tufÛ. Ale i tak nám mí-

sovit˘ hlavní kráter s ãervenohnû-

dou struskou mÛÏe poskytnout za-

jímavé informace o vrstvené sop-

ce. Z málo zalesnûného vrcholu je

dobr˘ v˘hled na Velk˘ i Mal˘

Roudn˘, ale i na Uhlífisk˘ vrch.

Z Venu‰iny sopky se vrátíme na

modfie znaãenou turistickou cestu,

po které pÛjdeme vlevo k lesu, se-

jdeme k nám jiÏ známé kfiiÏovatce

cest Pod Návr‰ím a budeme po-

kraãovat aÏ dolÛ k vodû, kde je tu-

ristick˘ ukazatel âern˘ most.

Odtud nás zelená znaãka dovede

zpût do Val‰ova k nádraÏí.

Popisovaná trasa mûfií 17 km a na-

jdeme ji na mapách KâT ã. 56

Nízk˘ Jeseník a ã. 58 Bruntálsko,

Krnovsko a OsoblaÏsko. Dal‰í

zdroj informací najdeme v pfiíruã-

ce V̆ lety k pfiehradám - Slezská

Harta, KruÏberk a jejich okolí, kte-

rou vydal FIDES Bruntál, v turis-

tick˘ch prÛvodcích a v letáãku 

z r. 1965, vydaného Krajsk˘m stfie-

diskem Státní památkové péãe 

a ochrany pfiírody v Ostravû.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Kraj zahájil projekt pro romskou mládeÏ - Terne âhave
Terne âhave (Mladí lidé) je projekt odborného vzdûlá-
vání lidí z institucí, které poskytují specifické sociální
sluÏby v Moravskoslezském kraji. Jde o sluÏby za-
mûfiené na práci se sociálnû slab‰ími a znev˘hodnû-
n˘mi skupinami obyvatel, v na‰em pfiípadû pÛjde o za-
mûfiení na romskou mládeÏ Ïijící spí‰e v izolovan˘ch
komunitách. Moravskoslezsk˘ kraj se zámûrem 
uspûl v soutûÏi o evropské peníze - Evropsk˘ sociál-
ní fond uhradí 80 % nákladÛ, tj. více neÏ 3,3 mil. Kã.
Jde o první krajem pfiímo koordinovan˘ program
v âeské republice.
Cílem projektu je vy‰kolit 30 zamûstnancÛ 

organizací poskytujících sociální sluÏby oby-

vatelÛm lokalit izolovan˘ch od majoritní spo-

leãnosti. Zájem byl ale mírnû vy‰‰í, neÏ umoÏ-

Àují parametry projektu. Po konzultaci s mi-

nisterstvem práce a sociálních jsme zahrnuli

do vzdûlávacího programu o 4 zájemce více

(je jich tedy 34). Jde pfiedev‰ím o v˘cvik

v technikách zamûfien˘ch na rozvoj funkãní

gramotnosti mlad˘ch lidí pocházejících z rom-

ské etnické skupiny. Oãekávan˘m pfiínosem

projektu jsou lep‰í podmínky pro integraci

mlad˘ch lidí pocházejících z romské men‰iny

do Ïivota majoritní spoleãnosti a zv˘‰ení jejich

‰ancí na trhu práce.

Kraj zaãal s realizací 1. kvûtna 2006. Ze vzdû-

lávacího t˘mu se pozdûji rekrutuje sedm skupin

pro terénní práci - uÏ dnes jsou to samozfiejmû

lidé s praxí v oblasti ‰kolství a sociální práce.

Jejich úkolem je vytvofiit program rozvoje

funkãní gramotnosti a pfiedat jej formou inter-

aktivního vzdûlávání vybran˘m zamûstnancÛm

nûkolika organizací poskytujících sociální sluÏ-

by v prostorovû izolovan˘ch lokalitách na

Karvinsku (2 skupiny terénních pracovníkÛ),

Ostravsku (2 t˘my), Novojiãínsku (2 t˘my)

a Bruntálsku (1 t˘m). V souãasné dobû bûÏí ini-

ciaãní schÛzky se zájemci o vzdûlávání a se zá-

stupci organizací v kraji, které uÏ projevily zá-

jem o spolupráci na realizaci projektu. Z vybra-

n˘ch zájemcÛ pak vzniknou realizaãní t˘my,

které se budou po dva roky vzdûlávat tak, aby

mohly pracovat s romskou mládeÏí v terénu sa-

my a efektivnû. Problémy se v jednotliv˘ch lo-

kalitách li‰í, dobré je, Ïe byli vybráni lidé 

opravdu s praktick˘mi zku‰enostmi pfiímo

v problémov˘ch oblastech.

Pfiedpokládáme zahájení vzdûlávání do konce

roku. Práce v terénu pfiímo s romskou mládeÏí

zaãne uÏ v prÛbûhu vzdûlávání ãlenÛ t˘mÛ -

vût‰ina z nich uÏ totiÏ praxi v práci s mládeÏí

v prostorovû izolovan˘ch lokalitách má. V dub-

nu 2008 ná‰ vzdûlávací program sice skonãí, ale

mûl by dále pfiiná‰et efekt v samostatné práci li-

dí v terénu. Kraj by chtûl na podobné typy pro-

jektÛ získávat dal‰í peníze z EU.

Moravskoslezsk˘ kraj uspûl s tímto pilotním

projektem u EU - konkrétnû v Operaãním pro-

gramu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ v rámci opatfiení

s názvem Integrace specifick˘ch skupin obyva-

telstva ohroÏen˘ch sociální exkluzí. Celkov˘

rozpoãet projektu ãiní více neÏ 4 miliony Kã,

z toho bude 80 % (3,3 mil. Kã) financováno

z EU, konkrétnû z penûz Evropského sociálního

fondu, a 20 % (825 tisíc Kã) poskytne stát.

,,Jde o pilotní program u nás - kraj pfiímo zpra-
coval projekt na základû schválené Strategie in-
tegrace romské komunity v MSK pro léta 2006-
9, na‰i odborníci jej budou i sami koordinovat.
V jin˘ch krajích vybírají k realizaci takov˘ch
programÛ nûkterou z neziskov˘ch organizací
pfiímo pracujících s romskou mládeÏí. Tento
projekt je první, chtûli bychom si ale do bu-
doucna sáhnout na maximum dal‰ích prostfied-
kÛ z Evropské unie - bûhem let 2007-13 by do
âeské republiky jen na takovéto sociální aktivi-
ty mûly pfiijít aÏ dvû miliardy korun, a protoÏe
Moravskoslezsk˘ kraj byl v sociologické studii
vyhodnocen jako region s druh˘m nejvy‰‰ím po-
ãtem problémov˘ch lokalit, vûfiíme, Ïe na dobré
projekty získáme dal‰í nemalé peníze. Chceme
v budoucnu pomoci i obcím pfii fie‰ení specific-
k˘ch sociálních problémÛ,“ fiekl hejtman kraje

EvÏen To‰enovsk˘.

Helena Balabánová, koordinátorka pro národ-
nostní men‰iny a romské záleÏitosti, odbor kul-
tury a památkové péãe KÚ tel.: 595 622 349,
fax.: 595 622 427, e-mail: helena.balabano-
va@kr-moravskoslezsky.cz, www.kr-moravsko-
slezsky.cz
Renáta Václavková, projektov˘ manaÏer, odbor
regionálního a ekonomického rozvoje KÚ, tel.:
595 622 592, e-mail: renata.vaclavkova@kr-
moravskoslezsky.cz

·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK
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Organizace a spolky

Ve Stránském uctili jablonû
UÏ od pradávn˘ch dob byl Ïivot

lidí velice závisl˘ na ovoci.

Vedle mléka a medu bylo ovoce

jedinou pfiírodní pochoutkou.

ChuÈ jablka poznala zfiejmû vût-

‰ina z nás poprvé jiÏ v útlém vû-

ku, aÈ jiÏ v podobû nejrÛznûj‰ích

pfiesnídávek, mo‰tÛ ãi peãiva ob-

sahujícího toto nepostradatelné

ovoce.

O tom, Ïe Obecnû prospû‰ná spo-

leãnost Sovinecko se sídlem ve

Stránském h˘fií nejrÛznûj‰ími

nápadit˘mi aktivitami, není po-

tfieba se ani zmiÀovat. Jednou

z dal‰ích zdafiil˘ch akcí, která se

uskuteãnila v malebném stavení

b˘valé hospÛdky ve Stránském

o víkendu 14. a 15. fiíjna, byl

Svátek jabloní. A proã oslavovat

právû jablka?

O organizátoru a fiediteli spoleã-

nosti Sovinecko, o. p. s., Petru

Schäferovi je známo, Ïe je mimo

jiné propagátorem obnovení pÛ-

vodních keltsk˘ch tradic a fieme-

sel, které se na Jesenicko dostá-

valy s pfiíchodem prvních obyva-

tel. A právû jabloÀ je ãlovûku

známá jiÏ od mlad‰í doby ka-

menné a její vy‰lechtûné odrÛdy

se pûstovaly za dob KeltÛ

i u nás. Tento nevelk˘ strom,

jenÏ v pÛvodní plané formû ob˘-

val svûtlej‰í okraje lesÛ, byl ode-

dávna pfiedmûtem dávn˘ch m˘tÛ

a mystérií. V keltsk˘ch m˘tech

se hrdin‰tí králové a druidové 

odebírali po smrti do bájného

Avalonu, ãili Zemû jablek. Také

v keltsk˘ch pohádkách obãas

vystupuje nádhern˘ strom se zla-

t˘mi jablky, obdafien˘mi nadpfii-

rozenou mocí. Hrdinové tûchto

pfiíbûhÛ museli obvykle podstou-

pit mnoho tûÏk˘ch zkou‰ek a do-

brodruÏství, neÏ se jim podafiilo

tato jablka získat. Obdobné m˘-

ty se vyskytují v fieck˘ch bájích

(Herakles a jablka Hesperidek)

nebo v germánsk˘ch ságách

(zlatá jablka nesmrtelnosti bohy-

nû Iduny). Teprve kfiesÈanská

církev pfiisoudila jablku symboli-

ku hfiíchu a svodÛ - jablko, které 

okusili Adam a Eva, jim mûlo

podle navádûní hada dát moÏnost

„jako BÛh znát dobré i zlé“.

Keltové chovali k jabloním vel-

kou úctu a jablka povaÏovali za

symbol nesmrtelnosti a vûãného

Ïivota. B˘valo zvykem jablka za-

hrabávat do zemû jako dar zemfie-

l˘m, ktefií ãekají na znovuzrození.

O léãebn˘ch úãincích jablek na

lidsk˘ organismus by se dala na-

psat celá kniha. Lidem smutn˘m

a ne‰Èastn˘m jablka vracejí ener-

gii a chuÈ do Ïivota. Málokdo ví,

Ïe i témûfi nepoÏivatelná planá

jablíãka lesních jabloní lze vyu-

Ïít. Z nakrájen˘ch a usu‰en˘ch

tenk˘ch plátkÛ se totiÏ dá pfiipra-

vit vynikající ãaj proãi‰Èující

krev a sniÏující horeãku.

Pfiíbuzn˘m stromem je hru‰eÀ,

povaÏovaná nûkdy za sestru jab-

lonû. Jablka i hru‰ky slouÏily

ãasto jako prostfiedek k lidov˘m

vû‰tbám, vzpomeÀme si na ono

rozkrajování jablka napfiíã o Vá-

nocích. V‰eobecnû platilo, Ïe

muÏi hledali odpovûdi spí‰e

u jabloní, zatímco Ïeny u hru‰ní.

Vûfiilo se také, Ïe kdyÏ se vylije

voda z prvního koupání novoro-

zené holãiãky na kmen hru‰nû,

dítû bude zdravé. Mladé dívky

o Vánocích házely dfievák pfies

korunu hru‰nû, pokud na ní zÛ-

stal viset, bylo to znamení, Ïe se

dûvãe brzy vdá. Dfievo hru‰ní

i jabloní je pomûrnû oblíbené

i mezi fiezbáfii.

Náv‰tûvníci akce Svátku jabloní

ve Stránském, domácí i pfiespol-

ní, mûli moÏnost zhlédnout v˘-

stavu osmnácti sadafiÛ vystavují-

cích nejrozmanitûj‰í odrÛdy jab-

líãek. K vidûní byly odrÛdy Mat-

ãino, Gloster, Zvonkové, Panen-

ské ãeské, James grieve red,

Jaderniãka moravská, SparÈan

nebo Rubín. Vystavenou raritou

byla odrÛda Japonská hru‰ka

(polokmen, stáfií 4 roky), kterou

zakoupil a vypûstoval v na‰ich

horsk˘ch podmínkách Franti‰ek

Vrbeník; její plody chutnají ‰Èav-

natû a velmi sladce, pfiitom tva-

rovû pfiipomíná jablíãko. Nemé-

nû hodnotn˘mi odrÛdami byla

také jablka z pÛvodních star˘ch

nûmeck˘ch jabloní, mnohdy aÏ

‰edesát let star˘ch.

OdrÛdy vystavovatelÛ posuzo-

vali sadafi‰tí odborníci Rudolf

·virec z KfiíÏova a Oldfiich ·pun-

da z Nákla, jehoÏ Ovocné ‰kol-

kafiství nabídlo zájemcÛm

ke koupi nejrÛznûj‰í druhy kefiÛ

a ovocn˘ch stromkÛ. Oldfiich

·punda také pfiislíbil naroubovat

rouby star˘ch nûmeck˘ch jablo-

ní, o které byl velk˘ zájem, na

odnoÏe a pro pfií‰tí roãníky

Svátku jabloní pfiipravit mladé

stromky k prodeji.

Pro pfií‰tí akci Svátek jabloní vy-

hla‰uje Sovinecko, o. p. s., I.
roãník soutûÏe Jablko roku.

Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit

kaÏd˘ pûstitel nebo sadafi.

Jedinou podmínkou soutûÏe je,

Ïe jablonû musí b˘t vypûstovány

od nadmofiské v˘‰ky 500 m.

SoutûÏící si pfiipraví pût jablíãek

- jedno na v˘stavu a ãtyfii pro de-

gustátory. Svátek jabloní 2007
je stanoven na 13. a 14. fiíjna.

A nezapomeÀte, Ïe jablko je také nízkoaler-

genní potravina, v˘born˘ zdroj vitamínÛ, mi-

nerálních látek a pÛsobí velmi pozitivnû na ãin-

nost stfiev. V̆ raznou chuÈ jablek zpÛsobuje

smûs kyselin - jableãné, citrónové, octové

a mnoha dal‰ích. Jablka jsou zdrojem vlákniny,

a i kdyÏ nemají pfiíli‰ mnoho vitamínu C, jsou

pro lidsk˘ organismus velmi prospû‰ná díky

obsahu dal‰ích látek, zvlá‰tû pektinÛ. Pektiny

mají velk˘ v˘znam, neboÈ jsou schopny vázat

slouãeniny olova a jin˘ch tûÏk˘ch kovÛ. Brzdí

mnoÏení ‰kodliv˘ch mikroorganismÛ ve stfie-

vech, upravují trávení, podporují vyluãování

cholesterolu z tûla. Léãiv˘ úãinek jablek pfii zá-

nûtu tlustého stfieva je dán nejenom obsahem

pektinÛ, ale i dal‰ích látek. Fenolové slouãeni-

ny upevÀují stûny cév, sniÏují jejich kfiehkost

a podporují osvojování vitamínu C. Jablka jsou

bohatá na soli draslíku a na tanin. PÛsobí mo-

ãopudnû a brzdí tvorbu kyseliny moãové.

Jablka mají celkovû posilující efekt. Léãiv˘

úãinek mají nejen syrová, ale i zpracovaná

jablka. V tradiãním lékafiství se jablkÛm fií-

kalo „kartáã tûla“. Úãinnost tohoto ovoce pfii

proãi‰Èování organismu potvrdily souãasné

prÛzkumy t˘kající se v˘znamu vlákniny, 

antioxidantÛ a ovocn˘ch flavonoidÛ pro

zdravé stravování. Jablka také pomáhají pfii

zácpû i prÛjmu, doporuãují se pfii revmatis-

mu, artritidû a dnû a podporují odolnost pro-

ti chorobám. Prokázalo se, Ïe ãerstvá jableã-

ná ‰Èáva a pektin mají ãásteãné protirakovi-

nové úãinky.  JiKo
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Jablonû a jejich historie
PfiibliÏnû 8 000 let pfi. n. l. nomád-

ské koãovné spoleãnosti objevily

zemûdûlství a zaãaly se usazovat

na vhodn˘ch místech u Nilu,

Eufratu, Tigridu, Indu a Îluté fie-

ky. Díky obchodu a vojensk˘m

v˘pravám mezi nimi se roz‰ífiily

kulturní jablonû ze své domoviny

v Zakavkazí, Íránu a západního

Turkestánu do Malé Asie a dále

do ¤ecka, Itálie a zbytku Evropy.

Dokládají to ãetné nálezy: zbytky

jablek mezi vykopávkami

v Jerichu z doby 6 500 let pfi. n. l.,

su‰ené jableãné plátky nalezené

v hrobce královny Pu-Abi v Uru

v jiÏním Íránu i tabulka nalezená

v Mezopotámii zaznamenávající

prodej jabloÀového sadu.

Také HomérÛv Odysseus (800 pfi.

n. l.) se zmiÀuje o ovocném sadu

s desíti jablonûmi. V roce 401 pfi.

n. l. je fieck˘ historik a esejista

Xenofanes tak nad‰en obezdûn˘-

mi persk˘mi ovocn˘mi sady, Ïe

jeden takov˘ zakládá na svém

pozemku v ¤ecku. Také zavádí

do fieãtiny nové slovo z perského

pairidaeza (tj. obezdûn˘ sad),

které pfie‰lo do latiny jako para-

disus = ráj.

¤ímsk˘ básník Horatius (cca

100 pfi. n. l.) poznamenává, Ïe

Itálie je jednou velkou ovocnou

zahradou a Ïe správn˘ obûd zaãí-

ná vejci a konãí jablky. ¤ímané

„adoptovali“ jablka a zku‰enosti

¤ekÛ a Per‰anÛ. Pokraãovali

v péãi o nû a zaslouÏili se o je-

jich roz‰ífiení po celé své fií‰i, za-

hrnující nejen kontinentální

Evropu, ale také Britské ostrovy.

Plinius Star‰í (1. stol. n. l.) ve

své „Pfiírodní historii“ vypoãítá-

vá 20 odrÛd jablek.

Lidé také objevují pfiíznivé a léãi-

vé úãinky jablek. Známí lékafii

antiky Galén (cca 200 n. l.) a po-

zdûji Hippokratés doporuãují

sladká jablka k podpofie zaÏívání.

Pozdûji (cca 1 100 n. l.) doporu-

ãuje lékafiská ‰kola v Salernu ja-

blka pfii nemoci stfiev, plic a ner-

vového systému. Nesporn˘ pfií-

nos jablek pro lidské zdraví vy-

jádfiil v roce 1904 J. T. Stinson

sv˘m heslem An apple a day
keeps the doctor away - „Jedno

jablko dennû místo doktora“.

JiKo (ãerpáno z www.quido.cz)

Kynologové se pfiedvedli vefiejnosti
R˘mafiov‰tí kynologové mají

tento rok opût pln˘ aktivit, aÈ uÏ

se to t˘ká závodÛ, zkou‰ek z v˘-

konu nebo ukázek pro vefiejnost.

Prezentovali jsme se na závo-

dech ve Mûstû Albrechticích,

v Uniãovû, v Horním Bene‰ovû,

v Ostravû-Zábfiehu, ve Zlat˘ch

Horách, v Olomouci-Nefiedínû,

v ·umperku-Vik˘fiovicích a v Se-

niãce. PokaÏdé nûkdo z na‰ich

psovodÛ skonãil na stupni vítû-

zÛ.

Dne 26. srpna mohli pfiíznivci

sportovní kynologie zhlédnout

psovody pfii práci se psy na

Mûstsk˘ch slavnostech v Bfii-

dliãné a 9. záfií na Dfievafisk˘ch,

lesnick˘ch a mysliveck˘ch

dnech v R˘mafiovû, kde se pfied-

stavila Jifiina Koudelová s nû-

meck˘m ovãákem Frostem,

·árka Koudelová s trpasliãím

pudlem Endym, Jifií Koudela

s nûmeck˘m ovãákem Freiou,

Dá‰a Koufiilová s nûmeck˘m ov-

ãákem Argem a Tonda Mereìa

s nûmeck˘m ovãákem Cassiou.

V sobotu 30. záfií se konaly na

cviãi‰ti v R˘mafiovû zkou‰ky

podle Národního zku‰ebního fiá-

du. V̆ kony psÛ posuzoval roz-

hodãí Josef Havránek z Otic.

Nastoupilo sedm r˘mafiovsk˘ch

psovodÛ a jeden host z Jeseníku.

V‰ichni zkou‰ku úspû‰nû sloÏili.

Zkou‰ka:
ZZO: A. Skála + bígl Jorky = prospûl

A. Ovãaãíková + labrador Enny = prospûla v˘bornû

ZM: M. Bure‰ová (Jeseník) + nûm. ovãák Kuba = dobfie
ZVV1: R. Hejsek + nûmec. ovãák Anavi = dobfie

Z. MrÀka + rotweiler Horus = dobfie
ZVV2: D. Koufiilová + nûmec. ovãák Argo = dobfie
ZVV3: A. Mereìa + nûmec. ovãák Cassia = dobfie
ZPO1: J. Koudelová + nûmec. ovãák Frost = velmi dobfie

Jifiina Koudelová za ZKO R˘mafiov

Osadní v˘bory informují

AneÏka Poláková oslavila v˘znamné Ïivotní jubileum
V pondûlí 23. fiíjna oslavila nej-

star‰í obãanka R˘mafiova, míst-

ní ãásti Ondfiejov, AneÏka

Poláková 93 let. K jejímu v˘-

znamnému jubileu pfii‰li blaho-

pfiát starosta mûsta Petr Klouda,

referentka ondfiejovského osad-

ního v˘boru AneÏka Továrková

a Ludmila Vykoukalová, místní

zástupkynû komise pro obãan-

ské záleÏitosti. AneÏka Polá-

ková má i ve svém poÏehnaném

vûku smysl pro humor a kypí Ïi-

votem. Ve vzpomínkách se vra-

cí na místa, odkud pochází.

Narodila se ve Stáji u Jihlavy

a Ïila zde, pár kilometrÛ od

mûsteãka Polné, aÏ do roku

1945. V listopadu pak ode‰la se

sv˘m muÏem a jeho bratrem do

vylidnûného kraje na severu

Moravy, aby zde na‰la na nûko-

lik desítek let nov˘ domov. Její

rozvûtvená rodina (má tfii dcery,

‰est vnouãat, osm pravnouãat

a jedno prapravnouãe) dnes Ïije

na rÛzn˘ch místech republiky,

jen nejmlad‰í dcera, která se

o paní Polákovou stará, zÛstala

s rodinou v Ondfiejovû.

Tfiiadevadesátiletá paní Poláko-

vá cel˘ Ïivot tvrdû pracovala,

nejdfiíve pro sedláky, po válce

pro Správu silnic. Nikdy se ne-

tkla alkoholu a Ïila prostû.

Skuteãnou inspiraci ov‰em obsa-

hují nikoliv slova, ale to, co je za

nimi - humor, nadhled a suchá

vûcnost, s nimiÏ pfiistupuje

i k nejbolestnûj‰ím okamÏikÛm

svého Ïivota. V rozhovoru se

starostou Petrem Kloudou se za-

jímala o dûní v na‰em mûstû

a srovnávala Ïivot dne‰ních lidí

s Ïivotem pfied lety. I pfies nedu-

hy, které její tûlo tíÏí, se neopo-

mnûla rozlouãit s úsmûvem na

rtech a podûkováním za pfiíjem-

nou náv‰tûvu, kterou ji vzácní

gratulanti poctili. ZN, JiKo
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Seriál

Nebojte se první pomoci (19. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy vyÏadující speciální postupy
Poskytování první pomoci se zpravidla fiídí následkem, nikoli pfiíãinou

úrazu. DÛsledkem autohavárie u osoby A mÛÏe b˘t bezvûdomí kombi-

nované s vnitfiním zranûním, krvácením z ran a mnohoãetn˘mi zlome-

ninami. U osoby B se mÛÏe jednat o drobnou ranku nebo pouhé po-

hmoÏdûní. Postup v kaÏdém z uveden˘ch pfiípadÛ se bude zásadnû li‰it.

V následujících kapitolách si v‰ak probereme úrazy, u nichÏ má 

obecn˘ postup univerzální platnost, tj. uplatní se bez ohledu na zá-

vaÏnost poranûní.

Úraz elektrick˘m proudem
a elektrick˘m v˘bojem
V závislosti na napûtí rozeznáváme dva typy

úrazÛ. Úraz nízk˘m (síÈov˘m) napûtím má za

následek fibrilaci srdeãních komor. V místû

kontaktu s vodiãem (vstupu proudu do tûla)

b˘vá drobné bodové propálení kÛÏe (tzv. prou-

dová známka). Úraz vysok˘m napûtím (elek-

trick˘m obloukem) vede k popálení (zuhelna-

tûní) zasaÏen˘ch partií. Blesk je v˘boj extrém-

nû vysokého napûtí s minimální intenzitou.

Úraz elektrick˘m proudem nízkého napûtí
Jedná se o kontakt tûla s vodiãem síÈového ne-

bo motorového proudu.

Pfiíãiny: pracovní úraz, manipulace s vadn˘m

spotfiebiãem.

Pfiíznaky: pfii trvajícím kontaktu kroutivé,

kfieãovité pohyby, po jeho pfieru‰ení ztráta vû-

domí s bezde‰ím a zástavou obûhu.

âím je zranûn˘ ohroÏen? Pfiechodem do ne-

vratné fáze zástavy obûhu.

Postup první pomoci: Pfieru‰ení kontaktu

s vodiãem (vypnutí spotfiebiãe, pojistek), úder

na pfiední stûnu hrudníku nebo pouÏití defibri-

látoru, kardiopulmonální resuscitace.

âeho chceme docílit? Obnovení spontánní sr-

deãní aktivity nebo udrÏení prÛtoku okysliãe-

né krve.

NezapomeÀme na vlastní bezpeãnost, dvû mrt-

voly se souãasnû ‰patnû kfiísí. Resuscitace zá-

stavy obûhu vyvolané elektrick˘m proudem je

u zdrav˘ch lidí zpravidla úspû‰ná.

Úraz elektrick˘m proudem vysokého na-
pûtí
Následek kontaktu tûla se zdrojem vysokého

napûtí.

Pfiíãiny: pracovní úrazy (na rozvodnách,

transformátorech, stoÏárech, trolejích).

Pfiíznaky: bezvûdomí, popálení aÏ zuhelnatû-

ní ãásti tûla.

âím je zranûn˘ ohroÏen? V ãasné fázi úmr-

tím na zástavu obûhu, v pozdní fázi úmrtím na

popáleninov˘ ‰ok.

Postup první pomoci: Prvním opatfiením

je pfieru‰ení kontaktu s vodiãem, druh˘m

kardiopulmonální resuscitace, tfietím o‰et-

fiení popálenin.

âeho chceme docílit? Odvrátit smrt v dÛsled-

ku srdeãní zástavy.

Vyfiazení zdroje vysokého napûtí mÛÏe provést

pouze odborník. O‰etfiení popálenin poãká,

o pfieÏití rozhoduje zvládnutí zástavy obûhu.

Úraz bleskem
Zásah tûla v˘bojem blesku.

Pfiíãiny: ne‰Èastná náhoda - volba nevhodného

úkrytu za boufiky.

Pfiíznaky: bezvûdomí se zástavou obûhu.

âím je zranûn˘ ohroÏen? Úmrtím na zástavu

obûhu.

Postup první pomoci: Kardiopulmonální re-

suscitace, ‰ance na úspûch je bohuÏel malá.

âeho chceme docílit? Odvrátit smrt v dÛsled-

ku srdeãní zástavy.

Osoby s kardiostimulátory a kardiovertery

(tzv. budíky) jsou pfii v˘boji blesku ve své blíz-

kosti ohroÏeny selháním pfiístroje, které si vy-

Ïaduje kardiopulmonální resuscitaci.

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

reakce na ãlánek
Se zájmem jsem si pfieãetl ãlánek z R˘mafiovského horizontu 18/2006

„Jako potencionální zlodûj ...“ paní Ludwigové.

K v˘‰e uveden˘m skuteãnostem ve ãlánku:

Nechci posuzovat, na ãí stranû je pravda, ale chtûl bych se se ãtenáfii

podûlit o své zku‰enosti s nakupováním ve zmínûné prodejnû.

Ta‰ku nikdy neodkládám ve vyhrazeném prostoru, ale vÏdy si ji beru

s sebou do prodejny.

Respektuji upozornûní pfied pokladnou „Pfiekládejte ta‰ky k nahléd-

nutí“, pokladní mi podûkuje a nûkdy pfiidá i úsmûv.

Ve zmínûné prodejnû nakupuji od jejího vzniku a mohu konstatovat,

Ïe dne‰ní úroveÀ prodejny je nejlep‰í za celé období od vzniku.

Chci jen vyjádfiit spokojenost nejen pfii nákupu potravin, ale i pfii ná-

kupu ovoce a zeleniny a pfii nákupu masn˘ch v˘robkÛ.

Toto jsou mé zku‰enosti pfii nákupu v prodejnû H+H a pfii této kvali-

tû sluÏeb zÛstanu prodejnû vûrn˘. Kotrla Jan, Vûtrná 18, R˘mafiov

NezapomeÀte na zmûnu ãasu
V nedûli 29. fiíjna se ve 3.00 ho-
diny letního ãasu posunou ru-
ãiãky hodin na 2.00 hodiny
stfiedoevropského ãasu.
Letní ãas zpravidla zaãínal

poslední bfieznovou nedûlí,

letos od 26. bfiezna, a konãil

poslední nedûlí v záfií. Od 

r. 1996 bylo období letního

ãasu prodlouÏeno a konãí

poslední nedûlí v fiíjnu tak

jako ve vût‰inû evropsk˘ch

státÛ. JiKo

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Krajsk˘ pfiebor v pfiespolním bûhu
v Bfiidliãné

19. fiíjna uspofiádala Základní ‰kola Bfiidliãná z povûfiení Asociace

‰kolních a sportovních klubÛ krajské finále v pfiespolním bûhu pro

základní i stfiední ‰koly Moravskoslezského kraje. ZávodÛ se zúãast-

nilo jedenadvacet ‰kol z Tfiince, Fr˘dku-Místku, Ostravy a Opavy.

B˘val˘ okres Bruntál reprezentovaly vítûzové okresního pfieboru,

‰koly z R˘mafiova, Bruntálu a Záklaní ‰kola Bfiidliãná jako domácí

pofiádající spor-

tovní klub. Histo-

rického úspûchu do-

sáhla domácí Mi-

chaela Györgyová,

která se stala  kraj-

skou pfiebornicí

v kategorii star-

‰ích ÏákyÀ. Z·

Jesenická Bruntál

získala 1. místo

v kategorii mlad-

‰ích ÏákyÀ a Z·

R˘mafiov obsadila

1. místo v katego-

rii star‰ích chlap-

cÛ. Velk˘ dík patfií

opût místnímu klu-

bu biatlonu za

skvûlou pomoc pfii

organizaci celého

závodu. 

Miroslav Glacner
Vítûzka ze Z· Bfiidliãná Michaela Györgyová

Foto: archiv Z· Bfiidliãná



âeská republika, zemû, kterou

zcela pfiirozenû vnímáme jako

svÛj domov a zároveÀ jako nedo-

tknuteln˘ státní celek, nevypadala

vÏdy stejnû jako dnes (její souãas-

n˘ geografick˘ tvar je je‰tû docela

mlad˘ a i generace dvacetilet˘ch

si snadno vybaví její ãeskosloven-

skou podobu ‰achovnicového ko-

nû). Samozfiejmostí vÏdy nebyla

ani její svébytnost. Nesãetné peri-

petie, které provázely existenci na-

‰í zemû a pfietváfiely její vnûj‰í po-

dobu i národnostní a politické 

uspofiádání, zachycují nejen uãeb-

nice historie. Hlavní dûjinné zvra-

ty, zvlá‰tû ty, které byly pro v˘voj

zemû âechÛ, MoravanÛ a dal‰ích

domácích etnik sv˘m zpÛsobem

pfiíznivé, se odráÏejí také v na‰em

kalendáfii, ve sledu tzv. státních

svátkÛ. Souãasn˘ ãesk˘ kalendáfi

jich pfiipomíná sedm a vût‰ina je

spojena právû s okamÏiky státo-

tvorného úsilí, se smûfiováním

k autonomii a rÛzn˘m typÛm

„svobody“.

Tak si prvního ledna pfiipomínáme

Den obnovy samostatného ãeské-
ho státu, svátek, kter˘ se v kruzích

sv˘ch kritikÛ mÛÏe klidnû naz˘vat

i Dnem rozpadu âeskoslovenska.

Osmého kvûtna následuje Den
osvobození, jenÏ znamenal konec

druhé svûtové války na na‰em 

území, zánik jedné destruktivní to-

tality a bohuÏel blízk˘ poãátek

dal‰í. Pátého ãervence se âe‰i pfii-

pomínkou pfiíchodu slovansk˘ch

vûrozvûstÛ na Velkou Moravu vra-

cejí aÏ k sam˘m kofienÛm své stát-

nosti. Hned následující den patfií

vzpomínce na upálení Mistra Jana

Husa, jehoÏ osobnost hrála velkou

úlohu nejen v reformaãním nábo-

Ïenském hnutí, ale i v procesu ka-

nonizace pravidel spisovného ães-

kého jazyka. Na podzim, v mûsíã-

ních odstupech, se pak státními

svátky oslavují v chronologickém

sledu tfii zásadní dûjinné zlomy,

podstatné pro existenci samostat-

ného a svobodného státu - svato-

václavské 28. záfií patfií Dni ãeské
státnosti, o mûsíc pozdûji se slaví

Den vzniku samostatného ãesko-
slovenského státu, jehoÏ tradice

dnes ãítá jiÏ 88 let, v pofiadí po-

slední je 17. listopad, dvojit˘ svá-

tek, kter˘ pfiipomíná nejen boj ães-

k˘ch studentÛ za svobodu bûhem

druhé svûtové války, ale také Den
boje za svobodu a demokracii spo-

jen˘ s tzv. sametovou revolucí.

S ostatními svátky, tj. Nov˘m ro-

kem, Velikonocemi, Svátkem prá-

ce a Vánocemi, jsou si státní svát-

ky rovny z hlediska pracovního

práva, jsou totiÏ v‰echny dny pra-

covního klidu. Zcela zásadnû se

v‰ak jednotlivé svátky li‰í co do

obliby a úcty. Za naprosto nejv˘-

znamnûj‰í je pfiitom povaÏován

Den vzniku samostatného ãesko-
slovenského státu (28. 10.), kter˘

si pfiipomínáme právû nyní. Na

první místo pomyslného Ïebfiíãku

jej dosadili autofii oficiálních webo-

v˘ch stránek âeské republiky

(www.czech.cz), jimiÏ se na‰e ze-

mû prezentuje pfied ostatními 

evropsk˘mi, potaÏmo svûtov˘mi

státy. Snad právû ohled na zahra-

niãní ãtenáfie zpÛsobil faux pas, Ïe

je fiíjnov˘ svátek (jehoÏ v˘znam

a dûjiny obsahuje vcelku pfiehledné

a srozumitelné pojednání v rubrice

Historie) v pfiehledu ãesk˘ch stát-

ních svátkÛ uveden jako Den vzni-
ku samostatného ãeského státu, ni-

koliv správnû ãeskoslovenského 
(i v nûmecké mutaci). Jistû, není

nutné mást na‰e zahraniãní partnery

za‰modrchanou historií názvu re-

publiky, je‰tû bychom mohli pÛsobit

jako národ nespolehlivé a v˘bu‰né

konsistence balkánského typu...

Ale snad jsou podobná podezfiení

lichá a v‰e zavinil omyl. VÏdyÈ

o pár fiádkÛ níÏ se uÏ o âeskoslo-

vensku pí‰e: „V roce 1918 do‰lo
po nûkolik desetiletí dlouhé snaze
âechÛ a SlovákÛ o uznání sv˘ch
národních práv a ukonãení první
svûtové války ke vzniku samostat-
ného âeskoslovenska. Jednoho

z nástupnick˘ch státÛ Rakouska-
Uherska sloÏeného z âech, Mora-
vy, ãásti Slezska, Slovenska a Pod-
karpatské Rusi. Prezident republi-
ky a v˘znamní státní ãinitelé v ten-
to den pokládají kytici na hrob
prvního prezidenta a lídra zahra-
niãního odboje za 1. svûtové války
Tomá‰e G. Masaryka na zámku
v Lánech a také u památníku na

Vítkovû. Veãer vyzname-
nává prezident republiky
v˘znamné osobnosti kul-
turního a spoleãenského
Ïivota.“ ZmiÀované po-

jednání v historické rub-

rice webu vysvûtluje po-

jem 28. fiíjna v ‰ir‰ím dû-

jinném kontextu, pfii-

ãemÏ nastiÀuje i úlohu

„lídra“ T. G. Masaryka

a jeho spolupracovníkÛ.

Z hlediska úcty je tedy

28. fiíjen povaÏován, 

alespoÀ oficiálnû, za svá-

tek nejv˘znamnûj‰í. Zce-

la jiné postavení mu v‰ak

pfiisuzuje hledisko obli-

by. V prosinci roku 2005

probûhl prÛzkum Centra

pro v˘zkum vefiejného

mínûní Sociologického

ústavu AVâR s názvem

Vztah âechÛ ke státním
svátkÛm. Bezmála 1100

respondentÛ v nûm vy-

slovilo své názory na dÛleÏitost

pfiipomínání ãesk˘ch státních

svátkÛ i své vlastní postoje k je-

jich oslavám. Z prÛzkumu vy‰lo

najevo, Ïe dÛleÏitost pfiipomínat

si státní svátky uznávají tfii ãtvr-

tiny âechÛ. Mnohem více úcty

v‰ak státní svátky poÏívají u lidí

star‰ích 60 let, zatímco nejmlad-

‰í vûková kategorie (od 15 do 

29 let) je ãastûji povaÏuje za spí-

‰e nedÛleÏité. PfiestoÏe si vût‰ina

dotázan˘ch myslela, Ïe státní

svátky je potfieba si pfiipomínat,

ukázalo se, Ïe k samotn˘m osla-

vám pfiistupují âe‰i dosti vlaÏnû,

to jest obvykle je nijak aktivnû

neslaví. Pomûrnû velké procento

respondentÛ nûkteré ze státní

svátkÛ dokonce vÛbec neznalo

(nejvíce lidí, 43 %, neznalo Den

obnovy ãeského státu, Den vzni-

ku ãeskoslovenského státu pak

18 %). Aãkoliv 28. fiíjen je pova-

Ïován za nejdÛleÏitûj‰í ze v‰ech

státních svátkÛ vÛbec, obsadil

paradoxnû i první místo na stup-

nici neslaven˘ch svátkÛ. Cel˘ch 

67 % dotázan˘ch uvedlo, Ïe Den

vzniku samostatného ãeskoslo-

venského státu vÛbec neslaví.

Spoleãensk˘ch akcí pfii oslavách

státních svátkÛ se úãastní ménû

neÏ 5 % âechÛ.

PrÛzkum odhalil, Ïe dne‰ní âe‰i,

zvlá‰tû ti mlad‰í, pfiikládají ofici-

álním svátkÛm a vefiejn˘m osla-

vám mnohem men‰í dÛleÏitost

neÏ VánocÛm, VelikonocÛm, na-

rozeninám a podobn˘m osobním

svátkÛm. Atmosféra kolektiv-

ních radovánek na poãest celo-

spoleãensk˘ch událostí dûjinné-

ho v˘znamu je zkrátka dávno

pryã, lidé se stahují do soukromí

sv˘ch rodin a okruhu nejbliÏ‰ích

pfiátel. Zatímco dÛchodci nostal-

gicky vzpomínají na dobu prvo-

májov˘ch prÛvodÛ o Svátku prá-

ce, omladina si rad‰i brouká Byl
veãer první máj... Historii pfiitom

nepfiestávají vnímat jako nûco

podstatného, navzdory mínûní

sv˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ i mno-

zí dospívající znají v˘znam stát-

ních svátkÛ. Nicménû pfiedstava

teenagera z vlastní iniciativy po-

kládajícího rÛÏi k pomníku 

osvobození patfií do Ïánru sci-fi

anebo je‰tû spí‰ parodie. ZN
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Pfiipomínáme si

Oslavíte 28. fiíjen?

RUâNÍ MYâKA NA PALACKÉHO ULICI
(naproti Městským službám)

Nabízíme: - ruãní mytí + vosk
- ãi‰tûní interiéru suchou
i mokrou cestou

- mytí motoru a podvozku

Otevírací
doba:

Po - Pá  9.00 – 17.00

So        9.00 – 13.00

Tel. na obsluhu: 723 753 505



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT19/2006

26

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

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 19. 10. 2006. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií

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

Vy‰lo dne: 27. 10. 2006. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 2. 11. 2006. Dal‰í ãíslo vyjde 10. 11. 2006.
Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz 

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

PoÏadujeme:

- minimálnû tfiíletou praxi v oboru MKD

- poctivé jednání

Nabízíme:

- dobré platové podmínky

- pracovní zafiazení na místo 

stfiídaãe s perspektivou 

pfiidûlení vozidla

Nástup moÏn˘ ihned

Kontakt:

Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (7.00 - 16.00)

přijme řidiče pro mezinárodní
kamionovou dopravu

!!! MOTORISTÉ POZOR !!!
Firma Stanislav Jufiena STANSPED
zve do nového pneuservisu
pro osobní i nákladní vozidla
- pfii zakoupení 4 ks pneu

- 1 ks zdarma

- ceny pneu jiÏ od 800 Kã/ks

- digitální vyvaÏovaãka Sicam

- zvedání vozidel vzduchov˘m 

zvedákem Sicam

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba:
Po - Pá 800 - 1600

Sport

·kolní - provûfiena !!!
Dne 14. fiíjna probûhl jiÏ X. roãník

cyklistického závodu pod názvem

,,Poslední závod sezóny“.

Poprvé se jel na nové trati jak pro

horská, tak pro silniãní kola.

Vzhledem k opravû ·kolní ulice

v Janovicích jsme se rozhodli pro-

vést dojezd do cíle tohoto závodu

právû zde. Vût‰ina cyklistÛ si ten-

to poãin pochvalovala a ocenila

perfektní cestu i dobrou organiza-

ci ve spolupráci s Mûstskou poli-

cií v R˘mafiovû.

Trasa MTB vedla od pekárny ve

Staré Vsi, kolem rybníka aÏ na

rozcestí Pod V˘hledy, kolem

,,âerÈáku“, pak po tratích závodu

hotelu U Zámku. Na tuto traÈ vy-

startovalo 28 cyklistÛ, ktefií kolem

âerÈáku jeli celkem dva okruhy

a vrátili se do cíle na ·kolní ulici,

kam ve stejnou dobu dojíÏdûli

cyklisté, ktefií se vydali na silniãní

traÈ, vedoucí od pekárny pfies

Skfiítek, Ztracenku, nahoru kolem

Klepáãovské sjezdovky opût na

Skfiítek a do cíle na ·kolní

v Janovicích.

Vzhledem k tomu, Ïe je to posled-

ní závod sezóny a nejde zde jiÏ

o Ïádné body ani sekundy, byla

atmosféra v pelotonu víc neÏ pfiá-

telská a cyklisté si pfii cestû na

Skfiítek mohli dokonce popovídat.

Po skonãení závodu probûhlo

u penzionu Albert vyhlá‰ení

a tombola. Do té jiÏ deset let pfii-

spívá firma LOJZO Du‰ana

Trávníãka, kter˘ se také v minu-

losti tohoto závodu zúãastÀoval

jako aktivní sportovec.

JelikoÏ tento závod byl 9 let spjat

s v j̆ezdem na Alfrédku, valná vût-

‰ina nás si pfieje, aÈ máme ,,tam na-

horu“ zase kam jezdit a závod se

mÛÏe vrátit na pÛvodní

(snad i opravenou) traÈ!!!

V˘sledky závodu:

Silniãní - kat. do 39 let:

1. Marek Chudûj, 

2. Ludûk Blinka, 

3. Michal David. Kat.

nad 40 let: 1. Bofiek

Kubíãek, 2. Franta

Kratochvíl, 3. Pavel

Bartfay. Kat. do 15 let:

1. - 2. Pavel Gerhard

a Robert Kautz. 

MTB - kat. do 15 let (chlapci): 

1. Kristián Folvarãn˘, 2. Milan

Jufiena. Kat. do 15 let (dívky): 

1. Markéta Mlãáková. Kat. do 

39 let 1. Jan Sázel, 2. Luká‰ Vala,

3. Radek Koláfi (v‰ichni z pofiáda-

jícího CK Stará Ves). Kat. nad 

40 let: 1. Pavel Pode‰va (Duko), 

2. Jarda Îenãák (Buldoci), 3. Vla-

stík Koke‰ (Duko). Kat. Ïen: 

1. Katka Koláfiová.  Karel StrÏínek

Soukromá fiádková inzerce
Prodej

Prodám byt 3+1 na Vûtrné ulici, pûkn˘, rekonstruovan˘, plastová ok-

na a zateplení. ·atna, komora, velk˘ zdûn˘ sklep, klidné prostfiedí.

Tel. 777 254 121.
Foto: Jakub Vala
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PRODEJNA ELEKTRONÁ¤ADÍ
A NÁSTROJÒ

Telefon: 554 211 338
Fax: 554 211 387, Mobil: 608 208 771

B¯VAL̄ AREÁL GP, 8. KVùTNA 1302, R¯MA¤OV

OTEV¤ENO DENNù: 8.00 - 16.00
Podnikatelé, kutilové,
Pfiijìte si k nám vybrat
kvalitní nástroje znaãek:

• Protool

• Dewalt

• Black Decker

• FESTOOL

• Narex

• Metabo

• Makita

• Hitachi

Reklama
v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 10. 11. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 2. 11. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

20/2006

Rychl˘ internet
a mobilní telefon
k tomu?

To potû‰í.

LG KG 110
• WAP, SMS
• Displej s 65 000 barvami
• Polyfonní melodie

O2 Internet Expres si mÛÏete pofiídit s aktivací za 1 Kã (1,19 Kã s DPH) v nûkolika rychlostních variantách.

• Hmotnost 68 g
• Rozmûry 102x44x17
• Kalendáfi, budík, kalkulaãka

Více informací na prodejnû:



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 339 900 Kã bez DPH.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v. 2004,
2x airbag, ABS, kÛÏe, imob., posil. fiíz.,
multif. volant, indik. park., el. v˘bava,
tempomat, centrál. Cena: 639 000 Kã.

Peugeot 307 2.0HDi, CZ, servis, r. v.
2001, ASR, ABS, rádio, imob., el. v˘-
bava, posil. fiíz., PC, teplomûr, centrál,
CD, 6x airbag. Cena: 219 900 Kã.

Fiat Stilo 1.9JTD115PS, 1. maj., r. v.
2002, 6x airbag, ESP, ASR, ABS, el.
v˘bava, temp., senzor brzd, rádio, po-
sil. fiíz., PC, centrál. Cena: 229 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 119 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, originál
autorádio, zadní stûraã, tóno-
vaná skla. Cena: 134 900 Kã.

·koda Octavia 1.9 TDi, CZ, servis, 
r. v. 1997, rádio, PC, vyhfi. sed., tep-
lomûr, 2x airbag, ABS, centrál, ikon.,
el. okna a zrc.. Cena: 159 900 Kã.

·koda Octavia 1.4 16V, 1.maj., CZ,
servis, r. v. 2003, airbag, CD, rádio,
centrál, posil. fiíz., taÏné, vyhfi. zrc., el.
okna a zrcátka. Cena: 199 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 279 900 Kã.

Ford Puma 1.4 16V, 1. maj., r. v.
1999, ASR, ABS, CD, rádio, posil.
fiíz., 2x airbag, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 128 000 Kã.

Volkswagen Passat 2.0TDi 103kW, 
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, rádio, po-
sil. fiíz., el. v˘bava, tempomat, centrál,
CD, 10x airbag. Cena: 589 000 Kã.

Ford Galaxy 1.9 TDi, 7 míst, r. v. 1996,
2x airb., ABS, CD, rádio, centrál, 
ikon., el. okna, posil. fiíz., taÏné, vyhfi.
pfi. sklo, el. zrc. Cena: 174 900 Kã.

Ford Fiesta 1.3, r. v. 1997,
2x airbag, autorádio, posil.
fiíz., imob., dûlená zadní se-
dadla. Cena: 69 900 Kã.

Seat Cordoba 1.6, r. v. 1994,
2x airbag, rádio, posil. fiíz., otáã-
komûr, spoiler, kfiídlo, dûlená
zadní sedadla. Cena: 44 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 229 900 Kã.

Nissan Almera TINO 2.2TDi, CZ, 
1. maj., r. v. 2002, rádio, posil. fiíz., 4x
airbag, ABS, CD, imob., el. okna,
centrál, el. zrcátka. Cena: 219 900 Kã.

Peugeot 307 CC 2.0 16V Sport, r. v.
2004, 4x airbag, ESP, ASR, ABS, CD,
rádio, shrn. stfiecha, PC, el. v˘bava,
senzory, centrál aj. Cena: 469 900 Kã.

Citroen C3 1.4 HDi, 1.maj., r. v.
2004, 4x airbag, CD, rádio, el.
okna, posil. fiíz., centrál, mlhovky
a dal‰í. Cena: 239 000 Kã.

Daewoo Nubira Combi 1.6 LPG, 1. maj.,
r. v. 1999, 2x airbag, ABS, centrál, 
imob., el. okna, posil. fiíz., el. zrc., dûle-
ná zad. sed.. Cena: 109 900 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, r. v.
1999, 2x airbag, autorádio,
zadní stûraã, tónovaná skla.
Cena: 89 900 Kã.

Peugeot 206 CC2.0 16V, kÛÏe, r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna
a zrcátka, shrnovací stfiecha, centrál,
CD a dal‰í. Cena: 279 900 Kã

Peugeot 206 2.0 HDi, 1. maj. r. v.
2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
dûl. zad. sed., el. zrcátka, el. okna,
centrál. Cena: 174 900 Kã.

· - Octavia Combi 1.9 TDi 81kW, r. v.
2002, ASR, ABS, rádio, posil. fiíz., PC,
vyhfi. zrc, teplomûr, el. okna a zrcátka,
centrál, 4x airbag. Cena: 269 900 Kã.

DIGI KLIMA DIESEL DIGI KLIMA DIESEL
AUTOMAT

KLIMADIGI KLIMAKLIMAKLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA KLIMA

KLIMAKLIMA

MÁLO NAJETO

DIESEL DIESELDIESEL

DIESEL DIESEL

DIESEL KLIMA KLIMA LPGDIESEL

DIGI KLIMA DIESELKLIMA DIESEL DIGI KLIMA

DIESEL
NAVIGACE

4x4

1850 – 2000 ccm  od 3.590 Kã

2000 – 2500 ccm  od 3.880 Kã

od 2500 ccm  od 5.800 Kã
Nejlevnûj‰í povinné ruãení!

PRODEJ NOV¯CH
ZIMNÍCH PNEU

165/70 R13   890 Kã + DPH
(vã. DPH 1.059 Kã)

165/70 R14   990 Kã +DPH
(vã. DPH 1.178 Kã)

175/65 R14   1090 Kã + DPH
(vã. DPH 1.297 Kã)

195/65 R15   1190 Kã + DPH
(vã. DPH 1.416 Kã)

K VOZU NA SPLÁTKY
SADA ZIMNÍCH PNEU

JAKO BONUS!!
www.autolasak.cz

SUPER CENY!!

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA


