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Aktuálnû z mûsta

Na R˘mafiovsku nemûl Kyrill tolik síly jako v âechách
Prudká vichfiice, která ve ãtvrtek 
18. ledna zasáhla znaãnou ãást Evro-
py, zmafiila 27 lidsk˘ch ÏivotÛ. Nejvíce
byla postiÏena Velká Británie, kde
zemfielo deset lidí vãetnû dvouletého
dítûte. Vût‰inu obûtí tvofií automobi-
listé, na jejichÏ vozy spadly polámané
stromy. Nepfiíznivé poãasí naru‰ilo le-
teckou i lodní dopravu. ¤ádûní orkánu
Kyrill, kter˘ dostal své jméno v Nû-
mecku, si vyÏádalo tfii obûti i v âeské
republice.
V rámci b˘valého okresu Bruntál

napáchal ve ãtvrtek 18. a v pátek

19. ledna orkán nejvíce ‰kod

v Krnovû. Spadlé stromy také na

ãas uzavfiely Ïeleznici z Milotic

do Vrbna a tfii silnice. Je obrov-

sk˘m ‰tûstím, Ïe si orkán v na‰em

regionu nevyÏádal lidské Ïivoty ãi

tûÏké úrazy. To si uvûdomuje i fii-

diã ·kody Octavia, kter˘ u Dûtfii-

chova nad Bystfiicí narazil do

dvou padl˘ch stromÛ a tûÏce po-

niãil vÛz. Hasiã, záchranáfii, poli-

cisté i cestáfii zvládli kru‰né smû-

ny a odváÏné zásahy na v˘bor-

nou, energetici je‰tû v sobotu li-

kvidovali závady na rozvodech

do obcí, hodiny bez proudu byli

tfieba lidé z ·iroké Nivy. Maji-

telé rodinn˘ch domÛ opravovali

povalené ploty, ãásteãnû zdemo-

lované stfiechy a zpusto‰ené za-

hrádky. Vichfiice poniãila parky

a také lesy, vstupovat do nich je

stále nebezpeãné. ·kody se celo-

republikovû odhadují v fiádu de-

sítek milionÛ korun.

Orkán postihl také R˘mafiovsko,

i kdyÏ nedosahoval tak devastu-

jících úãinkÛ jako jinde v Evropû

anebo v âechách. K odstranûní

spadl˘ch stromÛ vyjíÏdûl r˘ma-

fiovsk˘ Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor

do Jamartic, na Skfiítek, do

Rudy, Stfiíbrn˘ch Hor, Ondfiejo-

va, na státní silnici ã. 11 v R˘ma-

fiovû a na hranici Moravskoslez-

ského a Olomouckého kraje do

Val‰ovského Dolu. KvÛli silné-

mu vûtru havaroval za RyÏovi‰-

tûm fiidiã nákladního vozidla

Fiat Ducato. Siln˘ poryv vûtru

pfielomil strom, kter˘ spadl na

silnici pfiímo pfied pfiijíÏdûjící

vozidlo. ¤idiã jiÏ sráÏce nedoká-

zal zabránit. Na autû vznikla

‰koda za 80 tisíc Kã. Na‰tûstí ne-

do‰lo ke zranûní osob.

Vyvrácené a zlomené stromy, po-

lomy a rozsáhlá devastace dfievin

- takov˘ je v˘sledek fiádûní orká-

nu v rámci celé republiky pro stát-

ní podnik Lesy âeské republiky

(LâR). Je to nejvût‰í vûtrná kala-

mita v historii. Vichr zpÛsobil jed-

notlivé i plo‰né v˘vraty, polomy

a zlomy. MnoÏství v˘vratÛ bude

zfiejmû vy‰‰í, neboÈ pÛda je pro-

máãená, není zmrzlá a stromy v ní

nejsou tak pevnû ukotveny.

„V dÛsledku fiádûní vichfiice nám
spadlo 18 tisíc m3 dfievní hmoty,
coÏ je 15 % celkové roãní tûÏby,“
informoval o fiádûní Ïivlu na

R˘mafiovsku správce Lesní sprá-

vy LesÛ âeské republiky Janovice

Ing. Pavel KoÏdoÀ. Pfiitom nejví-

ce postiÏenou lokalitou je údolí

vedoucí z Dlouhé Louãky do

Tûchanova. Ménû postiÏené jsou

i dal‰í lokality. „Chtûl bych tímto
upozornit turisty, zejména bûÏka-
fie, aby respektovali v˘straÏné ta-
bule a nevstupovali do poniãe-
n˘ch lokalit, aby vlivem padají-
cích vûtví nebo naru‰en˘ch stro-
mÛ po vichfiici nedo‰lo ke zbyteã-
nému zranûní, a také aby tito lidé
neztûÏovali práci lesním dûlníkÛm
pfii odstraÀování následkÛ vûtrné
smr‰ti,“ doplnil lesní správce

Pavel KoÏdoÀ.

Podobné ‰kody napáchal orkán na

lesním porostu Spojen˘ch lesÛ, 

s. r. o. Vichfiice zde poniãila cel-

kem 2 000 m3 dfievní hmoty, z toho

jen na R˘mafiovsku padlo za obûÈ

fiádûní Ïivlu 1 000 m3. „Celkem

obhospodafiujeme 1 800 ha les-
ních porostÛ a pfii celkové roãní
tûÏbû 12 tisíc m3 dfievní hmoty by-
lo po‰kozeno asi 14 % z této roã-
ní tûÏby,“ upfiesnil fieditel spoleã-

nosti Spojené lesy, s. r. o., Ing.

Oldfiich Matula. Pokud to klima-

tické podmínky dovolí, budou se

dfievafii neprodlenû podílet na od-

straÀování poniãen˘ch stromÛ

a kmenÛ. LhÛtu na likvidaci ‰kod

po kalamitû mají do konce ãervna.

¤editel Matula dále dodal, Ïe 

z 80 % byla po‰kozena dfievní

hmota napadená hnilobou. Stejnû

jako správce Lesní správy LâR

Janovice upozorÀuje Oldfiich

Matula zejména bûÏkafie a turisty,

aby nevstupovali mimo turistické

znaãení, protoÏe vlivem snûhové

pokr˘vky by mohlo dojít k dal‰í-

mu popadání naru‰en˘ch stromÛ

ãi vûtví a ke zbyteãnému úrazu.  

JiKo (ãerpáno z www.novinky.cz)

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Bezpeãností rada kraje fie‰ila omezení pohybu v lesích na Bruntálsku;
hejtman nabádá k opatrnosti v celém kraji

Bezpeãnostní rada kraje dnes v souladu s roz-

hodnutím vlády âR vyhlásila nouzov˘ stav

na Bruntálsku - tam vichfiice v posledních

dnech zpÛsobila nemalé ‰kody, jeÏ je nutné

rychle odstranit. Lesy âeské republiky odha-

dují po‰kození asi na tfiicet tisíc kubíkÛ dfieva

na celém území Bruntálska - tyto je nutné 

urychlenû vytûÏit a minimalizovat jakékoli

nebezpeãí pro obãany.

„Lidé by nemûli vstupovat do lesÛ na
Bruntálsku, lokality budou oznaãeny tabulka-
mi, policie bude odklánût dopravu a hlídat
vstupy. Kalamita vyÏaduje sice lokální od-
straÀování ‰kod (nejsou poniãené velké plo-
chy lesa), ale t˘ká se prakticky celého území
Bruntálska, takÏe opatrnost je opravdu na
místû,“ fiekl fieditel krajského inspektorátu

LesÛ âeské republiky Jifií Silvestr. V celém

Moravskoslezském kraji vichfiice napáchala

‰kody na 250 tisících kubíkÛ dfieva (roãnû se

v MS kraji vytûÏí asi 1,4 mil. kubíkÛ dfieva),

vût‰inou lokálnû, nejsloÏitûj‰í situace je právû

na Bruntálsku, vût‰í ‰kody mají také na

Ostravici v Beskydech.

Bezpeãnostní rada kraje s okamÏitou platnos-

tí ustavila krizov˘ ‰táb, kter˘ bude pracovat

a fie‰it operativní problémy aÏ do ukonãení

nouzového stavu (do pÛlnoci 5. února 2007).

Znamená to mj. denní ranní operativní hlá‰e-

ní o fie‰ení situace. „Opatfiení by mûla zatíÏit
obãany minimálnû. Zákaz vstupu do lesÛ na
Bruntálsku se net˘ká turistick˘ch center -
upravovan˘ch sjezdovek, lyÏafisk˘ch vlekÛ
a lanovek, bûÏeck˘ch lyÏafisk˘ch tratí, pokud

nevedou pfiímo lesem, a rovnûÏ parkovi‰È. Je
ale také nutné fiíci, Ïe by lidé mûli b˘t obecnû
opatrnûj‰í v celém kraji, byÈ se vyhlá‰ení nou-
zového stavu t˘ká pouze Bruntálska. Místní
‰kody na porostech jsou i v dal‰ích oblastech
JeseníkÛ a Beskyd,“ upozornil hejtman a ‰éf

bezpeãnostní rady kraje EvÏen To‰enovsk˘.

„Do akce není tfieba zapojovat armádu, pod-
le operativní potfieby budou k dispozici hasi-
ãi, policie a samozfiejmû dal‰í záchranáfii,“
doplnil hejtman.

Informace byly zaslány v‰em dotãen˘m ob-

cím s roz‰ífienou pÛsobností na Bruntálsku.

Informace podá také fieditel krajské lesní

správy Jifií Silvestr na tel.: 724 523 911.

Zpracovala ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

Na základû tohoto zákonného opatfiení budou policisté na Bruntálsku vykonávat namátkové kontroly v lesních oblastech. PfiestupcÛm
pak hrozí vysoké pokuty uloÏené ve správním fiízení správním orgánem, kterému budou policisté tyto pfiestupky oznamovat. Obãany
tímto vyz˘váme, aby pfiedev‰ím v zájmu vlastní bezpeãnosti a ochrany zdraví uveden˘ zákaz dodrÏovali. O¤ PâR Bruntál

Ilustraãní foto: www.novinky.cz
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To‰enovsk˘: Na horách chybí alternativní moÏnost zimní rekreace
Hejtman kraje EvÏen To‰enovsk˘ dnes pfie-

vzal petici podnikatelÛ v cestovním ruchu,

ktefií Ïádají o pomoc kvÛli pozdnímu nástupu

zimy a z toho vznikl˘m ztrátám z podnikání.

Hejtman se shodl s pfiedsedou Unihostu

(SdruÏení podnikatelÛ v pohostinství, gas-

tronomii a cestovním ruchu) ZdeÀkem

Kopkou a pfiedsedou krajské hospodáfiské

komory Pavlem Barto‰em na tom, Ïe tato zi-

ma je pouãením do budoucna. „Nelze spolé-
hat jen na to, Ïe napadne sníh a postavit
podnikatelské zámûry na jediném zpÛsobu
vyÏití, v Beskydech i Jeseníkách chybí alter-
nativní moÏnosti trávení volného ãasu a re-

laxace v pfiípadû, Ïe se nedá lyÏovat. Je tedy
tfieba dobudovat infrastrukturu v cestovním
ruchu tak, aby se turista zabavil kdykoli,“
konstatovali shodnû Pavel Barto‰ a Zdenûk

Kopka.

„Velké moÏnosti v tomto smûru dávají pro-
gramy Evropské unie, v období 2007-13
k nám do kraje poplynou desítky miliónÛ eur
i do rozvoje cestovního ruchu,“ doplnil je

hejtman EvÏen To‰enovsk˘. „Kraj nemÛÏe
ztráty z jakéhokoli podnikání nijak hradit, to
by byla nedovolená vefiejná podpora. My
navíc neumíme posoudit (a ani to nemÛÏeme
dûlat), kdo mûl a kdo nemûl dobr˘ podnika-

telsk˘ zámûr, kdo ‰el do nepfiimûfieného rizi-
ka. Je to velké varování - nesoustfieìovat se
jen na jednu úzkou sezónní aktivitu a spolé-
hat pfiitom tfieba na skvûlé v˘sledky podniká-
ní z pfiedchozích dvou zim a nenabídnout
Ïádné alternativy,“ konstatoval hejtman

EvÏen To‰enovsk˘. „Vûfiím ale, Ïe banky
a leasingové spoleãnosti by v tomto ohledu
mohly b˘t vstfiícnûj‰í ke sv˘m dobr˘m platí-
cím klientÛm, ktefií se kvÛli pozdnímu zaãát-
ku zimy dostali do mínusu, napfiíklad v moÏ-
nostech odkladÛ splátek,“ uzavfiel hejtman.

Zpracovala ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

První pfiívaly snûhu zaskoãily fiidiãe
¤idiãi nemají zaãátek leto‰ního

roku vÛbec snadn˘. A nejen oni.

Poté, co museli pfied nûkolika

dny bojovat s niãiv˘m orkánem,

velk˘mi vûtrn˘mi poryvy a dá-

vat pozor na popadané stromy na

silnicích, vystfiídaly tyto nesnáze

první pfiívaly snûhu, které zkom-

plikovaly dopravu na celém úze-

mí âeské republiky.

Pfiedpovûì meteorologÛ se napl-

nila a pfiinesla na mnoha místech

na‰í republiky vydatné snûhové

sráÏky, které zpÛsobily na fiadû

ãesk˘ch dálnic a silnic snûhovou

kalamitu. Velké problémy mûli

pfiedev‰ím fiidiãi nákladních vo-

zidel a kamionÛ, nûktefií z nich

bohuÏel vyjeli na letních pneu-

matikách, i v mírnûj‰ích stoupá-

ních pak mûli problémy a zablo-

kovali komunikace. Sypaãe se

nemohly dostat na dálnice a po-

licie musela nájezdy na nû po-

stupnû uzavírat.

Ve stfiedu 24. ledna byl v âeské

republice zaznamenán v˘raznû

vût‰í v˘skyt dopravních nehod.

Za tento jedin˘ den se na ães-

k˘ch silnicích stalo pfies 1 100

dopravních nehod. To je více neÏ

dvojnásobek bûÏného poãtu.

V̆ raznû tak narostla i hmotná ‰ko-

da, která ãiní 53 milionÛ korun.

Pfii tûchto nehodách zemfiel jeden

ãlovûk, tfii lidé byli tûÏce zranûni.

V Moravskoslezském kraji ne-

byla situace ve stfiedu tak kritic-

ká. Silniãáfii ov‰em varují, Ïe

kvÛli nízk˘m teplotám se i nadá-

le mÛÏe na silnicích tvofiit nále-

dí. ¤idiãi si tak musí dávat pozor

hlavnû v horsk˘ch oblastech. Bez

zimní v˘bavy se neobejdou. Prv-

ní snûhové vloãky zaãaly pokr˘-

vat v úter˘ 23. ledna po poledni

komunikace také v bruntálském

regionu a na R˘mafiovsku.

„Na‰e osádky byly nepfietrÏitû
v terénu, ale k vût‰ím problémÛm
na Bruntálsku nedocházelo, prv-
ní leto‰ní snûhové pfiívaly jsme
zvládali pomûrnû dobfie,“ sdûlil

vedoucí provozu Správy a údrÏby

silnic Moravskoslezského kraje

se sídlem v Bruntále Otakar Pav-

lík. Silniãáfii zaji‰Èují obsluÏ-

nost nesjízdn˘ch komunikací do

30 kilometrÛ a pomáhá jim pfii-

tom devûtadvacet sypaãÛ a nû-

kolik pluhÛ s radlicemi. V pfiípa-

dû potfieby mají smluvnû zaji‰tû-

nu dal‰í techniku. Prioritu údrÏ-

by komunikací pfiitom urãuje

smûrnice Moravskoslezského kra-

je. Pro leto‰ní zimní období ma-

jí silniãáfii pfiipraven dostatek

posypového materiál, kter˘ je

prÛbûÏnû doplÀován. „¤idiãi by
mûli zejména v dobû snûÏení pfii-
zpÛsobit jízdu povûtrnostním
podmínkám a stavu vozovky, ne-
mûli by zbyteãnû riskovat a nevy-
jíÏdût bez zimní v˘bavy, zejména
ne na letních pneumatikách,“
doplnil vedoucí bruntálského

stfiediska Otakar Pavlík. Silniãáfii

také vût‰inou nemohou o‰etfiit

komunikace aÏ na hol˘ asfalt,

jak se mylnû domnívají nûktefií

fiidiãi, jsou v‰ak povinni zmírÀo-

vat nepfiízniv˘ stav zpÛsoben˘

zejména vydatn˘m snûÏením.

Ani v samotném mûstû R˘ma-

fiovû to nemûli fiidiãi s první snû-

hovou nadílkou jednoduché.

Znaãné problémy vyvstaly pfii

zdolávání kopcÛ, kdy se z první-

ho ujeÏdûného snûhu na mûst-

sk˘ch komunikacích zaãala tvo-

fiit ledovka, zejména na Havlí-

ãkovû ulici. První sypaã Mûst-

sk˘ch sluÏeb tudy projel aÏ tfii

hodiny po vzniklém problému.

Na ledovce neubrzdil své vozid-

lo v úter˘ 23. ledna krátce po 

15. hodinû fiidiã vozidla Kia na

kfiiÏovatce OkruÏní ulice a tfiídy

HrdinÛ. Pfii dojíÏdûní ke kfiiÏo-

vatce narazil do autobusu. Na 

osobním autû vznikla ‰koda za 

8 tisíc Kã, na autobusu asi za 15 ti-

síc Kã.

V Jeseníkách od úter˘ 23. ledna

do pátku 26. ledna napadlo 20 aÏ

50 centimetrÛ snûhu. Za víkend

27. a 28. ledna pak dal‰ích 20 aÏ

40 cm nového snûhu. V nûkte-

r˘ch oblastech je sníh nafoukan˘

aÏ do v˘‰ky jednoho metru. Ve

ãtvrtek 25. ledna zde byl vyhlá-

‰en druh˘ stupeÀ lavinového ne-

bezpeãí. Druh˘ stupeÀ v praxi

znamená, Ïe pfii mechanickém

zatíÏení je moÏn˘ ojedinûl˘ v˘-

skyt lavin. „Kolega teprve moni-
toruje situaci. Uvidíme, jak se
bude vyvíjet. Z preventivních dÛ-
vodÛ jsme ale lavinové nebezpe-
ãí vyhlásili uÏ nyní,“ fiekl dispe-

ãer horské sluÏby v Jeseníkách

Pavel ¤eha. Druh˘ lavinov˘ stu-

peÀ hrozí v Jeseníkách v oblasti

Velkého a Malého Kotle, âerve-

né hory, Kralického SnûÏníku,

Kamziãníku a Jeleního Ïlebu.

V‰echny katastry jsou mimo tu-

ristické trasy. Turisté by proto

podle záchranáfiÛ nemûli znaãe-

né trasy opou‰tût. JiKo
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Nábor ãlenÛ do jednotky
Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

PoÏární ochranu na území mûsta R˘mafiova a jeho okolí zaji‰Èuje

Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor MSK a jednotka Sboru dobrovoln˘ch hasi-

ãÛ mûsta R˘mafiova. Právû tato hledá do sv˘ch fiad nového ãlena.

Zájemci o ãlenství v jednotce musí b˘t v dobrém zdravotním sta-

vu, ve vûku od 18 do 40 let. V˘hodou je bydli‰tû v R˘mafiovû

a podmínkou kladn˘ vztah k poÏární ochranû. S dal‰ími dotazy

k podmínkám vstupu do jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ a k jejich

práci se mÛÏete obracet na Jifiího Polácha, tel. 777 693 539.

Neváhejte a roz‰ifite fiady tûch, ktefií se vedle svého zamûstnání vûnu-

jí této zásluÏné ãinnosti. MûÚ R˘mafiov

Odprodej
nepotfiebn˘ch zásob

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,
nabízí k odprodeji:

- dvefiní a okenní kování;

- zámky;

- prÛtokomûry (plynomûry a vodomûry

- nejsou ocejchované);

- rÛzn˘ drobn˘ instalaãní, zámeãnick˘

a spojovací materiál.

Jde o vûci nepouÏité, ale star‰ího typu, 

do nov˘ch staveb dnes uÏ nepouÏívané.

Do nabídkového seznamu lze nahlédnout 

a pfiípadn˘ nákup uskuteãnit ve skladu Mûstsk˘ch

sluÏeb R˘mafiov, s. r. o., na Palackého ulici 

od 6. 2. do 20. 2. vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek 

v dobû 10.00 - 11.30 a 12.00 - 13.30.

Tel. kontakt: 554 212 517 - pí Míãková.
Mûstské sluÏby R˘mafiov

Obãané se seznámili s projektem Regenerace sídli‰tû Dukelská
Za úãasti zástupcÛ mûsta R˘ma-

fiova starosty Ing. Petra Kloudy

a místostarosty Ing. Jaroslava

Kaly, vedoucího odboru Ïivotní-

ho prostfiedí a regionálního roz-

voje RNDr. Franti‰ka âermáka

a odborníkÛ RNDr. Kamily Kre-

ãmerové a Jifiího ·lézra se usku-

teãnilo ve stfiedu 24. ledna vefiej-

né zasedání, které se t˘kalo pro-

jektu Regenerace panelového

sídli‰tû Dukelská v R˘mafiovû.

Více jak tfii desítky obyvatel to-

hoto sídli‰tû zúãastnûn˘ch vefiej-

ného zasedání seznámil s projek-

tem Ing. arch. Jan Divila z Arbo-

rea Bfiezová, s. r. o. Pfiedstavil

zásadní problémové oblasti re-

generace a pfiiblíÏil konkrétní

podobu projektu, kter˘ vychází

z v˘sledkÛ ankety, jeÏ probíhala

v letních mûsících loÀského ro-

ku. Seznámil pfiítomné s urbanis-

ticko-architektonick˘m fie‰ením,

zejména s v˘mûnou stávajícího

mûstského mobiliáfie - laviãek,

odpadkov˘ch ko‰Û, dále s návr-

hy nov˘ch chodníkÛ a pû‰ích ko-

munikací a dal‰í vybaveností.

PfiiblíÏil konkrétní podobu v˘-

sadby zelenû a úpravy parko-

v˘ch a odpoãinkov˘ch ploch

a nov˘ch stanovi‰È pro kontejne-

ry na domovní odpad a upfiesnil

úpravy stávajících a vybudování

nov˘ch odstavn˘ch a parkova-

cích stání. Podobnû jako je tomu

na vût‰inû na‰ich sídli‰È, nebu-

dou ani na Dukelské chybût dût-

ská hfii‰tû a v rámci technické in-

frastruktury nové osvûtlení.

K projektu Regenerace panelo-

vého sídli‰tû Dukelská mûli

moÏnost se vyjádfiit obãané v zá-

vûreãné diskusi. Kritizovali ne-

vhodné osazení zelenû, zejména

vzrostl˘mi stromy. Podle návrhu

by nûkteré z nich mohly domÛm

stínit a pfiiná‰et zimu, zejména

v chladnûj‰ích mûsících. Pfiipo-

mínky padaly i k zámûru vybu-

dování nov˘ch parkovacích

ploch, které jsou podle nûkte-

r˘ch obãanÛ pfiíli‰ daleko od do-

mÛ a navíc nejsou propojena

z Revoluãní ulice na Dukelskou

spojovací komunikací. Byl vzne-

sen návrh na vybudování proti-

hlukové bariéry u zimního stadi-

onu. Podle vyjádfiení zúãastnû-

n˘ch odborníkÛ by ov‰em pouhá

zeleÀ tento úãel nesplnila a bylo

doporuãeno projednat tuto zále-

Ïitost spí‰e s organizátory stadi-

onu. (Pozn. redakce: Nûktefií fa-
nou‰ci podporují hokejová muÏ-
stva boucháním plastov˘mi ka-
nystry o mantinely, coÏ ãiní na-
dmûrn˘ hluk).
Na dotaz, kdy by mohla b˘t re-

generace sídli‰tû zahájena, odpo-

vûdûl starosta mûsta Petr

Klouda: „V‰echno bude záleÏet
na získání dotací, ale poãítejme,
Ïe v leto‰ním roce urãitû ne.
Pfiedpokládáme, Ïe zahájení re-
generace se uskuteãní v roce
2008 nebo 2009.“ JiKo
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Odbory MûÚ informují
Îivnostensk˘ odbor MûÚ R˘mafiov

Zákon o ochranû spotfiebitele pfii uzavírání smlouvy o uÏívání budovy nebo její ãásti
Timeshare

V 70. letech minulého století si

zaãali lidé po celém svûtû kupo-

vat ãásti nemovitostí v atraktiv-

ních rekreaãních oblastech.

SloÏili se na provozní náklady

a uÏívali si dovolené, kdykoliv

chtûli. Po ãase si zaãali na urãit˘

poãet t˘dnÛ v roce mezi sebou

nemovitosti vymûÀovat. Z toho-

to zpÛsobu dovolené se vyvinul

timeshare, neboli „sdílení ãasu“.

Nûkolik rodin si zakoupí uÏiva-

telské právo (vût‰inou na l t˘den

v roce) k ãásti plnû vybavené ne-

movitosti nûkde na mofiském po-

bfieÏí. ¤ada klientÛ to chápe tak,

Ïe po urãitou dobu v roce se sta-

nou vlastníky nemovitostí. 

V systému timeshare v‰ak ne-
movitost ãlovûk nezíská, pouze
kupuje ãasovû urãené právo
k jejímu uÏívání.
Toto právo je moÏné - vymûnit

za pobyt v jiném letovisku;

- zapÛjãit rodinû ãi pfiátelÛm;

- pronajmout za libovolnou 

cenu;

- prodat komukoli za jakoukoli 

cenu;

- nebo dokonce odkázat vlastním 

potomkÛm.

Kdo umí s timeshare nakládat,

pochopí jeho princip a nestane se

obûtí podvodníkÛ (aÈ prodejce ãi

vlastníka), mÛÏe procestovat ce-

l˘ svût.

Jak to v‰echno funguje?
NejdÛleÏitûj‰í jsou prázdninová

stfiediska, neboli resorty, hotelo-

vé a apartmánové komplexy po

celém svûtû. Vlastníky nemovi-

tostí jsou fyzické nebo právnické

osoby, které prodávají „t˘dny“

marketingov˘m firmám a ty jim

shánûjí klienty - potencionální

kupce uÏivatelsk˘ch práv k ne-

movitostem. Marketingové fir-

my jsou cestovní kluby, které

mívají v âR ãasto název „ce-

stovní kanceláfi“. Tyto spoleã-

nosti kupují volné pobytové t˘d-

ny v resortech a nakládají s nimi

po svém. Pofiádají prezentace,

nabízejí reklamní dovolené

a prodávají doÏivotní právo 

k uÏívání urãité nemovitosti 

v atraktivních resortech. V‰echno

zastfie‰ují v˘mûnné organizace.

Ty vût‰inou nejsou majiteli ne-

movitostí, jen sdruÏují resorty

a nabízejí je ve spoleãném kata-

logu. Profitují z v˘mûny, za kte-

rou klient platí.

Timeshare je standardní zpÛsob

podnikání, pokud funguje tak,

jak má. Objevuje se v‰ak stále

více nesolidních firem, které se

na tomto druhu cestování pfiiÏi-

vují.

âasto se jedná o tzv. „prázdnino-

v˘ balíãek“, kter˘ vût‰inou obsa-

huje:

- uÏivatelské právo na 6 t˘dnÛ 

po dobu 35 mûsícÛ;

- okruÏní plavby;

- letenky;

- pronájem automobilÛ.

Tento balíãek obvykle neumoÏ-

Àuje odstoupení od smlouvy.

Pokud se nabízené sluÏby nako-

nec neuskuteãní, zaplacenou zá-

lohu shrábne prodejce.

KaÏd˘, kdo zakoupí uÏivatelské

právo k urãité nemovitosti, je ta-

ké povinen platit poplatek za 

údrÏbu. Nûkterá nesolidní stfie-

diska spolu s prodejci jej v‰ak

neustále zvy‰ují a nastává dvojí

úãinek:

- klienti pfiestanou poplatek pla-

tit a tím bez náhrady pfiijdou

o své uÏivatelské právo, prodejci

tak zdarma získají t˘dny, které

jiÏ jednou prodali;

- kvÛli neustálému zvy‰ování

poplatkÛ se na druhé stranû sna-

Ïí zákazníci své právo prodat,

ãehoÏ vyuÏívají podvodné firmy,

av‰ak ve‰keré smlouvy o prodeji

jsou neplatné.

Dal‰í „novinkou“ jsou tfieba stí-

rací losy, kdy po jejich setfiení

ãlovûk zjistí, Ïe vyhrál dovole-

nou. Místem pfiedání je hotel,

kde se v‰ak koná prezentace ti-

meshare. Lidé se nechají nachy-

tat a zaplatí nemalé ãástky.

V̆ hra je totiÏ náleÏitû vydraÏe-

na. Poukaz b˘vá ale pouze na

pobyt, cestu a stravování si musí

kaÏd˘ hradit sám.

Uzavírání timesharingov˘ch

smluv v âR upravuje Obãansk˘

zákoník v §§ 58-65.

Desatero doporuãení pro spotfiebitele:

l. Pokud vyhrajete nûjakou cenu nebo dovo-

lenou, pro jejichÏ pfievzetí se musíte dostavit

na prezentaci, mûjte se na pozoru. MÛÏete

b˘t vystaveni nûkolikahodinovému silnému

tlaku na koupi timeshare nebo ãlenství v ho-

liday klubu.

2. Pfii koupi ãlenství v holiday klubu bûhem

timesharingu na lodi máte daleko men‰í

právní ochranu neÏ pfii pfiímém uzavfiení ti-

mesharingové smlouvy.

3. Pokud budete osloveni na dovolené, nena-

sedejte do taxi nebo autobusu, které obchod-

ní zástupce zajistí pro náv‰tûvu prezentace.

Spoleãnosti ãasto nabízejí místa velmi vzdá-

lená od va‰eho hotelu a mimo mûsto, aby

vám ztíÏily odchod z prezentace, pokud uÏ

toho budete mít dost.

4. Pokud si nejste obchodem jisti, odejdûte.

Ignorujte tvrzení, Ïe takováto „speciální na-

bídka“ se jiÏ nebude opakovat. Jakmile po-

depí‰ete smlouvu, je obtíÏné od ní odstoupit.

5. Dávejte pozor na zálohové platby. Pokud

spoleãnost zkrachuje pfied splatností vratné

zálohy, nikdy své peníze zpût nedostanete.

Mûjte na pamûti, Ïe u timesharingové smlou-

vy nesmí poskytovatel na spotfiebiteli poÏa-

dovat jakékoli platby pfied uzavfiením smlou-

vy ani po dobu, po kterou mÛÏe spotfiebitel

uplatnit právo na odstoupení od smlouvy 

(§ 61 Obãanského zákoníku).

6. PoÏádejte o podrobné informace o nákla-

dech, zúãastnûn˘ch spoleãnostech a odpo-

vûdnostech. Vezmûte si informace s sebou

a pfieãtûte si je, neÏ cokoli podepí‰ete.

Nenechte se tlaãit k podpisu na místû.

7. Pokud zmûníte názor, jednejte rychle!

Zkontrolujte i drobnû ti‰tûn˘ text ve smlou-

vû. Pfii uzavfiení timesharingové smlouvy 

existuje 15denní lhÛta k odstoupení od

smlouvy bez udání dÛvodu a dokonce 3mû-

síãní lhÛta, pokud smlouva neobsahuje nále-

Ïitosti podle § 58 Obãanského zákoníku.

V pfiípadû ãlenství v holiday klubu je odstou-

pení sloÏitûj‰í.

8. Nûktefií prodejci mohou pfiedávat va‰e 

údaje úvûrov˘m spoleãnostem - nenechte se

dotlaãit k pÛjãce penûz.

9. NeÏ podepí‰ete dovolenou „zdarma“, zjis-

tûte si v‰e o dal‰ích nákladech. âasto jsou

vy‰‰í neÏ u luxusní dovolené, ale nabízí se

men‰í v˘bûr termínÛ a destinací.

10. Pokud vlastníte timeshare, b˘vá velmi

obtíÏné jej prodat. Za nabídnuté zprostfiedko-

vání mÛÏete platit vysok˘ poplatek, o kter˘

ale pfiijdete, pokud se kupující neobjeví.

Pokud máte potíÏe s holiday klubem nebo ti-

mesharingem, obraÈte se na Evropské spo-
tfiebitelské centrum. Je zfiízeno Minister-

stvem prÛmyslu a obchodu âR a funguje za

finanãní podpory EU. PomÛÏe s fie‰ením

spotfiebitelsk˘ch stíÏností a sporÛ.

Adresa:

Evropské spotfiebitelské centrum pfii MPO

âR, Na Franti‰ku 32, 110 15 Praha 1. Tel.

22406 2046 (2017, 2672) 

Jana PoÏárová s vyuÏitím materiálÛ ESC
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Zdravotnictví

Oddûlení chronické bolesti a rehabilitace obhájilo garanci kvality
Oddûlení chronické bolesti a re-

habilitace Podhorské nemocnice

v R˘mafiovû obhájilo garanci, kte-

rou udûluje Spoleãnost pro studi-

um a léãbu bolesti âeské lékafiské

spoleãnosti JEP. Garance je potvr-

zením kvality poskytované péãe.

„Garance bude platit dva roky,
tedy do roku 2009, kdy ji budeme
znovu obhajovat. âeská lékafiská
spoleãnost ji poskytuje na zákla-

dû provûfiení technické a perso-
nální vybavenosti a s pfiihlédnu-
tím ke kvalitû dosahované péãe,“
upfiesnil primáfi oddûlení MUDr.

Stanislav Horák.

Oddûlení je zamûfieno pfiedev‰ím

na léãbu bolesti pfii onemocnûní

pohybové soustavy, na poúrazo-

vé bolestivé stavy a sportovní

medicínu. Vzniklo jako první

svého druhu v okrese Bruntál jiÏ

v roce 1994. Loni oddûlení pfie-

sídlilo do nov˘ch prostor v hlav-

ní budovû Podhorské nemocnice

v R˘mafiovû. „Spolu s otevfiením
moderního balneologického pra-
covi‰tû, které citelnû chybûlo
hlavnû pfii léãení poúrazov˘ch
stavÛ, tak vznikl dlouho oãeká-
van˘ a potfiebn˘ léãebn˘ kom-
plex. Modernizace se doãkal ta-
ké stacionáfi pro infuzní léãbu.
To zfiejmû ovlivnilo nárÛst zájmu
pacientÛ, kter˘ se v posledním
ãtvrtletí minulého roku zv˘‰il
o 20 aÏ 30 procent,“ uvedl pri-

máfi. Oddûlením projde roãnû ví-

ce neÏ deset tisíc pacientÛ, z to-

ho kaÏd˘m rokem jich pfiibude

zhruba tisícovka.

Souãástí oddûlení je také úsek pro

alternativní metody souãasné

i tradiãní medicíny. Novû vybudo-

vané balneologické pracovi‰tû na-

bízí napfiíklad podvodní masáÏe,

minerální, pfiísadové a CO2 kou-

pele, perliãkové koupele, vífiivé

konãetinové koupele, Kneippovy

‰lapací koupele, ãi lymfatickou

hydromasáÏ. K dispozici je ‰piã-

kové vybavení jak pro kompletní

elektroléãbu, tak i pro magnetote-

rapii, poãítaãovû fiízené natahová-

ní krãní a bederní pátefie, poãíta-

ãovou gymnastiku cév, pfiístroje

pro léãbu onemocnûní mízního

systému a otokÛ konãetin, one-

mocnûní cévního systému konãe-

tin, nejnovûj‰í poãítaãovû fiízené

pfiístroje k laserové léãbû. 

Oddûlení také nabízí ve‰keré dru-

hy léãebn˘ch masáÏí, klasické

i sportovní masáÏe nebo napfiíklad

ãínské masáÏe. V rámci individu-

ální tûlesné v˘chovy pracovníci

oddûlení o‰etfiují pátefi Dornovou

metodou, vyuÏívají metody Lud-

mily MojÏí‰ové, Vojtovu metodu,

cviãení dle Brügra, metody Her-

machové, Pilates, dále cviãení na

nestabilních plochách i míãích.

Na oddûlení v sekci alternativní

medicíny provádûjí v‰echny dru-

hy akupunktury. „âinnost oddûle-
ní je po odborné stránce hodnoce-
na kladnû a jeho technické vyba-
vení je na ‰piãkové úrovni,“ dodal

primáfi. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Oddûlení chronické bolesti a rehabilitace
Podhorské nemocnice v R˘mafiovû informuje

Rádi bychom touto cestou poopravili urãitou

nepfiesnost, která se vloudila do dfiíve uvede-

n˘ch informací ve znûní, Ïe je moÏné na na‰e

oddûlení pfiijít bez lékafiského doporuãení

a bez objednání. Jak sami cítíte, není to prak-

ticky moÏné, protoÏe by v provozu oddûlení

nutnû zavládl chaos. Naopak tedy objednání je
nezbytné, protoÏe na vy‰etfiení a o‰etfiení kaÏ-

dého pacienta tak pfiipadne dostatek ãasu.

Objednání je moÏné osobnû u ambulantní sest-

ry nebo telefonicky na ãísle 554 253 335 nebo

554 253 337. prim. MUDr. Stanislav Horák

Nová v˘zdoba Podhorské nemocnice
KaÏd˘ z nás byl nûkdy v nemoc-

nici, aÈ uÏ jako pacient nebo z ji-

ného dÛvodu. Prostfiedí takové

budovy neb˘vá nikdy pfiíjemné.

Lesklé podlahy, bíle natfiená okna,

jednobarevné chodby jedna jako

druhá ..., to v‰echno nepÛsobí na

ãlovûka zrovna pfiíjemnû, zvlá‰tû

kdyÏ má v takovém prostoru

strávit nûjak˘ ãas jako pacient.

V r˘mafiovské nemocnici se za-

mysleli nad tímto problémem

a rozhodli se jej vyfie‰it.

Vedení nemocnice proto oslovilo

místní základní umûleckou ‰kolu

a poprosilo ji, zda by mohla pro-

stfiednictvím dûl sv˘ch ÏákÛ po-

moci interiéry nemocnice nûja-

k˘m zpÛsobem zpfiíjemnit. Z fi-

nanãních prostfiedkÛ nemocnice

bylo pofiízeno tfiicet sklenûn˘ch

rámÛ o rozmûrech 100 x 70 cm,

tzv. euroklipÛ, do kter˘ch kon-

cem loÀského roku umístila Mgr.

Kamila H˘Ïová se sv˘mi dvûma

studenty Evou Mervovou a Mi-

chalem Vyhlídalem, jimÏ je tfieba

podûkovat, obrazy a v˘kresy dû-

tí ve vûku od 5 do 18 let ze ZU·

R˘mafiov a z r˘mafiovského gym-

názia.

Jedná se pfiedev‰ím o práce z ús-

pû‰ného loÀského projektu Ba-

roko, dal‰í pocházejí z v˘tvarné

dílny gymnázia. V nemocnici

nyní zdobí celé první patro inter-

ního oddûlení a oddûlení o‰etfio-

vatelské péãe. V̆ hodou instalace

jak v jednotliv˘ch nemocniãních

pokojích, tak na chodbách je va-

riabilita euroklipÛ, které zde bu-

dou k dispozici natrvalo, takÏe je

moÏná i prÛbûÏná obmûna obra-

zÛ, která mÛÏe v budoucnu pro-

bíhat bez jak˘chkoliv problémÛ.

PÛvodní zámûr vyzdobení a tím

samozfiejmû i oÏivení r˘mafiov-

ské nemocnice byl tedy ve spo-

lupráci s místními ‰kolami dota-

Ïen do úspû‰ného konce. Není

sporu o tom, Ïe v˘zdoba jistû po-

tû‰í nejen mnohé oko paciento-

vo, ale i zamûstnance nemo-

cnice. Vrchní sestra oddûlení,

v nûmÏ jsou práce dûtí umístûny,

Kvûta Zifãáková si nové prostfie-

dí velmi pochvaluje: „Je to moc
pûkné. Nám se to moc líbí i ná-
v‰tûvy pacientÛ si to pochvalují.
Jsou to obrázky od dûtí, takÏe si

star‰í lidé alespoÀ pfiipomenou
dûtství.“
Urãitû existuje je‰tû mnoho po-

dobn˘ch zafiízení, která potfiebu-

jí nûjak˘m zpÛsobem zpfiíjemnit

svÛj vzhled. Proto doufejme, Ïe

toto vylep‰ení nebylo poslední. 

LuK
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·kolství

Zápis ÏákÛ do prvního roãníku
Minul˘ t˘den probûhl na Zákla-

dní ‰kole R˘mafiov zápis do prv-

ního roãníku. JiÏ pfied ãtrnácti

dny zde v‰ak byly pfied‰kolní dû-

ti na náv‰tûvû se sv˘mi uãitelka-

mi z matefiské ‰koly, aby si moh-

ly na vlastní kÛÏi vyzkou‰et se-

zení v lavicích, které je ãeká

v pfií‰tích letech.

Zápis probíhal v budovû ‰koly

na Národní ã. 15, kde budou prv-

ní tfiídy v záfií umístûny, v pátek

26. ledna odpoledne a v sobotu

27. ledna dopoledne a zúãastnilo

se jej 96 dûtí. Akci doprovázela

celou dobu pohádková postava

Krteãka, kter˘ tvofiil jakousi ku-

lisu této v˘znamné události. Dûti

procházely nûkolika ‰kolními

tfiídami, kde pro nû byly na ‰esti

stanovi‰tích pfiipraveny rÛzné

aktivity. Ty mûly za úkol hravou

formou pfiezkou‰et ‰kolní zralost

budoucích prvÀáãkÛ, ktefií tak

poznávali barvy, pfiedmûty, tva-

ry, mohli se dokonce pochlubit

znalostí základních ãísel a pís-

men abecedy. Motorické schop-

nosti dûtí byly provûfieny pfii ve-

selém bubnování. V dal‰í tfiídû

pak probíhaly dovednostní hry.

Jakmile dûti absolvovaly cel˘

proces zápisu, dostaly od ‰koly

upomínkové dáreãky a fotografii

s Krteãkem od samotného fiedi-

tele ‰koly Mgr. Miloslava Hor-

kého.

Po vyhodnocení v˘sledkÛ zápisu

byl ustanoven poãet nov˘ch tfiíd

prvního roãníku 2007/2008, kte-

ré budou celkem ãtyfii. V kaÏdé

z nich by mûlo b˘t kolem dvace-

ti prvÀáãkÛ, jak novû pfiijat˘ch,

tak tûch, ktefií minul˘ rok dostali

odklad nástupu na základní ‰ko-

lu. Letos bylo o tento odklad po-

dáno 24 Ïádostí.

Od ‰kolního roku 2007/2008 bu-

de probíhat v˘uka jiÏ podle no-

v˘ch smûrnic ‰kolního vzdûláva-

cího programu (·VP). Leto‰ní

prvÀáãci tedy budou tvofiit záro-

veÀ první skupinu dûtí, na niÏ

bude tato forma vyuãování apli-

kována. Pfiejeme jim mnoho ús-

pûchÛ nejen v následujícím ‰kol-

ním roce, ale i v celém budou-

cím studiu. LuK

StuÏkovací ples gymnázia 2007
Stalo se tradicí, Ïe plesovou sezónu v R˘-

mafiovû zahajuje StuÏkovací ples gymnázia.

Ani letos tomu nebylo jinak. Ples se usku-

teãnil v sobotu 13. ledna 2007. Jeho mode-

rování se chopili studenti pfiedmaturitních

roãníkÛ Ludmila Ondra‰íková a Luká‰

Vepfiek. Kromû zmínûn˘ch moderátorÛ ve-

ãerem provázela a k tanci a poslechu hrála

skupina EGO z Hofiic. Souãástí plesu byla

také sponzorská vystoupení skupiny bfii‰-

ních taneãnic Dambra z Bruntálu a student-

ky 3. roãníku gymnázia Zuzany Buãkové

(aerobik).

Touto cestou bychom rádi je‰tû jednou po-

dûkovali v‰em sponzorÛm, bez kter˘ch by

se ples nemohl pofiádat. Právû díky nim se

setkal s mnoha velmi pozitivními ohlasy.

V‰ichni si jistû na tento ples uchováme

krásné vzpomínky. Nyní uÏ je ov‰em pro

maturanty nejvy‰‰í ãas nechat zábavu zába-

vou a s chutí (?) a úsmûvem (?) se zaãít pfii-

pravovat na maturitu a pfiijímací zkou‰ky na

vysnûné vysoké ‰koly. 

Marta Merková, oktáva

Den otevfien˘ch dvefií na Stfiední ‰kole R˘mafiov
V úter˘ 12. prosince 2006 a po-

sléze i v úter˘ 23. ledna 2007 se

na Stfiední ‰kole R˘mafiov konal

Den otevfien˘ch dvefií. První pro-

sincov˘ kontakt byl urãen pfie-

váÏnû ÏákÛm a v˘chovn˘m po-

radcÛm základních ‰kol. Jeho 

úkolem bylo seznámit zájemce

s nabídkou studijních a uãebních

oborÛ, které ‰kola nabízí od záfií

2007. Pfiíchozí Ïáci se pfii‰li infor-

movat a prohlédnout si prostory,

kde moÏná stráví tfii aÏ ãtyfii roky

denní v˘uky. Vybrat si mohou

z nûkolika oborÛ: Hotelnictví

a turismus (studijní obor ukonãe-

n˘ maturitní zkou‰kou), Opraváfi

zemûdûlsk˘ch strojÛ, Kuchafi-ãí‰-

ník pro pohostinství, Hutník (uãe-

bní obory ukonãené získáním v˘-

uãního listu). 

·kolní budovy, odlouãená praco-

vi‰tû dílen a ‰kolní jídelnu si pro-

hlédlo zhruba 200 ÏákÛ 9. tfiíd zá-

kladních ‰kol. Podûkování patfií

vedením základních ‰kol z R˘-

mafiova a Bfiidliãné, která umoÏ-

nila ÏákÛm nav‰tívit tato zafiízení

a vytvofiit si konkrétní pfiedstavu

o prostfiedí, v nûmÏ probíhá teore-

tické i praktické vyuãování.

Druhá moÏnost k prohlédnu-

tí ‰kolních prostor byla dne 23. 1.

2007 od 9 do 17 hodin. Této moÏ-

nosti jiÏ vyuÏívali zejména jedno-

tliví váÏní zájemci o studium,

ãasto v doprovodu rodiãÛ. KaÏd˘

náv‰tûvník byl pfiivítán prÛvod-

cem, kter˘ mu také zodpovûdûl

praktické dotazy. Díky tomu se

potenciální kuchafii a ãí‰níci

mohli informovat o prÛbûhu pra-

xí, které probíhají pfieváÏnû na

pracovi‰tích restauraãních a hote-

lov˘ch zafiízení, jako je napfiíklad

Sporthotel Kurzovní, hotely Ne-

ptun, Kamzík, Pradûd, Excelent,

restaurace U Dvou císafiÛ, ·tern-

bersk˘ DvÛr, R-klub, penzion Re-

laxa, chata Ztracenka, KD Bfii-

dliãná, ale také v místní ‰kolní jí-

delnû a jin˘ch zafiízeních.

Budoucí studenti oboru Hotel-

nictví a turismus si prohlédli uãe-

bny pro teoretickou v˘uku v pro-

storách ‰koly na ulici Julia Se-

dláka 18. V‰ichni náv‰tûvníci by-

li mile pfiekvapeni, kdyÏ jim stu-

denti pod dohledem uãitelÛ od-

borného v˘cviku pfiedvedli flam-

bování palaãinek a k tomu pfiipra-

vili slavnostní tabule a malé ob-

ãerstvení. Zájemci o obory Opra-

váfi zemûdûlsk˘ch strojÛ a Hutník

mûli moÏnost vidût vybavení

‰kolních dílen a také si prohléd-

nout v˘robky souãasn˘ch i b˘va-

l˘ch ÏákÛ.

UchazeãÛm o obor Hutník byla

25. ledna umoÏnûna mimofiádná

prohlídka provozu spoleãnosti Al

Invest Bfiidliãná, a. s., kde bude

ve 2. a 3. roãníku probíhat odbor-

n˘ v˘cvik. Exkurze se zúãastnilo

20 ÏákÛ z 9. tfiíd základních ‰kol

z R˘mafiova, Bfiidliãné a Andûl-
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ské Hory. Po pfiivítání personální

fieditelkou Ing. M. Kohoutkovou

probûhla v zasedací místnosti

podniku prezentace v˘robního pro-

gramu a uchazeãÛm byla nastínû-

na jejich perspektiva ve spoleã-

nosti Al Invest. Skupina byla pro-

vedena provozem válcoven a úpra-

vnami plechÛ. V‰em byl pfiedán 

upomínkov˘ balíãek a poskytnuto

malé poho‰tûní. Akce byla hodno-

cena velmi pozitivnû i vzhledem

ke skuteãnosti, Ïe rozhodování

o budoucí profesní dráze ve vûku

kolem 15 let není jednoduché a se-

známení chlapcÛ se skuteãn˘m bu-

doucím pracovi‰tûm mÛÏe jejich

rozhodování usnadnit. Spoleãnost

Al Invest se finanãnû podílí na vy-

uãení ÏákÛ v oboru Hutník a sou-

ãasnû jim po absolvování Stfiední

‰koly R˘mafiov garantuje okamÏité

uzavfiení pracovní smlouvy.

Za kolektiv Stfiední ‰koly R˘ma-

fiov patfií podûkování v‰em ná-

v‰tûvníkÛm a hlavnû v‰em stu-

dentÛm za projeven˘ zájem o na-

bízené studijní ãi uãební obory

a také pfiání v‰em ÏákÛm 9. tfiíd,

aby jejich volba byla ta správná

a úspû‰ná. Za Stfiední ‰kolu
R˘mafiov Eva Holubová

Omluva za tiskovou chybu v ãlánku Vánoãní bábovka!
Podafiilo se vám upéct vánoãní Prezidentskou bábovku podle uvede-

ného receptu? (viz první ãíslo R˘mafiovského horizontu 2007).

Pokud ano, pfiijmûte ná‰ upfiímn˘ obdiv! Pokud ne, pfiijmûte na‰i

upfiímnou omluvu!

Z receptu se pfii pfiípravû ãlánku „vytratila“ mouka, proto správné

znûní doplÀujeme o 300 g polohrubé mouky. V‰em domácím pe-

kafiÛm se moc omlouváme!

Eva Holubová, Stfiední ‰kola R˘mafiov

Stoprocentní úspû‰nost ÏákÛ ZU· R˘mafiov
Základní umûlecká ‰kola

v R˘mafiovû nabízí sv˘m ÏákÛm

odbornou pfiípravu na talentové

zkou‰ky na stfiední i vysoké ‰ko-

ly. Hodiny v˘tvarné v˘chovy

jsou zamûfieny pfiedev‰ím na ná-

roky, které kladou odborné ‰koly

na zájemce o studium pfii pfiijí-

macích talentov˘ch zkou‰kách.

V jednotliv˘ch hodinách se tak

probírá studijní kresba, malba

záti‰í, portrétu, postavy (podle

Ïivého modelu), Ïáci se dále

zdokonalují v perspektivû ãi stu-

dijnímu modelování, uãí se také

abstraktnímu ztvárnûní pojmÛ.

K práci se uÏívají klasické i zce-

la netradiãní techniky a materiá-

ly. Souãástí studia je i seznámení

se základy textilní v˘roby a gra-

fiky. K dispozici je i nová kera-

mická pec. Pfiístup k ÏákÛm je

vût‰inou individuální podle toho,

na kterou ‰kolu se chtûjí pfiihlá-

sit. PoÏadavky jednotliv˘ch ‰kol

a studijních oborÛ se totiÏ mnoh-

dy li‰í. Proto kaÏdá pfiíprava pro-

bíhá, dá se fiíct, na míru. Nûkoli-

krát roãnû se také konají více-

denní v˘tvarné kurzy, tzv. plené-

ry, pfiímo v pfiírodû, v nichÏ se

Ïáci uãí zachytit krajinu kolem

sebe. JiÏ dvakrát byla dále usku-

teãnûna náv‰tûva kováfiského

workshopu.

Letos se na stfiední ‰koly pfiipra-

vovalo pût studentek. V lednu

probíhaly pfiijímací talentové

zkou‰ky a v‰echny tyto úãastni-

ce na nich i pfies velkou konku-

renci uspûly. ZU· R˘mafiov i re-

dakce RH jim tedy pfieje mnoho

úspûchÛ pfii dal‰ím studiu v no-

vém prostfiedí i kolektivu. Jsou

to: Regina âtvrtlíková (Stfiední

umûlecká ‰kola Ostrava, obor

UÏitá fotografie a media), Marie

·ínová (Stfiední umûlecká ‰kola

Ostrava, obor V̆ tvarné zpraco-

vání keramiky a porcelánu), Jana

Olehlová (Stfiední umûlecko-

prÛmyslová ‰kola textilní

v Brnû, obor Modeláfiství a návr-

háfiství odûvÛ), Adriana Karlová

(Stfiední ‰kola prÛmyslová a umû-

lecká Opava, obor Tvorba hraãek

a dekorativních pfiedmûtÛ) a Ni-

kola Skoumalová (Stfiední prÛ-

myslová ‰kola odûvní, obor Mo-

deláfiství a návrháfiství odûvÛ).

Za úspûchem v‰ech absolventek

stojí nejen jejich vrozené nadání,

ale pfiedev‰ím intenzivní pfiípra-

va pod vedením uãitelky Mgr.

Kamily H˘Ïové. Základní umû-

lecká ‰kola doporuãuje zahájit

pfiípravu na pfiijímací zkou‰ky 

alespoÀ dva roky pfiedem. LuK

ZZ ÁÁ PP II SS
dděěttíí ddoo 11.. rrooččnnííkkuu

Základní školy, Rýmařov, Školní náměstí 1,
příspěvkové organizace
(dřívější Zvláštní škola)

se uskuteční

vv ppáátteekk 99.. úúnnoorraa 22000077
oodd 1133 ddoo 1177 hhooddiinn

v budově Základní školy
na Školním náměstí v Rýmařově.

Je možno se informovat i telefonicky na čísle 554 212 377
a dohodnout individuální termín návštěvy školy.

Rodiče žáků s výukovými obtížemi na základní škole 
mohou této doby využít také ke konzultacím 

s pedagogickými pracovníky školy.

Fota: archiv S· R˘mafiov

Fota: archiv ZU· R˘mafiov
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V kÛÏi ... pekafie

aneb Jak se dûlá chléb

Redakce R˘mafiovského horizontu pro vás letos pfiipravila nov˘ seri-

ál reportáÏí, jejichÏ tématem budou bûÏné profese, s nimiÏ se setká-

váme kaÏd˘ den, ale ne vÏdy si uvûdomujeme jejich nezbytnost v na-

‰em Ïivotû i skryté kouzlo. Seriál bude vycházet jednou za dva mûsí-

ce a mÛÏete se tû‰it na reportáÏe pfiímo z jednotliv˘ch pracovi‰È. Jako

první vám pfiiná‰íme ãlánek o práci v pekárnû, kter˘ doplÀujeme po-

pisem v˘roby klasického pekafiského v˘robku - chleba.

Chléb je asi nejzákladnûj‰í potravinou v kaÏdé domácnosti. Jíme ho tak-

fika kaÏd˘ den. Pfii náv‰tûvû obchodu s potravinami nalézáme vÏdy v od-

dûlení s peãivem nejrÛznûj‰í druhy chleba, rohlíkÛ a spoustu dal‰ích pe-

kafisk˘ch v˘robkÛ. Kde se ale berou a jak se vyrábí, vám objasníme v ná-

sledující reportáÏi. Není to totiÏ tak jednoduché, jak se na první dojem

zdá. Kdo zkou‰el nûkdy upéct domácí chléb, jistû nám dá za pravdu.

R˘mafiovská pekárna, s. r. o., nám umoÏnila náv‰tûvu svého provozu,

a tak jsme mohli nejen zhlédnout kompletní v˘robu jednotliv˘ch pe-

kafisk˘ch v˘robkÛ, ale pfiedev‰ím vyslechnout spoustu zajímav˘ch

informací a postfiehÛ o práci pekafie pfiímo od profesionálÛ. V dne‰ní

dobû bohuÏel není tato nesmírnû dÛleÏitá profese pfiíli‰ lukrativní,

a tak je nov˘ch pekafiÛ vystoupiv‰ích z odborn˘ch ‰kol nedostatek.

Proto bychom chtûli demonstrovat kouzlo tohoto zamûstnání, které

pfiiná‰í nejen starosti, ale pfiedev‰ím - kdyÏ se vûci dafií tak, jak mají

- pocit z dobfie odvedené práce.

reportáÏ
Ihned za dvefimi pekárny vdechu-

jeme nádhernou vÛni ãerstvého

peãiva, které je vyskládáno v be-

d˘nkách a pfiipraveno pro rozvoz

do jednotliv˘ch obchodÛ. Posléze

nás vítá jednatel pekárny Ing.

Zdenûk Filipãík a vedoucí Fran-

ti‰ek Radiã a usedají s námi k pfií-

jemnému hovoru o své práci.

Náv‰tûva provozu pekárny nás

je‰tû ãeká.

Jak jsme jiÏ nastínili v úvodu, za-

mûfiili jsme se pfiedev‰ím na v˘ro-

bu chleba. Není totiÏ chléb jako

chléb. R˘mafiovská pekárna vyrá-

bí pfies deset druhÛ tohoto peãiva

a je‰tû v nûkolika rÛzn˘ch gramá-

Ïích, celkem tedy existuje asi dva-

cet rÛzn˘ch v˘robkÛ, které spada-

jí pod tuto kategorii. Základní

rozdûlení je na chléb klasick˘

a rÛzné chleby speciální (celozrn-

n˘, toustov˘ ad.). Klasick˘ chléb

pak má dvû velikosti (kilov˘

a ‰estisetgramov˘). „Klasick˘
chléb je dnes vytlaãován tûmi spe-
ciálními. Je‰tû pfied ‰esti sedmi le-
ty se vyrábûlo devadesát procent
klasického a deset procent speciá-
lÛ. Teì je to padesát na padesát,“

dodává k pomûru obou základ-

ních druhÛ Ing. Zdenûk Filipãík.

Kolik lidí je potfieba na v˘robu

chleba? Franti‰ek Radiã po krát-

kém zamy‰lení odpovídá: „Na
v˘robû chleba se podílí vlastnû tfii
lidi. Mísiã - pfiipravuje tûsto k dal-
‰ímu zpracování - a pekafi s pe-

kafikou, ktefií tûsto zpracují, na-
tvarují, upeãou.“ Cel˘ proces vy-

padá velmi jednodu‰e, av‰ak není

tomu tak.

Povûzme si tedy krok po kroku,

jak probíhá v˘roba klasického

chleba. Mísiã musí pfiijít do pe-

kárny nejménû dvû hodiny pfied

vlastním peãením, aby si stihnul

vypoãítat a nachystat jednotlivé

suroviny (mouku, droÏdí, kvas,

sÛl, kmín, vodu, rÛzné cereální

smûsi atd.), aÏ je v‰e pfiipraveno,

zaãíná se vzniklá hmota míchat

ve velk˘ch díÏích. Proces míchá-

ní probíhá v naprogramovaném

stroji a trvá pfiibliÏnû devût minut.

Vymíchané tûsto pak musí pfies

dvacet minut zrát a kynout. Pak

se znovu pfiemíchá, aby se mohlo

pfielít „o patro níÏ“ do násypného

ko‰e, z nûhoÏ tûsto pfies dûliãku

pfiebírají dal‰í zpracovatelé. Ti

tvarují jednotlivé bochánky

a vkládají je do pedigov˘ch o‰a-

tek (z dfievûného rákosu) vysypa-

n˘ch moukou, kde tûsto pfiibliÏnû

jednu hodinu znovu zraje a kyne

(o‰atky zpÛsobují onen specific-

k˘ vzorek na povrchu chleba).

Formy na jednotlivé druhy peãiva

se vymazávají olejem, u chleba se

vysypávají moukou.

Poté se bochníky vyskládají na

pás, kter˘ zajíÏdí do pece. Ta je

nastavena nejprve na 250 °C, ale

Pfiípravna tûsta a ingrediencí

Sázení chleba do etáÏové pece

Moderní mísicí stroj na tûsto

Franti‰ek Radiã kontroluje prÛbûh peãení chleba

Motto: „O chlebu se tvrdí, Ïe se nepfiejí, tvrdí se to uÏ hodnû dlouho, ale nikdy se nefiíká proã.“
(Michal âerník: Tajemství dobrého chleba, sb. Tráva roste aÏ k mofii)
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pak se teplota postupnû sniÏuje

pfiibliÏnû na 190 °C. V‰echny pe-

ce jsou vytápûny plynem. Pekár-

na musí vlastnit záloÏní zdroj 

energie, aby mohla péct i v pfiípa-

dû náhlého v˘padku proudu elek-

tfiiny. Jakmile je chléb upeãen,

coÏ trvá 35-40 minut, vyjímá se

z pece ven a jde rovnou na ex-

port. Tûsnû pfied peãením i po

nûm je chléb je‰tû zavlaÏován vo-

dou, aby získal potfiebn˘ lesk.

V jedné peci se peãe zároveÀ

140-160 bochníkÛ chleba (podle

gramáÏe). Pokud se jedná o chléb

balen˘, musí se nechat pfied zaba-

lením peãlivû vychladnout, pro-

toÏe jinak by se zapafiil a rychleji

zkazil. Cel˘ proces je tedy po-

mûrnû rychl˘, ale pro velké

mnoÏství peãiva i jeho druhÛ mu-

sí b˘t pekárna pfiipravena na pe-

ãení jednotliv˘ch v˘robkÛ mini-

málnû dvanáct hodin dopfiedu.

První ranní rozvoz zaãíná ve tfii

hodiny ráno. R˘mafiovská pekár-

na rozváÏí své zboÏí nejen po

R˘mafiovû, ale i do okolních mûst

(Bruntálu, ·umperka, ·ternberka,

Zábfiehu ad.). R˘mafiovská pekárna

má i vlastní podnikovou prodejnu

na Radniãní ulici. Je‰tû teplé peãi-

vo pfiímo z pece si mohou zákaz-

níci koupit téÏ ve stánku u pekár-

ny, kter˘ je otevfien ve v‰ední dny

dopoledne a v nedûli odpoledne.

Jaké pekárna potfiebuje suroviny?

Napfiíklad mouku, která se pouÏí-

vá na peãení chleba, v obyãejném

obchodû neseÏenete. Jedná se

o speciální p‰eniãnou a Ïitnou

mouku chlebovou, která je dodá-

vána pfiímo z ml˘na. KaÏdá mou-

ka má odborné ãíselné oznaãení,

které udává objem nespaliteln˘ch

látek. Obecnû platí, Ïe ãím vy‰‰í

ãíslo mouka má, tím více obsahu-

je popela, a je tedy tmav‰í (ãíslo

se pohybuje fiádovû od 900 do

1500). Pfiekvapilo nás, Ïe droÏdí

se napfiíklad v âeské republice

vÛbec nevyrábí a musí se dová-

Ïet. Pekárna tedy odkupuje droÏ-

dí francouzské, které je ov‰em

vyrábûno v Polsku. Do speciál-

ních chlebÛ pak jsou potfieba nej-

rÛznûj‰í smûsi zrní a cereálií.

Pekafi musí pfiesnû znát vlastnosti

v‰ech surovin a podle toho napfií-

klad upravovat mnoÏství a teplo-

tu vody. To ov‰em umûjí pouze ti

nejvût‰í odborníci s mnohaletou

praxí, a proto bychom mûli umût

ocenit kvalitu chleba, neboÈ 

opravdu dobr˘ chléb umí vyrobit

málokdo. Franti‰ek Radiã nám

prozradil jedno krásné a pfiede-

v‰ím pravdivé rãení: „Tuhá tûsta
- vyhání pekafie z mûsta,“ a dodá-

vá k nûmu: „TakÏe musíme dûlat
tûsta optimální, to znamená, Ïe
on (pekafi) musí umût vycítit, jaká

ta hustota, tuhost tûsta by mûla
b˘t, aby bylo kvalitní.“
Pokud jste nûkdy nebyli spokoje-

ni se zakoupen˘ch chlebem - byl

tvrd˘, kysel˘ ãi se vám pfii kráje-

ní pfiíli‰ drobil - vût‰inou byl na

vinû lidsk˘ faktor. Pekafiská prá-

ce, aã se to nezdá, musí b˘t velmi

pfiesná a peãlivá. Pfii v˘robû peãi-

va opravdu záleÏí na drobnos-

tech, jako jsou v˘kyvy teploty

jednotliv˘ch surovin a jejich

mnoÏství, nepfiesná doba zrání,

‰patné promíchání tûsta - kaÏdá

nepatrná obmûna tûchto faktorÛ

mÛÏe chléb patfiiãnû poznamenat

a zkazit. Pekafi tedy musí pfiem˘‰-

let a s tûmito odchylkami poãítat.

Bûhem procesu peãení musí b˘t

tûsto obãas kontrolováno a ochut-

náváno, aby se nestalo, Ïe je na-

pfiíklad málo slané ap. Ing. Zde-

nûk Filipãík dává k dobru histor-

ku, jak se jednou podafiilo dát do

rohlíkÛ namísto soli cukr, tudíÏ

pekárna vyrobila omy-lem celou

jednu dávku sladk˘ch rohlíkÛ. Co

se t˘ãe ingrediencí ve v˘robku,

v‰echny musí b˘t peãlivû vypsá-

ny na obalu (u speciálních chle-

bÛ). Na otázku, zda je chléb zdra-

v˘, odpovídá, Ïe chléb obsahuje

pfiedev‰ím rÛzné sloÏky vitamínu

B a minerály. 

V‰echny pekárny musí dodrÏovat

ve‰keré zákony a normy platné

v âR a EU, ale musí mít zpraco-

vanou i vlastní normu pro v˘robu

zdravotnû nezávadn˘ch potravin,

tzv. HACCP, ve které si stanoví

kritická místa v˘roby, která by

mohla negativnû ovlivnit zdra-

votní nezávadnost vyrábûn˘ch

produktÛ. Jsou to napfi. doba peãe-

ní, teplota pece, skladování suro-

vin apod.

Nyní jiÏ známe v˘robu chleba te-

oreticky. Pojìme si fiíct, jak vypa-

dá v praxi. R˘mafiovská pekárna,

s. r. o., je trochu specifická ve vy-

uÏití sv˘ch prostor: „My jsme
moderní pekárna, jsme na patro.
Jinde mají ty pekárny za sebou
mísírnu, zpracování, pec, expedi-
ci. To jinde neb˘vá, Ïe by to mûli

ve dvou patrech,“ hlásí hrdû

Franti‰ek Radiã. V horním patfie

se skladují suroviny, takÏe zde

nalézáme spousty pytlÛ s mou-

kou, které zabírají celou jednu

místnost, ve které je i obrovská

nádoba s olejem, dále pak pytle

se zrním, s rÛzn˘mi semínky,

s kmínem a dal‰í. Nacházejí se

zde také velké díÏe, kam se tyto

suroviny sypou. Ty se pak vklá-

dají pod spirály míchacího stroje,

kter˘ z nich bûhem chvíle vyrobí

tûsto. ZároveÀ se v této místnosti

kromû tûsta míchají rÛzné krémy

a nádivky. Tûsta zde umíchaná se

pfielévají otvorem v podlaze ro-

vnou do spodního patra pekárny.

Dal‰í na‰e kroky tedy vedou

Vkládání vánoãek do prÛbûÏné pece

V̆ roba svatebních koláãkÛ

Peãení vánoãek v prÛbûÏné peci

V̆ roba kynut˘ch knedlíkÛ
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o patro níÏ. âím jsme blíÏe, tím

pronikavûj‰í je silná vÛnû a horko

z velk˘ch nerezov˘ch pecí, ko-

lem nichÏ se pohybuje spousta li-

dí v bílém a se síÈkami na hlavû.

Ti stojí u jednotliv˘ch sekcí a dû-

lají svou práci. Jeden cosi míchá,

druh˘ zpracovává tûsto, tfietí sází

do pece plechy s vánoãkami, jin˘

zase pfieváÏí peãivo z jednoho

místa na druhé. V‰ude je Ïivo.

V‰ude se nûco dûje. Tok práce se

nesmí zastavit, neboÈ v‰e závisí

na organizaci chodu celé pekárny.

Hala je také plná velk˘ch moder-

ních strojÛ, kde se peãe, smaÏí,

fieÏe, krájí, tvaruje. Vût‰inu místa

zde zabírají dvû obrovské pece.

Jedna z nich se právû rozpaluje

pro kynoucí bochníky chleba. Má

nûkolik etáÏí. Druhá pec zase po-

maliãku pohlcuje krásnû splete-

né nakynuté vánoãky. Na druhé

stranû vyjíÏdûjí zlatû propeãené

a lesklé.

V jedné sekci sází na plech nûko-

lik Ïen kuliãky svatebních koláã-

kÛ. Práce jde v‰em pûknû od ru-

ky. V‰e kolem radostnû fotíme.

Zamûstnanci, aã se zpoãátku tro-

chu stydí, nakonec sami pfied ob-

jektivem pózují. Vcházíme do

dal‰ích míst, kde se vyrábûjí kob-

lihy. Franti‰ek Radiã nám ukazu-

je jednotlivé pfiístroje, jejichÏ dÛ-

myslnost nás ohromuje.

Vstupujeme do studené kuchynû.

Zde paní zrovna balí ‰unkové ba-

gety. Nachází se zde chladící

místnost, kde se musí v‰echny zde

vyrobené produkty skladovat.

Volá nás pekafi, kter˘ obsluhuje

pec, abychom se ‰li podívat, jak

do ní vkládá chléb. Bochníky 

z o‰atek mizí pomalu na ‰irokém

pásu a zajíÏdûjí do vyhfiáté pece.

V prÛbûhu peãení se sem pak vra-

címe je‰tû dvakrát, abychom

mohli zkontrolovat, jak bochníky

v útrobách pece krásnû tmavnou.

Na‰i exkurzi konãíme v expediã-

ní hale, kde jiÏ ãekají bed˘nky

s voÀav˘m hotov˘m peãivem na

fiidiãe, ktefií je nakládají do aut

a odváÏejí do obchodÛ. ZároveÀ

ná‰ prÛvodce odbornû kontroluje

a komentuje jejich kvalitu. „Já se
podívám a vidím,“ demonstruje

svou znalost a nám nezb˘vá neÏ

Ïasnout nad jeho zku‰en˘m 

okem. Nám jako laikÛm pfiipada-

jí v‰echny v˘robky stejné.

Sortiment pekárny je tedy velmi

‰irok˘. Kromû chleba a rohlíkÛ se

zde dûlají veky, koláãe, koblihy,

vánoãky, knedle a spousta dal‰ích

druhÛ. Specializací této pekárny

je studená kuchynû, v níÏ se vyrá-

bûjí chlebíãky, obloÏené bagety

a podobné v˘robky obsahující

náplnû, které potfiebují b˘t chla-

zeny.

R˘mafiovská pekárna dnes vyrábí

na 150 druhÛ peãiva a je ochotná

vyfiídit i rychlé objednávky.

Otvírá se tudíÏ i prostor k experi-

mentování a v˘robû nov˘ch

vlastních druhÛ. Pracuje se ve

tfiech smûnách a v kaÏdé je pouze

jeden mísiã, kter˘ má v‰echny

druhy na starosti. Abychom si 

udûlali pfiedstavu o mnoÏství, pe-

kárna dennû vyprodukuje aÏ de-

set díÏí tûsta na chléb a osm díÏí

na rohlíky (pro srovnání: v jedné

díÏi je pfiibliÏnû 120 kg mouky),

z nichÏ se upeãe aÏ 1,5 tuny chle-

ba a 25 tisíc rohlíkÛ.

Jaká je pekafiina jako zamûstná-

ní? Franti‰ek Radiã k tomu fiíká:

„Pekafiina je nároãné povolání.
Kdyby se v‰ude tak poctivû maka-
lo jako v pekárnách, tak se máme

dobfie. ProtoÏe v pekárnách se
musí dfiít.“ Podmínky jsou dost

tûÏké. U pecí je horko, nesmí se

nic zanedbat, dÛleÏitá je neustálá

pozornost, rychlost, nic se nesmí

zkazit. Pekárna v R˘mafiovû za-

mûstnává celkem asi osmdesát li-

dí. Zamûstnanci, ktefií se pfiímo

podílí na v˘robû peãiva, mají ob-

rovskou zodpovûdnost. Hlavní

pekafi musí znát znaãné mnoÏství

receptur, neboÈ kaÏd˘ v˘robek

(nejen chléb) má pfiesné sloÏení,

na nûÏ musí pekafi dávat bedliv˘

pozor, aby v‰e sedûlo tak, jak má.

Samozfiejmû nesmírnû dÛleÏitá je

praxe. Pekafi musí pracovat ve

svém oboru dlouhá léta, aby se

vypracoval na opravdového od-

borníka. Zku‰en˘ch pekafiÛ je pfii-

tom velk˘ nedostatek, proto si pe-

kafi‰tí mistfii musí vychovávat

vlastní „tovary‰e“ i z nekvalifiko-

van˘ch lidí, coÏ je vzhledem k ná-

rokÛm dosti obtíÏné a zdlouhavé.

Pfiesto je tato práce velmi krásná

a uÏiteãná, a kdyÏ uÏ se nûkdo

stane pekafiem, práce ho vût‰inou

velmi baví. Stále se rozvíjející

technologie navíc umoÏÀuje no-

vé postupy a mnohá zlep‰ení

a zefektivnûní pekafiské práce.

Tak jsme se dostali aÏ na sam˘

konec na‰í exkurze po pekárnû,

která se nám velmi líbila.

Doufáme, Ïe se nám podafiilo

zprostfiedkovat její kouzelnou at-

mosféru i vám, ãtenáfiÛm. AÏ si

pfií‰tû budete krájet chléb, zkuste

si uvûdomit, jak sloÏit˘ je proces

jeho v˘roby. Neberte jej jako sa-

mozfiejmost. Za jeho v˘robou

stojí mnoho tûÏkého úsilí a práce,

kterou je tfieba ocenit.

Chtûli bychom velmi podûkovat

Ing. ZdeÀkovi Filipãíkovi za umo-

Ïnûní náv‰tûvy a sepsání této re-

portáÏe a panu Franti‰ku Radi-

ãovi za odborn˘ v˘klad a prove-

dení po provozu. Pfiejeme jim,

aby jejich pekárna slouÏila lidem

i nadále tak dobfie jako doposud. 

JiKo a LuK

V̆ robna studen˘ch pokrmÛ

V̆ roba veky

R˘mafiovsk˘ mazanec pfiipraven k expedici

V̆ roba mouãníkÛ
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Servis sluÏeb

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

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Aquacentrum Slunce vychází vstfiíc v‰em vyznavaãÛm
naturismu a stejnû jako vloni i letos se uskuteãní plavání

bez plavek v termínech: 21. 2., 21. 3. a 18. 4.
v dobû od 19 do 21 hodin.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
DO ODVOLÁNÍ JE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN

Z DÒVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE

Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
poezie

Karolína Ko‰afiová
dnes je trochu divnej den

se sedfienejma patama do krve

na rozmoãen˘ louce zakopává o palce

vyzbrojena papírov˘m pilníkem na nehty

nadvakrát zlomen˘m

jen si to pfiedstav

fiíkám si

jak tam stojí dávící se nevûdomostí

jen se na ni podívej

fiíkám si

stojí tam uprostfied

a

kfieãovitû svírá kus kfiídla z andûla

modlím se k sedmikrásce
- za tu holku i za sebe

se sedfienejma patama do krve

a úsmûvem opu‰tûn˘ho dítûte

v Ïilnatejch rukou popel z kfiídla

v rukou, kterejma pro‰el celej pra‰ivej svût

(pohfibít sv˘ho andûla chce odvahu)

modlím se k sedmikrásce
- neustále

aÏ jednou

setkaly jsme se neãekanû

(a trochu brzo)

ale jsem vdûãná

dovedla mû k rezav˘ fiece

prosím Ïádnej pláã ani ãern˘ hábity

nikdo se nesmí zlobit

vÏdyÈ

- jen mû dovedla tam

kam se sype popel z kfiídel

Jednoho pozdního
odpoledne u Vltavy

Sama na polorozpadlé zídce

pozorovat jen tak hebké vlny

Sametová loìka

dva zamilovaní kradoucí si navzájem 

láskyplné pohledy

jak já jim závidím!

kdyÏ nejsi se mnou

Paprsky tenké jak pavouãí nitka

uÏ nemohou dál (ani hfiát)

Vánek pohrává si s m˘m uplakan˘m srdcem

a ‰ustí jako pomaãkan˘ alobal

Smích dvou stafieãkÛ

‰Èastn˘ch jako kdysi

Ïe jsou spolu

Ïe jsou

...

Uvûznûna v plastové labuti

tluãu ãerstvû pfiistfiihnut˘mi kfiídly

v chodidle zlomenou zátku od piva

Ach jo!

/I ty kachny jsou tu dvû.../

...

Za‰lápnout poslední cigaretu

zmaãkanou krabiãku nechat plavat

Odcházím vzpfiímenû (zvenãí)

Nepouãitelná

odstfielovaãi citu

tvá du‰evní impotence

nezklamala

pfiesto - vplouvám do

dûsivû známého bytu

po ledu tanãím tence

jako malá

zas nûco pfiedstírám

hladce i obrace

kreslí‰ mi uzlíãky

na kÛÏi

v kaluÏi

hloup˘ch
a bezpfiedmûtn˘ch slov

vlasy nechám

na pol‰táfii

nechám tû je posbírat

aÏ na jeden
ten pro ni

to aÈ ví...

lháfii

Studentsk˘ klub SVâ zve na v˘stavu
prací z loÀského roãníku
SoutûÏe Marie Kodovské

12. - 23. 2. 2007
v prostorách Studentského klubu

Marta Gärtnerová - Smutek léta



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Vysoká Ïivotní úroveÀ spoãívá v tom, Ïe vydáváme pení-

ze, které je‰tû nemáme, za vûci, které nepotfiebujeme, 

abychom imponovali lidem, které nesná‰íme. 

Orson Welles
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Známá i neznámá v˘roãí
2. 2. 1882 nar. James Joyce, irsk˘ prozaik pí‰ící anglicky (zemfi. 

13. 1. 1941) - 125. v˘r. narození

2. 2. 1942 zemfi. Daniil Ivanoviã Charms, vl. jm. D. Juvaãov, rus-

k˘ spisovatel (nar. 30. 12. 1905) - 65. v˘r. úmrtí

3. 2. 1997 zemfi. Bohumil Hrabal, spisovatel (nar. 28. 3. 1914) 

- 10. v˘r. úmrtí

7. 2. 1812 nar. Charles Dickens, anglick˘ prozaik a publicista 

(zemfi. 9. 6. 1870) - 195. v˘r. narození

7. 2. 1862 zemfi. Franti‰ek ·kroup, skladatel a dirigent (nar. 3. 6. 1801)

- 145. v˘r. úmrtí

7. 2. 1922 nar. Jan Skácel, spisovatel a publicista (zemfi. 7. 11. 1989)

- 85. v˘r. narození

8. 2. 1872 nar. Theodor Lessing, nûmeck˘ filozof (zemfi. 30. 8. 1933)

- 135. v˘r. narození

10. 2. 1837 zemfi. Alexandr Sergejeviã Pu‰kin, rusk˘ spisovatel 

(nar. 6. 6. 1799) - 170. v˘r. úmrtí

10. 2. 1962 zemfi. Max ·vabinsk˘, malífi, grafik a ilustrátor (nar. 

17. 9. 1873) - 45. v˘r. úmrtí

11. 2. 1847 nar. Thomas Alva Edison, americk˘ fyzik a vynálezce 

(zemfi. 18. 10. 1931) - 160. v˘r. narození

13. 2. 1942 zemfi. Otakar Batliãka, autor dobrodruÏn˘ch pfiíbûhÛ 

(nar. 12. 3. 1895) - 65. v˘r. úmrtí

15. 2. 1932 nar. Leo‰ Suchafiípa, herec (zemfi. 14. 6. 2005) - 75. v˘r. nar.

16. 2. 1862 Miroslav Tyr‰ a Jindfiich Fügner zaloÏili Tûlocviã-
nou jednotu praÏskou, první ãeskou tûlov˘chovnou 

organizaci, která se pozdûji pfiejmenovala na Sokol 

praÏsk˘ - 145. v˘roãí

16. 2. 1942 rozkazem fií‰ského protektora bylo v Terezínû zfiízeno
ghetto, kam byli postupnû dopravováni Ïidov‰tí obãané 

z âech a Moravy - 65. v˘roãí

Pranostiky na mûsíc únor
• Netrkne-li únor rohem, ‰lehne ocasem.

• Jestli únor honí mraky, staví bfiezen snûhuláky.

• Tepl˘ únor - studené jaro, teplé léto.

• Je-li v únoru zima a sucho, b˘vá pr˘ hork˘ srpen.

• Jak dlouho skfiivan pfied Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.

• Na Hromnice jasná noc - bude je‰tû mrazÛ moc.

• Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.

• Na svatého BlaÏeje slunce je‰tû nehfieje. (3. února)

• Svatá Veronika seká ledy z rybníka. (4. února)

• Svatá Agáta b˘vá na sníh bohatá. (5. února)

• Svatá Dorota stromy snûhem ometá. (6. února)

• Svatá Apolena b˘vá v mlze zahalena. (9. února)

• Na svatého Valent˘na zamrzne i kolo ml˘na. (14. února)

• O svaté Juliánû pfiiprav vÛz a schovej sánû. (16. února)

• Svat˘ Matûj ledy láme, nemá-li jich, nadûlá je. (24. února)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - únor 2007

7. 2. 13.00 SVâ Enetent˘ny - soutûÏ 5. tfiíd

8. 2. 9.15 kino Sport a hry - Pavel Novák 

a 10.45 (M· + 1. - 5. Z·)

8. 2. 18.00 SVâ âtvero roãních období - Pavel Novák 

(vefiejnost)

11. 2. 15.00 SVâ Velk˘ dûtsk˘ karneval

14. 2. 10.30 SVâ Keramická dílna pro Z·

17. 2. 9.00 SVâ 5. roãník R˘mafiovského aerobiku

21. 2. 13.00 SVâ Entent˘ny - soutûÏ 5. tfiíd

28. 2. 10.30 SVâ Keramická dílna pro Z·

Hotel Pradûd v R˘mafiovû

pofiádá dne 12. února od 18.00

Taneãní podveãer pro seniory

Vstup voln˘!

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Jáchym Beránek ........................................................... Stránské

Karolína Matou‰ková ................................................... R˘mafiov

Vít Novosád .................................................................. Malá ·táhle

Prokop Suchánek .......................................................... R˘mafiov

Antonín ·uba ................................................................ R˘mafiov

Petr Zámeãník .............................................................. Tvrdkov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Gabri‰ová - R˘mafiov .................................................. 80 let

Anna Kli‰íková - Nové Pole .................................................. 80 let

Emil Murarik - R˘mafiov ........................................................ 81 let

Ludmila Mendfiecová - Ondfiejov .......................................... 81 let

Milada Pírková - R˘mafiov ..................................................... 81 let

Blanka Matûjová - R˘mafiov .................................................. 82 let

Erna La‰tÛvková - R˘mafiov .................................................. 83 let

Vladislav Andr˘sek - R˘mafiov ............................................. 83 let

Jifiina Ovãaãíková - R˘mafiov ................................................ 83 let

Julie Cábová - R˘mafiov ......................................................... 84 let

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

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

Marie âerná - R˘mafiov .......................................................... 86 let

Josef Mlynáfi - R˘mafiov ........................................................ 86 let

Franti‰ek Rau‰er - R˘mafiov ................................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
BoÏena Fr˘dlová - Ruda ......................................................... 1924

Josef Turták - R˘mafiov ........................................................... 1937

Matrika MûÚ R˘mafiov

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov zve

8. února v 18.00
do malého sálu SVâ

na pofiad
Pavla Nováka

âtvero roãních období
Pofiad pln˘ star‰ích i novûj‰ích písniãek a úsmûvn˘ch
Ïivotních pfiíbûhÛ hlavního protagonisty je zároveÀ

posledním r˘mafiovsk˘m vystoupením
Pavla Nováka v závûru jeho kariéry

Vstupné: 80 Kã
Pfiedprodej: infocentrum (muzeum)
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

1. - 27. února ADAM DOSTÁL
(krajina)

Narozen: 3. 1. 1980 ve ·ternberku.

Studia: Gymnázium ·ternberk (1991-1998); PdF UP Olomouc, v˘-

tvarná v˘chova - pedagogika (1998-1999); 2000 kladÛ ikonopisu,

Brno (1999); veãerní kurzy kresby pfii PdF UP Olomouc (od 2001).

Adam Dostál vystavuje samostatnû nebo na spoleãn˘ch v˘stavách od

roku 2000 (R˘mafiov, Olomouc, ·ternberk, Opava, Bruntál, Horní

Lodûnice, Praha, Brno, Hradec nad Moravicí). Je ãlenem

Obãanského sdruÏení T. A. Grimma (od 2001).

PÛjãovní doba knihovny od 2. ledna 2007:
Po 9-17, Út 9-17, St zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11

3. - 25. února - Vladimír Kokolia (kresby, grafika)
Úvodní slovo Vladimír Kokolia, hudba Vladimír Václavek

(VernisáÏ se koná v sobotu 3. února v 15.00)

Vladimír Kokolia (nar. 27. listopadu 1956

v Brnû) je v˘znamn˘ souãasn˘ ãesk˘ malífi,

grafik a kreslífi. Jeho umûlecká aktivita je

velmi ‰iroká, je téÏ vynikajícím básníkem

a textafiem. V letech 1984 - 1997 pÛsobil téÏ

jako zpûvák brnûnské skupiny „E“, patfiící

svého ãasu ke ‰piãce ãeské alternativní a un-

der-groundové hudby. 

Vladimír Kokolia vystudoval Stfiední umû-

lecko-prÛmyslovou ‰kolu v Uherském Hra-

di‰ti a poté Akademii v˘tvarn˘ch umûní

v Praze. Je docentem experimentální grafiky

a od roku 1992 vedoucím pedagogem grafic-

kého ateliéru 2 na Akademii v˘tvarn˘ch 

umûní v Praze. Je drÏitelem Ceny Jindfiicha

Chalupeckého za rok 1990.

Vladimír Kokolia je velmi plodn˘m tvÛrcem

se ‰irok˘m zábûrem malífisk˘ch a grafick˘ch

technik. V jeho arzenálu jsou olejomalba, mal-

ba akrylem, kva‰, tempera, akvarel, perokres-

ba, kresba tuÏkou, uhlem a rudkou, lavírovaná

kresba, pastel, linoryt, suchá jehla, litografie,

fotografie i sken a digitální obraz. Jeho tvorba

je v oblasti základních forem velmi rÛznorodá

- od figurativní, pfies krajiny ãi objekty aÏ k ry-

ze abstraktní. Je tomu tak proto, Ïe pro nûj ne-

jsou specifikace tohoto druhu podstatné. Je na-

opak zfiejmé, Ïe pro jeho práci je mnohem dÛ-

leÏitûj‰í vlastní sdûlení, které poté provede

zpÛsobem k tomu úãelu nejvhodnûj‰ím. 

V díle tohoto umûlce dominuje snaha o prÛnik

do podstaty svûta, kter˘ ho obklopuje, s dÛra-

zem na úlohu lidského jedince v nûm. A s jis-

totou lze fiíci, Ïe jeho pohled není nikterak

tvoru jménem „ãlovûk“ naklonûn. Plejádu je-

ho perokreseb i malífiská díla pfiedev‰ím

z osmdesát˘ch a poãátku devadesát˘ch let lze

charakterizovat jako v˘smûch po‰etilosti, ma-

losti a slepotû lidského individua, neschopné-

ho sv˘m vidûním pfiesáhnout hranice, v nichÏ

je uvûznûn, individua, které se samo do vûze-

ní svého pohodlného my‰lenkového schématu

uvrhává a tragikomicky pracuje na zániku se-

be sama, a to nikoli jenom na zániku své fy-

zické, ale pfiedev‰ím duchovní existence, kte-

rou neuznává, neboÈ jí nenachází ve své v˘ba-

vû ani na prodejních pultech. Tyto práce jsou
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charakteristické jak nápaditostí motivÛ, tak

schopností vyjádfiit my‰lenku v geniálnû pÛ-

sobivé zkratce. Jsou velmi ostrou, bfiitk˘m vti-

pem nabitou kritikou antropocentrismu a so-

lipsismu postmoderního ãlovûka, ignorujícího

aÈ jiÏ z vlastní neochoty ãi neschopnosti v‰e,

co jej pfiesahuje, a bláhovû spoãívajícího na

banální realitû hmatatelného svûta, kter˘ mu

nikdy nemÛÏe b˘t odpovûdí. 

KokoliÛv pohled v‰ak není jen prost˘m v˘s-

mûchem, parodií ãi karikaturou temn˘ch

stránek lidství. Jakkoli nad jeho pracemi vy-

buchujeme ironick˘m smíchem, jedná se

o smích velmi hofik˘, neboÈ destruované fi-

gury a jejich kontext souãasnû vyvolávají

pocit neodvratitelné apokalypsy a pro sebe-

reflexí vybaveného respondenta pfiedstavují

jednoznaãn˘ kategorick˘ imperativ. 

Jakkoli technika a zpÛsob vyjádfiení jsou na-

prosto odli‰né, nelze si v tûchto souvislostech

neuvûdomit paralelu mezi souãasn˘m Koko-

liou a dávno minul˘m (ale stále aktuálním)

Breughelem. Získáváme pfiesvûdãiv˘ dojem

o tom, Ïe podstata ãlovûka se nemûní a jeho

zásadní problémy zÛstávají identické po celou

jeho historii bez ohledu na technick˘ pokrok,

kter˘ jej pfiesvûdãuje o jeho vlastní v˘jimeã-

nosti. Pokora moudrosti Sokratova typu (Scio,

ne nihil scio) je postmodernímu ãlovûku ne-

známá. Nelze proto ãekat, Ïe by vefiejnost ve

své ‰iroké akceptaci materialistického, pohod-

lím a „uÏíváním si“ deteriorovaného vûdomí

byla schopna Kokoliovo dílo náleÏitû ocenit.

Jakkoli jsou jeho práce z posledního desetiletí

mnohem ménû konfrontaãní a jejich údernost

je zmírnûna, je tomu tak pravdûpodobnû v dÛ-

sledku autorova osobního rozhodnutí poskyto-

vat spí‰e zdroje energie ãi dimenzi pro du-

chovní obrodu ãlovûka neÏ bofiit Molocha, kte-

rého za jeho zády v tutéÏ chvíli nûkdo znovu

postaví a navíc v mnoha kopiích. KokoliÛv

souãasn˘ pohled je hloubûji zanofien do lidské-

ho nitra, se snahou pfiedloÏit respondentovi

onu nepfiíjemnou pravdu sloÏitosti poznání, aÈ

jiÏ formou jakési symetrické asymetrie ãi sy-

metrie chaosu (rádoby vûdecky fieãeno fraktál-

ní geometrie) nebo v podobû mandalistick˘ch

útvarÛ, které jsou velmi pravdûpodobnû téÏ

souãasnû v˘razem jeho filosofické, resp. nábo-

Ïenské orientace. Otázkou zÛstane, nakolik

pfievtûlení Kokolii burcujícího v Kokoliu me-

ditativního je zdatnûj‰í formou iniciace refle-

xe pfiíjemce. To v‰ak jiÏ není v moci umûlco-

vû - to je záleÏitost úrovnû prahu citlivosti je-

dince. Pro tematickou hloubku, nápaditost

zpracování, zpÛsob vyjádfiení my‰lenky, ori-

ginalitu projevu a umûleckou ryzost lze

Vladimíra Kokoliu povaÏovat za jednoho

z nejv˘znamnûj‰ích souãasn˘ch ãesk˘ch u-

mûlcÛ, pfiesahujícího hranice na‰í zemû.

Kokolia pÛsobil téÏ jako zpûvák a textafi br-

nûnsk˘ch „E“ v letech 1984 - 1997. Poté se

formace rozpadla a se‰la se jiÏ jen ojedinûle

ke koncertní produkci, naposledy v roce 2002.

Hudbû skupiny „E“ dominuje KokoliÛv velmi

expresivní a sugestivní deklamativní vokál,

jehoÏ naléhavost je exponována texty, které

jsou buì ohnivû obraznou existenciální poeti-

kou, uchvacující konfrontací protikladÛ, nebo

velmi bfiitk˘mi, vtipn˘mi a sarkastick˘mi ob-

razy. Oba typy textÛ mají svého spoleãného

jmenovatele, kter˘ je totoÏn˘ s filosofick˘m

ladûním Kokoliovy malífiské a pfiedev‰ím gra-

fické tvorby, proto je lze do jisté míry pova-

Ïovat za autorem transformovanou malbu do

oblasti slov. Kokoliova poetika je ‰piãkou tex-

tafiského umûní v ãeské rockové historii.  

Mgr. Dieter Schallner, fieditel Muzea R˘mafiov

sobota 3. února 19.30

Volver
Komedie (·panûlsko 2006)

Volver znamená vrátit se. ReÏisér snímku Pedro Almodóvar se jím

vrací do míst svého dûtství, do La Mancha, kraje dona Quijota, kde

fouká siln˘ vítr, kter˘ ‰ífií poÏáry. Pfii jednom z nich zahynou rodiãe

sester Raimundy a Sole, hlavních hrdinek pfiíbûhu. Vrací se ale také

do pfiistûhovaleck˘ch ãtvrtí Madridu, kde strávil mládí v barvitém

propletenci nejrÛznûj‰ích etnik a zpÛsobÛ Ïivota. A koneãnû vrací se

i ke svému vûãnému tématu - Ïenám, jejich spletit˘m povahám, ta-

jemstvím a odvaze pfieÏít za kaÏdou cenu. V hl. roli: P. Cruz. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 10. 2. 19.30

Ro(c)k podvraÈákÛ
âerná komedie (âR 2006)

Jsou mladí, jsou sebevûdomí, jsou drzí a jsou bez penûz. Mají svou

kapelu, mají své plány, mají svou ‰anci, ale nemají aparaturu. Únos

psa zdánlivû ne‰kodného a bohatého samotáfie se jeví jako jediná ces-

ta. JenÏe. Hrají: V. Kotek, J. Mádl, M. Písafiík, P. Rímsk˘.

Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 11. 2. 17.00

Asterix a Vikingové
Animovan˘ (Dánsko/Francie 2006)

Do známé vesnice v Galii pfiijíÏdí Zniãehonix, ‰éfÛv synovec. Asterix

s Obelixem dostávají za úkol uãinit z arogantního mûstského kluka mu-

Ïe. Aby toho nebylo málo, pfiiplouvají Vikingové. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 17. 2. 19.30

Sexy Pistols
Komedie (Francie/Mexiko/USA 2006)

Rok 1880. V Mexiku vládne drsn˘ zákon Divokého západu. Dcera

bankéfie a holka z rolnické rodiny se vydávají coby drsné pistolnice

pomstít své rodiny. Hrají: P. Cruz, S. Hayek. Pfiístupn˘ od 12 let
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Také dal‰í Harrachové se zapsali do historie

nespornû sympatick˘m zpÛsobem. Arno‰t
Kry‰tof (1757 - 1838), QuidÛv syn, získal

s ostatními pfiíbuzn˘mi titul fií‰sk˘ hrabû, jeÏ

nosilo pouh˘ch ‰est rodÛ v fií‰i s právem na

oslovení „Erlauchte“, tj. Osvícenosti, od ro-

ku 1829. V̆ znamn˘ titul je znázornûn na

velkém harrachovském znaku vévodskou

korunkou se ‰tûtiãkou z hermelínového plá‰-

tû místo kfiíÏku.

Také on hodnû stavûl a zveleboval. V letech

1802 - 1803 vystavûl zámek StûÏery a roku

1829 získal téÏ zámek Sadová u Hradce

Králové poblíÏ pozdûji neblaze proslulého

místa bitvy s Prusy (1866). Velk˘ milovník

umûní, historie a na slovo vzat˘ sbûratel se

stal nov˘m majorátní pánem po svém otci

a znaãnû zvelebil rodov˘ majetek.

Jeho bratr Karel Boromejsk˘ (Boromej)
(1761 - 1829) zcela odmítl bûÏnou kariéru 

aristokrata a od mládí vûnoval ve‰keré síly

i svou vysokou inteligenci horlivému studiu

lékafiství. Stal se proslul˘m primáfiem fiádové

nemocnice alÏbûtinek ve Vídni, kde se s hlu-

bok˘m zaujetím staral zvlá‰tû o chudé ãi vûz-

nûné nemocné, které léãil zcela bezplatnû.

Ani dvû staletí neubrala nic na vfielé vzpo-

mínce na ‰tûdrého a obûtavého lidumila ve

Vídni, u nás je to s pamûtí bohuÏel hor‰í. Byl

téÏ ãlenem fiádu johanitÛ (maltézsk˘ch rytífiÛ)

a pÛsobil jako guberniální rada v Praze.

Dal‰í QuidÛv syn Ferdinand Josef (1763 -

1841) je znám˘ spí‰e svou krásnou dcerou

Augustou, jeÏ se stala velkou láskou pruského

krále Bedfiicha Viléma III., kter˘ si ji nakonec

vzal za manÏelku proti v‰em pravidlÛm, tradi-

cím a vÛli konzervativního dvora i pfiíbuz-

n˘ch, neboÈ nebyla z tzv. rovného rodu.

Pfiíbûh se ostatnû podobá osudu hrabûnky

Chotkové, kterou si vytrucoval proti vÛli

Franti‰ka Josefa I. následník Franti‰ek Ferdi-

nand ìEste. Augusta obdrÏela aspoÀ titul

knûÏny lehnické a hrabûnky z Hohenzolernu,

aby se hrany ponûkud otupily. Kdepak, huso-

pasky se stávaly Ïenami panovníkÛ jen v po-

hádkách. Îivotní los Augusty byl narozdíl od

Îofie Chotkové zcela odli‰n˘, doÏila v klidu

a spokojenosti konce Ïivota.

Augusta záhy spolu s bratrem Karlem Filipem
(1795 - 1878) jako první ze svého starého ka-

tolického rodu pfiestoupili na luterskou víru.

Ferdinand Bedfiich Vilém (1832 - 1915), syn

Karla Filipa, se proslavil jako v˘znamn˘ malífi

historick˘ch a biblick˘ch obrazÛ.

NemÛÏeme vynechat ani jejich, tfiebaÏe ponû-

kud vzdálenou, pfiíbuznou z rohravské vûtve

rodu, filantropku Walburgu z Harrachu,

která na svém kunínském zámku zaloÏila na

svou dobu neobyãejnû moderní a pokrokov˘

‰kolsk˘ ústav. Zde se zab˘vala vzdûláváním

nadan˘ch dûtí ze v‰ech vrstev tehdej‰í spo-

leãnosti, trpící hlubokou spoleãenskou pro-

pastí mezi bohat˘mi a chud˘mi. V letech

1807-9 zde získal pevn˘ základ dal‰ího vzdû-

lání téÏ nejv˘znamnûj‰í ãesk˘ historik

Franti‰ek Palack˘. Od roku 1770 byla man-

Ïelkou velmi vzdûlaného a technicky zdatné-

ho hrabûte Klementa Truchsesse-Zeil-Wal-

burga, kter˘ se na Kunín pfiiÏenil. Skvûl˘

konstruktér postavil funkãní horkovzdu‰n˘

balón, kter˘ vzlétl dfiíve neÏ známûj‰í vynález

francouzsk˘ch bratfií MontgolfiérÛ (1782-3).

Po smrti svého ‰edesátiletého otce se dostal do

ãela rodu jako majorátní pán (obdoba roÏm-

berského vladafie) Jan Arno‰t (1756 - 1829),

kter˘ patfií k nejúspû‰nûj‰ím podnikatelÛm

svého rodu. Po nedlouhé kariéfie u vídeÀského

dvora ode‰el z císafisk˘ch sluÏeb, aby se vûno-

val svému majetku. Lze jej bezesporu zafiadit

mezi v˘znamné moderní, pokrokové a záro-

veÀ humánní osobnosti na‰eho království i ce-

lé rakouské monarchie z doby velk˘ch zmûn

na pfielomu 18. a 19. století. DÛleÏité zdÛraz-

nit, Ïe ‰lechtick˘ podnikatel nikdy nepoklesl

k ‰pinav˘m praktikám tehdej‰ích drav˘ch

a bezohledn˘ch mû‰Èansk˘ch gründerÛ, aãkoli

tvrdá konkurence mnohdy nepûknû dolehla

i na zamûstnance jeho podnikÛ.

Od roku 1792 se vûnoval v˘hradnû správû

statkÛ a v Janovicích skvûle navázal na práci

svého str˘ce Ferdinanda Bonaventury i své-

ho otce. Velkou pozornost vûnoval pfiede-

v‰ím hutím, jeÏ dosáhly za doby jeho pÛso-

bení na Janovicku svého druhého a bohuÏel

uÏ posledního vrcholu. Za v˘znamné pova-

Ïujeme, Ïe ve prospûch Ïelezáfiství, ale i pro

záchranu lesÛ, získal nezanedbatelné podíly

na tûÏbû ãerného uhlí na Ostravsku, jeÏ v je-

ho podnicích postup-

nû vytlaãilo dfievûné

uhlí. BohuÏel od roku

1790 nastal dal‰í po-

kles tûÏby Ïeleza.

Je‰tû roku 1783 se

vytûÏilo na panství 

30 000 q Ïeleza, Hor-

ní Mûsto dodalo jiÏ

jen 5 319 q, v roce

1795 jej bylo je‰tû

ménû, 5 051 q, pouze

roku 1797 bylo moÏ-

no zaznamenat urãit˘

vzestup na 6 334 q.

Ve srovnání s jano-

vick˘m byl jiÏ v˘tûÏek na sousedním fiádo-

vém sovineckém zboÏí v oblasti kdysi boha-

té Rudy zcela zanedbateln˘ a roku 1790

pfiedstavoval uÏ jen 779 q Ïeleza. Pak nastal

strm˘ úpadek tûÏby v‰ude na R˘mafiovsku.

Za jeho éry se na Jilemnicku a jin˘ch harra-

chovsk˘ch panstvích dále roz‰ifioval také

textilní a skláfisk˘ prÛmysl, zvlá‰tû v Novém

Svûtû. Janovy snahy dál povznést plátenictví

v Janovicích, ·luknovû i Jilemnici se v jeho

dobû setkávaly s úspûchy.

V tradicích rodu se stal bohat˘m mecená‰em

umûlcÛ a sbûratelem umûní. Nejvzácnûj‰í

práce ukládal na harrachovském zámku

v Brucku n. Litavou, kde soustfiedil rozsáhl˘

rodinn˘ archiv. âást umûleck˘ch památek,

jeÏ jsou dnes v˘znamnou souãástí ãeského

národního kulturního fondu, bychom nalezli

v Hrádku u Nechanic se sbírkami z oblasti

pfiírodních vûd.

Spolu se svou manÏelkou Marií Josefou

z Liechtensteinu (1763 - 1833) se st˘kal

a dopisoval se znám˘m nûmeck˘m osvícen-

sk˘m filosofem Johannem Gottfriedem von

Herderem (1744 - 1803) a jeho chotí. Vzá-

jemné sympatie vycházely z odmítání tehdy

moderního, av‰ak jednostrannû racionálního

aÏ syrovû pragmatického chování spoleãnos-

ti bez snahy po obecné harmonii a pfiítom-

nosti srdce. Spojovalo je téÏ chápání v˘zna-

mu národa, ale i jedineãnosti lidské osobnos-

ti a citu, aniÏ jejich názory nesly tfieba jen

zdání romantického a záhy velmi nebezpeã-

ného nacionalismu, kter˘ se mûl pozdûji stát

prostfiedkem k zfanatizování národÛ, aby

mohly b˘t pouÏity ve zdrcujících válkách.

Pojil je pfiedev‰ím herderovsk˘ pojem huma-

nismu, plynulého a vyváÏeného v˘voje spo-

leãnosti a sympatické svûtoobãanství. Stejné

zásady bychom mohli identifikovat i u jeho

pfiíbuzn˘ch, jak uvidíme pozdûji.

Roku 1788 vystavûl honosnou rodovou

hrobku v Horní Branné. 1789 od nûj zakou-

pili Thurn-Taxisové zámek Vlkavu ve v˘-

chodních âechách. ManÏelé v‰ak bohuÏel

nemûli dûti, a tak poskytli znaãnû zveleben˘

harrachovsk˘ majetek Franti‰ku Arno‰tu
Antonínovi, synovi bratra Arno‰ta Kry‰tofa. 

Mgr. Jifií Karel

Jan Kry‰tof a jeho nástupci
Z historie

Zámek StûÏery
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Z hotelu
zmizely fotoaparáty

Veãer 11. ledna do‰lo v prÛbû-

hu taneãní diskotéky pofiádané

na lyÏafiském kurzu znojem-

ského gymnázia v rekreaãním

stfiedisku v Karlovû ke krádeÏi

tfií fotoaparátÛ. Pachatel odcizil

dva pfiístroje studentkám z jí-

delny a tfietí vzal studentovi

z neuzamãeného pokoje. Gym-

nazistÛm tak vznikla ‰koda za

více jak 16 tisíc. KrádeÏ zaãali

‰etfiit r˘mafiov‰tí policisté a sou-

ãasn˘ stav napovídá tomu, Ïe

v‰echny tfii fotoaparáty byly

nalezeny v zavazadle jednoho

ze studentÛ po jeho návratu do-

mÛ. Okolnosti pfiípadu jsou

v dal‰ím ‰etfiení.

Pfied poÏárem
skoãila z okna

Dne 12. ledna krátce po pÛlno-

ci vypukl z dosud nezji‰tûn˘ch

pfiíãin v bytû v prvním patfie

ãinÏovního domu v Horním

Mûstû poÏár. Kolem druhé ho-

diny ranní jej lokalizovala jed-

notka r˘mafiovsk˘ch hasiãÛ

a místních dobrovoln˘ch hasi-

ãÛ. 47letá nájemnice po‰koze-

ného bytu se chtûla zachránit

skokem z okna hofiícího bytu

a pfiitom utrpûla naraÏení boku.

Její manÏel byl v dÛsledku na-

d˘chání koufie pfievezen do ne-

mocnice. Jejich syn Ïádná zra-

nûní neutrpûl. Vûc pfievzal vy-

‰etfiovatel HZS Bruntál. ·koda

bude upfiesnûna.

Recidivista zaútoãil
na policisty

Komisafi SKPV v Bruntále za-

hájil v pátek 12. ledna stíhání

40letého muÏe z Bfiidliãné pro

trestné ãiny útoku na vefiejného

ãinitele, krádeÏ a poru‰ování

domovní svobody. Trestního

jednání se mûl dopustit téhoÏ

dne dopoledne, kdyÏ nereago-

val na zfietelné znamení poli-

cistÛ v Bfiidliãné, ktefií ho sta-

vûli jako fiidiãe osobního vo-

zidla. Obvinûn˘ tento pokyn

nerespektoval, a aã stál policis-

ta pfied vozidlem, jel pfiímo

proti nûmu. Tím policistu do-

nutil, aby ustoupil stranou.

Policista se pokusil pomalu je-

doucí vozidlo zastavit tím, Ïe

otevfien˘m okénkem uchopil

jeho volant, fiidiã v‰ak zrychlil

a vlekl policistu asi deset metrÛ

s sebou, dokud se sám nepustil.

Poté z místa ujel. Policista utr-

pûl odfieninu kolene a hematom

ramene. Hlídka zaãala podezfie-

lého okamÏitû pronásledovat.

Dostihla jej za obcí Bedfiichov,

kde fiidiã nezvládl fiízení a ha-

varoval. K jeho osobû bylo

zji‰tûno, Ïe je po nûm vyhlá‰e-

no jiÏ od roku 2005 pátrání

a v listopadu 2006 se dopustil

vloupání do rekreaãní chalupy

v R˘mafiovû, kde odcizil origi-

nály obrazÛ, elektroniku, jízdní

kolo a dal‰í vûci v celkové hod-

notû více jak 97 tisíc.

Nadávky jí vyryl
na kapotu

a nárazník auta
V R˘mafiovû oznámila 28letá

Ïena, Ïe mezi 27. a 28. prosin-

cem loÀského roku zaparkova-

la na Radniãní ulici v R˘mafio-

vû své auto, a kdyÏ se vrátila

zpût, zjistila, Ïe má po‰krába-

nou kapotu, blatník i oboje levé

dvefie. Na kapotu Fabie a na

pfiední lev˘ nárazník pachatel

vyryl vulgární nadávku a zpÛ-

sobil tak ‰kodu za témûfi 6 tisíc

Kã. Pfiípad byl pÛvodnû ‰etfien

jako pfiestupek, ale vzhledem

k upfiesnûní v˘‰e zpÛsobené

‰kody je nyní kvalifikován jako

podezfiení z trestného ãinu po-

‰kozování cizí vûci.

Matce uÏ auto vrátil
·kodu za asi 90 tisíc málem

zpÛsobil své matce 39let˘ muÏ

z Bruntálska. Na zaãátku fiíjna

2006 si od ní totiÏ v R˘mafiovû

pÛjãil vozidlo Opel, koupené

v ãervenci 2006. Auto mûl za

nûkolik dnÛ vrátit, ale do ledna

2007 tak neuãinil a dokonce

o sobû od té doby nepodal Ïád-

nou zprávu. Matce se podezfie-

lého ani nepodafiilo kontakto-

vat. Pfiípad zaãali vy‰etfiovat

policisté. Teprve 23. ledna pfii-

‰la na sluÏebnu v R˘mafiovû

majitelka vozidla s tím, Ïe auto

jí prostfiednictvím rodinn˘ch

pfiíslu‰níkÛ syn uÏ vrátil. Sou-

hlas k trestnímu stíhání syna

nedala, a pfiípad proto policisté

odloÏili.

Pátrací relace!
Hledá se pohfie‰ovan˘ muÏ

Hánl Miroslav, nar. 3. 7. 1955, bytem Lichnov
277 (formální pobyt).
Popis osoby: 51 let, stfiední postava, modré oãi,

pro‰edivûlé vlasy, pro‰edivûlé strni‰tû. Popis oble-

ãení a vûcí nezji‰tûn.

Celostátní pátrání bylo vyhlá‰eno dne 11. 4. 2006

na podkladû Ïádosti Okresního soudu v Bruntále

o vypátrání pobytu jmenovaného (odsouzen pro

majetkovou trestnou ãinnost, nelze mu doruãit

nafiízení obecnû prospû‰n˘ch prací). Adresa jeho

trvalého pobytu je pouze formální, dÛm byl v roce 2003 prodán, hledan˘

se pohybuje mezi bezdomovci.

Poznatky k souãasnému pobytu Miroslava Hánla pfiijme kterákoliv policejní

sluÏebna, pfiípadnû je moÏno telefonovat na linku 158 nebo pfiímo na SKPV

OOK Bruntál, pracovi‰tû Krnov, na tel. 554 616 760 nebo 974 731 600.

Zapletal Bedfiich, narozen 14. 11. 1971, hlá‰en
v R˘mafiovû na nám. Míru.
JiÏ v fiíjnu 2006 byl na nûj vydán pro v˘trÏnictví

pfiíkaz k dodání do v˘konu trestu odnûtí svobody.

Doruãení se ale vyh˘bá. ·etfien byl rovnûÏ v sou-

vislosti s podvody. Poznatky k souãasnému poby-

tu Bedfiicha Zapletala pfiijme rovnûÏ kterákoliv

policejní sluÏebna, pfiípadnû je moÏno telefonovat

na linku 158 nebo pfiímo pátraãÛm na SKPV

v Bruntále 974 731 336.

Kaãmarãík Ladislav, nar. 18. 8. 1970, bytem Zátor-Louãky 109.
Ani rozsáhlé pátrací akce zatím nebyly úspû‰né

pfii pátrání po 37letém Ladislavu Kaãmarãíkovi

ze Zátoru (povûfien˘ vedením oddûlení dávek po-

moci v hmotné nouzi na Mûstském úfiadu

Bruntál). Ten ode‰el v úter˘ 23. 1. 2007 v 10 ho-

din se psem do lesa. Jeho sestra, se kterou bydlí,

oznámila, Ïe od té doby svého bratra pohfie‰uje.

Doma nechal na lístku vzkaz „·el jsem se psem
do lesa“ a toto potvrdila i sousedka, která pohfie-

‰ovaného vidûla s ãern˘m kfiíÏencem odcházet.

„Policisté provedli ‰etfiení v místû bydli‰tû jmenovaného, u znám˘ch,
pfiíbuzn˘ch i v restauracích a zdravotních zafiízeních. V‰e bez kladného
v˘sledku,“ sdûlila tisková mluvãí Policie âR Bruntál Lucie Zgarbová.

Ve stfiedu 24. ledna po Ladislavu Kaãmarãíkovi pátrala dvacítka poli-

cistÛ v lesním porostu u Zátora a Brantic. Pátrání bylo provedeno v ‰i-

rokém okolí bydli‰tû hledaného, vãetnû Ïelezniãní trati mezi stanicemi

Zátor a Brantice. V‰e bezv˘slednû. „Pfii pátrání byl pouÏit mobilní ter-
movizní systém a sluÏební psi. Opûtovnû bylo provedeno ‰etfiení u ro-
dinn˘ch pfiíslu‰níkÛ pohfie‰ovaného a v sousedství, ale s negativním v˘-
sledkem. V této souvislosti Ïádáme vefiejnost o pomoc pfii pátrání po po-
hfie‰ovaném,“ doplnila policejní mluvãí.

Policie âR tímto Ïádá obãany, ktefií mají informace k moÏnému souãas-

nému pobytu pohfie‰ovaného, aby je pfiedali kterékoliv policejní sluÏebnû,

pfiípadnû je zatelefonovali na linku 158 nebo na pracovi‰tû SKPV Krnov

na tel. 974 731 600, 974 731 336.

Za spolupráci dûkujeme!

Popis jmenovaného - vûk letos 37 let, 172 cm vysok˘, ‰tíhlé postavy, ãer-

né, mírnû pro‰edivûlé vlasy stfiiÏené na krátko, na krku mûl fietízek s pfií-

vû‰kem ze Ïlutého kovu. S sebou mûl psa na vodítku, kfiíÏence ãerné bar-

vy, stfiední velikosti.

Zpracovala redakce na základû podkladÛ tisk. mluvãí PâR Bruntál

Policie âR Ïádá o pomoc pfii pátrání
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První cesta do R˘mafiova 10. srpna 1945
AÏ na v˘jimky ti‰e, tichounce pfie‰lo kolem

nás 60. v˘roãí pfiíchodu ãeského Ïivlu do dfií-

ve témûfi úplnû nûmeckého pohraniãí.

Ponechejme stranou dÛvody ãi rozbory pfiíãin,

dûjiny to stejnû jednou spoãítají a ukáÏe se,

zda je více na stranû tvrzení „má dáti“, anebo

„dal“ - pokusme se radûji zachytit alespoÀ po-

slední stfiípky té hektické doby, zachovávané

v pamûti tûch, ktefií byli tehdy právû zde. Co

pamûtník, to jin˘ úhel pohledu. Pohled autora

tûchto fiádkÛ je ovlivnûn jeho tehdej‰ím vû-

kem osmi let.

Dne 10. srpna 1945 za ranního úsvitu vyjíÏdûl

z Velkého T˘nce u Olomouce nákladní auto-

mobil Praga autodopravce Táborského z obce

Vsisko s cílem prozkoumat moÏnosti získání

Ïivností v pohraniãí. Kromû fiidiãe byla osád-

ka taková: zedník Chytil (mÛj otec), mlynáfi-

sk˘ Miãula, holiã Hrudník a zámeãník

Bartoník. AÏ na Táborského se jednalo o pfií-

slu‰níky sokolské Národní stráÏe (pod. jako

Revoluãní garda) a dávné kamarády z vojny

u 6. hanáckého pluku, aspiranty poddÛstojnic-

ké ‰koly. Odjezd na‰í v˘pravy se neobe‰el bez

urãit˘ch emocí ze stran manÏelek, které vyãí-

taly muÏÛm bezohlednost - kdyÏ uÏ k nikomu

jinému, tak alespoÀ k dûtem! Co kdyÏ je nû-

kdo zastfielí, co kdyÏ budou zmrzaãeni!

Argumentovalo se pfiíklady z Jívové, kam vy-

jeli osídlenci z T˘nce, v noci na nû nûkdo stfií-

lel a oni proleÏeli aÏ do rána na podlaze, naãeÏ

ráno zapfiáhli a ujíÏdûli zpût na Hanou.

Pak dostala otcova matka spásn˘ nápad, jak 

omezit avanturismus muÏÛ z v˘pravy - vez-

mou s sebou kluka a budou muset dávat vût‰í

pozor. Tak jsem se ocitl v kabinû nákladního

vozu, na jehoÏ boku trÛnil vysok˘ kotel na

dfievoplyn. Sice se v té dobû auta vracela uÏ

zase k benzinu jako pohonnému médiu, nic-

ménû Táborsk˘ byl názoru, Ïe „benál se nedá
koupit, jedinû od RusÛ za nûco vymûnit a i ty
uÏ dÛstojníci hlídají. Bukové dfievo najde‰
v‰ady a mÛÏe‰ jezdit furt...“. No, nebylo tomu

tak a se dfievem do kotle byly samozfiejmû

problémy. Auto také podávalo bídn˘ v˘kon -

ujíÏdûli jsme prÛmûrnou rychlostí 20-30 km

v hodinû. Auto? On to byl vlastnû jak˘si obr-

nûn˘ vÛz. Boãnice korby byly pobity zevnitfi

pozinkovan˘m plechem, kter˘ se dával na

stfiechy, dal‰í ochrannou vrstvu tvofiily balíky

slisované slámy peãlivû vybrané u statkáfie

Beãáka („Na vojnû jsme se uãili, Ïe silnou
ot˘pku slámy z browningu neprostfielí‰,“ odÛ-

vodÀoval to Bartoník) a to v‰e kamuflovala

maskovací síÈ z protiletadlového dûla.

Na‰e v˘prava byla vyzbrojena. Hlavním pa-

lebn˘m prostfiedkem byl tûÏk˘ kulomet systé-

mu Schwarzloss, pÛvodnû rakousk˘ a pfievza-

t˘ do armády první republiky. Stfielcem byl

mÛj otec, údajnû skvûl˘ kulometãík na vojnû.

Také tfii plné nábojové pásy patfiily k té

„‰varclosce“. Miãula byl stfielec z pu‰ky

systému Mosin (ruská s trojhrann˘m bodá-

kem), kdeÏto Bartoníkovi visela na opasku pi-

stolka FN ráÏe 6,35. Hrudník mûl velkoráÏo-

v˘ revolver, leã jen s jedním nábojem, a proto

byl urãen jako granátometník. V mo‰nû mûl

nûkolik ruãních granátÛ nejrÛznûj‰ího pÛvodu

- „co jich pfiíkopy daly“. A Ïe jich dávaly v té

dobû plno, jistû potvrdí pamûtníci. ¤idiã

Táborsk˘ mûl flobertku (tak na vrabce), ale

náboje stejnû zapomnûl doma...

Náklaìák jel na sever rafinovanû Bûlkovic-

k˘m údolím a tím se vyhnul v té dobû uÏ dost

ãast˘m kontrolám u Olomouce a ·ternberka

i risku, Ïe d˘chaviãné vozidlo nezdolá strm˘

kopec Ecce Homo. Pravda, obãas bylo nutno

zastavit a fiidiã Táborsk˘ mohutn˘m pohrabá-

ãem „dûlal pofiádek a pou‰tûl luft“ v kotli na

dfievoplyn a téÏ doléval vodu do chladiãe.

Koneãnû jsme byli u prvního cíle - tedy ml˘-

na, kterému se fiíká Petrovick˘, leÏí u fieky

Bystfiice mezi Doma‰ovem a Sedmi Dvory.

Zálusk na jeho získání si musel nechat Miãula

zajít, byl uÏ obsazen. Jelo se dál a Táborsk˘

rozhodl o dal‰í technické zastávce „kvÛlivá
vodû“ do chladiãe. Tak jsme zastavili v místû,

kde je pod tratí velk˘ propustek, jednak kvÛli

pfiístupu na pozemky, jednak proto, Ïe tudy

protéká potok zvan˘ Hru‰ov˘. Auto sjelo mi-

mo bídnou silnici, fiidiã vzal kbelík a nabíral

vodu, kdyÏ tu se u nûj objevil jak˘si muÏ v ne-

urãité uniformû, navíc notnû u‰pinûné. Îádal

„chlib a pakúriÈ“. KdyÏ nic nedostal, zaãal

vyhroÏovat a hvízdl na prsty. Na kabinû v té

chvíli stojící Bartoník vykfiikl nûco v tom

smyslu, Ïe je jich celá „‰varmlinia“ - tedy roj-

nice. A skuteãnû, ze stránû sestupovala nejmé-

nû desítka individuí s ranci a v umolousan˘ch

hadrech.

První se vzpamatoval Bartoník, vytasil pistol-

ku a párkrát pukl smûrem k pfiicházejícím.

Miãula se snaÏil vztyãit bodák na pu‰ce

a zmatkoval. Hrudník tahal z mo‰ny ruãní

granáty (chlubíval se, Ïe dohodí 40 metrÛ),

pak se mu povedlo dva odjistit a hodit. Z mís-

ta dopadu dlouho stoupal koufi a ãasem jsem

dospûl k názoru, Ïe ‰lo o tzv. italské koufiové

ruãní granáty... Táborsk˘ nechal ‰Èourání

v kotli, popadl mne za ruku a bûÏeli jsme nû-

kam k silnici, kde jsme se ukryli pod nûjak˘

bfieh. Pfiitom ale staãil kfiiãet na mého otce:

„Slávo, sakra, co je s tím kulometem?!“
Trochu stresovanému otci se koneãnû podafii-

lo odjistit ‰roub tfiínoÏky a natoãit tak kulo-

metnou hlaveÀ smûrem k útoãníkÛm. Trvalo

to celé snad vtefiiny, ale zdálo se to nekoneãnû

dlouho, neÏ se ozvalo „tututututu!“ a zas dal-

‰í „tututututu!“, coÏ byly dunící dávky ze spo-

lehlivé „‰varclosky“. Stfiely rozr˘valy louku

a brambofii‰tû, hlína tryskala do v˘‰ky a na 

okraji pole utíkali jacísi muÏi smûrem k vyso-

kému lesu. Miãula mezitím zvládl sklopení

bodáku a téÏ si dokázal vystfielit jednu ránu

z „mosinky“, aby pak s rozzáfien˘ma oãima

zhodnotil otcÛv stfieleck˘ v˘kon slovy: „Teda
Slávku, bylo to, jak kdyÏ nûkdo hází pfiíkopu
a má to v akordu.“
Po vystfiílení jednoho pásu, tedy 50 nábojÛ,

bylo zfiejmé, Ïe nejhor‰í nebezpeãí je zaÏe-

hnáno. ¤idiã Táborsk˘ vystoupil z úkrytu a jal

se hned startovat motor k odjezdu.

NeohroÏen˘ Miãula uÏ zase se vztyãen˘m bo-

dákem provedl prÛzkum boji‰tû a mimo kula-

tého zásobníku k ruskému samopalu a rance

jak˘chsi ‰pinav˘ch hader nic nenalezl. Rychle

jsme odjíÏdûli. Asi po pÛl hodinû jízdy jsme

bouchali na kabinu, Ïe kotel generátoru není

zavfien˘. Táborsk˘ zaãal bûdovat, Ïe v nûm

mûl „koták“, tedy pohrabáã, a Ïe jej vytrousil

a co teì? Návrat a hledání byly kategoricky

odmítnuty, a tak jsme zastavili v Sedmi

Dvorech u nejvût‰ího stavení. Miãula s pu‰-

kou a Hrudník s revolverem ve‰li do kuchynû

a zkoprnûl˘m nûmeck˘m Ïenám zabavili po-

hrabáã od kamen, naãeÏ beze slova ode‰li.

Nezbytn˘ nástroj byl ale nûjak krátk˘, a proto

se akce nûkolikrát opakovala i na jin˘ch mís-

tech se stejn˘m v˘sledkem. Co si ti lidé mys-

leli, si doplÀte sami.

Hrob Stanislava JankÛ na hfibitovû
v Lomnici. Zastfielen ze tmy neznám˘m pa-
chatelem 10. 8. 1945

Budova pÛvodní barokní ‰koly v Lomnici, od
r. 1876 obecního hostince. Stav pfied pfiestav-
bou. V r. 1945 sídlo míst. správ. komise. Ve
dvefiích v noci 10. 8. 1945 stfielami ze tmy za-
vraÏdûn nájemce hostince Stanislav JankÛ
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Jelo se do R˘mafiova, tam je okresní komise,

tam se v‰ecko rozdûluje. V nûjaké obci, moh-

ly to b˘t Albrechtice u R˘mafiova, byla za-

stávka u hospody ozdobené spojeneck˘mi

vlajkami a velkou rudou hvûzdou z „papunde-

klu“. KdyÏ na‰i bojovníci ve‰li do lokálu,

bleskovû se zvedl od jakéhosi pfiedsednického

stolu muÏ ozdoben˘ snad pÛlmetrovou triko-

lórou a rÛzn˘mi odznaky a rychle vybûhl zad-

ními dvefimi ven. „Je to V., je to urãitû V.!“
kfiiãel Miãula a pfiítomní jeho jméno potvrdili.

V. byl totiÏ uãitel, resp. fieditel ‰koly v T˘nci

proslul˘ tím, Ïe v dobû, kdy uÏ bylo sly‰et ka-

nonádu z blíÏící se fronty, stále vûfiil, Ïe ¤í‰e

má tajnou zbraÀ a Ïe se v‰e mÛÏe obrátit,

a je‰tû v dubnu 1945 nás cepoval, abychom se

nauãili píseÀ, kterou umíme dodnes a která

zaãínala: „Die Fahne hoch...“ a zpívá se v ní

o kamarádu zavraÏdûném Rudou frontou

a âernou reakcí. Jistû, Horst Wessel Lied!

V. byl pÛvodnû nad‰en˘ sokolsk˘ dorostenec

a mladiãk˘ uãitel. Pak se z nûj stal bigotní ka-

tolík, pak cviãitel smutnû známého Kuratoria

a z nûj se stal ‰kolním fieditelem. Zaãátkem

kvûtna 1945 zmizel v pohraniãí a v Albre-

chticích uÏ byl národní socialista. Po odhalení

pfie‰el k ·umperku a to uÏ byl ãlenem KSâ.

Tvrdû likvidoval kulaky, v r. 1968 byl uÏ zase

reformní straník. Odsuzoval okupaci vojsky

s vizionáfisk˘m zanícením, aby pak o rok po-

zdûji obnovoval SâSP a byl v provûrkové ko-

misi. V r. 1989 se opût vybavil pÛlmetrovou

trikolórou a vedl místní OF. Za v‰ech reÏimÛ

byl nepostradateln˘ pro svÛj úhledn˘ rukopis

a schopnost „‰tymovat“ pokusy o nûjaké my‰-

lenky místních veleduchÛ do frázovit˘ch 

usnesení.

V R˘mafiovû se na‰e v˘prava moc nezdrÏela.

Ano, jeìte si do Lomnice a tam si to vyfiiìte.

Jeli jsme pfies Tylov, ale i zdej‰í ml˘n na

Moravici uÏ byl obsazen a stafiiãk˘ pan

Malovan˘ si na to dodnes vzpomíná, jak nás

odkázal na ml˘n v Lomnici. Lomnick˘ ml˘n

byl uÏ dávno mimo provoz, ale fiíkal, Ïe je tu

je‰tû b˘valá pila na vodní pohon, kde se téÏ

‰rotovalo obilí.

Tu stavbu dávno zbofienou si pamatuji jen ml-

havû. Byl za ní sad s velk˘mi jablky. Chodil

jsem s fiidiãem Táborsk˘m po okolí a zatímco

on hledal v domech pohrabáã, tak mne zaujal

star˘ Nûmec v obrovsk˘ch pantoflích. Posta-

vil se na mÛstek pfied potÛãek, zaklepal na zá-

bradlí a vysypal do vody hrst drobkÛ chleba.

V tu ránu voda zavífiila spoustou mal˘ch rybi-

ãek dûlících se o potravu. Îe mû pamûÈ nekla-

me, potvrdila po 60 letech paní R., která zde

bydlí. Mezitím selhal pokus o obsazení také

jiÏ nefunkãní pily. Táborsk˘ cosi opravoval na

autû a my ostatní jsme ‰li po obci smûrem

k hospodû, kde sídlila správní komise. Miãula

s Bartoníkem viditelnû ozbrojeni a v‰ichni 

oznaãeni trikolórami. Z domÛ vybíhaly

Nûmky a ukazovaly pohrabáãe nejrÛznûj‰ích

velikostí - zvûst se bleskovû ‰ífiila, âe‰i zaba-

vují toto náfiadí, ach boÏe, co nás je‰tû ãeká...

Na jednání s místní správní komisí mám

vzpomínky mlhavé: V zakoufieném sále se ze-

len˘mi fábory u stropu psala Ïena s cigaretou

v ústech na stroji.

To uÏ se blíÏil veãer a na‰e v˘prava se ubyto-

vala v domû ‰ikmo pfies silnici, v té dobû uÏ

obsazeném rodinou H. z Majetína, na‰imi

vzdálen˘mi pfiíbuzn˘mi. Pravda, dÛm je zmû-

nûn témûfi k nepoznání pfiestavbou a ubourá-

ním hospodáfiské ãásti, ale tehdy mûl pÛdorys

velkého písmene „U“. Do té otevfiené ãásti

bylo postaveno auto s kulometem. Po poradû,

Ïe odtamtud útok nehrozí, vystfiídala „‰varc-

loska“ více poloh, aÏ skonãila na velebném

prádelníku v pokoji s v˘hledem na západ.

Okolo ní jsme si ustlali na slamnících poloÏe-

n˘ch na podlaze. V jiné místnosti byla rodina

H. a v suterénním bytû nûmecká rodina T.

Brzy jsem usnul a byla uÏ tma, kdyÏ nás pro-

budil hluk, pfiesnûji kfiik a stfielba.

„Trrr, trrrrrr!“ oz˘valo se a sem tam zvuk do-

provázel jednotliv˘ v˘stfiel. „To je nûmeck˘
ma‰inkvér,“ (MG 42) usoudili vojáci a doha-

dovali se, kam natoãit kulomet. Ve sklepû na-

fiíkala nûmecká stafiena a snad se hlasitû mod-

lila. Nov˘ majitel H. ji hlasitû okfiikoval:

„Ku‰, babo! Nemûli jste jít do války.“ Pak

jsem asi usnul. Po probuzení byly místnosti

prázdné a zaãal jsem mít strach. Nûmecká sta-

fienka mi nûco fiíkala, rozumûl jsem málo,

a pofiád ukazovala ven. Také dospûlí o ãemsi

zaujatû rokovali a myslím, Ïe radili H., jak si

má dÛm opevnit. Vyrozumûl jsem jen, Ïe

v noci kohosi zastfielili. Pak uÏ se odjíÏdûlo

domÛ a Táborsk˘ klel, Ïe nemÛÏe sehnat su-

ché bukové ‰palky do generátoru a Ïe dojede-

me jen s potíÏemi. Ano, a pofiádn˘ pohrabáã

také nesehnal. OdjíÏdûli jsme a u hospody na-

proti stálo vojenské auto a jak˘si mal˘ tank.

Na mé dotazy odpovûdûl otec kuse, Ïe

„Nûmci zastfielili hospodského“.

Cesta zpût na Hanou probûhla bez potíÏí -

vlastnû ne: Na‰el se k˘Ïen˘ pohrabáã autodo-

pravce Táborského. LeÏel nedaleko místa pfií-

hody u Hru‰ového potoka hned u silnice. Na‰i

vojáci ostraÏitû provedli prohlídku „boji‰tû“,

na‰li nûjaké zbytky spí‰e ruské v˘stroje a v˘-

zbroje u nûkolika vyhasl˘ch ohni‰È. Dlouho

o tom pak diskutovali, co to mohlo b˘t za lidi.

Nûjací lapkové, nûjací banderovci nebo skupi-

na vlasovcÛ? A je‰tû jedna pfiíhoda: KdyÏ

jsme z toho místa odjíÏdûli, tak byl vyzván

mÛj otec, aby vyslal z kulometu poslední po-

zdrav do lesÛ. Natáhl „‰varclosku“. Ozval se

jedin˘ v˘stfiel, pfiiãemÏ se ulomil úderník ve

zbrani a byla uÏ k niãemu. Jako stfielby ne-

schopnou ji pak otec odevzdal ãs. armádû za-

stupované úãetním svobodníkem Aloisem

(dál rozmazan˘ klikyhák). Kdosi totiÏ ohlásil

neoprávnûné drÏení zbraní, a tak „‰varcloska“

opustila úkryt za fukarem, „vintovka“ Mosin

králíkárnu a podobnû dopadly dal‰í.

Celá ta popsaná expedice mûla ten efekt, Ïe

manÏelky a matky úãastníkÛ se pevnû semkly

v odporu proti odchodu do pohraniãí. Celá 

anabáze Ïila jen v opakovanû vyprávûn˘ch

vzpomínkách, kde se detaily buì utvrzovaly,

nebo naopak popíraly. KdyÏ jsem se pfied 

30 roky nastûhoval do Lomnice, osud tomu

chtûl, Ïe právû do domu, kde jsme tehdy noco-

vali. Pamûtníci v˘pravy ãasem postupnû umí-

rali a stále ub˘vá z hrstiãky tûch, ktefií uÏ teh-

dy v Lomnici Ïili. O jejich vzpomínky proje-

vují místní „kulturtrégfii“ okázal˘ nezájem.

V jin˘ch obcích, aÏ na v˘jimky, je situace zfiej-

mû stejná. Ztráta historické pamûti a souvis-

lostí je jim lhostejná. Gulá‰ z ní neuvafií‰, sli-

vovici nevypálí‰ - k ãemu to tedy je...?

Na lomnickém hfibitovû je‰tû stále na‰tûstí

stojí pomník s nápisem: „Stanislav JankÛ -

nar. 10. 7. 1907, zemfi. 10. 8. 1945. Tû‰il ses na

ãeskou svobodu - leã osud pfiedãasnû tû sklá-

til do hrobu!“

Typická pomníková podobenka v oválném rá-

meãku, obãas udrÏovan˘ hrob. B˘val˘ barok-

ní dÛm, pozdûji ‰kola, pozdûji hospoda, je‰tû

pozdûji zase ‰kolka, téÏ pion˘rská klubovna

atd., je pfiestavûné stavení v˘bornû udrÏované

a nic nevypovídající o tragédii 10. 8. 1945.

Tfieba se k ní je‰tû nûkdy vrátíme. 

Jaroslav Chytil

V ·umperku otevfieli novou Galerii ·umperska
Rozsáhlá rekonstrukce severo-

v˘chodního kfiídla Pavlínina

dvora v ·umperku byla zaháje-

na v lednu roku 2006 a byla re-

alizována s pomocí finanãní do-

tace ze SROP. Hlavními cíli

programu bylo vybudování pen-

zionu, galerie, informaãního

centra a pfiedná‰kového sálu.

Investorem akce bylo Mûsto

·umperk, Vlastivûdné muzeum

v ·umperku se jako partner pro-

jektu podílelo na vybavení in-

teriérÛ, zpracování scénáfie ga-

lerie i na samotné instalaci ex-

pozice.

Pro první expozici Galerie ·um-

perska byla vybrána vedle nûko-

lika star‰ích v˘znamn˘ch zesnu-

l˘ch autorÛ (Zdenûk Sklenáfi,

Richard Wiesner, Karel Homola,

Jifií Jílek, Vítûzslav Pokorn˘,

Zbynûk Semerák) skupina nej-

v˘raznûj‰ích souãasn˘ch tvÛrcÛ,

na ·umpersku obecnû znám˘ch

(Lubomír Barto‰, Jifií Hovorka,

Jan Hrachovina, Ale‰ Kauer,

AneÏka Kovalová, Miroslav

Koval, Vûra Kováfiová, Jifií Krti-

ãka, Dagmar Koverdynská, Mi-

loslava ProkÛpková, Antonín Su-

chan, Bohumil Tepl˘, Petr Válka,

Ilja Zachoval).

V expozici se v budoucnu poãítá

s maximálním vyuÏitím umûlec-

k˘ch pfiedmûtÛ, jeÏ jsou v majet-

ku Vlastivûdného muzea v ·um-

perku, Mûsta ·umperka, nebo se

zapÛjãen˘mi díly z majetku mu-

zeí, galerií ãi soukrom˘ch osob.

Galerie byla otevfiena vernisáÏí

1. 2. 2007 v 18 hodin v˘stavou

nazvanou Souãasné v˘tvarné 

umûní ·umperska. V̆ stava potr-

vá do 31. 8.

Do galerie, jeÏ se nachází v pfií-

zemí v˘chodního kfiídla Pavlí-

nina dvora, se vstupuje z parku

pfies informaãní centrum, kde si

náv‰tûvník zakoupí vstupenku.

Otevírací doba galerie: út - pá:

8.00 - 17.00, so: 9.00 - 13.00.

V nedûli a v pondûlí je galerie 

uzavfiena.

Mgr. M. Berková,
tisková mluvãí
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Seriál

Nebojte se první pomoci (25. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy podle lokalizace - orgánov˘ch systémÛ: Úrazy hlavy
Pfiedchozí skupina úrazÛ byla ãle-

nûna podle pfiíãin. Nyní se bude-

me zab˘vat první pomocí ve vaz-

bû na konkrétní poranûní. Bérec si

lze zlomit pfii dopravní nehodû,

pádu se stromu, pfii lyÏování, ko-

pané i procházce v lese. Mechani-

smus je pokaÏdé jin˘, ale zranûní

fie‰íme ve v‰ech pfiípadech stejnû.

Úrazy hlavy
- mozkolebeãní poranûní
Hlava mÛÏe b˘t poranûna ve vla-

saté i obliãejové ãásti, ãasto se

jedná o kombinaci. Pro poranûní

ve vlasaté ãásti se uÏívá oznaãení

mozkolebeãní úraz, i kdyÏ tomu

tak nemusí b˘t doslova. KaÏdá rá-

na v této ãásti hlavy nemusí b˘t

spojena s poranûním lebky a moz-

ku. Poranûní mozku je vÏdy spo-

jeno s poruchou vûdomí.

Pfii otfiesu mozku dochází ke krát-

kodobé ztrátû vûdomí, po jeho na-

bytí má zranûn˘ ztrátu vzpomínky

na úraz. TûÏká poranûní mozku jsou

provázena trval˘m bezvûdomím.

Velmi závaÏná je ztráta vûdomí

s ãasov˘m odstupem od vzniku 

úrazu, zpravidla totiÏ signalizuje

nitrolební krvácení.

Pfiíãiny:
- dopravní nehody, nehody cyklis-

tÛ, sportovní úrazy (box), krimi-

nální úrazy (pfiepadení, rvaãky).

Pfiíznaky:

- rány lební pokr˘vky vydatnû 

krvácí;

- poruchy vûdomí, bezvûdomí;

- nevolnost, zvracení.

âím je postiÏen˘ ohroÏen?
Komplikacemi bezvûdomí a moz-

kov˘m krvácením.

Postup první pomoci:
Prioritou je o‰etfiení bezvûdomí,

zastavení krvácení a krytí ran. Na

vlasaté ãásti hlavy klasick˘ obvaz

‰patnû drÏí, doporuãuje se proto

tzv. Hippokratova ãapka, zhoto-

vená ze dvou obinadel. Dnes je

nejpraktiãtûj‰í elastick˘ návlek

zvan˘ Pruban.

âeho chceme docílit? UdrÏet

prÛchodnost d˘chacích cest a o‰e-

tfiit rány.

Návrat vûdomí neznamená uzdra-

vení, zranûn˘ vÏdy patfií k lékafii.

Pády s kola jsou velmi nebezpeã-

né - proraÏenou pfiilbu lze vymû-

nit, s lebkou je to sloÏitûj‰í.

Úrazy hlavy b˘vají spojeny s pora-

nûním krãní pátefie, proto je nutné

se vyvarovat zbyteãn˘ch pohybÛ

ranûného. MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Pfied 46 lety byl pfiijat hlavní programov˘ dokument
Sudetonûmeckého landsman‰aftu

Dokument „20 bodÛ“ Sudetonûmeckého landsman‰aftu z roku 1961
V leto‰ním roce uplyne uÏ 46 let

existence dokumentu „Stanovi-

sko sudetonûmecké rady k sudet-

ské otázce“ (známé jako „20 bo-

dÛ“). Tento dokument zformulo-

vala a pfiijala sv˘m plénem sude-

tonûmecká rada sdruÏen˘ch po-

litick˘ch a zájmov˘ch organizací

sudetsk˘ch NûmcÛ v SRN na

svém jednání dne 15. ledna

1961. Stanovisko pak bylo ná-

slednû 7. kvûtna pfiijato vrchol-

n˘m spolkov˘m shromáÏdûním

Sudetonûmeckého krajanského

sdruÏení jako zásadní programo-

v˘ dokument a také pilífi budová-

ní Sudetonûmeckého landsman-

‰aftu (dále jen SnL).

Tento dokument se hned v úvodu

v deseti bodech vrací pohledem

nazpût (Rückblick) do historie,

hodnotí pfiíãiny a dÛsledky, podle

nich, tzv. sudetské krize na pod-

zim 1938. V̆ voj ãesk˘ch zemí od

roku 1918 je pak vnímán zásadnû

ahistoricky a jinou optikou neÏ na

ãeské stranû a podle toho se také

odli‰uje vyvozování pfiíãin a ná-

sledkÛ krizov˘ch okamÏikÛ spo-

leãn˘ch dûjin. Dle Stanoviska by-

li sudet‰tí Nûmci v roce 1938 jen

„objektem politiky velmocí“

a vyhnání sudetsk˘ch NûmcÛ

po roce 1945 z jejich dûdiãnû 

osídleného území bylo pr˘ „ná-

sledkem rozpínavého ãeského na-

cionalismu“. Na závûr této fiady

fale‰n˘ch tvrzení a úãelové retro-

spektivy dokument pfiipomíná, Ïe

ani pozvolná v˘mûna generací

v Ïádném pfiípadû nepovede

k „vyfiízení“ sudetské otázky.

Dal‰ích deset bodÛ pfiijatého

Stanoviska popisuje vztah SnL

ve v˘hledu a v uvaÏovan˘ch bu-

doucích ãinech a vizích SnL.

Rozchod s Nûmci po druhé svû-

tové válce je dodnes hlavním

sporn˘m momentem vztahÛ obou

národÛ. Je zde uvádûno katego-

rické „nesmífiení se“ s vyhnáním

ze své staleté vlasti a neupu‰tûní

od náhrady utrpûn˘ch ‰kod.

V dal‰ích bodech programu SnL

struãnû pfiibliÏuje hlavní pilífie

a také cíle své politiky. Prakticky

dokument uvádí pilífie, jako jsou

právo na domov a na vlast, prá-

vo na sebeurãení a také majetko-

vé poÏadavky. V posledních bo-

dech se pak vyz˘vá k nové dis-

kusi o státoprávním uspofiádání

ãesk˘ch zemí odpovídajícím zá-

sadû sebeurãení národÛ, pfiiãemÏ

tento vztah má b˘t zasazen do

rámce spoleãné evropské inte-

grace. Jde o v˘hled landsman-

‰aftu a nástin fie‰ení sudetské 

otázky v rámci rozliãn˘ch státo-

právních fie‰ení u nás. V tomto

programovém a dosud stále plat-

ném dokumentu se fakticky ne-

poÏaduje nic jiného neÏ opûtov-

né usídlení sudetsk˘ch NûmcÛ

na pÛvodních územích, se kter˘-

mi smí b˘t disponováno jen s je-

jich v˘slovn˘m souhlasem. Prá-

vo na národní sebeurãení pak ne-

znamená nic jiného neÏ právo su-

detsk˘ch NûmcÛ na odtrÏení jimi

dfiíve osídlen˘ch území od âeské

republiky. V rekapitulaci se pak

uvádí, Ïe tato „nespravedlnost“

se t˘kala podle SnL aÏ 120 teh-

dej‰ích soudních okresÛ, resp. 

3 338 tehdej‰ích obcí s pfievahou

nûmeckého obyvatelstva. Je ne-

sporné, Ïe toto Stanovisko „20 bo-

dÛ“ a aktivity s tím spojené byly

z pozadí reÏírovány Witiko-

Ilustraãní foto: Záchranné sluÏby
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Úsmûvnû

Jurá‰ek to zafiídí
Dûti umí je‰tû ledacos z ráje. Mal˘ Jirka ze

sousedství toho umí moc. KdyÏ se na mû ten

mal˘ kluãík podívá, dovedla bych mu odpus-

tit i to, co je‰tû neprovedl. Nûkdy se zdá, Ïe

fieãi dospûlákÛ vÛbec nevnímá, to je ale 

omyl. Maminka si povzdechla nûco o draho-

tû a o nedostatku penûz a vzápûtí usly‰ela ra-

du: PÛjdeme do automatu a vybere‰ si, kolik

bude‰ chtít!

Kluãiãí hra b˘vala vÏdycky hra na vojáky.

Ná‰ pûtilet˘ mal˘ velitel rozsadil v‰echny

ply‰áky a my‰áky, hraãky dostupné i nedo-

stupné, rozdûlil je na dvû válãící vojska, sám

tloukl ‰avliãkou a bitva mohla zaãít. Jak se

ale dává povel k útoku? Po chvilce zaváhání

jsme usly‰eli v˘zvu k boji: Dûlejte bordéél,

teì! (AÈ vlídn˘ ãtenáfi promine.) A bylo. Po

chvíli bylo i po fieÏbû.

Po nedûlním obûdû JirkÛv tatínek vymyslel ge-

niální hru. Tedy skvûlou pro sebe. Hra dostala

název „Na líného psa“. TaÈka coby lín˘ pes le-

Ïel na gauãi a Jurá‰ek hlídal, aby ho nikdo ne-

ru‰il. Star˘ lín˘ pes brzo usnul a je‰tû k tomu

fiezal fÛru dfiíví. Mal˘ pes hlídal, hlídal...

KdyÏ maminka otevfiela dvefie, vypadalo to

jako u ·ípkové RÛÏenky. Zleh˘nka je jenom

pfiikryla dekou. Hezké sny!

PS: Nevíte náhodou, jak se zahání medvûd?

Hu‰, hu‰! Nebo k‰á? Musím to Jirkovi zjis-

tit. Si

Bundem, nacionalistickou orga-

nizací zaloÏenou roku 1950 b˘-

val˘mi nacisty a nûmeck˘mi na-

cionalisty rÛzného zabarvení.

Dnes je potfieba u nás brát

Stanovisko z roku 1961 i nadále

váÏnû, a to nejen proto, Ïe SnL do-

dnes sv˘ch programov˘ch „20 bo-

dÛ“ nenahradil Ïádn˘m noveli-

zovan˘m dokumentem, kter˘ by

reflektoval zmûnûnou situaci

druhé poloviny 20. století a za-

ãátku 21. století. Právû proto by

se mûlo na uveden˘ program

hledût jako na sice stále platn˘,

av‰ak pfieci jen uÏ 46 let star˘

a nepruÏn˘ dokument. Z toho lze

také vyvozovat, Ïe pfies snahy

zejména nûkter˘ch mlad‰ích ãle-

nÛ sdruÏení je landsman‰aft ve

své podstatû velmi konzervativní

organizace, málo schopná pruÏ-

nû reagovat na novou evropskou

politiku a vyvíjející se spoleãen-

ské dûní zaãátku 21. století vÛ-

bec. Sudetonûmeck˘ landsman-

‰aft je organizací, která uÏ dlou-

hodobû vzná‰í majetkové a úze-

mní poÏadavky vÛãi âR, usiluje

o zmûnu pováleãného uspofiádá-

ní a zpochybÀuje Postupimskou

dohodu ze srpna roku 1945. V ní

vítûzné mocnosti rozhodly, Ïe nû-

mecké obyvatelstvo a jeho sloÏ-

ky Ïijící v Polsku, âeskosloven-

sku a Maìarsku budou odsunuty

do Nûmecka. Vzniku SnL pfied-

cházelo pÛsobení nûkolika orga-

nizací, které se zpoãátku, po

skonãení 2. svûtové války, zab˘-

valy hlavnû sociální pomocí od-

sunut˘m NûmcÛm. Nejdfiíve se

sudet‰tí Nûmci organizovali po-

dobnû jako dal‰í skupiny ve své-

pomocn˘ch a charitativních or-

ganizacích a aÏ po zru‰ení záka-

zu západními spojenci roku

1948 docházelo ke spolãování

ve svazech podle zemû svého

pÛvodu (domoviny), v krajan-

sk˘ch spolcích (landsman‰aft).

Tehdy byla také povolena první

okresní organizace s názvem

SnL, a to v Memmingenu. Dosa-

vadní sdruÏení vytvofiila v lednu

1949 Zemské sudetonûmecké

krajanské sdruÏení, které zastu-

povalo podle bonnského Svazu

vyhnancÛ (Bund der Vertriebe-

nen) na 13 milionÛ NûmcÛ sídlí-

cích dfiíve ve stfiední, stfiedov˘-

chodní a v˘chodní Evropû.

Spontánnû vznikaly desítky mí-

stních a okresních skupin, pfiede-

v‰ím v Bavorsku. AÏ 16. ledna

1949 byla zaloÏena Zemská orga-

nizace SnL, jejímÏ pfiedsedou se

tehdy stal nechvalnû proslul˘ na-

cista Rudolf Lodgman von Auen

(b˘val˘ ãlen DNP, SdP a NSDAP).

Na setkání sudetonûmeck˘ch

pfiedákÛ o rok pozdûji (25. ledna

1950) v Detmoldu se Zemská 

organizace landsman‰aftu etab-

lovala uÏ jako celostátní Sudeto-

nûmeck˘ landsman‰aft, kter˘ za-

stfie‰il v‰echny doposud fungují-

cí regionální organizace. Det-

moldská deklarace také stanovi-

la postavení a hlavní úlohu SnL,

kterou mûlo b˘t do budoucna za-

stupování v‰ech sudetsk˘ch Nûm-

cÛ bez rozdílu a peãování o je-

jich dûdictví a dále také rozvinu-

la závûry Eichstättské „advent-

ní“ deklarace z roku 1949. Jedná

se o dva ze základních a dodnes

stále platn˘ch dokumentÛ SnL,

kde se mj. objevují poÏadavky

návratu vlasti v jazykov˘ch hra-

nicích z roku 1937 a nastolení 

udrÏitelného pomûru mezi Nû-

meckem a jeho západoslovan-

sk˘mi sousedy. V ãervnu roku

1954 pfievzal Svobodn˘ stát

Bavorsko symbolické opatrov-

nictví nad sudetonûmeckou ná-

rodnostní skupinou na Sudeto-

nûmeck˘ch dnech v Mnichovû,

kdy byli sudet‰tí Nûmci (tj.

Nûmci z âech, Moravy a ãeské-

ho Slezska) vedle ·vábÛ, FrankÛ

a StarobavorÛ prohlá‰eni za

ãtvrt˘ bavorsk˘ kmen. Tento

symbolick˘ patronát (Schirm-

herrschaft) byl pozdûji potvrzen

i písemnû v listopadu 1962.

Roku 1979, u pfiíleÏitosti tfiiceti

let vzniku SnL, byl pfiijat inovo-

van˘ programov˘ dokument pod

názvem „Manifest 79“, kter˘

v podstatû znovu rozvinul tradiã-

ní cíle a poÏadavky SnL. Pfies

odvolávání se na Stanovisko 

„20 bodÛ“ z roku 1961 zde bylo

v ãlánku 5 uvedeno, Ïe „pomûr

mezi Nûmeckem a âeskosloven-

skem mÛÏe b˘t normalizován

pouze tehdy, aÏ bude dodrÏeno

právo a poÏadavky sudetsk˘ch

NûmcÛ“, coÏ je jedin˘ zpÛsob,

jak dosáhnout vítaného „nûmec-

ko-ãeského vztahu zaloÏeného

na dobr˘ch sousedsk˘ch vzta-

zích a pravém partnerství“.

Pfii posuzování dosavadní 58leté

historie, ãinnosti a vÛbec dne‰ní-

ho SnL je nutno uvést, Ïe v˘‰e 

uvedené prvotní deklarace z Eich-

stättu, Detmoldu a „Stanovisko

20 bodÛ“ a z nich vze‰lé poÏa-

davky zÛstávají nadále v plat-

nosti. V mnoÏství prohlá‰ení

a stanovisek dává SnL najevo, Ïe

„sudetonûmecká otázka“ je pro

nûj, na rozdíl od ãeské strany,

stále otevfiená a Ïe má stálé v˘-

hrady ke v‰em oficiálním doku-

mentÛm, kter˘ byly pfiijaty re-

prezentanty na‰eho státu a SRN.

Jde zejména o âesko-nûmeckou

smlouvu z roku 1974 (známá ja-

ko „PraÏská smlouva“), Smlou-

vu mezi âSFR a SRN o dobrém

sousedství a pfiátelské spolupráci

z roku 1992 a nakonec o âesko-

nûmeckou deklaraci o vzájem-

n˘ch vztazích a jejich budoucím

v˘voji, podepsanou v lednu

1997. SnL dodnes sv˘ch

programov˘ch „20 bodÛ“ nena-

hradil Ïádn˘m novelizovan˘m

dokumentem, kter˘ by reflekto-

val zmûnûnou situaci, a právû

proto by se mûlo na uveden˘

program hledût jako na sice stá-

le platn˘, av‰ak pfieci jen 46 let

star˘ dokument. Pfies snahu nû-

kter˘ch mlad‰ích ãlenÛ SnL je

landsman‰aft ve své podstatû

velmi konzervativní organizace,

velmi tûÏko schopná pruÏnû re-

agovat na vyvíjející se spole-

ãenské dûní.

Na závûr je ale tfieba si pfiipome-

nout, Ïe poráÏka Nûmecka v ro-

ce 1945 se nikde v Evropû neo-

be‰la bez utrpení nevinn˘ch pfií-

slu‰níkÛ také nûmeckého náro-

da. Byl to následek a sv˘m zpÛ-

sobem také pochopitelné chová-

ní za to, Ïe nacistické Nûmecko

bylo tím ãinitelem, kter˘ okle‰til

a okupoval âSR, pfiepadl Polsko

a rozpoutal tak nejstra‰nûj‰í vál-

ku v dûjinách lidstva. PoraÏené

a bezpodmíneãnû kapitulující

Nûmecko zaplatilo za tuto vinu

ztrátou aÏ tfietiny svého území,

útûkem, vyhnáním a transferem

milionÛ lidí ze stfiední a v˘chod-

ní Evropy do zmen‰eného a roz-

dûleného Nûmecka a doãasn˘m

zánikem státní suverenity.

S politováníhodn˘mi pfiípady

excesÛ a kfiivd je spjat rovnûÏ

tzv. „divok˘“ odsun NûmcÛ

z âSR, pfii nûmÏ se projevily dÛ-

sledky války, nacistického teroru

a s ním spojeného extrémního

rozkolísání právních a etick˘ch

norem jednání také na ãeské

stranû. Tak do‰lo k tomu, Ïe su-

det‰tí Nûmci byli zbavováni ães-

koslovenského obãanství, vût‰i-

ny obãansk˘ch práv i majetku.

Zhruba tfii miliony NûmcÛ, vy-

hnan˘ch a (aÏ od srpna 1945)

odsunut˘ch z ãesk˘ch zemí, tvo-

fiily ãtvrtinu z celkového poãtu

vysídleného nûmeckého obyva-

telstva. Transfer se stal nedílnou

souãástí demografick˘ch, poli-

tick˘ch a mezinárodnûprávních

promûn celé pováleãné Evropy.

Historii uÏ nejde vrátit ãi zmûnit,

dnes jde jen o to, aby se k teh-

dej‰ím i dne‰ním ãinÛm na obou

stranách vÏdy obû strany také

znaly, aby nekoneãné revize nû-

kter˘ch chyb a kfiivd nevytváfiely

kfiivdy nové.

Pfiipravili: PhDr. Alois
Matu‰ka, Franti‰ek Ziegler

(z obãanského sdruÏení Klub
ãeského pohraniãí R˘mafiov)
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Sport

¤ízením poboãky advokátní kanceláfie byl povûfien:
Mgr. Petr Wolff

Poskytování právních sluÏeb:
na základû pfiedchozí telefonické dohody

(v odpoledních hodinách)

Kontakt:
795 01 R˘mafiov, Pfiíkopy 5

Tel.: 554 212 443, GMS: 724 107 390

E-mail: petr.wolff@seznam.cz

Dne 2. 1. 2007 byla v R˘mafiovû, Pfiíkopy 5,
zfiízena poboãka advokátní kanceláfie:

JUDr. Ludûk Zakopal, advokát

Krnovská 1397/47, 792 01 Bruntál

zapsán v âAK ã. 3857, IâO: 66 22 36 10

Oznámení o zahájení ãinnosti

POHODA
Revoluãní 28, 795 01 R˘mafiov

Trafika - drogerie - dobíjecí kupóny
Nápoje - Svaãinky - Cukrovinky
Îertovné pfiedmûty

Otevfieno:
Po - Pá 5 - 11, 14 - 20
So 5 - 12
Ne 7 - 10 OOppûûtt ootteevv

fifieennoo!!

OOppûûtt ootteevv
fifieennoo!!

Kontakt: RÛÏena Jablonãíková
Sluneãná 1, R˘mafiov, mobil: 774 140 809

VVVVeeeeddddeeeennnníííí     úúúúããããeeeettttnnnniiiiccccttttvvvvíííí

aaaa ddddaaaaÀÀÀÀoooovvvvéééé    eeeevvvviiiiddddeeeennnncccceeee,,,,

vvvvããããeeeettttnnnnûûûû    zzzzpppprrrraaaaccccoooovvvváááánnnníííí

ddddaaaaÀÀÀÀoooovvvvééééhhhhoooo    ppppfifififi iiiizzzznnnnáááánnnníííí

ÚÚÚÚ ââââ EEEE TTTT NNNN IIII CCCC TTTT VVVV ÍÍÍÍ

Prodej
• Prodám osobní automobil zn. Fiat Brava, 16 V, EL, 1 581 ccm,

1. majitel v âR, r. v. 1996, najeto 160 000 km, centrální zamyká-

ní, el. pfiední okna, el. zrcátka, stfie‰ní el. ‰íbr, posilovaã fiízení, 

originál rádio, airbag fiidiãe, mlhovky, otáãkomûr, sada zimních

pneu. Cena: 59 000 Kã. Kontakt: tel. 775 935 566.

OObbeecc HHoorrnníí MMûûssttoo ppoofifiááddáá ppoodd zzáá‰‰ttiittoouu
aauuttooccrroosssskklluubbuu RRYYMMAAXX zz RR˘̆mmaafifioovvaa

závod X. roãníku Mistrovství âR

v motoskijöringu

11. února 2007 v prostorách za M·

ttrréénniinnkk:: 1100..0000                        ssttaarrtt zzáávvoodduu:: 1122..3300
SSrrddeeããnnûû zzvvoouu ppoofifiaaddaatteellééOR
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Organizace a spolky

Z okolních obcí a mûst

Projekt Nedûlní ‰kola ve Stránském
Obãanské sdruÏení Stránské, kte-

ré existuje od roku 2005, vzniklo

za úãelem pofiádání kulturních

a sportovních akcí, ochrany míst-

ních památek a dal‰ích ãinností

rozvíjejících obec. Zaãátkem loÀ-

ského roku vypracovalo svÛj prv-

ní velk˘ projekt s názvem Ne-

dûlní ‰kola, kter˘ má pomoci tyto

cíle naplnit. Nyní pro nûj získalo

dotaci z fondÛ Evropské unie

a od státu, konkrétnû z Operaãní-

ho programu Rozvoj venkova

a multifunkãní zemûdûlství, v cel-

kové v˘‰i 280 tisíc Kã.

Jedná se o soubor vzdûlávacích

kurzÛ, tzv. workshopÛ, které bu-

dou pravidelnû probíhat v pro-

storách zemûdûlské usedlosti ve

Stránském ã. 5. KaÏd˘ workshop

bude zamûfien na tradiãní fiemes-

la, která v tomto kraji v minulos-

ti pfievládala (napfi. ko‰íkáfiství,

ruãní zpracování vlny, peãení

chleba, drátenictví, kováfiství,

malba na sklo a dal‰í).

Víkendové kurzy pod vedením

odborníkÛ z jednotliv˘ch fiemesl-

n˘ch oblastí budou urãeny pro ob-

ãany Stránského i ‰irokou vefiej-

nost. Kapacita kaÏdého z nich bu-

de do patnácti lidí. Úãastníci se

budou moci seznámit s cel˘m

procesem v˘roby od získání suro-

vin z pfiírodních zdrojÛ (napfi. stfií-

hání ovcí) aÏ po zhotovení koneã-

ného v˘robku (napfi. ruãní zpraco-

vání vlny na kolovratu). „Absol-
venti od nás dostanou symbolick˘
list o tom, Ïe se úãasnili kurzu.
Pokud to bude kurz mal˘, tak to
bude pamûtní list, o t˘denní kurzy
by se mûl postarat mistr a ten dá-
vá i certifikát z daného fiemesla,“
dodává spoluautorka projektu

Vladimíra Kfienková.

Ukázky star˘ch fiemesel mohli ve

Stránském jiÏ loni zhlédnout ná-

v‰tûvníci oslavy zaloÏení obce.

âinnost Nedûlní ‰koly je spojena

s dal‰ími aktivitami obãanského

sdruÏení, jako je ekologická v˘-

chova pro místní ‰koly, projekce

nekomerãních filmÛ, pofiádání

mal˘ch v˘stav ãi zavedení vefiej-

ného internetu ve Stránském.

SdruÏení uvaÏuje také o spolu-

práci s okolními ‰kolami, které

by se mohly do jednotliv˘ch ak-

tivit zapojit. O prázdninách se

poãítá s roz‰ífiením kurzÛ z ví-

kendov˘ch na t˘denní, ale v plá-

nu je i letní pfiímûstsk˘ tábor pro

dûti. V budoucnosti by mûla ve

Stránském vzniknout také bylin-

ná zahrada, která by byla vyuÏi-

ta pro workshop zamûfien˘ na

zpracování a pouÏití bylin. Dne

7. ãervence probûhne ve Strán-

ském pravidelná obecní oslava,

která bude letos opût zamûfiena

na historii obce.

Cel˘ projekt by mûl b˘t zahájen

letos v ãervnu. Nedûlní ‰kola

vznikla pfiedev‰ím z potfieby

místních obãanÛ setkávat se a za

úãelem zviditelnûní obce Strán-

ské nejen pro obyvatele z blízké-

ho okolí, ale i pro pfiípadné turis-

ty. JiÏ nyní je patrn˘ zájem ‰iroké

vefiejnosti, kter˘ neustále vzrÛstá.

Náv‰tûva workshopÛ je velmi

vhodná pro rodiny s dûtmi, kte-

r˘m není lhostejná práce na‰ich

pfiedkÛ. ZároveÀ se pfiiuãí nûkte-

rému ze star˘ch fiemesel a dozví

se nûco o jeho historii. „Je to
hlavnû vyuÏití pro voln˘ ãas. Aby
ãlovûk nalezl, co ho baví a schop-
nosti, o kter˘ch moÏná ani neví,“
fiíká o úãelu projektu Vladimíra

Kfienková. JiKo, LuK

Zasedala Rada Euroregionu Pradûd
Ve Vrbnû pod Pradûdem, sídel-

ním mûstû ãeské ãásti Eurore-

gionu Pradûd (EuP), se 19. ledna

2007 konalo první zasedání

Rady EuP. Zasedání rady je

zpravidla ‰estkrát do roka, rada

je sloÏena z 16 zástupcÛ ãlen-

sk˘ch mûst a obcí. R˘mafiov za-

stupuje v Radû EuP místostaros-

ta Ing. Jaroslav Kala. âleny

Rady EuP jsou: Andûlská Hora,

Bernartice, Bruntál, Javorník,

Jeseník, Krnov, Malá Morávka,

Mûsto Albrechtice, Mikulovice,

Osoblaha, R˘mafiov, Stará

âervená Voda, Úvalno, Vidnava,

Vrbno pod Pradûdem, Zlaté

Hory a od 19. 1. 2007 Píseãná.

Vzhledem k tomu, Ïe po komu-

nálních volbách, které probûhly

na podzim loÀského roku, do‰lo

k nûkolika podstatn˘m zmûnám,

bylo nutné zvolit nové pfiedstavi-

tele EuP. Rada EuP zvolila do

funkce pfiedsedy EuP pana Mgr.

Petra Procházku, starostu mûsta

Jeseníku, a do funkce místopfied-

sedy pana Petra ·olce, starostu

Mûsta Albrechtic. Do funkce v˘-

konného fieditele euroregionu

byl jmenován Ing. Zdenûk Jar-

mar. Rada dále schválila 17. ãle-

na rady, kter˘m se stala obec Pí-

seãná.

Po úspû‰né implementaci Fondu

mikroprojektÛ programu INTER-

REG IIIA se nyní euroregion pfii-

pravuje na nové programové ob-

dobí, které by mûlo b˘t zahájeno

jiÏ na podzim tohoto roku.

Ing. Jaroslav Kala,
místostarosta mûsta R˘mafiova

Fota: archiv MûÚ R˘mafiov



· - Octavia Combi 1.9TDi, r. v. 1999,
4x airbag, ABS, rádio, PC, zadní stû-
raã, senzor svûtel, mlhovky, el. okna
a zrcátka, centrál,. Cena: 189 900 Kã.

■ 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

Seat Toledo 1.9 TDi 81 kW, CZ, r. v.
1999, 2x airbag, ABS, rádio, imob.,
posil. fiíz., PC, el. sklopná zrcátka
a okna, centrál. Cena: 189 900 Kã.

·koda Superb 1.9TDi PD, CZ, r. v. 2002,
8x airbag, ESP, ABS, rádio, vyhfi. zrc.,
senzor brzd, alarm, PC, temp., el. okna
a zrcátka a dal‰í. Cena: 319 900 Kã.

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 329 900 Kã bez DPH.

·koda Fabia 1.4i 44 kW, CZ, 
1. maj., servis, r. v. 2001, airbag,
rádio, imob., zámek fiad. páky,
zadní stûraã. Cena: 129 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 109 900 Kã.

BMW 525TD 85kW, r. v. 1999, 6x air-
bag, ABS, rádio a CD, PC, multif. vo-
lant, taÏné, temp., senzor brzd, el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 189 900 Kã.

Citroen Berlingo 1.9D, CZ, 5 míst,
r. v. 1997, imob., el. okna, cent-
rál, zadní stûraã, rádio, posilovaã
fiízení. Cena: 114 900 Kã.

Suzuki Jimny 1.3,1. maj., CZ, r. v.
1999, 2x airbag, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., zadní stûraã, uzávûrka dif.,
el. zrc., centrál. Cena: 139 500 Kã.

·koda Fabia 1.2, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2003, 2x airbag, ABS, rá-
dio, CD, posil. fiíz., taÏ., zám. fiad.
páky, zad. stûr. Cena: 169 900 Kã.

Fiat Bravo 1.6 16V 100, r. v.
1998, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, mlhovky, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 84 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9TDi, 85kW, 1. maj.,
r. v. 2001, 4x airbag, ABS, el. okna
a zrcátka, senzor brzd, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 265 900 Kã.

Opel Agila 1.0 12V,CZ, 1. maj., 
r. v. 2006, airbag, ABS, zadní stû-
raã, pfiíprava pro rádio, dûlená
zadní sedadla. Cena: 189 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, 2x air-
bag, ABS, ASR, PC, vyhfi. zrc., mlhov-
ky, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
aut. pfievodovka. Cena: 229 900 Kã.

Opel Astra 2.0DTi, 1. maj., r. v. 2003,
ASR, rádio, CD, pfiípr. pro tel., 4x 
airbag, ABS, imob., el. pfi. okna, Al
kola, centr., el. zrc.. Cena: 219 900.

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.

Renault Clio 1.4i, r. v. 1999, 2x air-
bag, ABS, rádio, el. okna, PC, cent-
rál, zadní stûraã, el. zrcátka, dûlená
zadní sedadla. Cena: 98 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LX 40 kW, CZ, 
r. v. 1997, rádio, zámek fiadící pá-
ky, dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

·koda Octavia 1.6i 55 kW,
CZ, r. v. 1998, airbag, rádio,
alarm, posilovaã fiízení, taÏné,
centrál. Cena: 114 900 Kã.

Volkswagen Passat 1.9TDi, 81 kW,
4x4, 1. maj., r. v. 1998, 4x airbag,
ABS, el. ‰íbr, vyhfi. zrc., centr. zam., el.
okna a zrcátka. Cena: 194 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8SE, 1. maj., 
r. v. 1999, rádio, centrál, zad. stû-
raã, tón. skla, imobilizér, el. pfi. ok-
na, dûl. zad. sed. Cena: 84 900 Kã.

Renault Mégane 1.6, 55kW, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, mlhovky, el. okna,
centrál. Cena: 89 900 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi r. v.
2000, 4x airbag, ABS, ESP, rádio a CD,
PC, multif. volant, imob., el. okna a zr-
cátka, centrál. Cena: 169 900 Kã.  

· - Fabia 1.4 Comfort, CZ, 1. maj., 
r. v. 2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
PC, zámek fiad. páky, zad. stûraã, el.
okna, centrál. Cena: 139 900 Kã.
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