
Gymnazisté pfievzali na tradiã-
ním iuvenalesu symbolick˘ klíã
od mûsta

V galerii hradu Sovince vystavu-
je pfiední sochafi a ãlen Tvrdohla-
v˘ch Michal Gabriel

Taneãní klub Jes s choreografií „Nezbedné plamínky“ vybo-
joval titul mistra âeské republiky!
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Vydejte se s námi za architektonick˘m skvostem Velké
·táhle, ke kostelu nejsvûtûj‰í Trojice.

Štěpán Mikulka: Z cyklu Jaro, léto, podzim, zima
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Dûtsk˘ den v R˘mafiovû a okolí

Den dûtí: zábava, soutûÏe, ale i charita

Mezinárodní den dûtí se slaví kaÏdoroãnû

v první ãervnov˘ den. Má upozornit svûto-

vou vefiejnost na práva a potfieby dûtí. Svátek

se slaví v mnoha zemích svûta, jeho oslavu

navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokra-

tická federace Ïen, Mezinárodní odborové

sdruÏení uãitelÛ a Svûtová federace demo-

kratické mládeÏe.

Mezinárodní den dûtí se poprvé slavil 

1. ãervna 1950 ve více neÏ padesáti

zemích celého svûta. Toto datum by-

lo stanoveno jako pevné aÏ na me-

zinárodní konferenci pro ochranu

dûtí v roce 1952. Bûhem roku se

pfiipomínají i jiné v˘znamné dny

vûnované dûtem: Mezinárodní

den pohfie‰ovan˘ch dûtí - 25. kvût-

na (v âR tento v˘roãní den zdÛraz-

Àuje od roku 2004 sdruÏení Linka

bezpeãí, které má pro „Pomnûnkov˘ den“

vlastní ochrannou známku), Mezinárodní

den dûtí, které se staly obûtí agrese - 4. ãer-

vna, Mezinárodní den za odstranûní práce dûtí

- 12. ãervna, Den afrického dítûte - 16. ãer-

vna, Mezinárodní den mládeÏe - 12. srpna

a Svûtov˘ den dûtí - 1. fiíjna.

Mezinárodní den dûtí v‰ak není pouze pfiíle-

Ïitostí k dûtsk˘m radovánkám, je také pfiipo-

mínkou dûtsk˘ch práv a ochrany dûtí,

které po celém svûtû z rÛzn˘ch dÛ-

vodÛ trpí. Letos více neÏ kdy

jindy upíráme svou pozor-

nost k dûtem t˘ran˘m

vlastními rodiãi. Nedáv-

no odhalená kauza t˘-

rání, která je pfiedmû-

tem neb˘valého zájmu

médií, vyvolala diskuse

i mezi politiky. Ti pod

tlakem zájmu vefiejnosti

pfiicházejí s návrhy, jak po-

dobn˘m pfiípadÛm pfiedcházet.

Je v‰ak smutn˘m faktem, Ïe se tak

dûje teprve v návaznosti na jeden z mno-

ha pfiípadÛ t˘rání. Nevládní organizace za-

mûfiené na ochranu práv dûtí dlouhodobû pfii-

pomínají nutnost systémového fie‰ení v mno-

ha oblastech, aÈ uÏ jde o dûti t˘rané, zneuÏí-

vané, dûti odebírané z rodin do ústavní v˘-

chovy ze sociálních dÛvodÛ ãi dûti coby

svûdky domácího násilí.

Na poãest svátku dûtí kaÏdoroãnû organiza-

ce, firmy i dobrovolníci pfiipravují nejrÛznûj-

‰í oslavy plné her a soutûÏí, pfii kter˘ch ob-

vykle v‰echny zúãastnûné dûti vyhrávají vût-

‰í nebo men‰í odmûnu - dárek ke svému svát-

ku. Také letos se v na‰em regionu kona-

ly oslavy ke Dni dûtí. Jedna z nich

pod názvem Indiánsk˘ den se

uskuteãnila 1. ãervna v Ma-

tefiské ‰kole na Revoluãní

ulici 30 v R˘mafiovû. Ve

spolupráci s dûtmi se

Základní ‰koly R˘ma-

fiov, konkrétnû ze tfiídy

8. B tfiídní uãitelky

Miroslavy Lounové, pl-

nily dûti nejrÛznûj‰í úkoly

na patnácti stanovi‰tích. Za

kaÏd˘ splnûn˘ úkol obdrÏeli malí

pfied‰koláãci nejen sladkosti, ale také

omalovánky, barevné kartiãky s obrázky

a rÛzné drobné dáreãky.

„Na‰e spolupráce s paní fieditelkou Vûrou
Strakovou byla zahájena na poãátku tohoto
‰kolního roku, v záfií 2006, kdy jsme ‰kolku
nav‰tívili poprvé v rámci dílensk˘ch a v˘-
tvarn˘ch prací. KaÏd˘ osmák mûl na starost
jednoho pfied‰koláka, se kter˘m pracoval.
Druhou vût‰í akcí byla mikulá‰ská besídka.
Na‰i ‰koláci se pfievlékli za ãerty, andûly

a Mikulá‰e a zorganizovali pro dûti
z matefiské ‰koly mikulá‰skou besídku.

V rámci obãanské rodinné v˘chovy
a projektového vyuãování se na‰i
‰koláci uãí v praxi nejen pfiípravu
na rodiãovství, ale zároveÀ malé
pfied‰koláky nenásilnou formou
pfiipravují na budoucí ‰kolní po-

vinnosti,“ sdûlila tfiídní uãitelka

Miroslava Lounová. Dûti z osmé tfií-

dy si v‰echny soutûÏe a hry v rámci

Indiánského dne pfiipravily pro dûti

z matefiinky úplnû samy a jejich snaha se

zúroãila ve spokojen˘ch tváfiích mal˘ch sou-

tûÏících.

Druhou oslavu dûtského dne, které se zúãast-

nilo asi 80 dûtí, zorganizovala obec Dolní

Moravice a základní ‰kola ve spolupráci

Foto: archiv OÚ D. Moravice



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2007

3

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

s Místní organizací âSSD, TJ Sokol

a Svazem dobrovoln˘ch hasiãÛ v Dolní

Moravici. „Dûti se vydovádûly na dis-
kotéce a hrách Evropa se baví, zhlédly
ukázku v˘cviku psÛ kynologického
krouÏku z Bruntálu, drezúru koní, na
kter˘ch se mûly moÏnost svézt. K vidû-
ní byla hasiãská technika a divadelní
scény a k tomu v‰emu se vydafiilo
i krásné poãasí,“ sdûlil starosta obce

Dolní Moravice Ladislav Velebn˘.

Tfietí velkou akcí pro dûti pod názvem

Bavíme se v maskách pfiipravil na so-

botu 2. ãervna osadní v˘bor v Ondfie-

jovû pod vedením referentky AneÏky

Továrkové a za pomoci dobrovolníkÛ

z Ondfiejova a okolí. Více jak ãtyfiicet

dûtí se dobfie bavilo a soutûÏilo na ond-

fiejovském „plácku“ na Kolibû. Porota

mûla velk˘ problém urãit tfii nejlep‰í

masky, které spolu se v‰emi dûtmi ob-

drÏely dárky v podobû upomínkov˘ch

hraãek. Na osmi soutûÏních stanovi‰-

tích dûti vyhrávaly dal‰í pamlsky a las-

kominy. Závûr sobotního dopoledne

patfiil projíÏìkám v koÀském sedle.

I pfiesto, Ïe sobotní poãasí nevy‰lo or-

ganizátorÛm podle jejich pfiedstav, dûti

odcházely spokojené a usmûvavé.

Odpoledne patfiila Koliba dospûl˘m.

Slavnostního kácení máje se zúãastnil

i r˘mafiovsk˘ starosta Petr Klouda a za-

stupitelka Kvûtoslava Sicová. Taneã-

ním podveãerem s bohatou tombolou

provázela hudba pana Mokrá‰e ze

Svûtlé Hory. JiKo

Osadní v˘bor Ondfiejov dûkuje rodákovi Josefu Pipovi, kter˘ pfiispûl na oslavu Dne dûtí a kácení májky sponzorsk˘m darem.
AneÏka Továrková

Jmenovité akce Bytermu R˘mafiov, p. o., na rok 2007
Na rok 2007 má Byterm naplánovanou celou fiadu
generálních oprav a rekonstrukcí, které nelze po-
vaÏovat za bûÏnou údrÏbu. Jedná se o tzv. jmeno-
vité akce. Provedení jmenovit˘ch akcí bylo schvá-
leno zastupitelstvem mûsta 8. 2. 2007 - pfiijetím 
usnesení ã. 91/4/07.
Bûhem mûsíce dubna byla provedena oprava

fasády budovy nám. Míru 15, která velmi 

utrpûla bûhem zimy 2005/06. V̆ bûr barevné-

ho fie‰ení fasád byl konzultován s Národním

památkov˘m ústavem Ostrava tak, aby byly

zvoleny barvy nejvíce se blíÏící pÛvodním.

V souãasné dobû probíhá oprava fasády do-

mu 8. kvûtna 50A. Na tomto domû byla zá-

roveÀ opravena a natfiena okna.

SoubûÏnû s realizací pÛdních vestaveb na

budovách Hornomûstská 47, 49 a 51 a Hor-

nomûstská 28 a 30 bylo provedeno oplecho-

vání komínov˘ch tûles. Komínová tûlesa bu-

dou bûhem roku opravena také na Bartákovû

13 a Bartákovû 20 a 22.

Na Bartákovû 33, 35 a 37 se nájemníci do-

ãkají i opravy balkónÛ (v˘mûny zábradlí, po-

loÏení nové dlaÏby, oplechování okrajÛ), kte-

ré jsou v havarijním stavu.

V̆ mûna stfie‰ních plá‰ÈÛ jiÏ skonãila na do-

mech Dukelská 2 a T. Matûjky 3. Zahájena

byla v˘mûna stfie‰ního plá‰tû v Jamarticích

115 a 116 a na Bartákovû 33, 35 a 37. Na

Bartákovû budou souãasnû oplechována ko-

mínová tûlesa. Do konce roku nás ãeká je‰tû

v˘mûna stfie‰ního plá‰tû na OkruÏní 1 a na

nám. Míru 15.

JiÏ realizovány jsou nátûry spoleãn˘ch pro-

stor v domech Pivovarská 1, tfi. HrdinÛ 1

a Vûtrná 2, 4 a 6. Byly zvednuty nadokapní

plechy na Sokolovské 16, tfi. HrdinÛ 7 a J. Sed-

láka 26 a 28. Zvednutí nadokapních plechÛ

bude bûhem roku provedeno i na domech 

1. máje 1, 3, 5 a 7. Nadokapní plechy se zve-

dají cca o pÛl metru z toho dÛvodu, aby

v zimních mûsících, kdy nad snûhov˘mi za-

chytávaãi leÏí led a sníh, které musí Byterm

kvÛli nebezpeãí pádu odstraÀovat, nedochá-

zelo k po‰kozování stfie‰ních ‰ablon.

Na sídli‰ti Pfiíkopy bude zahájena postupná

renovace v˘tahÛ tak, aby splÀovaly podmín-

ky stávajících âSN. Renovace v˘tahu se le-

tos uskuteãní v domû Pfiíkopy 11.

Ukonãena jiÏ byla v˘mûna oken na bytov˘ch

domech Sokolovská 22 a Palackého 6. Okna

na Sokolovské 42 a 44 byla vymûnûna za fi-

nanãní spoluúãasti nájemníkÛ, ktefií se do-

hodli na zv˘‰ení nájemného, které pokryje

3/4 nákladÛ na okna.

Cel˘ rok probíhaly v souladu s periodick˘m

plánem revize hromosvodÛ, plynu a elektfiiny

spoleãn˘ch prostor a revize související s po-

Ïární bezpeãností. Tyto práce, vã. odstranûní

revizních závad, stály více neÏ 600 tis. Kã.

Ing. Lenka Vavfiiãková

Oprava fasády na námûstí Míru

V̆ mûna stfiechy na ul. T. Matûjky 3 V̆ mûna oken na Sokolovské 

Zvednutí nadokapních plechÛ na ul. Julia
Sedláka Fota: www.rymarov.cz



Proã jsem si ho vybrala?
Jsme kamarádi ze ‰kolních lavic.

VÏdy jsem si ho váÏila pro jeho

mírumilovnou povahu, optimis-

tick˘ pfiístup k Ïivotu a pfiátelsk˘

postoj k lidem. Velmi si cením je-

ho obûtavé práce pro rozvoj skau-

tingu v R˘mafiovû a jeho práce

s dûtmi a mládeÏí.

Setkání s Lojzou je pro mû vÏdy

velmi pfiíjemn˘m záÏitkem.

Skautem jsi byl i v dobû pfied so-
cialistick˘m pion˘rem - co tû ke
skautingu pfiivedlo?
Jako kluka mû lákalo dobrodruÏ-

ství. Mûli jsme sice na „Lenince“

bezvadnou partu, se kterou jsme

hodnû dobrého zaÏili, pfii‰la v‰ak

doba znovuobnovení Junáka (po

40 letech) a to byl okamÏik, kdy

jsem spoleãnû s kamarády ovliv-

nûn˘mi Foglarov˘mi Rychl˘mi

‰ípy a vinetuovkami vstoupil v ro-

ce 1969 do r˘mafiovského skaut-

ského oddílu. KdyÏ pak byl skau-

ting znovu zakázán a opût nastou-

pil pion˘r, pracoval jsem dál jako

vedoucí turistického krouÏku

a TOMu (Turistick˘ oddíl mláde-

Ïe). NáplÀ ãinnosti zÛstala stejná -

skauting.

Kdo je tv˘m Ïivotním vzorem
a proã?
Není to jedinec, kterého bych mo-

hl oznaãit jako Ïivotní vzor. Je to

více lidí, u kter˘ch si cením jak je-

jich povahov˘ch vlastností, tak

i tfieba vlastností pracovních,

sportovních a jin˘ch.

Pfiedstav si, Ïe mÛÏe‰ vrátit ãas.
Do které Ïivotní etapy by ses rád
vrátil a co bys chtûl ve svém Ïivo-
tû zmûnit?
Asi bych se nejradûji vrátil do let

dûtství, na zmínûnou Leninku,

dnes OkruÏní ulici.

Skauting a pfiíroda patfií neod-
myslitelnû k sobû. Jak˘ je tvÛj
názor na chování lidí k pfiírodû?
Myslím, Ïe se toho v my‰lení lidí

hodnû zlep‰ilo. Jsou uÏ ve vztahu

k pfiírodû citlivûj‰í. Vidím to pfie-

dev‰ím v úbytku ãern˘ch skládek

za mûstem a naopak v ãilém ru-

chu na r˘mafiovském recyklaãním

dvofie.

Jaká je tvoje pfiedstava ideální
rodinné dovolené?
Rodinná dovolená by podle mû

mûla b˘t taková, aby si v ní kaÏd˘

na‰el kousek svého místa a spo-

leãnû pak byli v‰ichni spokojeni.

Rozhodnû preferuji aktivity jako

sport, turistiku, kulturu. Jezdili

jsme se sv˘mi dûtmi na dovolené

je‰tû s dal‰ími rodinami na jedno

místo - tam bylo vyÏití pro v‰ech-

ny.

Kdybys mûl kouzeln˘ proutek, co
bys v R˘mafiovû zmûnil?
V R˘mafiovû se mi líbí, nemûnil

bych. Jako rodák mÛÏu hodnotit,

co je zde nové a co v‰echno nao-

pak zaniklo. A tím kouzeln˘m

proutkem bych sem nainstaloval

alespoÀ základní moÏnosti volno-

ãasového vyÏití nejen pro na‰e

obãany, ale téÏ pro náv‰tûvníky

mûsta a okolí, ktefií se jen ptají,

hledají a nenacházejí. Pfiitom se

toho uÏ tolik namluvilo, politické

strany mají tuto problematiku ve

sv˘ch programech.

Které charakterové vlastnosti
u dûtí a mládeÏe rozvíjí‰ a které
naopak potlaãuje‰?
M˘m cílem je v dobré partû dûtí,

kamarádÛ vhodn˘m programem,

hrou a zábavou vychovávat mladé

lidi pro reáln˘ Ïivot, postavit je na

vlastní nohy, dát jim sebedÛvûru.

Potlaãuji naopak napfi. konzumní

druh virtuální zábavy na PC.

Mnohé dûti by u monitorÛ prose-

dûly celé dny. Je mi líto, Ïe tuto

skuteãnost ãasto nevnímají jejich

rodiãe, ktefií se chlácholí: Hlavnû

Ïe máme dítû pod kontrolou.

Pfiitom dítûti ubliÏují na jeho zdra-

ví.

Pfií‰tû: Alois ·imko se bude ptát
Rostislava Sedláãka.
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Stavba domu s chránûn˘mi byty na
Lidické ulici pokraãuje

PÛdní vestavby
na Hornomûstské ulici fini‰ují

Na Lidické ulici v R˘mafiovû po-

kraãuje mûsto v akci „Chránûné

byty Lidická“. Byty jsou stavûny

ve tfiech nadzemních podlaÏích ja-

ko jednotlivé místnosti s kuchyÀ-

sk˘m koutem, pfiedsíÀkou, velkou

lodÏií, sociálním zafiízením a skle-

pem v suterénu. V koupelnû kaÏ-

dého bytu bude WC, umyvadlo

a sprchov˘ kout.

Velké lodÏie umoÏní obyvatelÛm

domu pobyt venku. V̆ stavba tfii-

ceti bytov˘ch jednotek pokraãuje

hrubou stavbou stropÛ druhého

nadzemního podlaÏí. V‰echna tfii

poschodí domu s chránûn˘mi by-

ty spojí v˘tah, kter˘ bude mít spe-

ciální úpravu pro osoby s omeze-

nou schopností pohybu a orienta-

ce. Odbor ÎPaRR MûÚ R˘mafiov

Na Hornomûstské ulici v domech ã. 28, 30 a 47, 49, 51 fini‰uje v˘stavba 15
malometráÏních pÛdních bytÛ s podlahovou plochou od 26 do cca 49,5 m2.
Souãástí kaÏdého bytu jsou koupelna a WC pfiístupné z pfiedsíÀky. Pfiístup do
bytÛ v podkroví je z nového schodi‰tû, napojeného na stávající.
V pfiípadû pÛdních vestaveb na Hornomûstské 47, 49, 51 se jedná

o devût malometráÏních bytÛ typu 2 + kk, jejichÏ uÏitková podlaho-

vá plocha je v rozmezí 33,5 m2 aÏ 49,3 m2. V bytech bude centrální

dodávka teplé vody a topení. Nyní zde probíhají dokonãovací práce.

V pÛdních vestav-

bách na Hornomûst-

ské 28, 30 vznikne

‰est malometráÏních

bytÛ typu 1+ kk, je-

jichÏ uÏitková podla-

hová plocha má roz-

mûr 23 m2 aÏ 28 m2.

V bytech jsou osaze-

ny sprchové kouty,

kompletují se kuchy-

nû a koupelny. V kaÏ-

dém bytû je umístûn

kombinovan˘ kotel

pro topení a ohfiev

vody.  Odbor ÎPaRR
MûÚ R˘mafiov

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

L˘die ·védíková se ptá Aloise ·imka

Foto: www.rymarov.czFoto: www.rymarov.cz
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Dûtsk˘ domov
Janovice u R˘mafiova

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení

¤editelka Dûtského domova Janovice u R˘mafiova, pfiíspûvkové

organizace, R˘mafiovská 34/1, 793 42 R˘mafiov, ãást Janovice,

vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na obsazení pracovního místa:

DùTSKÁ LÉKA¤KA

Platové zafiazení: 13. platová tfiída

PoÏadované vzdûlání: V· - praktické lékafiství pro dûti a dorost

Jiné poÏadavky: - licence pro v˘kon funkce

odborného zástupce

- uÏivatelská znalost práce s PC

Kapacita domova je 21 dûtí, úvazek lékafie 0,2.

Uzávûrka pfiihlá‰ek je 29. 6. 2007,

pohovor s uchazeãi se uskuteãní ve ãtvrtek 5. 7. 2007 od 8.00.

Pfiedpokládan˘ nástup: 1. 8. 2007.

Podrobné informace na telefonu 554 212 328.

Mgr. Alena Horká, fieditelka DD Janovice

Zdravotnictví

Nemocnice otevfie novû vybavené oddûlení a operaãní sály
Novû vybavené oddûlení a ope-

raãní sály zaãnou slouÏit od ãerv-

na 2007 pacientÛm na bruntál-

ském pracovi‰ti Podhorské ne-

mocnice. Podle fieditele zafiízení

Mariána Olejníka se jedná o kom-

pletní pfiístrojovou modernizaci

chirurgického oddûlení a ARO.

Ve tfietím podlaÏí nemocnice je

pfiipraveno osmnáct lÛÏek chirur-

gie, ve ãtvrtém podlaÏí dva ope-

raãní sály, osm lÛÏek jednotky in-

tenzivní péãe a anesteziologicko-

resuscitaãní péãe, dal‰ích osmnáct

lÛÏek pro chirurgii. Souãástí stav-

by je strojovna vzduchotechniky,

vakuová a kompresorová stanice,

úpravna vody, tfii nové v˘tahy

a dva evakuaãní v˘tahy vãetnû

schodi‰tû. Zhotovitelem zakázky

je firma SAN-JV, s. r. o., ze ·um-

perku.

„Na chirurgickém oddûlení jsou
nyní úplnû nové postele i nábytek.
KaÏd˘ pokoj vlastní sociální záze-
mí - sprchu, umyvadlo, WC, a zá-
roveÀ nové dorozumívací zafiízení
mezi sestrami a pacienty,“ uvedl

Marián Olejník. „Na ARO zase
fungují nové ventilátory, poloho-
vatelná lÛÏka, dávkovaãe ãi infúz-
ní pumpy. Byla doplnûna moderní
klimatizace, která sníÏí riziko
vzniku infekcí. Sály pro operaãní
obory a ARO tak tvofií jeden kom-
plex, ãímÏ odpadá dlouhé pfievá-
Ïení pacientÛ. Díky nov˘m lapa-
roskopick˘m vûÏím mají lékafii na-

víc dostatek prostoru pro manipu-
laci na sálech.“
Pfiístavba operaãních sálÛ v ob-

jektu stávající polikliniky nemoc-

nice probíhala ve dvou etapách od

roku 2004 a celkovû vy‰la na více

neÏ pûtadevadesát milionÛ korun.

Takfika polovinu nákladÛ pokryla

dotace ministerstva zdravotnictví.

Provozovatel zdravotnického za-

fiízení, Podhorská nemocnice, do

vybavení operaãních sálÛ a ARO

investoval více neÏ deset milionÛ

korun. Investorem stavebních

prací bylo Mûsto Bruntál.

„ByÈ v prÛbûhu realizace ne‰lo
v‰echno zcela hladce, nakonec se
podafiilo posunout nemocnici
o velk˘ kvalitativní kus dopfiedu.

Vûfiím, Ïe tûmi, kdo tento posun
nejvíce ocení, budou pacienti, te-
dy obãané mûsta a spádové oblas-
ti,“ fiekl starosta Bruntálu Ing.

Leo‰ Gregovsk˘.

Vedení nemocnice by zároveÀ

chtûlo podûkovat pacientÛm za tr-

pûlivost bûhem rekonstrukce

a sníÏeného komfortu pfii ãekání

na vy‰etfiení a o‰etfiení. V zimû

bylo nûkdy v ãekárnû chladno,

hluk, a to hlavnû v prvním roce

stavebních prací.

Slavnostní kolaudace se uskuteã-

nila 31. kvûtna. Provoz v nov˘ch

sálech se rozjel v pondûlí 4. ãerv-

na 2007, po uskuteãní nutn˘ch

zkou‰ek. Simona Souãková
a J. Ondrá‰ek

Vedení Podhorské nemocnice informuje
ProtoÏe se ‰ífií rÛzné fámy o zru‰ení lÛÏek a nûkter˘ch ambulancí r˘-

mafiovského pracovi‰tû Podhorské nemocnice, a. s., sdûlujeme obãa-

nÛm R˘mafiova a okolí, Ïe:

Podhorská nemocnice, a. s., pracovi‰tû R˘mafiov,
garantuje v R˘mafiovû:

40 lÛÏek oddûlení o‰etfiovatelské péãe
30 lÛÏek rehabilitace

Ambulantní provozy v rámci nemocnice:

• Ambulance léãby bolesti

• Rehabilitaãní ambulance

• Gynekologická ambulance

• Chirurgická ambulance

• Alergo-imunologická ambulance

• Diabetologická ambulance

• Gastroenterologická ambulance

• Ambulance praktického lékafie
pro dûti a dorost

• Dopravní zdravotní sluÏba

• Interní ambulance
MUDr. Marián Olejník

Fota: archiv Podhorské nemocnice, a. s.
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Aktuálnû z mûsta

Mûsto nabízí k prodeji majetek nemocnice
Na základû rozhodnutí zastupitelstva mûsta prodat ãást objektÛ v areá-

lu r˘mafiovské nemocnice vyvstala pro mûsto potfieba vyfiadit nepo-

tfiebn˘ movit˘ majetek, kter˘ je v souãasnosti uloÏen v objektu b˘va-

lého dûtského oddûlení. Jedná se pfiedev‰ím o star‰í nemocniãní vyba-

vení, které bylo mûstu vráceno tehdej‰í spoleãností Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov, ale také napfi. o kanceláfiské stoly, skfiínû apod. Zájemci o nû-

kterou z níÏe uveden˘ch poloÏek se mohou pfiedem domluvit na pro-

hlídce poÏadovan˘ch vûcí u odpovûdn˘ch pracovníkÛ MûÚ R˘mafiov.

(Konkrétní poloÏky, prodejní cena a kontakt - viz níÏe v seznamu.)
Ing. Martin Ondra, vedoucí hospodáfiského odboru MûÚ R˘mafiov
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·kolství

R˘mafiov v Bludi‰ti
Dne 4. dubna 2007 se Ïáci 8. C

Základní ‰koly R˘mafiov zúãast-

nili soutûÏní hry ,,Bludi‰tû“

âeské televize Ostrava. Bludi‰tû

je soutûÏ 4ãlenn˘ch druÏstev, tvo-

fien˘ch Ïáky, ktefií mají dobrou

kondiãku a znalosti z rÛzn˘ch 

oborÛ. Na‰i ‰kolu zastupovali

Sandra Giãová, Denisa Hamplo-

vá, Patrik Kaduch a René Mrhal

pod vedením pedagogÛ Mgr. Ivo

Janou‰ka a Mgr. Jana Jablonãíka.

V hledi‰ti je povzbuzovali spolu-

Ïáci z 8. tfiíd.

V bludi‰ti na nás ãekali Ïáci ze

Vsetína, ktefií v minulém kole zví-

tûzili. Ani tentokrát v nás soupefii

nena‰li pfiemoÏitele. Nezb˘valo

nám nic více neÏli soupefii spor-

tovnû popfiát úspûch v dal‰ím kole.

A co my na to? Není dÛleÏité vy-

hrát, ale zúãastnit se. Jeli jsme si

tuto soutûÏ vyzkou‰et, pobavit se

a nasát atmosféru televizního natá-

ãení.

Lidé v âT v nás zanechali pocity

pfiátelství, laskavosti a ochoty.

Pfiipravili nám pûkné prostfiedí,

obklopili nás lidmi, ktefií se snaÏi-

li udrÏet nás v klidu, bez stresÛ,

tak abychom i jako poraÏení odjíÏ-

dûli s pocity vítûzství nad sebou

sam˘mi. Urãitû bychom doporuãi-

li tuto soutûÏ v‰em, ktefií se nebojí

riskovat a chtûjí zaÏít srandu... Na

závûr je nutno uÏ jen dodat: KDO

NEZABLOUDÍ V BLUDI·TI,

TEN SE ANI V R¯MA¤OVù

NEZTRATÍ!!!!!!!

Îáci Z· R˘mafiov

Základní ‰kola na ·kolním námûstí se pfiedstavila na akademii
Ve ãtvrtek 31. kvûtna uspofiádala

Základní ‰kola, ·kolní námûstí

1, v pofiadí jiÏ ãtvrtou akademii

své ‰koly. Îáci jednotliv˘ch tfiíd

a ‰kolních zájmov˘ch krouÏkÛ

pfiipravili spolu s uãiteli pûkná

vystoupení. V hledi‰ti sálu ZU·

zasedli rodiãe ÏákÛ, b˘valí uãite-

lé ‰koly, pfiedstavitelé mûsta, mí-

stostarosta Jaroslav Kala a ve-

doucí odboru ‰kolství a kultury

Leona Pleská, a dal‰í hosté.

Akademii jiÏ tradiãnû zahájilo vy-

stoupení taneãního krouÏku,

v nûmÏ chlapci a dûvãata zatanãi-

li pásmo lidov˘ch tancÛ. Îáci po-

mocn˘ch oddûlení ‰koly pfiedved-

li jednoduch˘ pohybov˘ dopro-

vod ke dvûma vesel˘m písním, za

kter˘ sklidili velk˘ a zaslouÏen˘

potlesk. V dal‰ím vystoupení

pfiedvedli Ïáci cviãení se stuhami

na hudbu Daniela Landy. Poté Ïá-

ci sedmého roãníku zahráli scén-

ku „Kouzelné baãkorky“, ve které

si poãínali jako skuteãní hereãtí

profesionálové. Na své vystoupe-

ní netrpûlivû ãekali i malí Ïáci tfie-

tího roãníku, ktefií ve ver‰ované

pohádce „·el kozel do Lhoty“

pfiedstavovali rÛzná zvífiátka. Poté

znovu zaznûla hudba, tentokrát

pro cviãence pfiedvádûjící sestavu

prostn˘ch, posilovacích a akroba-

tick˘ch cviãení. Po cviãení násle-

doval pfiednes básnû v podání Ïá-

kynû tfietího roãníku ZdeÀky

Zámeãníkové a sólo na elektrické

varhany Ïáka sedmého roãníku

Marka Turtáka. Následná parodie

na balet Labutí jezero P. I. âaj-

kovského v podání ÏákÛ ‰estého

a osmého roãníku rozesmála

v‰echny pfiítomné. A je‰tû jednou

sedm˘ roãník - dívky pfiedvedly

sestavu cviãení s hudbou. Ve sty-

lovém obleãení se v orientálním

tanci v závûru pfiedvedly dívky

z devátého roãníku.

Vystoupení se Ïáky pfiipravili 

uãitelé ‰koly J. Panchártková, 

J. Zimmermannová, A. Ichová,

J. Jufiátková, S. Dûdáãková, O. Pe-

trová a M. Hampl. Odmûnou jim

i ÏákÛm byl zaslouÏen˘ potlesk,

kter˘m pfiítomní ocenili jejich tr-

pûlivou práci pfii pfiípravû akade-

mie i ‰ikovnost a snahu dûtí pfii

jednotliv˘ch vystoupeních. 

O. Petrová, uãitelka ‰koly

Maturity na gymnáziu
T˘den od 21. kvûtna byl na Gym-

náziu R˘mafiov t˘dnem maturit-

ním. Zkou‰kou z dospûlosti zavr-

‰ilo své osmileté studium 27 stu-

dentÛ oktávy a ãtyfileté studium

29 studentÛ tfiídy 4. B.

Velmi nás tû‰í, Ïe maturanti ne-

podcenili pfiípravu a díky tomu

mûly zkou‰ky v˘bornou úroveÀ.

Za v‰e mluví statistika: v‰ech 

56 studentÛ prospûlo, z toho 

26 s vyznamenáním. Osmkrát

byl do maturitních protokolÛ za-

psán ten nejlep‰í moÏn˘ v˘sle-

dek, tedy samé jedniãky. Mnozí

studenti zaujali zku‰ební komisi

nejen sv˘mi znalostmi, ale i vy-

stupováním a schopnostmi kulti-

vovanû prezentovat svÛj názor.

Plnû tak zúroãili své zku‰enosti

získané na rÛzn˘ch soutûÏích, 

olympiádách a projektech, jichÏ

se po dobu svého studia v hojné

mífie zúãastÀovali.

Vynikající úroveÀ maturit oceni-

li a vefiejnû pochválili oba pfied-

sedové zku‰ebních komisí, ktefií

k nám letos byli delegováni

z Gymnázia Bruntál. Právû z je-

jich rukou pfievzali ãerství absol-

venti pfied zraky sv˘ch hrd˘ch

i dojat˘ch rodiãÛ maturitní vy-

svûdãení. Slavnostní akt pfiedá-

vání vysvûdãení se tentokrát 

uskuteãnil v krásném a dÛstoj-

ném prostfiedí obfiadní sínû zám-

ku v Janovicích.

Leto‰ní maturitní zkou‰ky na na-

‰em gymnáziu byly opravdu mi-

mofiádnû úspû‰né. Absolventi si

Foto: archiv Z· R˘mafiov

Foto: archiv Gymnázia R˘mafiov
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Stfiední ‰kola R˘mafiov v literární soutûÏi
Studenti Stfiední ‰koly v R˘ma-

fiovû se zúãastnili celostátní lite-

rární soutûÏe, kterou vyhlásila

Stfiední ‰kola technická hl. m.

Prahy ve spolupráci s nadaãním

fondem Filipa Venclíka. Téma

soutûÏe znûlo Strach, strachy.

Bylo to téma pro dne‰ní mladé

lidi dost dÛleÏité a inspirující.

My, studenti Lucie Matûjáková,

Markéta Skipalová a Jakub Ko-

ãandrle, jsme byli pozváni na

slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ

spojené s prezentací nejlep‰ích

prací. Doprovázeli nás dva peda-

gogové.

Celá na‰e v˘prava mûla literární

zamûfiení, proto jsme se jiÏ pfii

cestû do Prahy zastavili v Ker-

sku, které proslavil svou pfiítom-

ností i povídkami Bohumil Hra-

bal. Zavzpomínali jsme na slav-

né dílo a film Slavnosti snûÏenek

a podívali se na nûkteré budovy

známé z tohoto filmu. Vyfotili

jsme se u zahradní restaurace,

v níÏ se odehrává ãást dûje fil-

mu.

Literární pfiehlídka se konala

v Divadle Komedie v centru Pra-

hy. SoutûÏe se zúãastnilo 400 sou-

tûÏících, ocenûn˘ch prací bylo

15. Byli jsme rádi, Ïe jsme byli

pozváni mezi studentskou lite-

rární elitu. Poznali jsme nové pro-

stfiedí, ostatní soutûÏící a atmos-

féru pfiehlídky. SoutûÏ hudebnû

doprovázela ‰kolní rocková sku-

pina.

Ocenûné práce pfiedãítali známí

herci a studenti vy‰‰í soukromé

herecké ‰koly. Bûhem pfiehlídky

v Divadle Komedie jsme vidûli

Michala Pavlatu, Jana Vlasáka,

Ladislava Potmû‰ila a studentku,

která hraje v seriálu Ulice Terez-

ku. Je to mimochodem studentka

Stfiední ‰koly technické. Byl to

pro nás zajímav˘ záÏitek.

Práce, které vyhrály, mûly vyso-

kou úroveÀ, byly mnohdy napí-

navé, vÏdy zajímavé. Vût‰i-

nou byly dost smutné, napfi. prá-

ce vietnamské dívky, která u nás

pfii‰la o matku.

Mûli jsme moÏnost porovnat

jednotlivé práce a uÏít si poutavé

podání vítûzn˘ch prací herci.

Uvûdomili jsme si, Ïe téma stra-

chu oslovuje spoustu mlad˘ch li-

dí. Strach známe v‰ichni.

Vítûzové byli ocenûni dfievûn˘-

mi sochami koãek. V‰ichni 

úãastníci dostali sborník vítûz-

n˘ch prací, tuÏky s logem soutû-

Ïe a zúãastnili se závûreãného

rautu.

Jako studenti Stfiední ‰koly

R˘mafiov jsme byli velmi rádi,

Ïe nám ‰kola umoÏnila tuto lite-

rární pfiehlídku v Praze nav‰tívit.

Uvûdomili jsme si sílu literatury.

Tato náv‰tûva bude inspirací

a motivací pro dal‰í literární sou-

tûÏe nejen pro nás tfii, ale i pro

dal‰í studenty na‰í ‰koly.

Jakub Koãandrle,
student S· R˘mafiov

v‰ak je‰tû neoddechli. Mají totiÏ

teprve pfied sebou zkou‰ky, které

rozhodnou o jejich budoucnosti -

„pfiijímaãky“ na vysoké ‰koly.

Naprostá vût‰ina na‰ich maturan-

tÛ se o studium na nûkteré V· 

uchází. Pfiihlá‰ky podávali napfií-

klad na právnické, lékafiské ãi pe-

dagogické fakulty, na studia

strojního, elektrotechnického ne-

bo stavebního inÏen˘rství, eko-

nomie a managementu. Objevil

se také zájem o exkluzivní obory,

jako jsou politologie, psycholo-

gie, Ïurnalistika, jazyková studia,

ba dokonce obor leteck˘ pilot.

Nezb˘vá nám neÏ poblahopfiát

na‰im absolventÛm k v˘born˘m

v˘sledkÛm u maturit a pfiede-

v‰ím drÏet palce, aby byli stejnû

úspû‰ní u pfiijímacích zkou‰ek.

Hodnû ‰tûstí v dal‰ím studiu,

v práci i v osobním Ïivotû!

Mgr. ZdeÀka Sedláãková

ZU· hledá talenty
Îádná ‰kola nemÛÏe existovat

bez ÏákÛ, umûlecká ‰kola se neo-

bejde bez talentÛ. A právû k vy-

hledávání nadan˘ch dûtí slouÏí

náborové akce, jimiÏ se kaÏdo-

roãnû r˘mafiovská ZU· pfiedsta-

vuje nejmen‰ím dûtem a jejich

rodiãÛm. V úter˘ 22. kvûtna se

do ‰koly pfii‰ly podívat dûti ze

v‰ech místních matefiinek i se

sv˘mi uãitelkami a rodiãi, aby se

spoleãnû pfiesvûdãili, ãím mohou

v pfií‰tích letech naplnit svÛj vol-

n˘ ãas.

Bûhem dopoledne pro‰lo ‰kolní

budovou na 125 pfied‰kolních dû-

tí. Smûly nahlédnout do v‰ech

tfiíd, nav‰tívit v˘tvarnou dílnu

i koncertní sál. Vyslechly si hu-

dební vystoupení, zhlédly pohád-

ku v provedení mlad˘ch divadel-

níkÛ a nesãetné mnoÏství v˘tvar-

n˘ch prací, které vznikají pod ru-

kama talentovan˘ch dûtí. V‰e si

mohly také samy vyzkou‰et,

a tak se zpívalo, bubnovalo, ma-

lovalo, dûtem se celé dopoledne

vûnovali uãitelé i star‰í Ïáci umû-

lecké ‰koly. Dûti odcházely plny

nov˘ch záÏitkÛ a snad i s pfiáním

nauãit se v‰emu, co vidûly.

Podobnou akci plánuje ZU· uspo-

fiádat znovu, nejen pro nejmen‰í,

ale i pro Ïáky prvního stupnû zá-

kladní ‰koly. Ve stfiedu 13. ãerv-

na se mohou pfiijít do kaple

V Lipkách podívat na divadelní

pfiedstavení a koncert, kter˘ pro

nû pfiipraví Ïáci ZU· R˘mafiov.  

ZN

Foto: archiv S· R˘mafiov

Fota: archiv ZU· R˘mafiov
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Pár krokÛ
do Afriky

Na jeden jedin˘ den se

uprostfied stfiedoevrop-

ského mûsteãka R˘ma-

fiova rozbu‰í horké srd-

ce Afriky. Na dobro-

druÏnou v˘pravu do

dÏungle, pfies vyprahlou

pou‰È, do ch˘‰e domo-

rodcÛ i tajemné hrobky

egyptského faraona vez-

mou odváÏlivce Ïáci 

umûleck˘ch oborÛ r˘-

mafiovské ZU·. Jejich

‰kola se totiÏ stane brá-

nou do jiného svûta, na

sám âern˘ kontinent.

Vrcholem celoroãní prá-

ce na spoleãném pro-

jektu studentÛ a peda-

gogÛ z v˘tvarného, hu-

debního a literárnû-dra-

matického oboru je jed-

nodenní festival Afrika,

kter˘m ve stfiedu 20. ãer-

vna oÏije budova na

Divadelní ulici. V̆ tvar-

níci promûní ‰kolní tfií-

dy a koncertní sál v krá-

lovství divoãiny, horka,

sucha i tropick˘ch de-

‰ÈÛ, divadelníci zatanãí

rituální tanec a zahrají

nûkolik scének a hudeb-

níci v‰e doprovodí lido-

v˘mi písnûmi domoro-

d˘ch AfriãanÛ a hud-

bou, kterou Afrika in-

spirovala. Hudebnû-di-

vadelní pásmo probûh-

ne nûkolikrát bûhem

dopoledne a poté znovu

odpoledne (16.00).

To ov‰em není zdaleka

v‰e, náv‰tûvníci Afriky

se budou moci nejen dí-

vat a poslouchat, ale ta-

ké vyrobit si tfieba mas-

ku, ‰perk nebo stylové

obleãení. Vpodveãer

(18.00) se Afrika pfied-

staví ve fotografiích

a vyprávûní MUDr. Mi-

roslava Schuberta, kter˘

ji procestoval podél

rovníku, z Keni, pfies

Ugandu s jejím národ-

ním parkem, ale i napfiíã

válkou a povstaleck˘mi

bojÛvkami rozervanou

Rwandou, Kongem aÏ

do Tanzanie k jezeru

Tanganika.

Afrika jen pár krokÛ od

va‰ich domovÛ... UÏ je

sly‰et rytmus africk˘ch

bubnÛ... ZN
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Kostel nejsvûtûj‰í Trojice ve Velké ·táhli
Minul˘m pokraãováním seriálu

o pozoruhodn˘ch památkách

R˘mafiovska jsme stoãili svoje

kroky z jihov˘chodního okraje

regionu smûrem k jeho centru,

pfies vesniãku Vajglov a mûsto

Bfiidliãnou zpût k R˘mafiovu. Na

dÛleÏité spojnici obou mûst leÏí

prÛmyslová obec Velká ·táhle,

která na své industriální tváfii ne-

postrádá nûkolik architektonic-

k˘ch skvostÛ. Vedle renovované

vily poblíÏ Ïelezniãní trati, v níÏ

sídlí matefiská ‰kola, je to pfiede-

v‰ím pozdnû gotick˘ kostel nej-

svûtûj‰í Trojice, stojící na návr‰í

nad hlavní silnicí.

Dlouhá ves leÏící nad soutokem

fieky Moravice a Podolského po-

toka je zmínûna jiÏ v kronikách

z doby mezi 11. a 13. stoletím,

první ãesk˘ záznam je v‰ak tepr-

ve z roku 1492, kdy Jan PÀovsk˘

kupuje hrad Sovinec a s ním i ce-

lé panství, jehoÏ je obec Velká

·táhle souãástí.

Název vsi ·táhle je odvozován

z rÛzn˘ch souvislostí, jeho ety-

mologie není jasná. MÛÏe odka-

zovat ke jménu lokátora Stoela ãi

Stohlera, ale také ke slovu ‰tola

(nûm. Stohl). Nûmeck˘ ekviva-

lent Dorf Gross Stohl je uveden

na obecní peãeti z roku 1678 se

symbolem tfií klasÛ a dvou kvít-

kÛ, kter˘ si obec uchovala do-

dnes.

V dûjinách obce se objevují mno-

hé pohromy, které obecnû suÏo-

valy cel˘ drsn˘ region. Vedle

ãast˘ch poÏárÛ, z nichÏ jeden za-

sáhl i do podoby kostela, se doãí-

táme o povodních, neúrodách,

morov˘ch epidemiích, váleãn˘ch

útrapách pfii prÛta-

zích vojsk a inkvi-

ziãních procesech

s domnûl˘mi ãaro-

dûjnicemi. DoloÏe-

n˘m pfiípadem je

napfiíklad proces

s bylinkáfikou Jacob

Natherin, která byla

kvÛli údajnému spol-

ãení s ìáblem vûz-

nûna v RyÏovi‰ti

a roku 1654 upále-

na na Sovinci. O tfii-

cet let pozdûji byl

v Mohelnici stejnû

potrestán proslul˘

‰umpersk˘ dûkan

Kry‰tof Alois Laut-

ner, kter˘ v letech

1663 - 1668 slouÏil

ve Velké ·táhli jako

faráfi.

Nepfiíli‰ úrodná pÛ-

da v okolí obce sot-

va mohla uÏivit její obyvatele,

a proto se Ïivili zejména tûÏbou

rud a bfiidlice, a postupnû naléza-

li práci v rozvíjejícím se prÛmys-

lu, kter˘ dal obci

dne‰ní charakteris-

tick˘ vzhled a polo-

Ïil základy dosud

pfietrvávající obÏivy

místních obyvatel.

DÛleÏit˘m mezní-

kem místní prÛmy-

slové revoluce je

vybudování Ïelez-

niãní trati z R˘ma-

fiova do Val‰ova

(1876 - 1885). V ro-

ce 1894 vystavûla

firma Krisch ve

·táhli fabriku na v˘-

robu hfiebíkÛ a drátÛ

(dne‰ní Stelon), kte-

rá byla záhy odkou-

pena vídeÀskou fir-

mou Ludwig Dam-

böck a roz‰ífiena

o provoz na zpraco-

vání hrubé pfiíze,

z níÏ se v matefi-

ském závodû vyrábûly krajky.

Z popudu majitelÛ tohoto závodu

byla mimo jiné vystavûna i stylo-

vá vila poblíÏ nádraÏí (matefiská

‰kola).

Jin˘ prÛmyslov˘ závod vznikl

v roce 1870 v místû ml˘nu na 

olej, kter˘ odkoupila firma

Löhnert, aby zde vybudovala v˘-

robu zemûdûlsk˘ch strojÛ a po-

sléze strojírenského zafiízení pro

pivovary a sladovny. Mohutn˘

rozvoj prÛmyslu umoÏnil obci

vystavût v letech 1808-9 dal‰í

stylovou budovu, tentokrát urãe-

nou pro dûti ‰kolou povinné.

Také tato stavba, dnes opût vyuÏí-

vaná pro prÛmyslové úãely, tvofií

jednu z dominant obce.

Úpadek slibnû se rozvíjejících zá-

vodÛ nastal po rozpadu

Rakouska-Uherska, kdy pfii‰ly

o v˘znamná odbyti‰tû. Nastala

hospodáfiská krize, z ní vycháze-

jící v‰eobecné pfiijetí my‰lenky

oddûlení Sudet od âeskosloven-

ska a dal‰í události - druhá svûto-

vá válka a pováleãn˘ odsun nû-

meck˘ch starousedlíkÛ. Násle-

dující desetiletí pfiinesla útlum

prÛmyslové v˘roby i úbytek oby-

vatelstva. V 60. letech obec do-

konce ztratila samostatnost a pfie-

‰la pod správu stfiediskové obce

Bfiidliãné. Svou autonomii získa-

la Velká ·táhle zpût teprve v roce

1990.

Historická stavba, jíÏ budeme

tentokrát vûnovat pozornost, kos-

tel nejsvûtûj‰í Trojice (od roku

Socha sv. Petra

Erbovní deska Jana Kobylky
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2003 státní kulturní památka),

stojí na vyv˘‰eninû po levé stranû

hlavní komunikace vedoucí z R˘-

mafiova skrz ·táhli do Bfiidliãné.

Vystavûn v pozdnû gotickém slo-

hu byl v letech 1576 - 1606 z po-

pudu Jana Kobylky z Kobylího,

o ãemÏ svûdãí i erbovní kámen

s letopoãtem 1606 vezdûn˘ nad

vchod kostela a nesoucí nápis:

Jan Starssi Kobilka Zkobiliho

AnoSowinczi a Anna Ederowna

Sstiavnicze Anna Sovinczi.

Kostel nechal postavit protestant-

sk˘ majitel panství, nicménû po

tfiicetileté válce a rekatolizaci se

v kostele slouÏily jiÏ m‰e katolic-

ké. Velká ·táhle tehdy byla pfiifa-

fiena k Dolní Mora-

vici a jako první ka-

tolick˘ duchovní

zde pÛsobil Johan-

nes Elsner. Vlastní

farní expozituru zís-

kala Velká ·táhle aÏ

roku 1922, kdy sem

z Moravice pfiesídlil

faráfi Johannes Ned-

balek (pÛsobil zde

do roku 1930).

Zdi kostela, prolo-

mené vysok˘mi ok-

ny s lomen˘m zá-

klenkem, jsou vy-

stavûny z kamene,

presbyterium z ci-

hel. Masivní vûÏ, je-

jíÏ vrchol sk˘tá ‰iro-

k˘ rozhled po okolí,

mûla pÛvodnû cibu-

lovitou báÀ, která

v‰ak pfii‰la nazmar

pfii velkém poÏáru

na svátek sv. Trojice

roku 1860 a v roce

1863 byla pfiestavû-

na do souãasné jed-

nodu‰‰í podoby. Po-

dle farní kroniky

poÏár vznikl od

blesku, kter˘ uhodil

ve chvíli, kdy se

v místní hospodû

tancovalo. Od té do-

by byly tancovaãky

na svátek sv. Trojice

zakázány. Bûhem

poÏáru pr˘ odváÏn˘

„bednáfi Zweiner

vbûhl do hofiícího

kostela a s nasaze-

ním Ïivota vynesl

sochu Panny Ma-

rie“. Kostel mohl

b˘t opraven díky

sbírce místních oby-

vatel a pfiispûní fiádu

nûmeck˘ch rytífiÛ,

kter˘ poskytl sta-

vební dfievo. Roku 1862 byl kos-

tel znovu vysvûcen svûticím bis-

kupem z Olomouce.

Ve vûÏi pÛvodnû visely tfii zvony,

které v‰ak roku 1916 propadly

váleãn˘m úãelÛm. Nejvût‰í z nich

nesl nápis: „Tento zvon odlil mis-

tr Jan Konwarz, zvonafi z Letovic,

v roce 1572.“ Prostfiední nesl le-

topoãet 1693 a mal˘ rok 1795.

Zbyl pouze umíráãek z roku

1861. Díky místním donátorÛm

byl pro kostelní vûÏ v letech 1900

- 1901 pofiízen hodinov˘ stroj,

kter˘ vyrobil bruntálsk˘ hodináfi

Josef Proske. Nové, elektrické

vûÏní hodiny obec instalovala ro-

ku 2006 pfii pfiíleÏitosti 400. v˘ro-

ãí stavby kostela. ·táhelsk˘ kos-

tel byl pfied nûkolika málo lety ta-

ké novû omítnut. Jen pro zajíma-

vost, ve farní kronice se uvádí, Ïe

kdyÏ byl kostel zvnûj‰ku opravo-

ván v roce 1899, spotfieboval se

na nûj vagon cementu.

Interiér chrámu byl nûkolikrát re-

novován a pfiizpÛsoben dobové-

mu stylu. PÛvod pfiedváleãného

inventáfie je díky dochované farní

kronice z pera Johannese Ned-

balka velmi dobfie znám (vãetnû

tvÛrcÛ a cen). Vût‰ina vybavení,

které se v ní popisuje, pocházela

z druhého a tfietího desetiletí 

20. století a byla vytvofiena podle

plánÛ moravického faráfie Antona

Kropáãe.

Hlavní dfievûn˘ oltáfi v gotickém

stylu zhotovil roku 1915 stolafi-

sk˘ mistr a kostelník Ferdinand

Mayer z Velké ·táhle. Na oltáfii

byl obraz sv. Trojice, sochy Petra

a Pavla a socha sv. Michala, které

vytvofiila ãeská firma Buãek, dal-

‰í oltáfiní ozdoby

pocházely z dílny

bruntálského socha-

fie Antona Schöna.

Po obou stranách

hlavního oltáfie stály

sochy JeÏí‰e a Pan-

ny Marie. Ve stejné

dobû a stejn˘mi

tvÛrci byl postaven

a vyzdoben i boãní

oltáfi k uctûní Panny

Marie. Kazatelna,

kterou vytvofiili opût

tíÏ místní umûlci,

pocházela z roku

1912 a dle kroniky

zÛstala kvÛli poÏá-

ru, kter˘ postihl mi-

stra stolafie, bez

ozdob.

Nic z toho v‰ak ne-

zÛstalo pro oãi

dne‰ních vûfiících

zachováno. Pfii mo-

dernizaci v 70. letech byl hlavní

oltáfi odstranûn a nahrazen jedno-

du‰‰ím zafiízením. Na jeho místû

dnes stojí pouze kfiíÏ na pozadí

mozaikovité nástûnné malby,

pfied kfiíÏem je svatostánek, po

stranách sochy Panny Marie 

a apo‰tola Jana. Z pÛvodního ol-

táfie zfiejmû zbyl pouze obraz sv.

Trojice, kter˘ nyní visí nad vcho-

dem do sakristie (jde-li o tent˘Ï).

Stejnû tak kazatelna zmizela.

O jejím dfiívûj‰ím umístûní svûd-

ãí jen zazdûné schodi‰tû vedoucí

ze sakristie.

V kostele se podle seznamu ve

farní kronice mûly nacházet obra-

zy Emila Kunze a obrazy KfiíÏové

cesty, jeÏ pofiídil faráfi Josef

Palkovsky. Souãasnou KfiíÏovou

cestu tvofií reliéfy signované ini-

ciálami F. F. Z pÛvodních maleb

lze dosud spatfiit stropní fresku

neznámého stáfií v chrámové lodi,

zobrazující Pannu Marii s JeÏí‰-

kem a andûly. V lodi stojí tfii jed-
Stropní freska

Obraz sv. Trojice, snad z pÛvodního oltáfieSocha sv. Josefa
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noduché boãní oltáfie; vpravo pod

kÛrem zasvûcen˘ Pannû Marii,

dále v lodi sv. Franti‰kovi, vlevo

pak sv. Antonínovi. V lodi najde-

me i tfii sochy umístûné na poli-

cích ve zdi. Zobrazují sv. Petra,

Pavla a Josefa.

V sakristii mûl b˘t umístûn BoÏí

hrob v gotickém stylu, kter˘ vy-

tvofiil stolafi Ferdinand Mayer,

ozdobil Anton Schön a sochou

Krista doplnili bratfii Luxové

z Jeseníku k pfiíleÏitosti prvních

pa‰ijí, jeÏ se ve ·táhli konaly ro-

ku 1923. Bratfii Luxové zhotovili

pro ‰táhelsk˘ kostel i sochu

JeÏí‰e na procesní kfiíÏ. BoÏí

hrob jiÏ v sakristii není. V roce

1923 byla zhotovena i kfititelnice,

zpovûdnice a ãást lavic. Tyto

souãásti inventáfie jsou patrnû

tím jedin˘m, co se ve ‰táhelském

kostele z pfiedváleãné doby za-

chovalo. Kombinace sporého no-

vogotického mobiliáfie lodi s vy-

bavením presbyteria ve stylu se-

dmdesát˘ch let pÛsobí ponûkud

nesourodû, nicménû jako celek

patfií ‰táhelsk˘ kostel k tûm dobfie

udrÏovan˘m (a také vyuÏívan˘m

- kaÏdou nedûli se zde koná bo-

hosluÏba).

PÛvodní varhany bez pedálÛ po-

stavil varhanáfi Johann Blasmeyer

z Olomouce. Roku 1926 je mistr

Neusser z Nového Jiãína renovo-

val, opatfiil nov˘mi pí‰Èalami 

a opravil i mûch. V souãasnosti

stojí na kÛru varhany znaãky

Rieger. Na kruchtu a odtud do vû-

Ïe lze vstoupit pouze zvenãí.

Nalezneme zde mimo jiné nûko-

lik uskladnûn˘ch soch: dva andû-

ly a sochu JeÏí‰e a Panny Marie

(tûÏko fiíci, zda jde o pÛvodní v˘-

zdobu hlavního oltáfie, jak se o ní

pí‰e ve farní kronice).

Faráfi Anton Kropáã inicioval

rovnûÏ pofiizování pfiedmûtÛ uÏí-

van˘ch pfii bohosluÏbû, jako jsou

kalichy, monstrance, ornát a dal-

‰í tkaniny, ale také napfi. poloÏení

nové dlaÏby v kostele apod. V ro-

ce 1922 byl kostel téÏ provizornû

elektrifikován. S uÏíváním elek-

trického proudu v‰ak byly ve

vlhkém chrámovém prostfiedí ne-

ustále potíÏe, a tak není divu, Ïe

nûmecká farní kronika uvádí, Ïe

se elektfiina musela pfii odchodu

z kostela vÏdy odpojit a Ïe je

„dÛleÏité vyvarovat se pl˘tvání“.

Dnes je kostel vybaven moder-

ním osvûtlením, nasvíceno je ce-

lé knûÏi‰tû i pozadí hlavního kfií-

Ïe.

Pod kostelem, v blízkosti silnice,

stojí kapliãka vûnovaná památce

obûtí první svûtové války, pofiíze-

ná roku 1927 od stavitele Rudolfa

Schuberta z R˘mafiova. Obsahuje

dvû mramorové desky se jmény

padl˘ch a nezvûstn˘ch. V kapli

stojí i barokní pískovcová socha

Jana Nepomuckého, která byla

vytvofiena roku 1778 na pamûÈ

pfiívalov˘ch de‰ÈÛ, jeÏ pozname-

naly kostelní vrch a poniãily

domky pod ním. 

S pouÏitím pojednání o historii
obce na www.velkastahle.cz a far-
ní kroniky Johanesse Nedbalka
v pfiekladu Jaroslava Durchánka

pfiipravila ZN

Absolventské finále
Na dvû kvûtnová odpoledne pfii-

pravila ZU· R˘mafiov závûreãná

vystoupení sv˘ch absolventÛ. Ve

stfiedu 23. a ãtvrtek 24. kvûtna se

publiku pfiedstavili Ïáci v‰ech tfií

umûleck˘ch oborÛ, ktefií své stu-

dium letos ukonãují.

Bûhem absolventsk˘ch podveãe-

rÛ se pfiedstavili Ïáci z R˘mafiova

i bfiidliãenské poboãky. Absol-

ventky sedmiletého v˘tvarného 

oboru Jana Olehlová a Adriana

Karlová vyzdobily koncertní sál

sv˘mi pracemi. První absolvent-

sk˘ koncert patfiil hlavnû hudební-

kÛm, kter˘ch letos ze ‰koly vy-

chází sedm. V koncertních ãíslech

pro klavír, kytaru, zobcovou flét-

nu a akordeon zaznûla klasika

i díla moderních autorÛ, napfi.

Vivaldiho Menuety ãi Ragtimy

Emila Hradeckého.

Pfii druhém absolventském vy-

stoupení se koncertní pódium pro-

mûnilo v divadelní jevi‰tû. âtyfii

absolventky literárnû-dramatické-

ho oboru pfiedvedly svÛj hereck˘

um v krátk˘ch monolozích a scé-

nách. K vidûní byl kupfi. úryvek

hry Sama Sheparda Láskou po-
sedlí, která nabídla absolventskou

roli May Ludmile Ondra‰íkové

a kterou mohli r˘mafiov‰tí diváci

zhlédnout nedávno v plném znû-

ní. Hrály se v‰ak i odlehãenûj‰í

Ïánry, tfieba Stfiela Jifiího Suchého

v interpretaci Pavlíny Hálkové.

„Je jedno, na jaké úrovni Ïáci ab-
solvují, dÛleÏitûj‰í je, Ïe v‰e, ãím
za tûch nûkolik let pro‰li, jim bude

k uÏitku na cel˘ Ïivot,“ fiekl fieditel

ZU· Jifií Taufer. Kvituje pfiitom

s povdûkem, Ïe umûlecké ‰kol-

ství, které u dûtí rozvíjí estetick˘

cit i my‰lení, prochází koneãnû

zmûnou studijních plánÛ. Dfiívûj‰í

zkostnatûlé osnovy se nahrazují

individuální prací s Ïáky podle je-

jich vlastních potfieb, talentu 

i umûleckého smûfiování. Je tedy

pravdûpodobné, Ïe za pár let bu-

dou ze ‰koly vycházet je‰tû vyzrá-

lej‰í a vyhranûnûj‰í osobnosti neÏ

dosud. ZN
Fota: archiv ZU· R˘mafiov

Boãní oltáfi se sochou sv. Franti‰ka

Kostel v roce 1909
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Studentsk˘ klub

·árka Nováková:
Johanãin kat

Zuzana Cwiková:
Mistru Florentskému

Hranice hofií v˘‰ a v˘‰,

na monstranci záfií zlato,

Johanko, je‰tû o sobû ví‰,

stálo tvé snaÏení za to?

Já vidûl, jak dívá‰ se na nebe,

aã jsem kat, v oãích mám slzy.

DrÏí‰ se stateãnû, trpím za tebe,

pfiál bych ti k bohu odejít brzy.

Johanka, umírá, aniÏ by hfie‰ila,

jenom proto, Ïe sly‰ela Hlasy.

Církev se brání, krutû ji soudila,

ostfiíhal jsem jí nádherné vlasy.

Z Rouenu odchází‰ pfiímo

do nebe,

bÛh ti dal na zemi tak málo ãasu.

Nemyslela jsi nikdy jen na sebe,

ostatním hledalas tro‰iãku jasu.

Zvûdavé tváfie divadlo ãekají,

nûktefií mû ke krutosti nutí,

chvátám, aby ti trápení odpadlo,

kaÏd˘ je sám v hodinû smrti.

Sfumatem pokryt˘ krãí‰

se v koutû

Smrtící stroje plíÏí se

v zrcadlech

Medicejsk˘ch stavy rády

pojmou Tû

Budoucím sám stvofiil jsi cech

Jsi odporn˘ kdyÏ hraje‰ si 

s chlapci

To proto ten záhadn˘ úsmûv

Pak Jana Kfititele chce‰ vyzvat 

k tanci

Z kostela zaznívá sborov˘ zpûv

Krvavou rukou zapsal sis

poznámku

A v pravé leÏí Ti studené srdce

Vévoda Sfoza poslal Ti

pozvánku

TûÏká je hlava starého mudrce

Víc lidí zahubí ústa neÏ nÛÏ

¤íká‰ si plujíce ve vratké bárce

Géniem mûl zemfiít uÏ

mlad˘ muÏ

Na vlastním portrétu jsou jen

oãi starce 

Studenti na jeden den ovládli mûsto...
...samozfiejmû jen symbolicky.

PfiíleÏitost zmocnit se klíãe od

pomysln˘ch mûstsk˘ch bran ma-

jí studenti gymnázia kaÏd˘ rok

v den majálesu. Tradice student-

sk˘ch veselic se pod jménem

majáles ãi iuvenales, to podle to-

ho, zda se koná v kvûtnu ãi zkra-

je ãervna, utû‰enû udrÏuje uÏ nû-

kolik let. Za tu dobu se ustálila

i podoba jeho programu, slouÏí-

cího k pobavení nejen náctile-

t˘ch v˘rostkÛ, ale i jejich násle-

dovníkÛ.

Dopoledne totiÏ obvykle patfií

dûtem. V zahradû Hedvy studen-

ti chystají pro dûti z matefiinek

a základní ‰koly nejrÛznûj‰í sou-

tûÏe, ãímÏ pfiispûjí k oslavám

Dne dûtí a souãasnû pfiipraví Ïi-

vnou pÛdu pro my‰lenku majále-

sov˘ch ta‰kafiic v povûdomí nej-

mlad‰í generace. I letos se zahra-

da Hedvy promûnila v kolbi‰tû,

na nûmÏ se dalo soutûÏit v nej-

roztodivnûj‰ích disciplínách.

PrÛvodci soutûÏících byli v du-

chu tematiky leto‰ního majálesu

nejen muÏi a Ïeny v holínkách,

montérkách, zástûrách a kostko-

van˘ch ko‰ilích, ale i jejich svû-

fienci - zvífiecí obyvatelé ãeského

venkova. Zahrada díky v‰em

tûm kravkám (i geneticky pfie-

‰lechtûn˘m), ãuníkÛm, kozám,

slípkám a dal‰í havûti nemûla

daleko ke skuteãné farmû (nebo

spí‰ JZD?), jen kufiince chybûly.

V jednu hodinu vyrazil do ulic

prÛvod neklamnû pfiipomínající

stádo, s burácejícím traktorem

v ãele, kter˘ za v‰eobecného po-

vyku pro‰el od gymnázia, kolem

centra mûsta aÏ do jeho srdce,

k r˘mafiovské radnici. Tam zá-

stupci studentÛ pfievzali z rukou

zastupitelky Kvûtoslavy Sicové

klíã od mûsta. Svou nadvládu

nad osudem jeho obyvatel pak

studenti oslavili v zahradû Hed-

vy divadelním pfiedstavením, jak

jinak neÏ ze Ïivota chovn˘ch

zvífiat.

Veãer pokraãoval program stu-

dentsk˘ch oslav rockov˘m kon-

certem, kter˘ uÏ neodmyslitelnû

patfií k obnovené tradici majále-

su. Hlavním pofiadatelem je od

loÀského roku Studentsk˘ klub

SVâ, studenti se podílejí na or-

ganizaci koncertu a tvofií také

pfieváÏnou ãást jeho náv‰tûvníkÛ.

Celou akci zahájil domácí

Moskviã. Kapela, která v posled-

ní dobû pro‰la v˘raznou perso-

nální promûnou, zahrála nejen 

evergreeny ze svého repertoáru,

ale pfiedstavila i nûkolik nov˘ch

písní. Podobnû jako Moskviã je

na tom i druhá kapela v pofiadí,

art-rockov˘ William Czech. Po

del‰í odmlce se pfiedstavil s no-

vou tváfií za bicími a se zbrusu

nov˘mi skladbami, které by mû-

ly v nejbliÏ‰í dobû vyjít na CD.

Tfietí v pofiadí zahrála Kanava,

která uÏ patfií mezi tradiãní jisto-

ty r˘mafiovské rockové scény.

Opût slu‰n˘ v˘kon, ale moÏná je

na ãase víc zapojit do vystoupe-

ní druhého kytaristu Petra

Ra‰ku, protoÏe druhá kytara

zv˘razÀuje dobr˘ zvuk kapely.

Po Kanavû pfii‰el ãas pro hlavní

hvûzdu veãera, kapelu Elektrick

Mann z Vala‰ského Mezifiíãí.

Technickou pauzu nutnou k na-

chystání aparátu vyplnila sv˘m

vystoupením ãerstvá r˘mafiov-

ská hudební specialita, ãtyfiãlen-

ná skupina bubeníkÛ preludují-

cích na plastové barely. TûÏko

fiíct, pod jak˘m jménem hodlá

tahle parta nadále vystupovat,

snad zaznûlo nûco jako „·upba-

rel“:)). Vynikající vsuvka, aplaus

nebral konce.

Následoval kultovní Elektrick

Mann. Kapela, jejíÏ hudba je

smûsí hardcoru, hip hopu a pun-

ku, se proslavila pfiedev‰ím díky

sv˘m kontroverzním, mnohdy

vulgárním textÛm, které ov‰em

v fiadách dospívající mládeÏe na-

‰ly ‰irokou odezvu. Od prvního

tónu se pomûrnû zaplnûn˘ sál ve-

lice dobfie bavil, zpíval s kapelou

refrény, vehementnû se tanãilo

a na závûr nûkolikrát pfiidávalo.

Jako poslední vystoupila karvin-

ská reggae skupina Rhizom, kte-

rá zahrála smûs velice pohodo-

vého, chvílemi silnû recesistic-

kého reggae a ska a udûlala vy-

nikající teãku za cel˘m leto‰ním

majálesem. Johan, ZN
Foto: Lucie Pechová
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Kam na v˘let

Ke Zlat˘m Horám
Nabízíme vám tentokrát v˘let do severozápad-

ní ãásti Slezska, do Zlat˘ch Hor a jejich okolí,

do kouzelného ráje pokladÛ, jak jej dnes toto

mûsto prezentuje. K pokladÛm patfií zdej‰í

mírnû zvlnûná krajina, která zve v létû k v˘le-

tÛm jak pro pû‰í turisty, tak i pro cyklisty, na-

bízí moÏnosti ke koupání v koupali‰tích pfií-

rodních i umûl˘ch, v zimû nabízí bûÏecké tra-

tû i lyÏafiské areály. Dal‰ím pokladem je ãist˘

horsk˘ vzduch, k pokladÛm patfií i stavební pa-

mátky, ale nejznámûj‰í ze v‰ech jsou poklady

ukryté v podzemí, které dodnes ovlivÀují kra-

jinu i Ïivot v ní. Spisovatel Oldfiich ·ulefi na-

psal ve své knize jesenick˘ch povûstí: „Krásu

Jesenicka naleznete na povrchu jeho hor, bo-

hatství pod zemí. Tûmito skryt˘mi poklady

jsou nerosty. Nejvíce ze v‰ech ov‰em lákalo li-

di zlato. Zprvu je r˘Ïovali v fiíãkách a poto-

cích, jejichÏ proud je v drobnûj‰ích ãásteãkách

vyplavoval z nitra hor. Trpûlivû propírali písek

a kdyÏ vyr˘Ïovali ze zlatonosn˘ch tokÛ, co se

dalo, zanechali za sebou na bfiezích potokÛ

a fiek hromady písku, sejpy, a poãali dob˘vat

zlato z kfiemenÛ.“

Mûsto Zlaté Hory a jeho okolí - zvané dnes

mikroregionem Zlatohorsko - leÏí ve

Zlatohorské vrchovinû, v severov˘chodní ãás-

ti okresu Jeseník, pfii hranici s Polskem. Do ro-

ku 1948 se naz˘valo Cukmantl a dnes k nûmu

patfií i dfiíve samostatné obce Horní a Dolní

Údolí, Ondfiejovice a Rejvíz. Samotné mûsto

bylo postaveno jako hornická osada pfii boha-

t˘ch nalezi‰tích zlata v údolí Zlatého potoka,

na západním úpatí pohraniãní hory Biskupská

kupa (888 m n. m.). Ta se svou 18 metrÛ vyso-

kou rozhlednou tvofií v˘chodní dominantu

Zlat˘ch Hor i Zlatohorska. Z rozhledny je

krásn˘ kruhov˘ v˘hled na celou oblast Zlato-

horska, Vrbenska a Jesenicka, ale i do rovin

Polska, s nedalek˘mi jezery Otmuchowsk˘m

i Nyssk˘m.

Zlato v tomto kraji se údajnû r˘Ïovalo jiÏ od

dob star˘ch KeltÛ, o ãemÏ svûdãí ve zdej‰ím 

okolí poblíÏ vodních tokÛ ãetné pahorky - sej-

py s pfier˘Ïovanou horninou - a propadliny

v zemi, tzv. pinky. Podle historick˘ch záznamÛ

byly Zlaté Hory jiÏ od 13. stol. spojovány s ne-

dalek˘mi Glucholazy v dne‰ním Polsku.

Nûkdy v polovinû 16. stol. byla z Glucholaz do

Zlat˘ch Hor raÏena 6 km dlouhá Tfiíkrálová

‰tola, která pravdûpodobnû konãila nûkde pod

dne‰ním vlakov˘m nádraÏím. PoblíÏ této ‰toly

byl nalezen koncem 16. stol. opravdov˘ poklad

- 2 zlaté valouny hmotnosti vût‰í neÏ 1 kg, kte-

ré byly darovány do Prahy císafii Rudolfu II.

Darování zlata i jeho odvoz stfieÏily tehdy tfii

hrady, ze kter˘ch zbyly dnes pouhé zfiíceniny.

Byly to Leuchten‰tejn, Edel‰tejn a Kober‰tejn.

Vrcholu své dÛlní slávy dosáhlo mûsto poãát-

kem 16. stol., pozdûji zájem o dolování upa-

dal. Dûjiny mûsta pak tûÏce poznamenala tfii-

cetiletá válka a známé ãarodûjnické procesy.

Muãící prostfiedky tehdej‰í doby jsou dnes vy-

staveny v mûstském muzeu.

Zlato pfiineslo bohatství i do mûsta. V jeho

centru mÛÏeme najít fiadu zajímav˘ch historic-

k˘ch domÛ, z nichÏ nejcennûj‰í je budova sta-

ré po‰ty, která byla postavena ve starém ho-

landském barokním stylu. Dnes je v ní muze-

um. Z církevních památek je to velk˘ trojlodní

kostel, kter˘ byl po poÏáru zaãátkem 19. stol.

obnoven a zbarokizován a v nedávn˘ch letech

znovu opraven. Dal‰í církevní památkou ve

mûstû je mal˘ kostel sv. KfiíÏe, kter˘ slouÏíval

jako kostel ‰pitální pro vedlej‰í nemocniãní bu-

dovy a chudobinec. Zlatohorské námûstí bylo

díky stavebním památkám vyhlá‰eno v r. 1992

chránûnou památkovou zónou mûsta.

K dal‰ím sakrálním stavbám v okolí patfií ka-

ple sv. Rocha z r. 1666, která byla na úboãí

Biskupské kupy postavena jako památka proti

moru, spolu s okolní KfiíÏovou cestou. Nej-

známûj‰í ze v‰ech je v‰ak poutní místo na

Pfiíãném vrchu - kostel Panny Marie Pomocné.

Má svého „genia loci“, byl postaven v mís-

tech, kde pÛvodnû od 18. stol. stávala kaple,

která byla v r. 1973 srovnána se zemí, z dÛvo-

du nebezpeãnosti místa a pod údajnou zámin-

kou prÛzkumu a tûÏby mûdûn˘ch rud. Kostel

v‰ak byl po roce 1989 rekonstruován 

a v r. 1995 znovu vysvûcen, vede k nûmu od

státní silnice Zlaté Hory - Hefimanovice obno-

vená silnice. Pfiíãn˘ vrch je nejvy‰‰í horou

Zlatohorské vrchoviny (975 m n. m.). Jeho nit-

ro je protkáno mnoha star˘mi horními díly

i mnoha díly novodob˘mi. Jeho jiÏní svah

u Horního údolí, „Starohofií“, má památky na

stará hornická díla i na povrchu a je k nim pfii-

vedena Zlatohorská hornická nauãná stezka,

dlouhá skoro 15 km, která vede i ke star˘m r˘-

Ïovi‰tím zlata. Nûkteré prostory novodob˘ch

i b˘val˘ch rudn˘ch dolÛ byly v podzemí upra-

veny pro speleoterapii - léãbu respiraãních ne-

mocí. KaÏdoroãnû zdej‰í léãbu d˘chacích cest

i jejich prevenci vyuÏívají tisíce dûtí.

Dal‰í zdej‰í zajímavostí, mnohem více zná-

mou, je hornick˘ skanzen nedaleko Zlat˘ch

Hor. V malebném údolí zlatonosné fiíãky

Ole‰nice jsou postaveny repliky b˘val˘ch dfie-

vûn˘ch ml˘nÛ na drcení a mletí zlatonosné ru-

dy, která se tu v okolí tûÏila. Místu se fiíká

Údolí ztracen˘ch ‰tol, je souãástí zdej‰ího

Hornického areálu a jeho okolím vede i nauã-

ná stezka. KaÏdoroãnû se tam o prázdninách

konají závody v r˘Ïování zlata, které nav‰tû-

vuje spousta zájemcÛ.

Dalo by se napsat je‰tû mnoho zajímavostí

a podrobností o zdej‰ím kraji a jmenovit˘ch

památkách. Rozhodnû se je‰tû k nûkter˘m

z nich v dal‰ích vydáních R˘mafiovského hori-

zontu blíÏe vrátíme.

(Zpracováno podle turistick˘ch prÛvodcÛ
a materiálÛ projektu EU Interreg IIIA âR - PL,
mikroregionu Zlatohorsko.)

Za KâT Hana Ka‰parováPoutní místo Panny Marie Pomocné - Zlaté Hory Fota: webové stránky Zlatohorska

Zlatorudné ml˘ny



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Byl jsem od poãátku zázraãn˘m dítûtem. V‰ichni o mnû uÏ

od dûtství fiíkali, Ïe to bude zázrak, kdyÏ ze mû nûco bude. 

Paul Cézanne
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Známá i neznámá v˘roãí
10. 6. 1942 fa‰isté vyhladili obec Lidice - 65. v˘roãí

12. 6. 1852 nar. Antonio Gaudí y Cornet, katalánsk˘ architekt 

a v˘tvarník (zemfi. 10. 6. 1926) - 155. v˘roãí narození

12. 6. 1912 zemfi. Zikmund Winter, spisovatel a historik (nar. 

27. 12. 1846) - 95. v˘roãí úmrtí

12. 6. 1997 zemfi. Bulat OkudÏava, rusk˘ spisovatel a písniãkáfi kav-

kazského pÛvodu (nar. 9. 5. 1924) - 10. v˘roãí úmrtí

14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve
14. 6. 1927 zemfi. Jerome Klapka Jerome, anglick˘ prozaik-humo-

rista, dramatik a novináfi (nar. 2. 5. 1859) - 80. v˘r. úmrtí

17. 6. 1882 nar. Igor Stravinskij, rusk˘ skladatel (zemfi. 6. 4. 1971) 

- 125. v˘roãí narození

17. 6. 1982 zemfi. Zdenûk Kalista, spisovatel, pfiekladatel a historik 

(nar. 22. 7. 1900) - 25. v˘roãí úmrtí

18. 6. 1812 nar. Ivan Alexandroviã Gonãarov, rusk˘ prozaik 

(zemfi. 27. 9. 1891) - 195. v˘roãí narození

18. 6. 1982 zemfi. Roman Jakobson, rusk˘ lingvista, sémiotik, lite-

rární teoretik a historik (nar. 11. 10. 1896) - 25. v˘r. úm.

19. 6. 1942 popraven Alois Eliá‰, generál a politik, pfiedseda pro-

tektorátní vlády v letech 1939 - 1941 (nar. 29. 9. 1890) 

- 65. v˘roãí úmrtí

19. 6. 1947 zemfi. Ferenc Futurista (vlast. jm. Franti‰ek Fiala), he-

rec a kabaretiér (nar. 7. 12. 1891) - 60. v˘roãí úmrtí

20. 6. Mezinárodní den uprchlíkÛ, vyhlá‰en v roce 2001
k 50. v˘roãí Úmluvy o statutu uprchlíkÛ (OSN)

20. 6. 1722 zemfi. Kry‰tof Dientzenhofer, nûmeck˘ stavitel vrchol-

ného baroka pÛsobící v âechách (nar. 7. 7. 1655) 

- 285. v˘roãí úmrtí

20. 6. 1922 nar. Josef Kemr, herec (zemfi. 15. 1. 1995) - 85. v˘r. nar.

21. 6. Svátek hudby, mezinárodnû se slaví z podnûtu fran-
couzského ministra kultury a informací Jacka
Langa od roku 1985, v âR od roku 1990

21. 6. 1957 zemfi. Franti‰ek Kupka, malífi (nar. 23. 9. 1871) 

- 50. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Franti‰ek Barusel .............................................................. R˘mafiov

Josef Jureãek .................................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Marie Kabeláãová - R˘mafiov ................................................ 82 let

Anna Pavlíková - R˘mafiov .................................................... 83 let

Vlasta Krãková - R˘mafiov ..................................................... 83 let

Antonie Langerová - R˘mafiov ............................................... 85 let

Ludmila Îváãková - R˘mafiov ................................................ 86 let

Marie Podhajská - Jamartice .................................................. 87 let

Emilie Blablová - R˘mafiov .................................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
Jarmila Strouhalová - R˘mafiov .............................................. 1947

Ing. Jaroslav Koãandrle, CSc. - R˘mafiov .............................. 1942

Anna Hrazdilová - R˘mafiov ................................................... 1936

Marie Durnová - R˘mafiov ...................................................... 1920

Jan ·taffa - R˘mafiov .............................................................. 1926

Matrika MûÚ

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ãerven 2007

10. 6. 9.00 SVâ Malá death match párty 

(Turnaj v Unreal turnamentu)

17. 6. 20.00 mal˘ sál Koncert Jazz Q

SVâ

23. 6. SVâ Procházka pohádkami

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00,

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00
Pro vyznavaãe nudismu a naturismu nabízí aquacentrum plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19 do 21 hodin. 

AQUACENTRUM R¯MA¤OV Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v ãervnu

Pondûlí 14.00 - 18.30 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

Teplota bazénu 28°C (mal˘),
26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C
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Mûstská knihovna
z deníku cestovatele

Cesta z âech aÏ na kraj svûta a zase zpátky
Jifií Strako‰: Poznámky z cesty do ·panûlska a Portugalska (7. ãást)

Cesta pokraãovala uÏ v hlubo-

kém vnitrozemí ·panûlska. Spali

jsme v jednom bezv˘znamném

hot˘lku a ráno uÏ se jelo jen

a jen na sever. Zastavovali jsme

v Toledu. UÏ jsem tam jednou

byl v r. 1989. Mûsto patfií mezi

turisticky nejatraktivnûj‰í na

svûtû. Má velice dlouhou histo-

rii. Samozfiejmû je chránûno mo-

hutn˘mi hradbami s nûkolika

krásn˘mi velk˘mi branami. Je

zde velmi mnoho historick˘ch

památek, zejména arabsk˘ch, Ïi-

dovsk˘ch a kfiesÈansk˘ch. Tou

moÏná nejdÛleÏitûj‰í je gotická

katedrála stavûná v letech 1228 -

1493, doplnûná v nûkolika lodích

nádhernou v˘zdobou. Druhou

velkou dominantou Toleda je zá-

mek Atazar pÛvodnû ze 16. stol.,

dnes je v nûm muzeum vojen-

ství. Bylo zavfieno. Za obãanské

války se sem uch˘lili republiká-

ni. KdyÏ byli Francov˘mi vojsky

vyzváni, aby se vzdali, odmítli

to. Franco nechal zámek letecky

vybombardovat. Zahynulo pfii-

tom nûkolik tisíc lidí. Po válce,

roku 1939, nechal nov˘ reÏim

zámek znovu postavit. Ná‰ prÛ-

vodce, jak byl zvykl˘, nás chtûl

povodit po mûstû. BohuÏel to

ne‰lo, museli jsme si najmout

místního prÛvodce a zaplatit mu,

coÏ kaÏdého vy‰lo na 6 euro. Za

prohlídku katedrály chtûli dal-

‰ích 6 euro a tak tomu bylo

i u dal‰ích památek. Ve mûstû

jsme strávili jen ãtyfii hodiny.

Odpoledne jsme jeli do hlavního

mûsta Madridu. I tady jsem uÏ

byl. Znovu jsem vidûl proslulou

galerii Prado. Bylo to krásné.

Dalo by se v ní chodit a prohlíÏet

obrazy snad cel˘ den. Minule

jsme je‰tû stihli expozici moder-

ního umûní a obraz Pabla Picas-

sa Guernica. Tehdy jsem se tak

zadíval do obrazÛ, Ïe se mi má

skupina ztratila a já jsem najed-

nou byl v Madridu úplnû sám.

Byl jsem z toho hroznû vypla‰e-

n˘. Po chvíli jsem na‰el mapu

mûsta se zakreslen˘m hotelem,

kde jsem byl ubytován, a tak po-

stupnû ulici po ulici jsem trefil

do hotelu je‰tû pfied odjezdem

autobusu. Mûl jsem tehdy velké

‰tûstí, Ïe to tak dopadlo. Nikomu

jsem nic nefiekl (byl srpen 1989).

Dále jsme si prohlédli námûstí

Plaza Mayor. Mûli jsme zde

krátkou pfiestávku. Vidûli jsme

dva mladé lidi, ktefií byli nalíãe-

ní a ani se nehnuli. Pfiedstavovali

sochy. Nevím, proã to dûlali.

Kousek dál byl uÏ královsk˘ pa-

lác. Byl obklopen krásn˘mi par-

ky s fontánami a vodotrysky

v pravidelném uspofiádání. Moc

se mi to líbilo. Nakonec jsme se

je‰tû za‰li podívat pfied nûjak˘ 

úfiad na velké bronzové souso‰í

Dona Quijota a Sancha Panzy.

Horlivû jsme se u nûj fotili. Bylo

pozdní odpoledne, takÏe jsme uÏ

museli jet ke svému poslednímu

‰panûlskému nocování.

Ráno jsme vyjíÏdûli velice brzy,

v 5 hodin. První zastávku toho

dne jsme mûli asi na hodinu

a pÛl ve mûstû Zaragoza. KdyÏ

sem pfii‰li ¤ímané, byla to jen

malá osada. V následujících le-

tech se mûsto rychle rozrostlo.

V 1. století mûlo uÏ 16 tisíc oby-

vatel. Z té doby se zachovaly zbyt-

ky hradeb. Za MaurÛ v 11. stol. se

mûsto stalo v˘znamn˘m kultur-

ním, hospodáfisk˘m a mocen-

sk˘m stfiediskem celé oblasti.

KdyÏ byli Arabové kfiesÈansk˘mi

panovníky vytlaãeni, mûsto si

svÛj vliv udrÏelo. Nejvût‰í vû-

hlas a uznání si získalo v letech

1808-9 za francouzské invaze.

Tehdy obléhajícímu vojsku vzdo-

rovali stateãnû v‰ichni obyvatelé

mûsta. Zaragoza pfie‰la do ‰iro-

kého povûdomí jako pfiíklad od-

poru proti nenávidûnému nepfií-

teli. Pozdûji se ‰panûlsk˘m vla-

stencÛm za velk˘ch represí 

a obûtí na Ïivotech podafiilo

Napoleonova vojska vytlaãit

zpût do Francie. V̆ znamnû ·pa-

nûlÛm v osvobozovacím boji po-

mohli Angliãané v ãele se slav-

n˘m vojevÛdcem vévodou z Wel-

lingtonu.

Dnes je mûsto dÛleÏit˘m stfiedis-

kem prÛmyslu, zemûdûlství, kul-

tury a je i dopravním uzlem.

Mezi spoustou historick˘ch pa-

mátek je dokonce jedna z doby

MaurÛ. BohuÏel jsme stihli nav-

‰tívit jen mohutnou gotickou ka-

tedrálu z roku 1118. Zrovna v ní

nacviãoval dûtsk˘ chrámov˘

sbor. V‰e se mi tam líbilo, spí‰

jsem litoval, Ïe jsme toho ne-

mohli vidût víc. Vedle katedrály

je velké námûstí.

Cesta dále pokraãovala k fran-

couzsk˘m hranicím. Pfiejezd pfies

mohutné Pyrenejské pohofií prÛ-

smykem Passo Envalira ve v˘‰-

ce 2407 m na mû udûlal dojem.

Bylo krásné poãasí, a tak bylo

vidût daleko. Nejvy‰‰í vrcholy

dosahují aÏ 3000 m, v kvûtnu by-

ly je‰tû zasnûÏené. SnaÏil jsem

se je z autobusu fotit spoleãnû

s krásn˘mi hlubok˘mi údolími.

Nahofie byla krátká odpoãinková

Toledo, katedrála

Madrid, bronzové souso‰í Dona Quijota a Sancho Panzy

Zaragoza, námûstí



a fotografická zastávka. Potom

jsme pfiejeli hranice ·panûlska

do Andory. Je to vyloÏenû hor-

ská zemû, leÏící v obrovském

horském kotli, otevfieném na jih.

Patfií mezi nejmen‰í státy na svû-

tû. Dnes má asi 35 000 obyva-

tel. PfieváÏnû Ïijí z turismu. Od 

r. 1975 neplatí daÀ z pfiíjmu. Od

r. 1976 se sem nesmûjí pfiistûho-

vat cizinci, ani zde získat obãan-

ství. Andora má dlouhou historii.

Francie a ·panûlsko ji uznali uÏ

v r. 1278 a dodnes nad ní drÏí 

ochrannou ruku. Îije tu o trochu

víc ·panûlÛ neÏ FrancouzÛ.

Pfies Andoru do Francie se dlou-

há léta v zimních mûsících vÛbec

nedalo jet pro vysok˘ stav snû-

hu. Dnes je to uÏ moÏné. Pod

horsk˘m masivem byl vybudo-

ván tunel a prÛjezd je nyní moÏ-

n˘ i v zimû. V jednom andor-

ském mûsteãku jsme si udûlali

nákupní zastávku. V‰ichni naku-

povali pfiedev‰ím alkohol. Nej-

více v‰ak fiidiãi, nakoupili asi 5 -

6 krabic a schovali je mezi kufry

v autobuse. DomÛ se to pfies

ãtvery hranice krásnû pfiepa‰ova-

lo. Jsme pfiece v EU.

Hranice do Francie jsme projeli

snadno a asi po dvou hodinách

jízdy jsme byli ubytováni v ma-

lém hotelu Formule 1. Není to 

ubytování nic moc, je levné, ale

staãí to. Ráno jsme jeli na fran-

couzskou rivieru. Do Monte

Carla jsme pfiijeli krátce po po-

ledni. Tam jsme byli tro‰ku pfie-

kvapeni. Museli jsme nechat fii-

diãe odpoãívat aÏ do 22 hodin.

Autobus byl zaparkován v pod-

zemním parkovi‰ti.

V Monte Carlu jsem uÏ jednou

byl. V prvním momentu jsem si

na nic nemohl vzpomenout.

KdyÏ jsem mûsto ale znovu vi-

dûl, pamûÈ se mi vrátila. Nav‰tí-

vili jsme katedrálu. Star˘ kníÏe,

kter˘ zemfiel pfied nûkolika mûsí-

ci, zde má hrobku a na ní stále

spoustu ãerstv˘ch kvûtin. Shro-

maÏìovalo se zde víc turistÛ.

Podívat jsme se byli na kníÏecí

palác a vidûl jsem v˘mûnu ãest-

né stráÏe. U paláce je bronzová

socha mnicha. Asi ve 12. ãi 13.

století se jeden kníÏecí rod snaÏil

zmocnit opevnûného mûsta.

Obránci byli udatní, a tak se to

nûjakou dobu nedafiilo. Jednou

pfii‰el k bránû mnich, meã pod

kutnou, a doÏadoval se vstupu

do mûsta. KdyÏ mu stráÏ otevfie-

la, mnich stráÏe meãem pfiemohl

a otevfiel bránu. Dobyvatelé se

tak lstí zmocnili celého mûsta.

Od té doby je tento kníÏecí rod

majitelem Monte Carla. Na za-

ãátku minulého století probûhla

konference, na níÏ se dohodlo,

Ïe kdyby kníÏecí rod vymfiel po

meãi, automaticky toto území

pfiechází pod správu Francie.

Dále jsem si prohlíÏel nûkteré

ãásti trati Formule 1. Závod mûl

b˘t uÏ za t˘den, a pofiadatelé se

na nûj tudíÏ chystali. V‰echna

místa, kde bylo dobfie vidût na

traÈ, byla zakryta v‰ím moÏn˘m

tak, aby neplatící diváci nemohli

nic vidût a pofiadatelé nepfiichá-

zeli o zisky. Pfiipadalo mi to

srandovní. Na této trati se závod-

níkÛm ‰patnû pfiedjíÏdí, protoÏe

je úzká. U pfiístavu, kudy traÈ ta-

ké vede, bylo vidût právû posta-

vené hledi‰tû. Na nábfieÏí byl

mal˘ pomníãek automobilového

závodníka Chirona. U mola kot-

vily v nûkolika fiadách jachty.

Nav‰tívili jsme také mûstskou

pláÏ. Jen já jsem si v mofii trochu

zaplaval, ostatní moÏná nemûli

plavky nebo se báli studené vo-

dy. Zpût jsem ‰el okolo moderní-

ho muzea a hlavnû jsem si nene-

chal ujít japonskou zahradu.

Snad pÛl hodiny jsem se tam

zdrÏel a v‰echno fotil. Nikdy

jsem nûco podobného je‰tû nevi-

dûl. Samozfiejmû jsem ‰el také 

okolo slavného kasina. Tentokrát

jsem se ani nepokusil nahléd-

nout dovnitfi, abych neztratil

kontakt se skupinou.

V Monte Carlu je relativnû lev-

nûji. Byl jsem se podívat v hlav-

ním supermarketu. Je v podze-

mí. Bylo tam v‰echno moÏné, na

co si ãlovûk vzpomene. Snad 

7 nebo 8 pokladen bylo v provo-

zu a zákazníci s pln˘mi vozíky

zboÏí jeli pfiímo ke sv˘m autÛm

v podzemním parkovi‰ti.

Mûsto má také botanickou za-

hradu a mofiské akvárium. Tam

jsem uÏ nestihl zajít. Vstupné je

drahé, a aby to stálo za to, urãitû

by bylo potfieba nûkolik hodin

ãasu. Tolik ãasu jsem nemûl.

Z hradeb mûsta je krásn˘ pohled

na pfiístav. Po této náv‰tûvû se uÏ

v Monte Carlu umím orientovat.

Z podzemního parkovi‰tû jsme

vyjíÏdûli v deset hodin veãer.

DomÛ jsme jeli pfiibliÏnû stejnou

cestou. V Olomouci jsem mûl za

chvíli pfiípoj a doma jsem byl uÏ

v 17 hod. dal‰ího dne.

Tento poznávací zájezd do ·pa-

nûlska a Portugalska bych zafiadil

mezi ty lep‰í. âasto jsme sice pro

nedostatek ãasu nestihli nav‰tívit

to, to, to, ale v rámci vymezeného

ãasu 14 dní jsme vidûli vÏdy to

hlavní. Stálo to za to vidût.
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Pozvánka do divadla

MaheÀáci zvou na ãarodûjnickou pohádku
Amatérsk˘ divadelní soubor Mahen mûsta R˘mafiova

srdeãnû zve dûti, studenty, rodiãe i jiné pfiíbuzenstvo

na veselou pohádku s ãarováním.

Pohádku napsala Olga Novotná a jmenuje se Nevûsta
pro ãarodûje. JiÏ z názvu je patrno, Ïe bude plná

kouzlení. Princezna Jasnûnka se má vdávat, ale odmít-

ne zlého ãarodûje. Ten ji za trest zbaví pamûti a uvede

ji do kouzelnické ‰koly své sestry, dobré ãarodûjky.

Princezna je svûdkem uãení budoucích kouzelníkÛ,

mezi nimiÏ také najde svou lásku. Její noví spoluÏáci

ji ochrání a pomohou pfiekonat zlá kouzla.

Pohádku sehrajeme v pondûlí 25. ãervna v 17.00

v mûstském kinû. Srdeãnû zvou herci divadla Mahen

Monte Carlo, pfiístav

Monte Carlo, slavné casino Fota: archiv Jifiího Strako‰e



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2007

20

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Velmi krátce
Opravdu jen nakrátko byla v Galerii Octo-

pus k vidûní v˘stava osmi mlad˘ch r˘mafiov-

sk˘ch v˘tvarníkÛ. Instalována byla v pondûlí

28. kvûtna, zahájena vernisáÏí v úter˘ a ukon-

ãena ve ãtvrtek 31. kvûtna. Pokud niãím ji-

n˘m, pfiinejmen‰ím svou délkou se zapí‰e me-

zi nejneobvyklej‰í v˘stavy v muzeu, totiÏ ja-

ko v˘stava historicky nejkrat‰í.

Vysvûtlení této skuteãnosti, která dala název

i celé v˘stavû Nakrátko, je velmi prozaické:

„Museli jsme zvolit formu krátkodobé v˘stavy,
protoÏe nikde jinde nebyl dostateãnû velk˘
prostor pro tolik prací. Tak jsme se vklínili do
nûkolikadenní pauzy mezi dvûma v˘stavami
v muzeu,“ fiíká Kamila H˘Ïová, jedna z pofia-

datelek v˘stavy Nakrátko. Osm autorÛ, ktefií

se v galerii bûhem onûch nûkolika dnÛ pfied-

stavili, patfií k ÏákÛm Kamily H˘Ïové a ·árky

Lupeãkové z v˘tvarného oboru ZU· a gym-

názia: Adriana Karlová, Marie ·ínová, Michal

Vyhlídal, Jana ·tolfová, Milan Zapletal,

Nikola Skoumalová, Regina âtvrtlíková

a Jana Olehlová. Jejich jména nejsou nezná-

má, nûktefií z nich jiÏ vystavovali, aÈ kolektiv-

nû v rámci ‰kolních v˘stav, nebo samostatnû,

napfi. v komunitním centru gymnázia ãi ve

Studentském klubu SVâ. Vût‰ina z nich letos

ve studiu konãí a chystá se pokraãovat na nû-

které stfiední ãi vy‰‰í odborné ‰kole v˘tvarné-

ho smûru. Vystavené práce byly tudíÏ ukázkou

jejich intenzivní pfiípravy na talentové zkou‰-

ky, které mimochodem v‰ichni úspû‰nû sloÏili.

Díla byla tematicky rozdûlena do dvou okru-

hÛ. V malém sále byly nainstalovány krajináfi-

ské práce, z velké ãásti vzniklé bûhem dvou

plenérÛ ve Spálovû u Oder, a abstraktní mal-

by. Ve velkém sále byly zastoupeny portréty,

kresby postavy, záti‰í, ale i fotografie, grafiky,

mozaika (zrcadlo) a nûkolik trojrozmûrn˘ch

objektÛ - zubÛ, jejichÏ modelováním se jeden

ze studentÛ pfiipravoval na pfiijímací zkou‰ky

na obor zubní laborant.

Vystavené práce nabídly ukázku nejrÛznûj‰ích

technik i tematik, s nimiÏ se studenti bûhem

v˘uky seznamují, nûkteré v‰ak prozrazovaly

vlastní invenci a dokládaly r˘sující se osobi-

tost mlad˘ch talentÛ i jejich náctilet˘ Ïivotní

pocit, v nûmÏ nechybí urãitá trudnomyslnost

ani smysl pro ãern˘ humor. S v˘jimkou nûko-

lika absolventsk˘ch dûl, které budou je‰tû vy-

staveny bûhem prázdnin ve vestibulu r˘ma-

fiovské knihovny, a prací z plenéru, jeÏ putují

na festival ve Spálovû, byla krátká v˘stava

v Galerii Octopus ojedinûlou pfiíleÏitostí na-

hlédnout do ‰kolního ateliéru a snad i do tvÛr-

ãího svûta zaãínajících r˘mafiovsk˘ch v˘tvar-

níkÛ. ZN

SoutûÏ O Cenu Karla Schinzela: Svût z nejrÛznûj‰ích úhlÛ
VernisáÏí v sobotu 2. ãervna byla

otevfiena dlouho oãekávaná v˘sta-

va barevn˘ch fotografií, soutûÏ-

ních snímkÛ z leto‰ního roãníku

soutûÏe O Cenu Karla Schinzela.

Oba v˘stavní sály Galerie Octo-

pus nabízejí pfiehled toho nejzají-

mavûj‰ího, co bylo v tomto roce

do soutûÏe pfiihlá‰eno.

Na poãátku celostátní fotografic-

ké soutûÏe, která v souãasnosti

patfií mezi nepfiehlédnutelné udá-

losti v oblasti barevné fotografie,

stály dvû pozoruhodné osobnosti

- rodák z Edrovic, vynálezce

Karel Schinzel (1886-1951), a r˘-

mafiovsk˘ uãitel, fotograf a poly-

histor Jaroslav Nûmec (1906-

2004). Schinzel nepfiímo, aãkoliv

právû jeho jméno soutûÏ nese.

Tento vûdec, autor takfika 300 pa-

tentÛ, mezi nimiÏ figuruje právû

technika vytváfiení barevné foto-

grafie (komerãnû vyuÏitelná tech-

nika vyvinutá pro firmu Kodak),

ale tfieba i ozvuãení filmu, by pro

svÛj nûmeck˘ pÛvod a kvÛli po-

váleãnému v˘voji zÛstal zfiejmû

zapomenut, neb˘t Jaroslava

Nûmce. Ten vûnoval bádání

o Schinzelovi fiadu let a byl i jed-

ním z iniciátorÛ soutûÏe v barev-

né fotografii, jíÏ se sám cel˘ Ïivot

vûnoval pfiedev‰ím jako fotograf

krajináfi. SoutûÏ by proto mûla b˘t

pfiipomínkou obou tûchto v˘-

znamn˘ch R˘mafiovanÛ.

Tfiebas ponûkud opoÏdûnû, získá-

vá si v˘tvarná barevná fotografie

prostfiednictvím podobn˘ch soutû-

Ïí pevné místo vedle star‰í a sofis-

tikovanûj‰í techniky ãernobílé 

a opou‰tí tak oblast ryze pragma-

tického vyuÏití. O tom, jaké moÏ-

nosti neotfielého a osobitého vyjá-

dfiení barevná fotografie nabízí, 

ostatnû svûdãí i aktuální v˘stava.

V leto‰ním roãníku pofiadatelská

organizace, jíÏ je od poãátku exi-

stence soutûÏe Stfiedisko volného

ãasu (pÛvodnû jako DÛm kultury),

zaznamenala opûtn˘ vzrÛst zájmu

o úãast v soutûÏi. O Cenu Karla

Schinzela letos bojovalo na 30 fo-

tografÛ z celé âeské republiky. Je

pfiíznaãné, Ïe mezi ocenûn˘mi je

pouze jeden r˘mafiovsk˘ autor -

Bohumil ·véda, kter˘ získal se

snímkem Pole inspirující 3. místo

v kategorii Pfiíroda.

Fotografové mohli pfiihlásit své

práce ve ãtyfiech kategoriích:

Pfiíroda, ReportáÏ, dokument,

Volné téma a ve vûkové kategorii

do 15 let, v níÏ tentokrát zvítûzily

sestry Hana a Lucie Hurtovy se

snímkem Podnájemník. O tom, Ïe

hodnocení ãtyfiãlenné poroty, kte-

rou tvofií skupina místních foto-

grafÛ a grafikÛ (Lubo‰ Tesafi,

Marek Zoth, Marcel Daniel

a Jakub Vala), nebylo právû snad-

né, svûdãí fakt, Ïe v kategoriích

krajináfiÛ i volného tématu byla 

udûlena dvû 3. místa, a naopak nû-

které ceny udûleny nebyly.

Náv‰tûvníci Galerie Octopus

v mûstském muzeu mohou spatfiit

nejen práce ocenûné, jejichÏ auto-

fii (pokud se dostavili) pfievzali své

diplomy pfii slavnostní vernisáÏi,

ale i fiadu dal‰ích pozoruhodn˘ch

snímkÛ, které ãleny poroty zauja-

ly, ale na medailová umístûní 

nedosáhly. Ve velkém sále jsou in-

stalovány snímky z kategorie do

15 let, Dokument, reportáÏ

a Pfiíroda, v malém sále najdeme

pfiedev‰ím soutûÏní práce z kate-

gorie Volné téma. Do této katego-

rie fotografové zasílali snímky

s velmi rÛznorodou tematikou,

vedle portrétu mÛÏeme zhlédnout

i nûkolik ukázek abstraktní foto-

grafie ãi snímky zachycující

zvlá‰tní detaily ãi hru svûtel.

V pfiírodní tematice dominuje kra-

jina, aÈ dÛvûrnû známá, ãi exotic-

ká, ale i zachycení zvífiecích ob-

jektÛ, zvlá‰tní postavení má tema-

tika ekologická (napfi. snímek

Symbol Standy Navrátila). Doku-

mentární snímky nabízejí pohled

do Ïivota nejrÛznûj‰ích kultur, viz

ocenûné fotografie Libora Kappe-

la z Guatemaly ãi zábûry Rado-

míra KÛly z folklorního festiva-

lu StráÏnice 2006, které získaly 

1. místo.

V‰echny ocenûné fotografie se

jmény tvÛrcÛ zájemci naleznou

nejen bûhem ãervna v muzeu, ale

také na stránkách www.schinzel.

svcrymarov.cz. Vítûzné, ale i ostat-

ní soutûÏní snímky rozhodnû stojí

za zhlédnutí. ZNBohumil ·véda, 3. místo v kategorii Pfiíroda za snímek Pole inspirující
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Nespornû neodmysliteln˘m rysem R˘mafiov-

ska, jeÏ se vÏdy rozvíjelo ve spojení s pfiírod-

ními zdroji regionu, tj. s lesy, rudami, pûstová-

ním lnu a dobytkáfistvím, byla úzká závislost

ãásti populace na práci v lesích a zpracování

dfieva vÛbec. Úpadek dolÛ a následné omezo-

vání Ïelezáfiské v˘roby vazbu mezi lesem 

a obyvateli nadále posílily. Zv˘‰ená tûÏba dfie-

va, ale i udrÏování lesa pfii uÏití tradiãní tech-

niky vyÏadovaly více lidí.

Pochopitelnû profesní podíl obyvatel vázan˘

na les nebyl stejn˘ ve v‰ech sídli‰tích a narÛ-

stal smûrem k souvisl˘m lesním plochám. Za

ukázku obce, jeÏ v˘raznû závisela na lese, mÛ-

Ïeme zvolit Îìársk˘ Potok. Pomûrnû mladá 

obec ze 17. století leÏí v nejv˘‰e obydlen˘ch

partiích Nízkého Jeseníku podél b˘valé císafi-

ské silnice na ·umperk, jeÏ byla dokonãena

roku 1842. Se sv˘mi 353 obyvateli patfiila ro-

ku 1939 k nejmen‰ím, ale rozlohou 3630 ha

mûla nejvût‰í katastr na b˘valém okrese

R˘mafiov. Kromû nevelké plochy polí a luk ji

tvofiily kvalitní lesy (3501 ha). Z dal‰ích ob-

dobn˘ch vesnic mÛÏeme uvést je‰tû Ferdi-

nandov (z 2530 ha pfiipadá na lesy 2304 ha),

Karlov (z 2330 na lesy 1971 ha), Tûchanov

(1552 ha - les 1137 ha) ãi Vevefií (337 ha - les

182 ha).

Prvními obyvateli Îìárského Potoka byli nej-

spí‰e uhlífii. Je‰tû na poãátku 20. století jej tvo-

fiila roztrou‰ená zástavbu tfiíprostorov˘ch dfie-

vûnic kryt˘ch ‰indelem a typick˘ch pro zdej‰í

lidové stavitelství (jesenick˘ nebo sudetsk˘

dÛm). Ze 179 muÏÛ rÛzného stáfií pracovala

ãást v závodech ve Staré Vsi. V Ïelezárnách

bylo zamûstnáno 31 muÏÛ, v r˘mafiovsk˘ch

hedvábnick˘ch závodech 13 muÏÛ a 21 Ïen,

ktefií docházeli do práce pû‰ky i ve vánicích

a ãast˘ch de‰tích. Ve vsi byl jedin˘ statek, 

ostatní byli chalupníci, pracovali v dal‰ích zá-

vodech nebo se Ïivili fiemesly (‰evci vyrábûli

vysoké boty pro dfievafie, jinak pfií‰tipkafiili)

a jejich Ïeny se v zimû zab˘valy háãkováním

nebo velmi Ïádan˘mi v˘‰ivkami, 37 muÏÛ

pracovalo v lese. V létû jako dfievorubci a v zi-

mû dfievo pfiibliÏovali. MuÏi pracovali také na

staroveské pile. Mladí obyvatelé a Ïeny pomá-

hali v nemalém poãtu pfii letní v˘sadbû strom-

kÛ nebo loupali kÛru z pokácen˘ch stromÛ.

Práce dfievorubcÛ byla nesmírnû obtíÏná. Jen

délka v˘hradnû pû‰í cesty na pracovi‰tû do-

sahovala v prÛmûru 6 km hornat˘m terénem.

Kácelo se pomocí dlouh˘ch dvouruãních pil,

sekery slouÏily spí‰e k zatloukání klínÛ, jeÏ

byly vÏdy vyrobeny z bukového nebo javo-

rového dfieva, Ïelezné se nepouÏívaly, byly

tûÏké.

K sváÏení dfieva, jeÏ zaãínalo podle poãasí uÏ

v listopadu, uÏívali lesní dûlníci vlastní veliké

sánû naz˘vané Krutze. Sanice se vyrábûly ze

zakfiiven˘ch kmenÛ horského javoru, oje z bu-

kov˘ch kmínkÛ a nákladní plocha rovnûÏ z bu-

kového dfieva, sanice se pobíjely pásov˘m Ïe-

lezem. Sánû v‰ichni kupovali v˘hradnû od jed-

noho zku‰eného koláfie z Bedfiichova. Sánû,

které ovládal jedin˘ ãlovûk, váÏily samy 30 -

40 kg a s lany, fietûzy a nákladem kulánÛ ãi

kmenÛ byla jejich celková váha kolem metrá-

ku. Prázdné sanû vytahoval do kopcÛ sám je-

jich majitel a nejednou pfied naloÏením musel

nakácené dfievo, jeÏ si v létû oznaãil vysok˘mi

tyãemi, vyhrabat ze snûhu, pfiitom tfieba na

OstruÏné dosáhla v˘‰e závûjí dvou aÏ tfií met-

rÛ snûhu.

Nakládaly se obvykle 2 kubíky dfieva, ale po-

kud byla cesta pfiíli‰ strmá, pak ménû, brzdilo

se otepí ro‰tí a polen. Sánû fiídil majitel noha-

ma sedû nad ojí, a pokud se

jízda pfiíli‰ zrychlila, házel si

pod sanice fietûz ãi ot˘pku.

Neznalost nebo opomenutí

mohly plnû naloÏené sánû po-

trestat tûÏk˘m zranûním i smr-

tí. Na rovinû musel dfievafi za-

pfiaÏen˘ do popruhu vléct ná-

klad sám. Dfievo se stahovalo

k lesní dráze nebo aÏ k pile ve

Staré Vsi.

O pfiibliÏování dfieva k lesní

dráÏce nebo pfiímo k pilám

z oblastí, jichÏ nedosahovala

a kde nebylo moÏno uÏít pla-

vení dfieva, se postaraly koÀ-

ské potahy. Jejich majiteli byli

vût‰inou okolní sedláci, ktefií si tím znaãnû pfii-

lep‰ovali k v˘nosu polností ãi chovu dobytka.

Nûktefií z nich pro uveden˘ úãel chovali do-

konce 4 - 8 koní, obvykle houÏevnat˘ch a sil-

n˘ch norikÛ z domácího chovu.

Harrachovské lesní revíry janovického velko-

statku se dûlily od roku 1865 na bedfiichovsk˘,

janovick˘, ferdinandovsk˘, re‰ovsk˘ revír

a teprve od roku 1912 byly spojeny revíry sta-

rovesk˘ s Ïìárskopotock˘m a téÏ karlovsk˘

s novovesk˘m v lesní správy. Tfieba dodat, Ïe

nádherné lesy obãas postihovaly kalamity

srovnatelné s dne‰ními. Tak ve dnech 5.-7. 10.

a 26.-27. 10. 1870 a znovu 1897 fiádily

v Jeseníkách vichfiice. Roku 1908 se podílel

sníh s vichfiicí na ztrátû 100 000 kubíkÛ dfievin

na janovick˘ch majetcích a 1911 na zniãení 

40 000 plnometrÛ dfieva.

Zajímav˘ je b˘val˘ rozsah horského pastvi-

náfiství, jeÏ vyuÏívalo jiÏ od 17. století proluk

v porostech i v nejvy‰‰ích partiích hor vãetnû

úboãí Pradûdu a Vysoké hole. Prostory pro

pastvu se pronajímaly k tzv. travafiení, a do-

konce na panství Branná se zvaÏovalo 1861 

uvolnit kácením dal‰í volné plochy, na‰tûstí

zvítûzil zdrav˘ rozum a nestalo se tak.

Páslo se od jara do podzimu a zvífiata se mohla

schovat pod pfiístfie‰í v horsk˘ch chlévech, jak

velela inspirace chovatelstvím alpsk˘m.

Podest˘lalo se smrkov˘mi vûtévkami, borÛv-

ãím a senem. Na podzim se dobytek hnal zpût

do obcí v niÏ‰ích partiích JeseníkÛ. Pan Josef

Hroch byl posledním pamûtníkem, kter˘ za

války pásával skot na Pradûdu. Páslo se v‰ak

jen do roku 1943, neboÈ v dal‰ích letech se vy-

uÏívalo okolí Pradûdu pro utajené vojenské 

úãely.

Zdej‰í dobytkáfiství bylo velmi úspû‰né

a zvlá‰tû chov plemenn˘ch b˘kÛ zásoboval 

trhy celého Rakouska-Uherska a byl exporto-

ván i do sousedních státÛ, nejdále do Itálie.

Specifick˘ druh sudetského skotu, jak znûl je-

ho zoologick˘ název, byl v˘sledkem odborné-

ho ‰lechtûní, jednalo se o krávy velmi otuÏilé,

nenároãné, silné, znaãnû plodné, produktivní

a vysoce dojné. Stejnû byli v Jeseníkách vy-

‰lechtûni norici, tûÏcí taÏní konû. Chov ovcí,

jak jsme naznaãili jiÏ dfiíve, zde byl kromû

konce 18. a poãátku 19. století zcela bezv˘-

znamn˘. Na janovickém zámku chovali téÏ 

arabské plnokrevníky a lipicány.

Je velká ‰koda, Ïe noví osídlenci po válce

nepfievzali ani zku‰enosti, ani chovná zvífia-

ta, jeÏ zbyla po nemal˘ch váleãn˘ch dodáv-

kách, a ty odehnala sovûtská armáda nejspí-

‰e jako jateãná na Ukrajinu, která strádala

ohromn˘m hladem, tent˘Ï osud potkal i ko-

nû. âesk˘m dûtem pak pomohla pfieÏít zlé

hladové období Unrra konzervovan˘m ma-

sem z USA, Kanady ãi Argentiny, kondenzo-

van˘m mlékem i chutn˘mi mléãn˘mi table-

tami ze zásob amerického námofinictva (je‰-

tû se sbíhají sliny) a v neposlední fiadû sice

nechutn˘m, ale velmi úãinn˘m rybím tukem.

Mgr. Jifií Karel

Je‰tû jednou harrachovské lesy a horské pastvináfiství

Z historie
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sobota 9. ãervna 19.30

âerné Vánoce
Horor (USA 2006)

Skupinka kamarádek spoleãnû slaví vánoãní svátky. Ozve se nûkolik

obscénních telefonátÛ a pak dívky zaãnou jedna po druhé mizet. Jsou

totiÏ v domû, kde se pfied patnácti lety odehrála brutální vraÏda. Nyní

se vrah vrací na místo ãinu...  Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 10. ãervna 17.00

Past na Ïraloka
Animovaná pohádka (USA/Korea 2006)

Rybí kluk Panki se pfiestûhuje na nov˘ korálov˘ útes. Potká rybí sleã-

nu, krásnou Kordelii, která má ale hodnû zubatého nápadníka.

DokáÏe získat lásku své vyvolené a zároveÀ ji i útes ochránit pfied di-

vok˘m Ïralokem? MládeÏi pfiístupn˘

sobota 16. ãervna 19.30

Alpha Dog
Krimi thriller (USA 2006)

Drama zaloÏené na Ïivotû Jesseho Jamese Hollywooda, drogového

dealera, kter˘ byl jedním z nejmlad‰ích, kdo se objevil na seznamu

hledan˘ch osob FBI... Hrají: B. Willis, J. Timberlake, S. Stone, M.

Barry ad. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 23. ãervna 19.30

Královna
Drama (VB/Francie/Itálie 2006)

Tento film je intimním pohledem do zákulisí královské rodiny, ale

i vysoké politiky v období po tragické smrti princezny Diany. Kdo

mûl zájem ji zabít? Pfiístupn˘ od 15 let

Objektivem ZdeÀka Habra

Jamartice - vlaková zastávka, duben 2007 Foto: Zdenûk Habr

Pfiedprodej zaji‰Èuje Infocentrum R˘mafiov,
nám. Míru 6, R˘mafiov; tel.: 554 212 381
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Akce hradu Sovince

Na Sovinci vystavuje Michal Gabriel, ãlen Tvrdohlav˘ch
V sobotu 2. ãervna se otevfiely v˘-
stavní prostory hradu Sovince, aby
náv‰tûvníkÛm hradní galerie nabídly
umûlecká díla jednoho z nejznámûj-
‰ích sochafiÛ souãasnosti Michala
Gabriela.
VernisáÏ Gabrielovy expozice

s pfiíznaãn˘m názvem Souso‰í za-

hájila v 16 hodin fieditelka brun-

tálského muzea Hana Garncarzo-

vá, úvodní slovo k v˘stavû mûl

znám˘ fotograf Jindfiich ·treit.

V prÛvodním programu vystoupi-

la bubenická skupina Crazy

Drums Jana Vavfiíka. Jindfiich

·treit mimo jiné pfiipomenul le-

to‰ní 20. v˘roãí zaloÏení volného

sdruÏení v˘tvarníkÛ Tvrdohlaví

(3. ãervna 1987), jejímÏ zakládají-

cím ãlenem byl právû Michal

Gabriel. „Jednalo se o devût

umûlcÛ a jednoho organizaãního
pracovníka. KaÏd˘ z nich byl uÏ
tenkrát v˘raznou osobností. Ne-
chtûli pracovat v anonymitû, ale
naopak dali v‰em najevo své
úmysly a zámûry. Chtûli také pra-
covat jin˘m zpÛsobem neÏ pfied-
cházející generace, vystoupili
s postmoderním programem
a chtûli se etablovat jako rovni
s rovn˘mi,“ osvûtlil ãinnost

Tvrdohlav˘ch docent ·treit.

Poãátkem devadesát˘ch let mûli

náv‰tûvníci galerie hradu Sovince

moÏnost spatfiit celou skupinu

Tvrdohlav˘ch. Souãástí jejich

tehdej‰í v˘stavy bylo pfiedstavení

legendárního praÏského divadla

Sklep v místní hospÛdce.

Michal Gabriel byl v minulosti

znám tím, Ïe pouÏíval netradiãní

sochafiské materiály, napfiíklad pa-

pír, drát, lamino nebo polystyren.

Na Sovinec pfiijel zejména s figu-

rální tvorbou. V pfiízemí galerie

mohou náv‰tûvníci obdivovat vel-

kou skupinu hráãÛ a taneãníkÛ,

v prvním patfie pak plastiky -

smeãku leopardÛ. „Nûkteré expo-
náty mají na Sovinci svûtovou
premiéru,“ doplnil Jindfiich ·treit.

Jsou díla na pohled rÛznorodá,

rozpadávající se v jednotlivosti,

a jsou díla, jeÏ se - jako v pfiípadû

Michala Gabriela - pfietváfiejí

v celky. Nejen kunsthistorikÛm,

ale pfiedev‰ím divákÛm se dílo

Michala Gabriela jeví jako celek,

nov˘ svût, kde nechybûjí zvífiata,

rostliny a ãlovûk, ale ani kameny,

stromy a skály, krajiny a záti‰í. Je

to svût boÏské kreativity, která by

mohla znát své meze, a pfiece je

neustále pfiekraãuje. Je to kosmos

díla, jeÏ je sice pfiedurãeno talen-

tem, ale teprve zaãíná vlastní

a ponûkud iracionální logikou ob-

jevÛ, paradoxem práce zaãínající

u sloÏit˘ch vûcí a konãící v jedno-

duchosti. Je to univerzum, obec-

nost svého druhu.

Souãástí vernisáÏe v˘stavy byl

i kfiest nové knihy o hradu Sovinci

PhDr. Tomá‰e Niesnera s velk˘m

mnoÏstvím fotografií Viktora

âapky. Kmotrem, kter˘ se ujal

ãestného úkolu pokfitít novou

publikaci, nebyl opût nikdo jin˘

neÏ docent Jindfiich ·treit. Nová

kniha by se mûla podle slov fiedi-

telky bruntálského muzea Hany

Garncarzové brzy objevit na pul-

tech knihkupectví.  JiKo

Michal Gabriel
Narodil se 25. února 1960 v Praze.

Vystudoval Stfiední umûleckoprÛ-

myslovou ‰kolu, stfiední ‰kolu fiez-

báfiství a obor sochafiství na Aka-

demii v˘tvarn˘ch umûní v Praze.

Vede ateliér figurativního sochafi-

ství na fakultû V̆ tvarn˘ch umûní

Vysokého uãení technického v Br-

nû. Tam také pÛsobí od února le-

to‰ního roku jako dûkan. V roce

1995 obdrÏel Cenu Jindfiicha Cha-

lupeckého (prestiÏní soutûÏ mla-
d˘ch umûlcÛ - v˘tvarníkÛ do 35 let;
jméno filozofa a v˘tvarného i lite-
rárního kritika je spjato s prosazo-
váním svobody my‰lení a projevu
jako základního pfiedpokladu bytí
umûní).
Gabrielova díla jsou zastoupena

ve sbírkách Národní galerie

v Praze, v Al‰ovû Jihoãeské gale-

rii v Hluboké nad Vltavou, v Mu-

zeu umûní v Olomouci, v Galerii

moderního umûní v Hradci

Králové, ale i v soukrom˘ch sbír-

kách u nás a v zahraniãí. Michal

Gabriel vystavuje samostatnû od

roku 1988 v mnoha evropsk˘ch

zemích, v letech 2001 a 2002 vy-

stavoval ve World Financial

Center v New Yorku (USA) expo-

zici dûl pod názvem Nové spojení

(New Connection).

Omluva
V minulém vydání RH 10/2007 byla uvefiejnûna Pravidla o prodeji nemovitostí z majetku mûsta fyzick˘m a právnick˘m osobám.

Technick˘m nedopatfiením vypadla v ãlánku ã. 2 vloÏená vûta, která upfiesÀovala staÈ o Zv˘hodnûn˘ch osobách. Celá staÈ mûla znít takto:

2. Zv˘hodnûné osoby

Za zv˘hodnûné osoby jsou ve smyslu

tûchto pravidel povaÏovány osoby, které

mají uzavfienu platnou nájemní smlouvu

s mûstem R˘mafiov na byt, kter˘ se na-

chází v nemovitosti urãené k prodeji, 

eventuelnû i pfiíbuzní v pfiímé linii, a to

i za pfiedpokladu, Ïe neÏijí s nájemcem

bytu ve spoleãné domácnosti. Zv˘hod-

nûné osoby mají právo na odkoupení po-

dílu nemovitosti, kter˘ odpovídá velikos-

ti pronajatého bytu v rozsahu nájemní

smlouvy k pfiedmûtné nemovitosti, a to za

základní cenu.

(Za chybu zpÛsobenou technick˘m nedo-
patfiením se na‰e redakce ãtenáfiÛm
omlouvá.)
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Pfii nehodû
se zranily dvû Ïeny

U Malé Morávky havarovala 

19. kvûtna ráno krátce po 8. ho-

dinû ranní 43letá fiidiãka Fiatu.

Pfii vyjíÏdûní z vedlej‰í silnice na

hlavní nedala pfiednost v jízdû

projíÏdûjící Fabii. Do‰lo ke stfie-

tu, pfii nûmÏ utrpûly lehãí zranûní

dvû Ïeny ve vûku 40 a 66 let je-

doucí ve Fabii. Na autech vznik-

la celková ‰koda 80 tisíc Kã.

Byli agresivní
pod vlivem alkoholu

Hned dva incidenty, za nimiÏ stál

alkohol, ‰etfiili policisté pfiedmi-

nul˘ víkend. V sobotu 19. kvûtna

napadal 50let˘ muÏ z R˘mafiova

svou matku pfiímo u ní doma.

MuÏ 69leté Ïenû nadával, a pak

na ni dokonce vztáhl ruku. Na

místû zasahovali r˘mafiov‰tí poli-

cisté, ktefií podezfielému namûfiili

2,61 promile alkoholu a pfievezli

ho na záchytnou stanici do

·ternberka.

U podobného pfiípadu museli

v sobotu 19. kvûtna policisté za-

sahovat v pivnici na Jesenické 

ulici v Bruntále. 43letá Ïena

z R˘mafiova zde vulgárnû uráÏela

40letého muÏe. Nedbala ani pfií-

tomnosti pfiivolané hlídky poli-

cistÛ a agresivnû se chovala také

na policejní sluÏebnû. Policisté

u Ïeny provedli dechovou zkou‰-

ku, pfii které jí namûfiili 2,25 pro-

mile alkoholu. Byla po doporu-

ãení lékafiky pfievezena do PAZS

Opava. Zdej‰í lékafika Ïenu vy-

‰etfiila a poté ji propustila.

Mladík mûl 5 promile
alkoholu v krvi!

Ve stfiedu 23. kvûtna veãer zasa-

hovali r˘mafiov‰tí policisté na

Sadové ulici u pfiípadu silnû pod-

napilého 18letého mladíka. Ten

se potácel parkem a vykfiikoval

vulgární slova. Pfii kontrole bylo

zji‰tûno, Ïe v˘trÏník u sebe nemá

Ïádné doklady totoÏnosti. S hlíd-

kou vÛbec nespolupracoval,

a byl proto pfiedveden na sluÏeb-

nu ke zji‰tûní totoÏnosti. Poli-

cisté provedli dechovou zkou‰ku

na alkohol, která byla pozitivní.

JelikoÏ byl mladík vulgární i na

policisty a nebyl schopen v klidu

sedût na lavici, byl pfiipoután

k madlu u zdi. Pfiivolan˘ lékafi

doporuãil pfievoz na záchytnou

stanici. Zkou‰ka na alkohol na

záchytné stanici ve ·ternberku

namûfiila hodnotu 5,04 promile

alkoholu. Podle lékafie se jedna-

lo o bezprostfiední ohroÏení Ïi-

vota, proto byl mladík pfievezen

do nemocnice. Vûc bude dále

‰etfiena jako pfiestupek.

Pokud jde o mnoÏství vypitého
alkoholu, jedná se letos o re-
kordní hodnotu, kterou poli-
cisté pfii dechov˘ch zkou‰kách
v rámci celého okresu namûfii-
li. U nûkter˘ch osob se pfiitom
jedná o hodnotu smrtelnou.

Chtûl si vynutit mzdu
s noÏem v ruce

Dosti brutální fie‰ení problému

s nevyplacenou mzdou zvolil

46let˘ muÏ z R˘mafiovska. Ten

byl v úter˘ 22. kvûtna obvinûn

z pokusu o trestn˘ ãin ublíÏení

na zdraví. Skutku se mûl dopus-

tit loni v prosinci v b˘valém are-

álu firmy na ÎiÏkovû ulici

v R˘mafiovû, kde fyzicky napadl

40letého muÏe, kter˘ mu nevy-

platil mzdu. Obvinûn˘ se ho po-

kusil opakovanû bodnout noÏem

do hrudníku a krku. Napaden˘

muÏ rány vykryl a utrpûl pouze

odûrku na ruce. Stíhání obvinû-

ného je vedeno na svobodû.

Ze Ïárlivosti
udefiil pfiítelkyni

Policisté pfiekvalifikovali pfií-

pad napadení, kter˘ se odehrál 

27. dubna v R˘mafiovû, z pfie-

stupku na trestn˘ ãin ublíÏení na

zdraví. 32let˘ muÏ je obvinûn, Ïe

ze Ïárlivosti fyzicky napadl svou

32letou pfiítelkyni. Poté, co ji

v bytû na‰el s nov˘m pfiítelem, ji

udefiil pûstí do oka a zpÛsobil jí

hematom. Následkem úderu na-

víc Ïena narazila hlavou na stûnu

a utrpûla dal‰í poranûní na hlavû.

Vûc je dále v ‰etfiení.

Policisté odhalili
na R˘mafiovsku

dal‰í drogov˘ gang
21letého mladíka obvinil policej-

ní komisafi ve ãtvrtek 24. kvûtna

z nedovolené v˘roby a drÏení 

omamn˘ch a psychotropních lá-

tek a jedÛ. Nejménû od roku 2005

mûl v katastru obce Dobfieãov pû-

stoval konopí seté, které su‰il 

a uÏíval jak pro vlastní potfiebu,

tak k distribuci pfiinejmen‰ím dal-

‰ím osmi mladíkÛm z Horního

Mûsta ve vûku od 16 do 25 let.

Stíhání obvinûného je vedeno na

svobodû.

Nejen v souvislosti s marihuanou,

ale i v˘robou a distribucí perviti-

nu byli obvinûni dva muÏi ve vû-

ku 19 a 27 let. Mlad‰í z nich mûl

loni v létû ve skleníku pûstoval

konopí seté s úmyslem vyrobit

z nûj marihuanu. Rostli-ny mu

v‰ak nûkdo ukradl. V pûstování

pokraãoval i letos v dubnu a kvût-

nu v Dolní Moravici. Tyto rostli-

ny jiÏ zajistili policisté. Mladík je

dále obvinûn z toho, Ïe 27letému

spolupachateli pomáhal ve v˘ro-

bû pervitinu, kdyÏ v lékárnû

v R˘mafiovû kupoval vût‰í mnoÏ-

ství balení modafenu. Spolupa-

chatel mu pak drogu zpûtnû pro-

dával. 19let˘ obvinûn˘ pfiedával

pervitin dále 18leté dívce a 19le-

tému mladíkovi v R˘mafiovû.

Star‰í obvinûn˘ mûl vyrábût me-

tamfetamin (pervitin) tzv. ãeskou

cestou. Vyrobenou drogu distri-

buoval nejen 19letému spolupa-

chateli, ale i dal‰ím nejménû tfiem

osobám z R˘mafiovska. Jednalo

se o 20letou dívku a dva muÏe ve

vûku 24 a 25 let. V ‰etfiení je

moÏnost distribuce dal‰ím lidem.

Vyloupil
sázkov˘ terminál

Nad ránem 24. kvûtna vnikl ne-

znám˘ pachatel do restaurace na

R˘mafiovské ulici v Bfiidliãné.

Vypáãil dvefie a vytrhl ze zdi 

alarm i s dráty. Pak vypáãil dvífi-

ka na sázkovém terminálu a ze

zásobníku odcizil finanãní hoto-

vost ve v˘‰i bezmála 74 tisíc Kã.

Nakonec si vzal jednu krabiãku

cigaret a hernu opustil.

Upozornûní!
Mladíci bez fiidiãáku

riskují stfiet se zákonem!
Zejména v pfiedprázdninovém
období upozorÀujeme mládeÏ
i rodiãe na trestnost fiízení mo-
torového vozidla bez fiidiãské-
ho oprávnûní! Motorov˘m vo-

zidlem je pfiitom i motocykl, kte-

r˘ mladé hochy láká nejãastûji.

Na to, co by se mohlo zdát pou-

ze „klukovinou“, pamatuje

i trestní zákon. Mladíci, ktefií
nevlastní fiidiãsk˘ prÛkaz,
a pfiesto na silnici vyjedou, to-
tiÏ riskují pfiím˘ stfiet se záko-
nem. Ve stfiedu 23. dubna se to-

Smyk a tûÏká zranûní
K váÏné nehodû do‰lo ráno 26. kvûtna za Malou ·táhlí. 68let˘ fii-

diã Toyoty pfiedjíÏdûl auto a poté na pfiímém úseku silnice dostal

smyk. Pfiejel do protismûru, kde narazil do protijedoucího Fordu.

Vlivem stfietu byl Ford odhozen za okraj komunikace na ohrad-

ník pastvy pro dobytek a tam se pfievrátil na stfiechu. Sám fiidiã

Toyoty utrpûl pfii nehodû tûÏké zranûní s dobou léãení kolem pÛl

roku. Musel b˘t letecky transportován do ostravské fakultní ne-

mocnice. Zranûn a hospitalizován byl rovnûÏ 45let˘ fiidiã Fordu.

Na autech vznikly ‰kody za celkem 172 tisíc Kã.

Foto: Miroslav ·koda
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hoto provinûní dopustil 15let˘

hoch z Moravskoberounska.

Policejní komisafi proti nûmu za-

hájil stíhání za fiízení motorového

vozidla bez fiidiãského oprávnûní.

O potrestání obvinûného rozhod-

ne soud. Zápis v Rejstfiíku tres-
tÛ pfiitom mÛÏe mlad˘m lidem
znaãnû zkomplikovat napfií-
klad hledání profesního uplat-
nûní. UpozorÀujeme také na
fakt, Ïe pohyb takového nefiidi-
ãe v silniãním provozu zname-
ná nebezpeãí jak pro nûj samot-
ného, tak pro ostatní.

Vybílil chatu v Sovinci
Mezi 22. a 25. kvûtnem vnikl zlo-

dûj na verandu rekreaãní chaty

v Sovinci. Vypáãil dvefie do obyt-

né místnosti a odnesl si odtud ná-

fiadí a vybavení vãetnû 70kilogra-

mov˘ch litinov˘ch kamen, dfievû-

ného kfiíÏe, porcelánové so‰ky sv.

Antonína a láhve domácí slivovi-

ce. Vypáãil téÏ petlici na dvefiích

do kÛlny a odnesl si z ní dal‰í ná-

fiadí. Majiteli zpÛsobil celkovou

‰kodu za více neÏ 17 tisíc Kã.

S ukraden˘mi králíky
daleko nedo‰el

R˘mafiov‰tí policisté zadrÏe-

li poblíÏ místa ãinu v noci 

24. kvûtna na Palackého ulici

57letého muÏe. Je podezfiel˘

z trestného ãinu poru‰ování do-

movní svobody a také z majet-

kového pfiestupku - krádeÏe krá-

líkÛ. Skutku se mûl dopustit

krátce pfied pÛlnocí na oploce-

ném pozemku u rodinného do-

mu, kdyÏ z králíkárny odcizil

dospûlého králiãího samce

a králiãí samici i s pûti dvoumû-

síãními mláìaty. Daleko ale se

sv˘m Ïiv˘m lupem nedo‰el, asi

po 500 metrech byl dopaden

hlídkou r˘mafiovsk˘ch policis-

tÛ. Ti mu ve zkráceném pfiíprav-

ném fiízení sdûlili podezfiení

z trestného ãinu poru‰ování do-

movní svobody a králíky vrátili

majiteli.

Opil˘ cyklista se zranil
Za R˘mafiovem havaroval v pod-

veãer 29. kvûtna 50let˘ cyklista,

kdyÏ pfii jízdû na pfiímém úseku

komunikace nezvládl fiízení.

Skonãil v silniãním pfiíkopu 

a utrpûl zranûní s dobou léãení

asi 3 t˘dny. Policisté mu namûfii-

li hodnotu 2,09 promile alkoho-

lu. Zranûn˘ muÏ byl pfievezen do

nemocnice.

Neposílala syna do ‰koly
Pro trestn˘ ãin ohroÏování v˘-

chovy mládeÏe byla v tûchto

dnech obvinûna 39letá Ïena

z R˘mafiova. V dobû od 1. záfií

2006 do 9. února 2007 umoÏnila

vést zahálãiv˘ Ïivot svému 12le-

tému synovi. Ten úmyslnû zane-

dbával ‰kolní docházku a v uve-

deném období zame‰kal celkem

509 vyuãovacích hodin, z toho

bylo 409 neomluven˘ch. Matka

je stíhána na svobodû.

Opil˘ fiidiã skonãil
v zábradlí mostu

Ve stfiedu 30. kvûtna veãer do‰lo

na kfiiÏovatce ulic Národní

a Bartákovy v R˘mafiovû k neho-

dû 52letého fiidiãe Peugeotu. Ten

pod vlivem podnapilosti najel na

obrubník, prorazil si pneumatiku

pravého pfiedního kola a narazil

do zábradlí mostu na Národní 

ulici. Pak z místa nehody ode‰el.

Hlídka r˘mafiovsk˘ch policistÛ

podezfielého zajistila na Palac-

kého ulici. Namûfieno mu bylo

2,86 promile alkoholu. Policisté

na místû fiidiãi zadrÏeli fiidiãsk˘

prÛkaz a nyní ho vy‰etfiují pro

podezfiení ze spáchání trestného

ãinu ohroÏení pod vlivem návy-

kové látky. 

Byla okradena
pfii kácení májky

Bûhem oslavy kácení máje

v Ondfiejovû do‰lo v noci z 2. na

3. ãervna ke krádeÏi kabelky pat-

fiící 28leté Ïenû z R˘mafiova.

Pachatel vyuÏil nestfieÏeného 

okamÏiku a Ïenû vzal kabelku,

ve které mûla nov˘ mobilní tele-

fon v hodnotû témûfi 5 000 Kã,

penûÏenku s 300 Kã, platební

kartu a rÛzné doklady.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Úsmûvnû

Organizace a spolky

Chci si mastit kapsu
Pr˘ peníze nejsou v‰echno, ale bez

nich to jaksi taky nejde. Jak je získat

v dostateãném mnoÏství, abych byl

svobodnûj‰í, nemusel poãítat kaÏ-

dou korunu a mohl si zpfiíjemnit Ïi-

vot?

Vyhraju, zdûdím, vydûlám poctivou

prací, nepoctiv˘mi machinacemi,

podvody, lichvou, podezfiel˘mi ob-

chody, ukradu, pouÏiju triku... AÈ

laskav˘ ãtenáfi doplní.

Já si v‰ak chci mastit kapsu, ale ne-

pÛjde a ani nikdy ne‰lo o nûjaké str-

kání omastku do kapsy. Toto rãení

vy‰lo z na‰eho venkova, kde b˘valo

zvykem hrát v hospodách karty.

Proã to ma‰tûní? Hygiena starobylé

hospody znaãnû pokulhávala za

souãasn˘mi parametry, nebyla pfiís-

ná Evropská unie, hostin‰tí ledabyle

utírali stoly, a tak na deskách dfievû-

n˘ch stolÛ byl vÏdy dostatek tuku.

Karty se pfii hfie opravdu mastily

a taky se mastily peníze, o které se

hrálo. Neb˘valy to malé ãástky

a v knihách na‰ich klasikÛ se mÛÏe-

me doãíst, Ïe nejeden sedlák prohrál

grunt nebo jeho podstatnou ãást.

Z toho tûÏil ten druh˘, kter˘ si cpal

mastné bankovky do kapsy. âasto

to byl fale‰n˘ hráã nebo podvodník,

kter˘ tûÏil z hráãské vá‰nû boha-

t˘ch, ale i prost˘ch sedlákÛ.

Namastil si kapsy, ale tento defekt

odûvu jej naprosto nemrzel.

Mû by také nemrzel, protoÏe dnes

jsou k dispozici úãinné prací pro-

stfiedky a kvalitní chemické ãistírny. 

Si

SvojsíkÛv závod
R˘mafiov byl letos pofiádajícím

mûstem pro setkání skautsk˘ch

oddílÛ okresu Bruntál. A tak are-

ál Na Stráni oÏil 19. a 20. kvûtna

o devadesát svûtlu‰ek, vlãat,

skautek a skautÛ, ktefií se pfiijeli

spoleãnû pobavit a závodit ve

Svojsíkovû závodû skautsk˘ch

hlídek. NáplÀ tohoto tradiãního

závodu byla letos ponûkud ino-

vovaná - pfiibyly nûkteré prvky,

jako napfi. fie‰ení krizov˘ch situ-

ací, t˘mová spolupráce, vyhle-

dávání informací apod.

V kategorii skautek obsadily

první dvû místa domácí hlídky -

1. místo Vãelky, za nimi pak

Li‰tiãky. V kategorii skautÛ byla

na prvním místû smí‰ená hlídka

Bruntál s Krnovem, 2. a 3. místo

vybojovali r˘mafiov‰tí skauti

Vydry a Sovy. DoplÀkov˘m zá-

vodem pro malé svûtlu‰ky a vl-

ãata byl pak pohádkovû ladûn˘

závod Snûhurka a 7 trpaslíkÛ.

Program celého leto‰ního setká-

ní byl korunován slavnostním tá-

borákem, u nûhoÏ písniãky

a pfiedev‰ím vlastními silami re-

Ïírovaná zábava nebrala konce,

zvlá‰tû kdyÏ nakonec v‰ichni

zhlédli vskutku oslnivé vystou-

pení ohnivce Radima z Krnova.

V nedûlním dopoledni vystoupi-

li v‰ichni zúãastnûní na Harra-

chovsk˘ kopec, kter˘ nabídl kru-

hové v˘hledy po okolí. V̆ stup

byl motivován úspûchem dvou

ãesk˘ch sportovcÛ, ktefií v pro-

bûhnuv‰ím t˘dnu vystoupili na

nejvy‰‰í horu svûta.

Poãasí popfiálo, a tak bylo první

leto‰ní spaní ve stanech a tee pee

velmi pfiíjemné. Loy
Fota: archiv Junáka R˘mafiov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Bfiidliãnou ãeká v˘stavba nové kanalizace Rockefii The Pant v médiích
Souãasná kapacita mûstské ãistiãky od-

padních vod v Bfiidliãné je nedostateã-

ná, je tfieba tuto kapacitu alespoÀ zdvoj-

násobit. PfietíÏení se t˘ká nejen pfiitéka-

jících odpadních vod z domácností, ale

tfieba i vod de‰Èov˘ch. Proto je nutné

vybudovat oddûlenou kanalizaci spla‰-

kov˘ch odpadních vod a stávající jed-

notná kanalizace bude slouÏit jako de-

‰Èová. Návrh nové kanalizace je projek-

tován tak, aby co nejménû zasahoval do

komunikací. Pfiedstavitelé mûsta jsou

pfiesvûdãeni, Ïe k úplnému uzavfiení nû-

které ãásti mûsta by pfii v˘stavbû nové

kanalizace nemûlo dojít. Plánovaná 

úprava kanalizace se dotkne tûchto ulic:

Osvobození, Tovární, Nerudovy, 1. má-

je, Komenského, Dlouhé, Sokolovské,

NábfieÏní a Bruntálské. V‰e je podmí-

nûno získáním penûz z dotaãních titulÛ.

Minulou nedûli se Panti úspû‰nû uvedli v premiéfie na TV

Óãko. Na stejné televizní stanici mají pfiíznivci této hu-

dební skupiny dal‰í moÏnost zhlédnout jejich klip k písni

Say What You Want v pofiadu Hydepark. Fanou‰ci mohou

sly‰et skupinu Ïivû v pofiadu Rokle na frekvenci âeského

rozhlasu Olomouc. S agenturou Fajn Rock Music kapela

v souãasnosti pfiipravuje sérií Ïiv˘ch rozhovorÛ asi v de-

seti regionálních radiov˘ch stanicích. âasy i datum vÏdy

s pfiedstihem uvefiejní skupina na webov˘ch stránkách

www.thepant.wz.cz.

Oslava na „Jezírkách“
JiÏ tradiãnû se se‰li trempové

Bfiidliãné v sobotu 26. kvûtna na

„Jezírkách“ u pfiíleÏitosti uÏ 

37. v˘roãí zaloÏení trempské 

osady „Zlomená podkova“. Cí-

lem setkání je potlachat a za-

vzpomínat na krásné chvíle strá-

vené v pfiírodû a mezi kamarády.

Ale nejen to. Osadníci pfiipravi-

li pro dûti i ostatní úãastníky

spoustu soutûÏí, napfiíklad dûti

soutûÏily v hodu granátem na

cíl, na tyã i na plechovky, dále

ve stfielbû ze vzduchovky. Drsní

trempové házeli sekerou, no-

Ïem, stfiíleli ze vzduchovky

i lukem. Hlavním bodem, na

kter˘ se trempové tû‰ili, byl

hod kládou na dálku.

·erif osady Radek Kovafiík,

pfiezdívan˘ âert, dûkuje v‰em

osadníkÛm a kamarádÛm trem-

pÛm za velikou pomoc pfii pfií-

pravû této oslavy a následném

zapálení ohnû. Dík patfií téÏ

MûÚ v Bfiidliãné, kter˘ nám 

umoÏÀuje tato setkání uskuteã-

Àovat.

Krásnou atmosféru setkání ne-

pokazil ani nebesk˘ ohÀostroj

doprovázen˘ prÛtrÏí mraãen

a spoustou vody v‰ude kolem.

Zájezd pro rodiãe
s dûtmi do Zoo Le‰ná

V nedûli 17. ãervna pofiádá VZO OS KO-

VO Bfiidliãná zájezd pro své ãleny a je-

jich dûti do Zoo Le‰ná. Odjezd autobusu

je v 7.00 z autobusového nádraÏí. Pro

ãleny ZO + dûti je autobus zdarma.

Neãlenové ZO zaplatí poplatek ve v˘‰i

150,- Kã. Pfiihlásit se mÛÏete na tel. ãísle

Al Investu 554 222 208.

Z biatlonu
První kolo âeského poháru ATEX Cup

Ïactva zaãal 26. - 27. kvûtna v Bystfiici

pod Host˘nem. V sobotu se bûÏel a stfiílel

vytrvalostní závod a v nedûli rychlostní

závod s hromadn˘m startem. Na‰i Ïáci

vybojovali pût medailí:

Sobota Vytrvalostní závod - Ïáci B

3. Adam Brachtl

Vytrvalostní závod - Ïákynû C

1. Michaela Györgyová

3. Andrea Proke‰ová

Nedûle Vytrvalostní závod s hromad. 

startem - Ïákynû C

1. Michaela Györgyová

2. Andrea Proke‰ová

Tenisov˘ turnaj
V sobotu 26. kvûtna zaãal na tenisov˘ch kurtech

v Bfiidliãné první z turnajÛ roku 2007. Na dvouhry

se pfiihlásilo 8 muÏÛ, takÏe v‰ichni mûli ãtvrtfinále

zaji‰tûno. Druh˘ den pak pokraãovaly ãtyfihry za 

úãasti 14 pfiihlá‰en˘ch hráãÛ. Hospoda „Na Kurtech“

byla samozfiejmû k dispozici hráãÛm i divákÛm.

V̆ sledky sobotních dvouher:

1. Jan Hnilo ml.

2. Tomá‰ Motyka

3. - 4. Václav Gross a Tomá‰ Jano‰ík

Nedûlní ãtyfihra:

1. Jan Hnilo ml. a Tomá‰ Motyka

2. Tomá‰ Motyka a Petr Sadovsk˘

3. Václav Gross a p. Gross st.

Dal‰í naplánované turnaje:

16. 6. - smí‰ená ãtyfihra

14. - 15. 7. - turnaj muÏÛ

18. - 19. 8. - 5. roãník turnaje O pfieborníka mûsta

Bfiidliãné

8. 9. - turnaj ve smí‰ené ãtyfihfie

22. 9. - turnaj Ïen a dívek 

MÛÏe se stát, Ïe se nûkter˘ termín posune plus mí-

nus o t˘den, zatím platí dohodnuté termíny. A na-

opak je docela moÏné, Ïe nûjak˘ turnaj pfiibude.

Zmûny budou vãas na webu „Zpravodaj Na‰e

Bfiidliãná“ oznámeny.

Fota: archiv Daniela Macha



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2007

27

Jezdeck˘ oddíl v Bfiidliãné Dal‰í úspû‰n˘ fotbalov˘ zápas
Od roku 2004 existuje v Bfiidliã-

né jezdeck˘ oddíl SK Pental

Bfiidliãná. Oddíl nabízí své sluÏ-

by i pro ty, kdo nechtûjí závodit

a soutûÏit, ale jen si zkusit na-

sednout na konû a projet se na

nûm.

Pro zájemce uvádíme nabídku

sluÏeb: vefiejná jezdecká ‰kola, 

ustájení koní, chov, v˘cvik a ná-

prava koní. Informace na telefonu

554 286 135, mobil 724 068 958.

V sobotu 19. kvûtna v Rudné

pod Pradûdem získaly licenci

na‰e dal‰í dvû jezdkynû - Eli‰ka

Nûmeãková a Katefiina Kocour-

ková.
Cel˘ch dvacet dnÛ pfiená‰ela na-

‰e kobylka Annie Jump své hfií-

bátko, aÏ se po 352 dnech naro-

dil krásn˘ hfiebeãek, kter˘ dostal

jméno Barnabá‰. Annie porodila

Barnabá‰e bez pomoci a hlavnû

bez komplikací 2. kvûtna.

S pfiedním muÏstvem tabulky si

domácí pohrávali jako koãka

s my‰í a za cel˘ zápas je nepusti-

li do váÏnûj‰í akce. Ve druhém

poloãase hra domácích pfiecháze-

la místy aÏ v exhibici. I kdyÏ

v‰echny branky padly v prvním

poloãase, neznamenalo to, Ïe ve

druhé pÛli si domácí nevypraco-

vali gólové pfiíleÏitosti. Naopak,

ale uÏ chybûla snaha a chuÈ do-

táhnout pûknou kombinaãní akci

do brankového vyjádfiení.

Úspû‰n˘mi stfielci byli György se

dvûma a Patrman s jednou bran-

kou. I tak odcházeli fanou‰ci spo-

kojeni jak s v˘‰í skóre, tak s pfied-

vedenou hrou domácích hráãÛ.

Zajímavá konfrontace bude k vi-

dûní v dal‰ích dvou zápasech,

kdy nejprve hostíme druhé muÏ-

stvo tabulky Zlatníky a pak se ut-

káme na hfii‰ti prvního muÏstva

tabulky v Hradci nad Moravicí.

To bude prubífisk˘ kámen kvality

a hlavnû formy na‰ich hráãÛ.

Vûfiíme, Ïe se jim bude dafiit jako

doposud.

Daniel Mach - Radek Poncza -
Radek Kovafiík

Zoo Ostrava informuje
Nové pfiírÛstky v Zoo Ostrava

Nov˘m pfiírÛstkem je letos jiÏ

druhé mládû koãkodana Diani-
na. Mládû se narodilo 21. dubna

a jeho pohlaví je zatím neznámé

(stejnû jako u prvního mládûte,

narozeného 14. února). Otcem

mládûte je samec Samson, mat-

kou samice Sulima. Koãkodan

Dianin je obyvatelem posled-

ních zbytkÛ de‰tného pralesa

nûkolika západoafrick˘ch státÛ

a bohuÏel dnes díky úbytku pfii-

rozeného prostfiedí a také díky

lovu na maso patfií k druhÛm

ohroÏen˘m vyhubením.

Koãkodany Dianiny chová

v âeské republice pouze ostrav-

ská zoo a narození obou mláìat

lze povaÏovat za jeden z nejcen-

nûj‰ích odchovÛ tohoto roku.

Koãkodany Dianiny chová os-

travská zoo od roku 1975 a za tu-

to dobu se zde narodilo cel-

kem 20 mláìat. V souãasné dobû

je skupina tvofiena ‰esti zvífiaty.

Dal‰ím pfiírÛstkem je mládû hro-
cha obojÏivelného, které se na-

rodilo pravdûpodobnû 29. kvûtna

brzy ráno. Hrochy chová ostrav-

ská zoo od roku 1967 a za tuto

dobu zde bylo odchováno cel-

kem 17 mláìat.

Hro‰i obojÏivelní patfií k nejvût-

‰ím savcÛm (dospûlí samci mo-

hou váÏit aÏ 3 tuny) a ob˘vají

ostrÛvkovitû subsaharskou ãást

Afriky. Hroch je b˘loÏravec

a odhaduje se, Ïe dennû spotfie-

buje 40 aÏ 60 kg rostlinné potra-

vy. Hro‰i tráví vût‰inu ãasu ve

vodû, kde se zvífiata rovnûÏ páfií

a vût‰inou také rodí svá mláìata.

Mládû se po narození drÏí matky

a vût‰inu ãasu b˘vá ponofiené ve

vodû (pod vodou rovnûÏ pije ma-

tefiské mléko). Náv‰tûvníci tedy

musí b˘t trpûliví a vyãkat oka-

mÏiku, kdy se mládû objeví na

hladinû, aby se nadechlo.

Zoo je v ãervnu otevfiena od 9.00

do 19.00, pokladny a pavilony se

zavírají v 18.00.

Stanislav Derlich, oddûlení pro
kontakt s vefiejností Zoo Ostrava

Ilustraãní foto

Foto: archiv Zoo Ostrava
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
První pomoc pfii úrazech

2. Poranûní pátefie a míchy
Pátefi plní v lidském tûle dvû hlavní funkce.

Obratlov˘ sloupec tvofií osu trupu, nese váhu

horní poloviny tûla, je oporou pfii pohybu.

Druhou funkcí je ochrana míchy - souãásti

centrální nervové soustavy, která probíhá 

uvnitfi pátefiního kanálu. Nekomplikovaná

poranûní kostûn˘ch ãástí pátefie (zlomeniny

tûla a obratlov˘ch v˘bûÏkÛ) a mûkk˘ch ãástí

pátefie (meziobratlov˘ch plotének a vazÛ) se

mohou dobfie a bez následkÛ zhojit.

Nejvût‰í nebezpeãí, které poranûní pátefie

provází, je souãasné poranûní míchy, které

mÛÏe mít trvalé následky. Mícha b˘vá zra-

nûna stisknutím mezi dvû obratlová tûla,

jednotliv˘mi úlomky obratlÛ, v nejtûÏ‰ích

pfiípadech je zcela pfieru‰ena. Mí‰ní zranûní

mÛÏe nastat bezprostfiednû pfii úraze, ale

i druhotnû pfii ne‰etrné manipulaci s poranû-

n˘m dítûtem.

Pfiíãinou poranûní pátefie b˘vá pÛsobení

vnûj‰ích pohybov˘ch sil na obratlov˘ slou-

pec, zpÛsobující vzájemné stlaãení obratlÛ

v podélném smûru - pád z v˘‰ky na dolní

konãetiny nebo na hlavu, prudké ohnutí pá-

tefie vpfied nebo vzad. Pfii autonehodû dochá-

zí k poranûní krãní pátefie tzv. „mechanis-
mem ‰lehnutí biãem“ - jedná se o zranûní

pfii ãelním nárazu, kdy hlava vykoná prudk˘

pohyb vpfied a vzápûtí vzad. StfiiÏn˘m me-

chanismem dojde ke sklouznutí prvního

a druhého krãního obratle po sobû a ke stisk-

nutí míchy mezi nû.

Pfiíznaky poranûní pátefie: pro zranûní svûd-

ãí bolesti v zádech, nûkdy zdufiení a krevní
v˘ron na pátefii v místû zranûní, dítû mÛÏe

leÏet v nepfiirozené poloze. Pfii souãasném

poranûní míchy se pfiidruÏují neurologické
pfiíznaky - poruchy hybnosti (ztráta schop-

nosti ovládat konãetiny) nebo poruchy ãití

(poruchy citlivosti na konãetinách, brnûní

a bolesti konãetin). Pfiíznaky se mohou vy-

skytovat jen na jedné stranû tûla. Nejv˘raz-

nûj‰í nebezpeãí pfiedstavuje vysoké poranûní

krãní pátefie, které hrozí zasaÏením centra
dechu a obûhu v prodlouÏené mí‰e s ná-

slednou poruchou základních Ïivotních

funkcí. K vyslovení podezfiení na poranûní

pátefie mÛÏe kromû uveden˘ch pfiíznakÛ pfii-

spût, známe-li okolnosti úrazu.

První pomoc pfii podezfiení na poranûní pá-
tefie:

• Jakmile není zcela vylouãeno, Ïe pfii úrazu

do‰lo k poranûní pátefie, jednáme s poranû-

n˘m dítûtem tak, jako kdyby pátefi mûlo zra-

nûnou. Hlavním úkolem první pomoci je pre-

vence zhor‰ení nebo druhotného po‰kození

míchy, pfiedev‰ím pfii ne‰etrné manipulaci

s poranûn˘m dítûtem. Pfii o‰etfiení nespûchej-

te, dítû o‰etfiujte nanejv˘‰ peãlivû, nehrozí

nebezpeãí z prodlení. VÏdy ale vãas zajistûte

pfiivolání ZZS.

• Se zranûn˘m dítûtem zbyteãnû nepohybujte,

pouze hrozí-li dal‰í nebezpeãí (zával, poÏár

automobilu, utonutí apod.). Pokud nebezpeãí

nehrozí, zvedání a pfiená‰ení takto zranûného

nepatfií mezi úkony první pomoci. V pfiípadû

nutnosti manipulaci s dítûtem provádûjte co

nej‰etrnûji ve 3 - 4 zachráncích, nikdy nezve-

dejte zranûné dítû za ruce a nohy. Jste-li v˘ji-

meãnû nuceni dítû transportovat, uloÏte je na

pevnou podloÏku v poloze, ve které se nachá-

zí, jeho tûlo zajistûte proti pádu.

• PfiidruÏená poranûní o‰etfiete v poloze, ve

které dítû leÏí, zajistûte tepeln˘ komfort.

• Je-li zranûné dítû v bezvûdomí, zajistûte si

pomoc ostatních, co nej‰etrnûji je otoãte na

záda tak, aby bûhem pohybu nedo‰lo k rota-

ci pátefie. Uvolnûní d˘chacích cest proveìte

trojit˘m manévrem, kter˘ pouÏívejte i pfii

pfiípadném umûlém d˘chání.

• Pfii podezfiení na poranûní krãní pátefie zaji-

stûte do pfiíjezdu ZZS její stabilitu pevn˘m 

uchopením hlavy dítûte do sv˘ch rukou, hla-

vou nepohybujte, udrÏujte ji ve stfiední polo-

ze. MÛÏete obloÏit hlavu a ramena zranûné-

ho dítûte pevn˘mi, ale mûkk˘mi pfiedmûty.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Zvífiata v cirkusech trpí
V sobotu 26. kvûtna probûhlo v zahradû Hed-

vy vystoupení Cirkusu Berousek.

Cirkusy se zvífiaty mají v âechách svoji tradi-

ci a jsou oblíbenou atrakcí mnoha lidí, zvlá‰tû

pak dûtí, pro které jde o jedno z mála setkání

se Ïiv˘mi divok˘mi zvífiaty. BohuÏel je to jen

za cenu utrpení Ïiv˘ch tvorÛ, ktefií by jinak

mohli Ïít v lep‰ích podmínkách, beze stresu

a daleko svobodnûji, jak to mÛÏeme vidût na

pfiíkladu nûkter˘ch dobr˘ch zafiízení pro zví-

fiata chovaná v zajetí.

Zvífiata v cirkusech tráví cel˘ svÛj Ïivot na

cestách v mal˘ch klecích, zaÏívají pocity nu-

dy a frustrace.

Zvífiata jsou nucena pfiedvádût cviky, které

jsou v naprostém rozporu s jejich pfiirozeností

- medvûdi jezdí na kolobûÏce ãi motorce, lvi

proskakují hofiící obruãí atd. Tyto a dal‰í cvi-

ky jsou v rozporu se zákonem na ochranu zví-

fiat proti t˘rání ã. 246/1992 Sb., kde je t˘rání

zvífiete popsáno jako „...pouÏívání zvífiete k ve-

fiejnému vystoupení ãi podobn˘m úãelÛm, po-
kud je pro nû spojeno s bolestí, utrpením nebo
po‰kozením“.

Zvífiata v cirkusech nedûlají cviky s radostí

(a jen pomocí pamlskÛ, jak se nám snaÏí tvr-

dit nûktefií lidé od cirkusu), ale jsou nucena

krutou drezúrou pfiedvádût cel˘ Ïivot nepfiiro-

zené pohyby, které jsou v naprostém rozporu

s úctou ke svobodnému Ïivotu tûchto zvífiat

v zajetí i v pfiírodû.

Dlouhodobû se ukazuje, Ïe cirkus nemÛÏe ze

samé podstaty svého fungování zlep‰ovat

podmínky pro zvífiata. Narozdíl od nûkter˘ch

dobr˘ch zafiízení pro zvífiata chovaná v zajetí

se totiÏ cirkus nemÛÏe technicky zvût‰ovat.

Pro dûti nemá setkání se zvífiaty v cirkuse

Ïádn˘ vzdûlávací úãinek, dívání se na zuboÏe-

né zvífie v nich mÛÏe spí‰e vyvolávat mylnou

pfiedstavu, Ïe zvífie je vûc, se kterou si mohou

dûlat, co chtûjí. A proto aÈ je toto va‰e po-
slední náv‰tûva cirkusu! Adriana Karlová

Foto: autorka ãlánku
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Sport

KuÏelkáfii TJ Jiskra ukonãili úspû‰nou sezónu
O sezónû 2006 - 2007 mohou r˘ma-
fiov‰tí kuÏelkáfii hovofiit jako o po-
mûrnû zdafiilé. Svûdãí o tom nejen
krajské úspûchy, ale zejména úspû-
chy na soutûÏích v rámci mistrovství
âeské republiky, ze kter˘ch se ne-
dávno vrátili s medailov˘mi pozicemi.
O úspûchu mohou hovofiit ãleno-

vé druÏstva muÏÛ A 2. ligy.

DruÏstvo se po stabilizaci kádrÛ

v lize udrÏelo a do pfií‰tí sezóny

vstupuje s úmyslem bojovat

o pfiední umístûní. Podobnû jako

„Áãkafii“ stateãnû bojovalo druÏ-

stvo muÏÛ B o postup do 3. ligy.

Umístûní na 5. pfiíãce v této silnû

obsazené soutûÏi je v˘razn˘m

úspûchem. DruÏstva C a D se-

hrála utkání v meziokresním

pfieboru a „Céãkafii“ vybojovali

postup do krajského pfieboru.

DruÏstvo Ïen se umístilo v 1. mo-

ravské kuÏelkáfiské lize na v˘bor-

ném 6. místû ze ãtrnácti druÏstev

a do pfií‰tí sezóny si dává za cíl

postoupit je‰tû v˘‰. Dorostenky

a dorostenci hráli krajsk˘ pfiebor

a v pfií‰tí sezónû budou dorosten-

ky bojovat v 1. lize!

KaÏd˘ zaãátek je tûÏk˘ a platí to

i o na‰ich nejmen‰ích kuÏelkáfi-

sk˘ch nadûjích - dûtech. Zúãast-

Àovat soutûÏí se mohou od desíti

let. KaÏd˘ rok se talentovaná ku-

Ïelkáfiská drobotina úãastní

Poháru mlad˘ch nadûjí, kde zís-

kávají první hráãské zku‰enosti.

Mezi talentované patfií napfiíklad

Michal Doãkálek, kter˘ se pro-

bojoval do finále a umístûní

v první tfiináctce mu vyneslo po-

stup na mistrovství republiky.

Kromû dvou kategorií mûla

Jiskra zastoupení ve v‰ech sou-

tûÏích na mistrovství republiky.

Jmenovitû to byli kuÏelkáfii Iva

Schreiberová, kategorie Ïeny, ví-

tûzka krajsk˘ch pfieborÛ, Ivo

Mrhal, kategorie muÏi, Denisa

Hamplová a Michal Doãkálek,

kategorie Ïáci.

V̆ borného úspûchu dosáhli Ma-

rek Vesel˘, kter˘ vybojoval na

MR v kategorii juniorÛ 6. místo,

a Andrea Fuãíková, která získala

9. místo v kategorii dorostenek.

Ov‰em nejlep‰ího úspûchu leto‰-

ní kuÏelkáfiské sezóny dosáhli

Jan Sochor v kategorii dorosten-

cÛ s Vûrou Tomanovou v katego-

rii seniorek, kdyÏ vybojovali

shodnû titul vicemistrÛ âeské re-

publiky. Blahopfiejeme!

Za úspûchem kuÏelkáfiÛ stojí fia-

da lidí, spfiíznûn˘ch du‰í, spon-

zorÛ, rodiãÛ a dal‰ích bezejmen-

n˘ch, bez jejichÏ pfiispûní, aÈ jiÏ

finanãního, materiálního ãi mo-

rálního, by oddíl kuÏelek nemo-

hl soutûÏní roãník absolvovat.

V‰em tûmto lidem a pfiíznivcÛm

patfií velik˘ dík.

Zvlá‰tní podûkování mífií k Janu

âernému (penzion Mary), kter˘

v˘znamn˘m zpÛsobem podporu-

je nejmlad‰í hráãe v Poháru mla-

d˘ch nadûjí.

Kromû pravideln˘ch kuÏelkáfi-

sk˘ch soutûÏí pofiádá oddíl kuÏe-

lek i mimosoutûÏní ãinnost, ke

které neodmyslitelnû patfií kaÏ-

doroãní soutûÏ amatérÛ MAKL,

letos se jí zúãastnilo tfiiaãtyfiicet

druÏstev. Dále se oddíl podílí na

organizaci a zaji‰tûní turnajÛ tû-

lesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ, ze-

jména v rámci republiky. Pfiipo-

meÀme si v˘znamná umístûní

ZdeÀka Doãkálka, mistra repub-

liky a nûkolikanásobného vítûze

âeského poháru.

V souãasné dobû je kuÏelkáfiská

sezóna 2006 - 2007 ukonãena.

Momentálnû v‰ak probíhá letní

soutûÏ Pohár dvojic amatérÛ

a na srpen se pfiipravuje tradiã-

ní R˘mafiovsk˘ pohár dvojic.

JiKo

R˘mafiov‰tí desetibojafii spûjí do finále
V pofiadí devátou disciplínou,

provûfiující zdatnost desetibo-

jafiÛ, byla technická disciplína

- vrh koulí. Dost velk˘m zkla-

máním byla pomûrnû nízká 

úãast zapfiíãinûná pravdûpo-

dobnû nezvykl˘mi vedry

v mûsíci kvûtnu, o kterém pra-

nostiky hovofií, Ïe by mu spí‰

slu‰elo chladno. Se‰lo se cel-

kem 45 borcÛ, ktefií vyuÏili té-

to pfiíleÏitosti a popfiáli prvním

desetibojafisk˘m novomanÏe-

lÛm - Hanû Cisarikové a Pav-

lu SvatoÀovi hodnû ‰tûstí na

spoleãné cestû Ïivotem.

V pÛl páté nastoupili ke sv˘m

ãtyfiem pokusÛm muÏi C -

shodou okolností byli také

ãtyfii. I kdyÏ se jasnému favo-

ritovi Václavu Orlíkovi neda-

fiilo tak, jak jsme zvyklí, doká-

zal zvítûzit vrhem dlouh˘m

10,01 m. Druhé místo si v na-

pínavém souboji tûsnû vybo-

joval Vojtûch Hrdina v˘ko-

nem 9,73 m pfied Ivanem

Sovi‰em s 9,61 m.

Pak do vrhaãského sektoru

nastoupily Ïeny B. V konku-

renci osmi závodnic prokázala

nejlep‰í formu Vlaìka Kubá-

ãová v˘konem 7,12 m pfied

Janou Egidovou s 7,05 m

a Alenou Jurá‰ovou s 6,87 m.

V kategorii Ïen A jsme mûli 

opût jasnou favoritku Hanu

Hájkovou. Prognózy nezkla-

maly a své bezkonkurenãní ví-

tûzství potvrdila v˘konem

8,28 m. Druhá skonãila Katka

Koláfiová s 6,48 m a tfietí Jana

Pitorová s 6,38 m.

MuÏi B svádûjí neúprosné bo-

Blahopfiání
k jubileu

Ve stfiedu 4. ãervence oslaví své

Ïivotní jubileum pan Vladimír

Smisitel, kter˘ zasvûtil Ïivot ku-

Ïelkáfiskému sportu a pfiedev‰ím

péãi o mládeÏ a zaãínající kuÏel-

káfie.

Do dal‰ích let mu pevné zdraví,

‰tûstí, pohodu a optimismus pfiejí

v‰ichni ãlenové kuÏelkáfiského od-

dílu a pfiíznivci kuÏelek.

Jan Sochor a Vûra Tomanová, vicemistfii âR
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je o celkové umístûní, ãemuÏ na-

svûdãoval i poãet dvanácti zú-

ãastnûn˘ch borcÛ. Nejlep‰í tech-

niku pfiedvedl Miloslav Slouka

v˘konem 9,94 m. Pfied jeho v˘-

konem se musel sklonit i velk˘

favorit Ivo Volek, kter˘ tentokrát

dosáhl na druhou pfiíãku v˘ko-

nem 9,55 m, a tfietí se umístil

Pavel Koláfi, kterého technika

zcela zklamala a musel se spoko-

jit s v˘konem 9,44 m.

Nejvíce zastoupenou byla kate-

gorie muÏÛ A, kde se se‰lo k bo-

jÛm celkem 16 úãastníkÛ. Ví-

tûzství si „na chlup“ stejn˘m v˘-

konem 10,46 m odnesli Petr

Calábek a Pavel Kon‰tack˘.

Pavel Jurá‰ za nimi zaostal

o 0,26 m a v˘konem 10,20 m si

zajistil tfietí místo.

Zpestfiením bojÛ bylo i mûfiení

sil mezi vûãn˘mi rivaly Václa-

vem Orlíkem a Ivo Volkem, kte-

fií se v pfií‰tím roãníku opût utka-

jí ve stejné kategorii. V klání,

kdy oba vrhali 4kg koulí, si lépe

vedl Ivo Volek a v˘konem 11,15

m zvítûzil nad Václavem Orlí-

kem - jeho v˘kon 10,01 m ho pfii-

pravil o láhev dobrého moku. Jak

na závûr prohlásil o svém soupe-

fii Va‰ek - „je to je‰tû mlaìoch“.

Velké podûkování za vynikající

úpravu vrhaãského sektoru a do-

brou organizaci patfií Jardu

Hofmanovi. Jako vÏdy se úkolu

zhostil na jedniãku s hvûzdiã-

kou.

Pfii pohledu do kalendáfie vidí-

me, Ïe pfied námi uÏ je závûreã-

ná disciplína, kterou je sprint na

60 m. Uskuteãní se v pátek 

22. ãervna 2007 v 16.30 na hfii‰-

ti za ‰kolní jídelnou a veãer pro-

bûhne ukonãení XXXI. roãníku

R˘mafiovského desetiboje s vy-

hlá‰ením celkov˘ch v˘sledkÛ.

Sportu zdar a R˘mafiovskému

desetiboji zvlá‰È.

Celkové pofiadí pfied závûreã-
nou disciplínou vypadá násle-
dovnû:

Îeny A: Hana Cisariková, Jana

Pitorová, Hana Hájková

Îeny B: Alena Jurá‰ová, Mar-

kéta Míãková, Marie Pitorová

MuÏi A: Bronislav Rektofiík, Jifií

Hnilo,  Ivo Sovi‰

MuÏi B: Jaroslav Hofman, Josef

Svedoník, Ivo Volek

MuÏi C: Václav Orlík, Vojtûch

Hrdina, Josef Dfievo 

Pfiipravila Alena Jurá‰ová

Úspûch TK Jes na republice v Bruntále
Mûstské divadlo v Bruntále se

stalo 19. kvûtna 2007 dûji‰tûm 

otevfieného Mistrovství âR v só-

lech, duích a mal˘ch skupinách.

Pofiadatelsk˘m t˘mem byla Ta-

neãní unie âeské republiky a Ta-

neãní soubor StonoÏka z Brun-

tálu. SoutûÏilo se v kategoriích

modern dance a street dance -

dûti, juniofii a dospûlí. Porotû

i divákÛm se pfiedstavilo pfies

180 vystoupení.

V sólov˘ch tancích TK Jes re-

prezentovaly Îanetka Szapowa-

lová, Lenka Mrhalová, Terezka

Valová a Nikola âudovská. Ve

formacích skladba „Nezbedné

plamínky“, v hlavní kategorii

„Holky z plakátu“, „Kfiídla“

a „Hippie Life“.

Îanetka se ukázala jako velká

bojovnice a se sv˘m „Neposed-

n˘m plamínkem“ se stala vice-

mistryní âR v show dance.

V moderd dance si pûkné 4. mís-

to vytancovala Lenka Mrhalová

a 5. pfiíãka patfiila Terezce

Valové. V kategorii dospûl˘ch,

kde mj. tanãili studenti praÏ-

sk˘ch konzervatofií, skonãila

Nikola na 7. místû. Po pfiestávce

pfii‰ly na fiadu formace. Ohnivé

„Plamínky“ sv˘m skotaãiv˘m

tancem dosáhly 3. místa a titulu

druhého vicemistra âR. Taneã-

nice hlavní kategorie nepone-

chaly nic náhodû. Zcela pfiesvûd-

ãivû si z této soutûÏe odvezly

hned dva tituly mistrÛ âR

v show dance a modern dance!

Muzikálová skladba „Hippie

Life“ skonãila na místû ãtvrtém.

Co fiíci na závûr? Nevím, nedo-

stává se mi slov, vÏdyÈ tyto ne-

malé úspûchy mluví samy za se-

be. Dûkuji v‰em za fantastické

v˘kony.  Alena Tome‰ková,
vedoucí TK Jes

„Nezbedné plamínky“ jsou mistry republiky
Dne 26. a 27. kvûtna se v kultur-

ním domû Crystal v âeské Lípû

konalo Mistrovství âR v dûtské

a juniorské kategorii. Pofiadatel-

skou taktovku vzaly do sv˘ch ru-

kou Svaz uãitelÛ tance âR, T·

Duha âeská Lípa, Libereck˘

kraj a Ministerstvo kultury âR.

Na tuto soutûÏ pfiijelo bojovat

pfies 90 formací, které postoupi-

ly ze ‰esti regionÛ. Mezi nû pat-

fiil také TK Jes s choreografií

„Nezbedné plamínky“. Ze tfii-

nácti souborÛ získaly postup do

finále, ve kterém si vytancovaly

fantastické 1. místo a titul MI-

STRA âR! Nejsou slova, kter˘-

mi bych vyjádfiila to, co se dûlo

bezprostfiednû po vyhlá‰ení. Slzy

‰tûstí, nekoneãná radost, gratula-

ce od nejbliÏ‰ích.

Jsem nej‰Èastnûj‰í ãlovûk na svû-

tû! Mám nejen ‰ikovné taneãní-

ky, ktefií mají mÛj velk˘ obdiv,

ale i skvûl˘ t˘m rodiãÛ, ktefií

jsou na‰í obrovskou oporou.

Dûkuji, Ïe jsou, dûkuji, Ïe vidí,

jak ‰ikovné jsou jejich dûti,

a je‰tû jednou dûkuji za pomoc,

které si neskonale váÏím.

VáÏím si také finanãní pomoci

tûch, ktefií nás podporují:

Mûsto R˘mafiov, Z· R˘mafiov,

Klempífiství Pipa, Josef Berná-

tek, Kovo‰rot Morávia, 5. sta-

vební, a. s., M-IZOL, s. r. o., Katr,

a. s., Dagmar Monincová, Martin

Jahoda, Zdenûk Nikl

Alena Tome‰ková, vedoucí TK Jes

Foto: Jakub Vala

Foto: archiv TK Jes
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Amatér‰tí kuÏelkáfii jedou na mistrovství republiky 2007
V sobotu 19. kvûtna se r˘mafiovské kuÏelkáfi-

ské amatérské druÏstvo ve sloÏení M. Grulich,

L. Ka‰parec, P. Míãek, V. Opavsk˘ a M. Zoth

zúãastnilo v Hofiicích soutûÏe o postup na mist-

rovství republiky neregistrovan˘ch kuÏelkáfiÛ.

Úspû‰nou hrou byl postup vybojován a pfiípad-

ná nadûje na dal‰í úspûchy se ukáÏe 16. a 17.

ãervna na kuÏelkáfiské dráze v Pfierovû.

Chceme tímto podûkovat v‰em sponzorÛm

za podporu, fanou‰kÛm za pfiízeÀ a Vûrce

Tomanové za spoustu ãasu a dobr˘ch rad. 

Marek Zoth

Freeze Dance na mistrovství republiky
Dne 19. 5. 2007 se v Bruntále

konalo mistrovství âeské repub-

liky v disciplínách modern dan-

ce, show dance a street dance.

SoutûÏila zde sóla, dua, malé sku-

piny v dûtské, juniorské a hlavní

vûkové kategorii.

Taneãní skupina Freeze Dance

mûla své zastoupení v dûtech, ve

street dance s malou skupinou

s názvem Werbung. Tato skladba

si své síly na mistrovství mûfiila

poprvé, takÏe nervozita pfied ná-

stupem na parket byla opravdu

veliká. Nikdo z taneãníkÛ Freeze

Dance to ale nevzdával. Úsmûv

na tváfii, obrovská chuÈ tancovat

a bojovat byla mnohem silnûj‰í,

dûti nezklamaly a zatancovaly

nádhernû. A jak skladba Wer-

bung dopadla? V obrovské kon-

kurenci skupin z Krnova, Olo-

mouce, âesk˘ch Budûjovic atd.

si dûti odvezly bronzovou meda-

ili a titul 2. vicemistra âeské re-

publiky!

„Tato soutûÏ pro nás byla trochu
jiná, nároãnûj‰í, protoÏe my dû-
láme ãist˘ hip hop, coÏ tady ne-
bylo. Skladby se musely upravo-
vat do show, pfiidávat akrobacie,
a tak to pro nás byla velká zmû-
na. Chtûli jsme si hlavnû zatan-
covat, s umístûním jsme ani na
vtefiinu nepoãítali, takÏe je to
krásné, dûti to zvládly na jedniã-
ku s hvûzdiãkou. Mám z nich ra-
dost,“ fiíká vedoucí souboru

Petra âechová.

Ve veãerních hodinách Freeze

Dance nastoupil znova, ale tento-

krát v hlavní vûkové kategorii se

dvûmi mal˘mi skupinami. První

jde bojovat skladba s názvem

Hey ladies! Na parket pfiichází

‰est taneãnic s neuvûfiitelnou 

energií a ‰mrncem, opravdu krás-

ná podívaná, holky to pofiádnû

rozjely. Pár skladeb na pfievleãení

a jde se na druhou malou forma-

ci, v poãtu deseti lidí, tentokrát

i s kluãiãím obsazením s názvem

Dva t˘dny v potu a jsme tu. V‰i-

chni s chutí a s úsmûvem nastu-

pují, jako vÏdy si to na parketû vi-

ditelnû uÏívají a podávají stopro-

centní v˘kony. A jak dopadli?

Formace Dva t˘dny v potu a jsme
tu vybojovala krásné páté místo

a skladba Hey ladies! získala titul

vicemistrÛ âeské republiky a od-

vezla si stfiíbrnou medaili.

„Jsem maximálnû spokojená, ale
to já vÏdycky, protoÏe pro mû ne-
ní dÛleÏité, jestli jsme první, nebo
poslední, ale Ïe to moje taneãníky
baví, dûlají to pro radost, na par-
ketû si to vÏdy uÏívají a z kaÏdé
soutûÏe, aÈ dopadnou jakkoliv, si
vÏdy odváÏejí krásné záÏitky.
Dûkuji v‰em taneãníkÛm za krás-
né v˘sledky, rodiãÛm za ochotu
a spolupráci a touto cestou bych
také chtûla moc podûkovat za fi-
nanãní podporu na‰emu sponzo-
rovi - Autoprodejnû Pavla Ry‰a-
vého (www.autoprodejna.cz).
MOC DùKUJEME!“ shrnula do-

jmy ze soutûÏe Petra âechová. 

TS Freeze Dance

Stfiíbro a bronz z mistrovství âeské republiky
V sobotu 26. kvûtna se bojovalo v hostivafiské
sportovní hale v Praze o tituly mistrÛ âR
v „SoutûÏním Aerobic Master Class“. Pofiadate-
lem MâR byl âesk˘ svaz aerobiku.
SoutûÏilo se ve ãtyfiech vûkov˘ch kategori-

ích. Do kaÏdé kategorie se nominovalo z kaÏ-

dého kraje âR patnáct finalistek krajského

pfieboru. SK Studio Sport a zdraví R˘mafiov

reprezentovalo na MâR ‰est závodnic.

Boj o titul mistr âR v nejmlad‰í kategorii 8 -

10 let svedly pfiedev‰ím dvû závodnice

z Moravskoslezského kraje - na‰e Terezka

Krywdová, pfiebornice kraje 2007, a ostrav-

ská Mí‰a Holubcová, pfiebornice kraje 2006.

Obû závodnice jsou v˘konnostnû velmi vy-

rovnané a v posledním roce svádûjí na kaÏdé

soutûÏi boj o nejvy‰‰í pfiíãku. V sobotním zá-

vodû byla úspû‰nûj‰í Mí‰a a mistrovsk˘ titul

putoval do Ostravy.

Terezka Krywdová obhájila stfiíbrnou me-

daili z minulého roku a vybojovala titul vi-
cemistra âR 2007.

V kategorii 18 a více let soutûÏilo za SK

Studio Sport a zdraví R˘mafiov pût závodnic:

Gabriela Kováfiíková, Michaela Mezihorá-

ková, Zuzana Albertová, Zuzana Buãková

a L˘die ·védíková. V této nejstar‰í kategorii

se cviãí aerobik na mistrovské úrovni.

Vysoká intenzita cviãení, sloÏitá prostorová

choreografie s vloÏen˘mi prvky síly a flexi-

bility. SoutûÏní aerobik v provedení vyspû-

l˘ch závodnic je nádherná podívaná pro oko

diváka, av‰ak pfiísnému oku rozhodãích neu-

nikne sebemen‰í chybiãka. V‰echny na‰e zá-

vodnice podaly v silné konkurenci v˘kon na

vysoké úrovni. O tom, Ïe byly na soutûÏ dob-

fie pfiipravené svûdãí:

finálové umístûní Zuzky Buãkové a bronzo-

vá medaile a titul „2. vicemistra âR 2007“

pro L˘dii ·védíkovou.

Dûkujeme v‰em r˘mafiovsk˘m závodnicím

za profesionální sportovní v˘kon. Nejvût‰í

podûkování a gratulace v‰ak patfií nejúspû‰-

nûj‰ím - L˘dii ·védíkové (závodnici i trenér-

ce dûvãat), Terezce Krywdové a Zuzce

Buãkové, které se jiÏ nûkolik rokÛ drÏí na

‰pici ãeského aerobiku a ‰ífií tak dobré jméno

R˘mafiova.  Studio Sport a zdraví

Spoleãné foto Foto: archiv Freeze Dance

Cykloliga AutoDûdoch po prvním dûjství
V sobotu 26. kvûtna probûhl první závod

Cykloligy AutoDûdoch na lyÏafisk˘ch tratích

ve ski areálu Strálecké údolí. Závod pod ná-

zvem MTB - Kubitárna pofiádal Cykloklub

Stará Ves ve spolupráci se SVâ R˘mafiov.

JiÏ od rána bylo krásné jarní poãasí, které ta-

kov˘m akcím pfieje. V prostoru lyÏafiské cha-

ty se proto jiÏ pfied zaãátkem prezence zaãaly

srocovat desítky cyklistÛ. Závod byl vypsán

pro v‰echny vûkové kategorie, pro které tratû

vyznaãili pan Lachnit a pan Mlãák. Pro ne-

jmen‰í bylo pfiichystáno koleãko v prostoru

chaty, mlad‰í kategorie mûla dvoukilometro-

v˘ okruh a ostatní kategorie uÏ mûly pfiipra-

ven ‰est a pÛlkilometrov˘ okruh.

Díky teplému poãasí byla traÈ suchá, a proto

dobfie sjízdná a rychlá. Díky otevfienosti cyk-

loligy se mohl pfiihlásit kdokoli, a tak se na

startu objevil napfi. b˘val˘ mistr svûta v cyk-

lokrosu Zdenûk Mlynáfi.

Závod byl rovnûÏ zafiazen do seriálu závodÛ

âSC (âeského svazu cyklistiky) a do seriálu
Foto: archiv Jakuba Valy
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závodÛ Jesenického ‰neku. Byl to je-

den z mála závodÛ, v nûmÏ se vedle

sebe postavili jak ,,hobbyci“, tak re-

gistrovaní cyklisté. Na takové spojení

není amatérská cyklistika zvyklá a to

se projevilo jiÏ na zaãátku pfii prezen-

ci, kdy svazoví rozhodãí chtûli zapi-

sovat cyklisty dle jejich pravidel. Po

krat‰í domluvû si organizátofii tohoto

závodu CK Stará Ves a svazoví roz-

hodãí ujednotili kompetence a prezen-

ce probíhala dál jiÏ bez problémÛ.

Poslední závodník byl zaregistrován

jako devadesát˘ tfietí v pofiadí.

S men‰ím zpoÏdûním byla nejdfiív od-

startována kategorie mládeÏe a v 11 ho-

din ostatní. Na start Ïákovsk˘ch kate-

gorií se postavilo pfies dvacet cyklistÛ

a cyklistek a za ohromného povzbu-

zování si vyzkou‰eli, jaká je cyklisti-

ka dfiina. Velké teplo umocÀovalo fy-

zicky nároãnou traÈ, na které se 

opravdu nedalo odpoãívat a snad ani

obãerstvovat. Proto první kroky závod-

níkÛ vedly do chaty k obãerstvení a po-

silnûní dobr˘m domácím gulá‰em.

V jedenáct hodin odstartovaly ostatní

kategorie dospûl˘ch a patnáctilet˘ch.

Vzhledem k velkému poãtu startují-

cích byl start posunut dolÛ smûrem

k prostoru lesní kfiiÏovatky pod cha-

tou ski areálu. Kategorie Ïen mûla

v pfiedpisu dvû kola, muÏi nad ‰edesát

let tfii a ostatní kategorie ãtyfii. JiÏ od

zaãátku bylo kaÏdému patrné, Ïe to

nebude lehké. Krátké v˘jezdy stfiídaly

prudké sjezdy. Na trati bylo dost divá-

kÛ, ktefií byli buì u v˘jezdÛ, kde se

závodníci pofiádnû zapotili, anebo

u sjezdÛ, kde na pár metrech cyklista

nabere neuvûfiitelnou rychlost.

Po dojetí posledního závodníka do cí-

le zaãala práce rozhodãích. I zde se 

ukázalo, Ïe pravidla v hobby cyklisti-

ce a svazové jsou trochu rozdílná. Po

men‰ích problémech se nakonec po-

dafiilo urãit pofiadí v jednotliv˘ch ka-

tegoriích. Pfii vyhla‰ování jednotliví

vítûzové obdrÏeli jak medaile ãi alo-

balové fólie M+M, tak netradiãnû ko-

láãky z R˘mafiovské pekárny. Nutno

dodat, Ïe se jiÏ pfii vyhla‰ování zaãala

zatahovat obloha a po ukonãení závo-

du nám dé‰È spláchl ,,dobrou“ stopu,

kterou jsme ve Stráleckém údolí zane-

chali. Karel StrÏínek

Fota: archiv Jakuba Valy
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Fotbalov˘ turnaj LORD CUP 2007
Na závûr leto‰ní fotbalové sezóny 2006 -

2007 ve dnech 22. - 23. 6. 2007 uspofiádá TJ

Jiskra R˘mafiov jiÏ 8. roãník fotbalového

turnaje pfiípravek LORD CUP R˘mafiov

2007. Turnaj bude pofiádán pro vûkovou ka-

tegorii ÏákÛ - hráãÛ narozen˘ch 1. 1. 1996

a mlad‰ích. JiÏ samotné obsazení turnaje

poskytuje záruku kvalitních zápasÛ. Turnaje

se zúãastní druÏstva: 1. FC Brno, SFC

Opava, SK Sigma Olomouc, KMK Pfierov,

polské druÏstvo KS Ma∏apanew Ozimek,

slovenská Lokomotiva Trnava a MFK Ru-

Ïomberok a nakonec domácí Jiskra R˘ma-

fiov.

Hraje se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m tak, aby

si druÏstva mohla porovnat svou v˘konnost

s kaÏd˘m z úãastníkÛ turnaje. JiÏ v minu-

l˘ch roãnících byly pfiíjemn˘m zji‰tûním

fotbalová dovednost a zápal, s jak˘m tito

mladí fotbalisté nastupovali do utkání.

Skvûlá atmosféra bûhem celého turnaje bu-

de jistû odmûnou mal˘m fotbalistÛm za

pfiedvedené v˘kony. Maratón osmadvaceti

utkání zaãne v pátek od 12.30 a skonãí ko-

lem 17.30. Pokraãuje se v sobotu od 9.00

a slavnostní zakonãení turnaje je plánováno

na sobotní odpoledne v 16.30. Podrobnosti

o turnaji najdete na oficiálních stránkách

turnaje: www.lordcup.cz. V‰ichni jste srdeã-

nû zváni. FO TJ Jiskra R˘mafiov

Z okolních obcí a mûst

Tfietí ãervnová sobota bude patfiit v˘stupu na Uhlífisk˘ vrch
UÏ podeváté je pro v‰echny, ktefií mají rádi

sopky, pfiírodu nebo v˘lety, pfiipraven v˘stup

na Uhlífisk˘ vrch. Letos se uskuteãní v sobo-

tu 16. ãervna.

Leto‰ní v˘stup na Uhlífisk˘ vrch organizuje

Centrum osvûty pro Ïivotní prostfiedí pfii

Mûstském úfiadu v Bruntále ve spolupráci

s Krajsk˘m stfiediskem volného ãasu

Juventus, Karviná, centrum Bruntál (DÛm

dûtí), a Lesy âeské republiky, s. p., Lesní

správa Bruntál, v rámci programu Dny

s LâR.

Pro v‰echny, ktefií „pokofií“ vrchol vyhaslé

sopky na okraji Bruntálu tfietí ãervnovou so-

botu mezi 13. a 16. hodinou, bude opût pfii-

praven pamûtní list. A nejen to, organizátofii

pfiipravují program, kter˘ mÛÏe sobotní den

Bruntálsk˘m i pfiespolním je‰tû více zpestfiit.

V‰em bude zpfiístupnûn poutní kostel Panny

Marie Pomocné, v nûmÏ od 14.00 zazní

skladby v podání souboru zobcov˘ch fléten

Flauto risonante, v kostele budou také vysta-

veny obrázky s tematick˘mi kresbami dûtí

z bruntálsk˘ch ‰kol. Náv‰tûvníci si budou

moci osvûÏit ãi doplnit znalosti o Uhlífiském

vrchu prostfiednictvím informaãních panelÛ.

Pfiipraveny budou stánky s obãerstvením,

zdravou v˘Ïivou a keramick˘mi obrázky

Uhlífiského vrchu.

DÛm dûtí pfiichystá dal‰í hry a soutûÏe a také

Lesy âeské republiky budou mít pro vefiej-

nost pfiipravenu fiadu soutûÏí a poznávaãek,

ve kter˘ch si úãastníci v˘stupu ovûfií své zna-

losti pfiírody a lesa. Za své snaÏení obdrÏí

sladkou odmûnu nebo mal˘ dáreãek.

Do programu pfiispûjí také Junáci ãi zástupci

krouÏkÛ mlad˘ch pfiátel pfiírody a myslivosti

pfii OMS-âMMJ Bruntál.

Tato akce je pofiádána v rámci projektu

„Rozvoj sítû environmentálních poraden-

sk˘ch a informaãních center Moravskoslez-

ského kraje“, kter˘ je spolufinancován

Evropsk˘m sociálním fondem a státním roz-

poãtem âeské republiky. J. Ondrá‰ek
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Chcete
nûco vûdût
o prÛbûhu tûhotenství,
porodu, ‰estinedûlí
a kojení?

ZZaaããíínnáá

CCYYKKLLUUSS PP¤¤EEDDNNÁÁ··EEKK
PPRROO TTùùHHOOTTNNÉÉ
KDY? 15. 6. 2007
v 17 hodin

KDE? 
Pivovarská ul. 11, R˘mafiov,
I. patro (DÛm zdraví)

KDO?
Kolektiv gynekologické ambulance
a VY!

Pozvánka
na fotbalov˘ turnaj

O Pohár Obvodního oddûlení
Policie âR R˘mafiov

Policie âR, obvodní oddûlení R˘mafiov,
srdeãnû zve v‰echny pfiíznivce

na XI. roãník turnaje v kopané
O Pohár OOP âR R˘mafiov.

Turnaj se uskuteãní 30. ãervna 2007
od 9 hodin na hfii‰ti TJ Sokol Stará Ves.

Úãastníci: Tatran Janovice,
Stafií páni R˘mafiov,

Medvûdi R˘mafiov a Policie R˘mafiov.
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU
bude v prodeji

od 22. 6. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 15. 6. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

12/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE



·koda Felicia 1.3 LXi, 50 kW, CZ, r. v.
1996, rádio, centrál, stfie‰ní okno, taÏ-
né, zámek fiadící páky, zadní stûraã, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 44 900 Kã.

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

Citroen C3 1.4HDi, r. v. 2005, 4x air-
bag, ABS, CD, rádio, el. v˘bava, PC,
tempomat, zadní stûraã, senzor stûraãÛ,
centrál, CD mûniã. Cena: 279 900 Kã.

Ford Ka 1.3i, 1. maj., r. v. 1998, rá-
dio, posil. fiíz., zadní stûraã, spoiler,
kfiídlo, 2x airbag, CD, imobilizér, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 89 900 Kã.

Ford Transit 2.4TDi,MAXI, CZ, 1. maj.,
r. v. 2002, airbag, posil. fiíz., tónova-
ná skla, vyhfi. zrc., el. zrc., dûlená
zadní sedadla. Cena: 359 900 Kã.

Fiat Bravo 1.4 16V, r. v. 1996,
2x airbag, imob., posil. fiíz.,
zadní stûraã, spoiler, kfiídlo.
Cena: 59 900 Kã.

Fiat Brava 1.6i, 1. maj., r. v.
1996, rádio, posil. fiíz., zadní
stûraã, centrál, el. okna.
Cena: 89 900 Kã.

VW Touran COMFORT, super stav, 
r. v. 2005, 10x airbag ESP, ASR, ABS,
CD, rádio, imob., el. v˘b., posil. fiíz., PC,
cent, temp. Cena: 419 900 Kã.

Citroen Xsara 2.0 HDi, r. v. 2001, 4x
airbag, ABS, ASR, rádio, CD, PC, mul-
tif. vol., taÏné, el. zrc. a okna, teplom.,
senz. stûr., centrál. Cena: 169 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP, CZ, servis, 
1. majitel, r. v. 2003, 2x airbag, zad-
ní stûraã, rádio, centrál, posil. fiíz., 
imob., el. okna. Cena: 169 900 Kã.

Peugeot 206 SW 1.4, CZ,1. maj., r. v.
2003, 2x airbag rádio, el. okna, posil.
fiíz., el. zrc., zad. stûr., deaktiv. airbagu
spol., centrál, CD. Cena: 219 900 Kã.

Peugeot 106 1.0 XN, r. v.
1994, CD, rádio, stfie‰ní ok-
no, zadní stûraã, tónovaná
skla. Cena: 49 900 Kã  

·-Octavia Combi 2.0 85kW, 4x4, CZ,
1.maj., r. v. 2004, 4x airbag, ABS, rá-
dio, PC, el. v˘bava, senz. svûtel a brzd,
centrál a dal‰í. Cena: 294 900 Kã.

Volkswagen Golf TDi, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2004, 2x airbag, ABS, rádio, vy-
hfi. zrc., senzor brzd, posil. fiíz., el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 289 900 Kã.

Fiat Seicento 600, 50th, r. v. 2006,
rádio, posil. fiíz., zadní stûraã,
2x airbag, ABS, CD, centrál, el.
okna. Cena: 179 900 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6, CZ, r. v. 1999,
airbag, CD, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
CD mûniã. Cena: 109 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 214 900 Kã.

Renault Clio 1.5 dCi, 1. maj., r. v. 2005,
rádio, pos. fiíz., PC, multif. volant, tep-
lom. temp., 4x airbag, ABS, CD, el. ok-
na a zrc., centr.. Cena: 199 900 Kã.

Citroen Saxo 1.1i, 5dvefi., r. v.
1998, airbag, rádio, zadní stûraã,
tónovaná skla, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 64 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D, 1. maj., r. v.
1998, 2x airbag, centrál, posil.
fiíz., zadní stûraã, dûlená zadní
sedadla. Cena: 79 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3LXi, CZ,
r. v. 1996, rádio, taÏné, centrál,
dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D MAGIC 2, CZ, 
1. maj., servis, r. v. 2000, airbag, rádio,
el. okna, posil. fiíz., taÏné, zadní stûraã,
mlhovky, centrál. Cena: 99 900 Kã.

·koda Felicia Pick-Up 1.9D, CZ,
servis, r. v. 1998, alarm, posil.
fiíz., taÏné, centrál, mlhovky.
Cena: 48 900 Kã bez DPH.

·koda Felicia 1.6 GLX, servis, r. v.
1996, centrál, posil. fiíz., taÏné, ostfiik.
svûtlometÛ, dûlená zadní sedadla, zad-
ní stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

·koda Felicia 1.3LXi, 50kW, r. v.
1999, rádio, el. okna, PC, taÏné,
zadní stûraã, mlhovky, dûlená
zadní sedadla. Cena: 89 900 Kã.

KLIMAKLIMAKLIMA

AUTOMAT

4X4

LPG DIESELDIESEL

DIESEL

DIGI KLIMA
KLIMA

*K2*

KLIMA

KLIMA KLIMA

DIESELDIGI KLIMA

DIESELDIESEL

DIGI KLIMA

DIESEL 9 MÍST

DIESEL

DIESEL

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

■ 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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace

pfienosn˘ DVD
4x letní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

NAJETO 13 TIS. KM

NAJETO 18 TIS. KM NAJETO 50 TIS. KM

DIESELDIGI KLIMA


