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Îáci v R˘mafiovû mûli o t˘den del‰í prázdniny

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Ulice 1. máje - stavba ‰kolní jídelny a tûlocviãny, 1976 Ulice 1. máje - základní ‰kola, 2008

Mûstu se podafiilo získat dotace

na zateplení nûkter˘ch ‰kol-

sk˘ch budov. Z dÛvodu ãasovû

nároãné administrativy ze strany

poskytovatele dotace mohla b˘t

rekonstrukce zapoãata teprve

v ãervenci. Termín dokonãení

v˘mûny oken budov, které vyu-

Ïívá Základní ‰kola R˘mafiov, se

tím posunul a nebylo moÏné

‰kolní budovy fiádnû pfiipravit na

zahájení v˘uky od 1. záfií.

¤editel ‰koly Mgr. Miloslav

Hork˘ proto v souladu se ‰kol-

sk˘m zákonem rozhodl o udûle-

ní pûti dnÛ fieditelského volna ve

dnech 1. - 5. 9. 2008. ·kolní rok

na Z· R˘mafiov bude ve v‰ech

roãnících zahájen aÏ 8. záfií

2008. Vedení ‰koly rovnûÏ ope-

rativnû reagovalo na potfieby ro-

diãÛ, ktefií s pozdûj‰ím nástupem

nepoãítali a nemûli moÏnost za-

jistit hlídání dûtí, a od 1. záfií

zprovoznilo ‰kolní druÏinu v bu-

dovû na ulici 1. máje.

Po prázdninách 8. záfií by mûlo

nastoupit povinnou ‰kolní do-

cházku na Z· R˘mafiov celkem

717 dûtí, z toho na prvním stup-

ni 388 a na druhém 329 ÏákÛ. Do

tfií prvních tfiíd nastoupí 79 prv-

ÀákÛ. Podle zástupce fieditele

‰koly Jifiího Gajdo‰e se poãet dû-

tí, které poprvé usednou do ‰kol-

ních lavic, nijak dramaticky ne-

sniÏuje ani nezvy‰uje. V‰ichni

prvÀáci obdrÏí dle ‰kolského zá-

kona balíãek ‰kolních potfieb

(barvy, ‰tûtce, nÛÏky, gumy 

apod.) v hodnotû 200 Kã. Kromû

toho dostanou ve ‰kole také 

uãebnice a pracovní se‰ity. I pfie-

sto celkové náklady na vybavení

prvÀáka pfiijdou rodiãe asi na 

2 - 3 tisíce korun (bra‰na, pou-

zdro, cviãební úbor, obaly na se-

‰ity, sloÏky na písmenka apod.).

Slavnostní zahájení ‰kolního ro-

ku 2008/2009 probûhne v sále zá-

kladní umûlecké ‰koly v pondûlí

8. záfií v 8 hodin.  ona, JiKo

Malá Morávka ve znamení borÛvkov˘ch hodÛ
V Malé Morávce se uskuteãnily

ve dnech 16. - 17. srpna tradiãní

borÛvkové hody. V tomto roce

nepfiálo pofiadatelÛm poãasí, ale

ti, kdo se nenechali odradit, si

pfii‰li na své. Restaurace, které se

zapojily do borÛvkov˘ch hodÛ,

nabízely ‰irokou ‰kálu borÛvko-

v˘ch specialit. Od klasick˘ch

kynut˘ch knedlíkÛ, lívaneãkÛ,

borÛvkové polévky, borÛvko-

v˘ch koktejlÛ aÏ po poháry, vel-

ké mnoÏství zákuskÛ a koláãÛ.

Mlsné jaz˘ãky mûly velké pro-

blémy s v˘bûrem.

V restauraci Na Rychtû se usku-

teãnila soutûÏ pro dûti i dospûlé.

Pro dûti byla pfiipravena porce lí-

vaneãkÛ s borÛvkovou polevou

a ‰lehaãkou. Nûktefií se do nich

pustili bez pouÏití pfiíborÛ, ale

nejmlad‰í Veronika Stuchlíková

(5 let) ukázala, Ïe to s pfiíborem

umí. Nejrychleji spofiádala porci

lívancÛ Barbora Opletalová

z Olomouce, dal‰í v pofiadí byl

zástupce Malé Morávky Libor

Keller a tfietí nejrychlej‰í byla

Andrea Pûchová rovnûÏ z Olo-

mouce. Odmûnou pro vítûze ne-

byl jen pln˘ Ïaludek, ale také v˘-

robky od firmy Kofola, a. s.,

Krnov, sponzora v‰ech soutûÏí.

Pro dospûlé byla pfiipravena sou-

tûÏ v pojídání borÛvkov˘ch kne-

dlíkÛ. Nûktefií úãastníci soutûÏe

byli velmi pfiekvapeni, kdyÏ po

spofiádání prvních ãtyfi knedlíkÛ

dostali dal‰í talífi knedlí ozdobe-

n˘ch tvarohovou polevou. Jen

nûktefií pokraãovali dále. Nejrych-

lej‰ím jedlíkem byl pan Václav

Mores z Bruntálu, dal‰í v pofiadí

byl Zdenûk Pazdera z Prahy a na

tfietím místû skonãil loÀsk˘ vítûz

Radim SmaÏák z Moravského

Berouna. Pfiekvapením pro v‰ech-

ny byl v˘kon vítûze Václava

Morese, kter˘ si ãas do ukonãení

soutûÏe krátil pojídáním dal‰ích

knedlíkÛ a zakulatil tak své skóre

na deset. Petr Pecha

Mal˘ jedlík Veronika Schuchlíková Foto: Petr Pecha



V pondûlí 25. srpna se uskuteãnilo fiádné za-

sedání Rady mûsta R˘mafiova. Na programu

jednání byla zpráva z valné hromady

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, zpráva odboru

dopravy a silniãního hospodáfiství o doprav-

ní situaci ve mûstû a stavu komunikací

a zpráva o organizaci Byterm R˘mafiov.

Dal‰ími body programu jednání rady mûsta

byly majetkové a bytové záleÏitosti, které

tvofiily vût‰inu usnesení. Radní pfiijali cel-

kem sto ‰edesát ãtyfii usnesení, z toho osmat-

fiicet mûlo charakter doporuãení pro jednání

zastupitelstva.

Rada mûsta vzala na vûdomí zprávu o do-

pravní situaci v R˘mafiovû k 31. ãervenci

2008. Ve zprávû se uvádí, Ïe v leto‰ním roce

nebyla na státních komunikacích na na‰em

území realizována Ïádná oprava mostu ãi sil-

nice ve správû ¤editelství silnic a dálnic

Ostrava a Správy silnic Moravskoslezského

kraje Bruntál. Na tfietí etapu stavby

Val‰ovsk˘ Îleb bylo v únoru 2008 vydáno

stavební povolení. Zpráva dále uvádí, Ïe do-

pravní situace v R˘mafiovû je nevyhovující,

komunikace nestaãí svou kapacitou, s tím

souvisí i nedostatek odstavn˘ch parkovacích

ploch hlavnû v centru mûsta. To vede k neu-

stálému poru‰ování zákona o provozu na po-

zemních komunikacích. ¤idiãi vyuÏívají ke

stání pfiilehlé místní komunikace a tím do ji-

sté míry omezují plynulost silniãního provo-

zu.

Zpráva dále uvádí jednotlivé akce, které by-

ly financovány z rozpoãtu odboru dopravy

(napfi. obnova a údrÏba dopravního znaãení

a pfiechodÛ pro chodce). Znovu bylo urgová-

no ¤editelství silnic a dálnic, aby provedlo

opravu komunikace I/11 a vyznaãení stávají-

cích pfiechodÛ. Bylo pfiislíbeno, Ïe na území

mûsta R˘mafiova bude v leto‰ním roce opra-

ven Ïiviãn˘ povrch a následnû provedeno

vodorovné znaãení.

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství po-

dal Ïádost o poskytnutí dotace na projekt

Zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ v R˘mafiovû 

- I. etapa. Usnesením zastupitelstva MSK

byla poskytnuta dotace ve v˘‰i 270 000 Kã

(75 %). Spoluúãast mûsta R˘mafiova ãiní

90 000 Kã (25 %). Schválená dotace fie‰í na-

svûtlení ãtyfi pfiechodÛ pro chodce v R˘ma-

fiovû. Na základû poskytnuté dotace byla za-

dána dal‰í projektová dokumentace na osvût-

lení pûti pfiechodÛ pro chodce umístûn˘ch na

území na‰eho mûsta.

Zpráva dále uvádí, Ïe z parkovacího automa-

tu na nám. Míru, kter˘ obhospodafiuje mûst-

ská policie, byla od 1. ledna do 10. srpna

2008 vybrána ãástka 88 213 Kã.

Na evidenci vozidel opût v leto‰ním roce do-

‰lo k nárÛstu schvalování technické zpÛsobi-

losti jednotlivû dovezen˘ch vozidel. Za rok

2007 bylo schváleno celkem 562 vozidel, od

1. ledna 2008 do 30. ãervna 2008 bylo schvá-

leno uÏ 495 vozidel. Zavedením kontroly

v Schengenském informaãním systému do-

‰lo ke zpomalení práce na v˘poãetní techni-

ce a tím k del‰ím ãekacím dobám pfii vyfiizo-

vání Ïádostí na tomto úseku. 

Rada mûsta uloÏila komisi dopravy a silniã-

ního hospodáfiství zpracovat plán v˘stavby

parkovacích míst, kter˘ bude fie‰it i parková-

ní nákladních aut ve mûstû.

Rada mûsta vydala nafiízení mûsta R˘mafiova

ã. 01/2008 o placeném stání ve mûstû.

Úãelem tohoto nafiízení je vymezení ãástí

místních komunikací na území mûsta

R˘mafiova, které lze v souladu s ustanovením

§ 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních ko-

munikacích pouÏít k stání silniãního motoro-

vého vozidla za cenu sjednanou v souladu

s cenov˘mi pfiedpisy. Místní komunikace ne-

bo jejich úseky lze uÏít k stání motorového

vozidla pouze za poplatek a na stanovenou

dobu, která nesmí pfiesáhnout 24 hodin sou-

vislého stání motorového vozidla. Zaplacení

sjednané ceny se prokazuje - a) kontrolním

lístkem z parkovacího automatu, kdy skuteã-

ná doba stání musí odpovídat dobû zaplace-

né a vyznaãené na kontrolním lístku; b) plat-

n˘m dokladem o zaplacení - parkovací kar-

tou. Od poplatkÛ jsou osvobozena vozidla

fyzick˘ch osob zafiazen˘ch do orgánÛ mûsta

R˘mafiova, ozbrojen˘ch sil, ozbrojen˘ch

bezpeãnostních sborÛ, hasiãsk˘ch sborÛ,

zdravotnick˘ch sluÏeb a vozidla oznaãena

symbolem O1 drÏitelÛ prÛkazÛ ZTP a ZTP-

P. Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti 1. fiíjna

2008 a ru‰í tím nafiízení mûsta ã. 02/2005,

o placeném stání na místních komunikacích.

Zpráva o hospodafiení Bytermu R˘mafiov za

1. polovinu roku 2008 se zab˘vá zejména 

ekonomick˘m rozborem hospodafiení. Rada

mûsta projednala zpÛsob a podmínky proná-

jmu novû vybudovan˘ch bytÛ v pÛdní ve-

stavbû na Hornomûstské ulici ã. 57 a 59, na

Národní ulici ã. 13 a ve zrekonstruovaném

domû na Bartákovû ulici ã. 24. K dispozici je

celkem 19 bytÛ od velikosti 1+kk do 3+1.

Byty byly postaveny s finanãní pomocí

Státního fondu rozvoje bydlení a jsou urãeny

pro pfiíjmovû vymezené osoby. Rada mûsta

rozhodla, Ïe byty budou nabídnuty uchaze-

ãÛm podle v˘znamu a potfieby práce uchaze-

ãe pro mûsto, a dále vÏdy prvním 10 uchaze-

ãÛm v pofiadníku a) a b), ktefií splÀují pod-

mínky dotaãního titulu. Nájemníci v pÛdních

vestavbách budou platit nájemné 25 Kã/m2,

na Bartákovû ulici pak 30 Kã/m2. Pokud pro-

ces pfiidûlování bytÛ probûhne hladce, mohli

by se první nájemníci nastûhovat jiÏ 1. fiíjna

2008.

Radní schválili zahájení v˘stavby inÏen˘r-

sk˘ch sítí v lokalitû Opavská pro ãtrnáct ro-

dinn˘ch domkÛ bez státní dotace. Tu totiÏ

mûsto po podání Ïádosti neobdrÏelo a podle

starosty Petra Kloudy je jen malá nadûje, Ïe

mûsto tuto dotaci, která by pfiedstavovala ne-

cel˘ch 10 % nákladÛ, získá. V souãasné do-

bû jsou dokonãeny inÏen˘rské sítû v lokalitû

Fuãíkova pro 13 rodinn˘ch domÛ a dokonãu-

je se lokalita StráÀ II pro pût domkÛ.

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo
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Aktuálnû z mûsta

Do nov˘ch bytÛ by se mohli nájemníci nastûhovat 1. fiíjna

Jmenovité akce Bytermu v roce 2008
Na rok 2008 má Byterm naplá-

novánu celou fiadu generálních 

oprav a rekonstrukcí, které nelze

povaÏovat za bûÏnou údrÏbu.

Jedná se o tzv. jmenovité akce.

Provedení jmenovit˘ch akcí bylo

schváleno zastupitelstvem mûsta

31. ledna 2008 pfiijetím usnesení

ã. 396/12/08.

Bûhem první poloviny roku byla

provedena v˘mûna stfie‰ních plá‰-

ÈÛ u domÛ na Bartákovû ulici 19,

Opavské 128 a 130 v Janovicích

a v Ondfiejovû 93 a 94. V souãas-

né dobû probíhá v˘mûna plá‰tû na

OkruÏní 7. Do konce roku chce

Byterm je‰tû vymûnit plá‰tû na

ÎiÏkovû ulici 1. Na domech v uli-

cích Palackého 6, Vûtrná 9, 11, 19,

21 a 23 byly vymûnûny Ïlaby

a svody. Na Bartákovû ulici 33, 35

a 37 byly opraveny balkóny, které

mûly b˘t pÛvodnû hotovy jiÏ v ro-

ce 2007, ale kvÛli naplánované

v˘mûnû oken se tato oprava pfie-

sunula na rok 2008. NájemníkÛm

tohoto domu byla okna vymûnûna

díky jejich spoleãné dohodû za

pfiedpokladu, Ïe pfiistoupí na na-

v˘‰ení nájemného o minimálnû 

5 Kã na m2 a tímto zpÛsobem pfii-

spûjí na úhradu pofiizovací ceny 

oken ve sv˘ch bytech. Odmûnou

jim je nejen úspora nákladÛ na vy-

tápûní, ale taky vy‰‰í komfort

bydlení. Stejn˘ postup vyuÏili le-Julia Sedláka 18, v˘mûna oken
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tos nájemníci domÛ na Horno-

mûstské ulici 28, 30 a 49, 1. máje

1 a 3, Vûtrné ulici 2 a 6, OkruÏní

3, 5 a 7, Opavské 10 a Julia

Sedláka 18. Byterm v souãasné

dobû eviduje Ïádosti o v˘mûnu 

oken za finanãní spoluúãasti od

nájemníkÛ ze 16 domÛ, které

splÀují podmínky pravidel (sou-

hlasí v‰ichni nájemníci). Vût‰í

ãást tûchto Ïádostí bychom rádi 

uspokojili v roce 2009, a to i za

cenu pfiijetí dal‰ího úvûru.

Na Dukelské ulici 6 bude v tom-

to roce provedena oprava lodÏií.

Na sídli‰ti Pfiíkopy pokraãuje

postupná renovace v˘tahÛ tak,

aby splÀovaly podmínky stávají-

cích norem. Na Pfiíkopech 9 vy-

uÏívají nov˘ v˘tah od jara, na

Pfiíkopech 13 se renovace v˘tahu

uskuteãní na podzim.

Ukonãena je plynofikace byto-

v˘ch domÛ na ulicích Úvoz 17

a Palackého 6. Motivací pro ply-

nofikaci domu Úvoz 17 je likvi-

dace ‰op a pfiístfie‰kÛ v okolí do-

mu soubûÏnû s plánovanou rege-

nerací sídli‰tû Dukelská.

JiÏ zrealizovány jsou malby a ná-

tûry spoleãn˘ch prostor v domech

Hornomûstská 28 a 30, Radniãní

1, 3, 5 a 7, nám. Míru 15, Bartá-

kova 20 a 22.

Cel˘ rok probíhají v souladu

s periodick˘m plánem revize

hromosvodÛ, plynu a elektfiiny

spoleãn˘ch prostor a revize sou-

visející s poÏární bezpeãností.

Tyto práce, vã. odstranûní reviz-

ních závad, budou Byterm stát

témûfi 600 tis. Kã.

Ing. Lenka Vavfiiãková,
fieditelka Bytermu R˘mafiov OkruÏní 7, v˘mûna oken

Ondfiejov, v˘mûna stfie‰ního plá‰tû Vûtrná 9-11, v˘mûna oken Fota: archiv Bytermu

Odbory MûÚ informují

Zdravotnictví

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví
Pozvánka na

vefiejné projednání komunitního plánu sociálních sluÏeb

dne 30. záfií 2008 v 16.00 v sále SVâ (dfiíve ZU·) na Divadelní ul. v R˘mafiovû

Informace o prÛbûhu komunitního plánování sociálních sluÏeb mÛÏete získat na tel. 554 254 222, podnûty a pfiipomínky obãanÛ ke komunit-

nímu plánu je moÏné vyjádfiit prostfiednictvím formuláfie, kter˘ bude k dispozici na podatelnû MûÚ R˘mafiov, nám. Míru 1. Text pracovní ver-

ze komunitního plánu sociálních sluÏeb bude k dispozici od 8. záfií 2008 na odboru sociálních vûcí MûÚ R˘mafiov a na internetov˘ch strán-

kách mûsta. Pfiipomínkování komunitního plánu bude probíhat do 31. fiíjna 2008.

Podûkování Podhorské nemocnici
Chci vyjádfiit své podûkování oddûlení o‰et-

fiovatelské péãe Podhorské nemocnice

v R˘mafiovû, vedenému panem primáfiem

Petrem Opletalem, panu doktoru Vladimíru

Krasulovi, staniãní sestfie Olze Kloudové,

v‰em sestfiiãkám a pomocn˘m pracovníkÛm

za jejich opravdu tûÏkou a obûtavou práci.

O pacienty se starají vzornû, udrÏují je v ãis-

totû, jídla je dostatek a je kvalitní. Personál

se stará, jak je v lidsk˘ch silách moÏné, o své

tûÏce nemocné pacienty. Sama jsem mûla

moÏnost se o tom pfiesvûdãit. BohuÏel ani

nejlep‰í péãe mnohdy nezachrání vzácn˘ lid-

sk˘ Ïivot.

V‰ichni víme, jak platovû nedocenûná je prá-

ce zdravotních sestfiiãek, proto si zaslouÏí as-

poÀ podûkování a pochvalu. Pfiejme jim

hlavnû hodnû fyzick˘ch a psychick˘ch sil

k dal‰í obûtavé práci.

Dûkuji. 

Elena Kozáková, 21. 8. 2008, R˘mafiov

Program: - zahájení

- vefiejné projednání 1. návrhu komunitního plánu

sociálních sluÏeb

- prezentace priorit komunitního plánování garanty

pracovních skupin

- pfiipomínky obãanÛ

- diskuse

- závûr
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Sbûr autovrakÛ
Mûsto R˘mafiov ve spolupráci s ÎDB Group, a. s., Bohumín pofiádá 11. 9. 2008 od 10

do 15 hodin v areálu b˘valého skladu hnojiv (vedle STS) na ul. 8. kvûtna sbûr autov-

rakÛ. Odevzdání kompletního autovraku bude zdarma, v pfiípadû chybûjícího motoru je

nutno zaplatit 600 Kã, u chybûjící pfievodovky 350 Kã. Vlastník vozidla na místû ob-

drÏí osvûdãení o ekologické likvidaci vozidla. S sebou je nutno mít obãansk˘ prÛkaz

a technick˘ prÛkaz, v pfiípadû zastupující osoby písemnou plnou moc.

V pfiípadû nutnosti je moÏno obrátit se na Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor Ïivotního pro-

stfiedí a regionálního rozvoje, nebo na tel. 777 254 119.

Za odbor ÎPaRR Milan Rozsíval

V pátek 8. 8. 2008 si své „ano“

fieklo v janovickém zámku osm
párÛ. Toto lehce zapamatova-

telné datum si snoubenci vybra-

li, aby vykroãili do dal‰ího Ïi-

vota spolu, svoji pfied lidmi

i pfied zákonem. V‰echny svat-

by byly pûkné, novomanÏelé

prozáfiení ‰tûstím, svatební

hosté slavnostnû naladûni, ma-

minky a babiãky lehce dojaté,

malé druÏiãky a druÏbové vy-

padali, jako by právû vy‰li

z hraãkáfiství, kde opustili regá-

ly s panenkami. V‰ude záplava

bílorÛÏov˘ch kvûtin a dekorací,

uÏ vchod v‰echny svatebãany

pfiekvapil svou v˘zdobou, na‰e

kvûtináfiky z prodejny Jarka se

vyznamenaly.

Jako první odcházeli ze zámku

novomanÏelé La‰ákovi, jako po-

slední novomanÏelé Chárníkovi.

Ojedinûlou byla dvojsvatba, kdy

se zároveÀ vdávala matka a dce-

ra. Na nû se pfiijeli podívat i no-

vináfii z ostravského Deníku.

A Ïe odpoledne vydatnû pr‰elo?

Nevadí. Urãitû jim v‰em pr‰elo

‰tûstí. Milí novomanÏelé, udrÏte

si svÛj klíã ke ‰tûstí v poctiv˘ch

rukách a upfiímn˘ch srdcích! Si

Podûkování
Oba jsme se narodili v R˘mafiovû. Letos v srpnu

jsme mûli svatbu v janovickém zámku. Ne‰lo jen

o úfiední akt, byla to krásná slavnost, to ocenila ce-

lá na‰e poãetná rodina. Obfiad mûl navíc srdeãnost

a jedineãnost. Projev starosty mûsta, ver‰e, hudba,

kvûtinová v˘zdoba a cel˘ prÛbûh. Byli jsme 

opravdu mile pfiekvapeni. Pfiijmûte díky!

NovomanÏelé Lenka a David Kochovi,
Moravsk˘ Beroun

Pr‰elo jim ‰tûstí

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KURZÒ
ZAâÍNÁME V T¯DNU OD 22. ZÁ¤Í

Pfiihlá‰ky pfiijímáme bûhem celého roku, tel: 554 721 150, 554 721 153

info: www.gymnaziumrymarov.cz, mail: komunitniskola@seznam.cz

Jazykové kurzy

➪ Angliãtina
➪ Nûmãina
➪ Francouz‰tina
➪ Ru‰tina
➪ ·panûl‰tina
- pro zaãáteãníky, mírnû pokroãilé

a pokroãilé (akreditováno M·MT)

- NOVINKA! KONVERZAâNÍ

JAZYKOVÉ KURZY

- NOVINKA! INTENZIVNÍ

JAZYKOVÉ KURZY

cena: 1680,- /20 hodin

Moderní formy
profesního vzdûlávání

➪ Komunikaãní dovednosti personalistÛ
➪ Jednání s problematick˘mi typy osob
➪ Komunikaãní a prezentaãní dovednosti

- jak b˘t úspû‰n˘ v obchodním styku
- jedná se o distanãní vzdûlávání formou 

e-learningu (pfies internet)
cena: 680,- /3 mûsíce

Odborné kurzy

➪ âesk˘ jazyk - administrativní styl
cena: 1080,- Kã/12 hodin

- aktuální ãesk˘ pravopis
cena: 900,- Kã/10 hodin

➪ Základní zdravotnick˘ kurz
první pomoci

cena: 550,- (cena pro vefiejnost, studující

mládeÏ)

Poãítaãové kurzy
- pro seniory, zaãáteãníky, pokroãilé,

podle poÏadavku

V¯HODNÁ CENA!

Vzdûlávací kurz
nejen pro seniory

1) Nebudete se bát poãítaãÛ
- nauãíte se pracovat s poãítaãem,

vyhledávat informace na internetu

2) Poznáte základní právní normy
- získáte praktické informace o úfiadech 

a sluÏbách

3) Rozvinete svou osobnost
- navrhnete si oblast, v níÏ získáte nové

informace, napfi. architektura, umûní, 

literatura

4) Setkávání komunity
cena: 350,- /20 hodin

(pfiispívá Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov)

Ilustraãní foto
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Proã jsem si ho vybral: Kastelána hradu

Sovince Pavla Zástûru jsem si vybral, proto-

Ïe je to férovej a pracovitej chlap. Hrad

Sovinec je díky sv˘m akcím dostateãnû

znám nejen na R˘mafiovsku.

Jsi spokojen˘ s prací, kterou dûlá‰?
Ráno vstávám, kdy se mi zachce, hned po

zazvonûní prvního telefonu, jím málo a rych-

le, takÏe pfiíli‰ netloustnu. Pak celodenní po-

hyb na ãerstvém vzduchu ve spoleãnosti

skvûl˘ch lidí, ktefií mi dûlají pestr˘ pracovní

program po cel˘ den, a to pouze 6-7 dní

v t˘dnu a ne déle neÏ do veãera. Zatím mû

nenapadlo nic lep‰ího, co by stejnû naplnilo

moje chuÈové buÀky jako pestr˘ Ïivot na hra-

dû.

TakÏe v sezónû má‰ dost napilno, jak to vy-
padá s tvojí pracovní náplní v zimû, tedy mi-
mo sezónu?
Po ukonãení sezóny, tedy zhruba od pÛlky li-

stopadu, mám skuteãnû volnûji, to se snaÏím

dohnat svoje osobní a pracovní resty, které

jsem nestihl v sezónû, ale jiÏ zaãátkem ledna

musím mít hotov˘ program na novou sezó-

nu. Program jak kulturní, tak plán oprav 

a údrÏby hradu. A neÏ to v‰echno peãlivû pfii-

pravím a nasmlouvám, je tu bfiezen a nová

sezóna.

To ale jistû nedûlá‰ sám?
Samozfiejmû Ïe ne, v‰e je ve spolupráci jak

s nadfiízen˘m orgánem, Muzeem v Bruntále,

tak s podfiízen˘mi, agenturami spolupofiáda-

jícími akce a mnoÏstvím pfiátel a pfiíznivcÛ

hradu.

Jak jsi na hradû dlouho a jak dlouho je‰tû
chce‰ b˘t?
Letos jsem na hradû devátou sezónu a k dru-

hé ãásti otázky, tedy jak dlouho bych tu chtûl

je‰tû b˘t, bych odpovûdûl, Ïe dokud si budu

já i lidi kolem mû myslet, Ïe je mû tu potfie-

ba. Je zajímavé, Ïe kdyÏ se ohlídnu do ne-

dávné minulosti, tak v‰ichni správcové hradu

Sovince, poãínaje tím posledním nûmeck˘m

v roce 1945, neode‰li dobrovolnû ãi na od-

poãinek, ale byli nuceni odejít. Tak doufám,

Ïe se mi tfieba podafií tuto kletbu zlomit.

Hrad jistû nav‰tíví plno zajímav˘ch lidí.
S kter˘mi ses kupfiíkladu setkal?
Díky v˘stavní ãinnosti, která je zde na hradû

hlavnû aktivitou fieditelky bruntálského mu-

zea paní Hany Garncarzové a známého foto-

grafa Jindfiicha ·treita, jsem mûl moÏnost

setkat se s mnoha veliãinami souãasné umû-

lecké tvorby. Nechtûl bych nûkomu ublíÏit

tím, Ïe ho nejmenuji, ani nemÛÏu vyjmeno-

vat v‰echny, ale z tûch nejznámûj‰ích napfií-

klad pan ·vankmajer, Zoubek, Róna a velk˘

pfiítel hradu Libor VojkÛvka. Mezi náv‰tûv-

níky nechybûli mnozí potomci ‰lechtick˘ch

rodÛ váÏících se k Sovinci, napfi. KobylkÛ

z Kobylího ãi PÀovsk˘ch ze Sovince, také

pan Zdenûk ·ternberk s rodinou. Velk˘ do-

jem na mû udûlal cestovatel pan Zikmund

a americk˘ velvyslanec pan Cabaniss s man-

Ïelkou. Ov‰em kromû mediálnû znám˘ch li-

dí mám moÏnost se na hradû setkávat i s lid-

mi, ktefií jsou velmi nenápadní, ale pfii bliÏ-

‰ím kontaktu s úÏasem zji‰Èuji, Ïe mnoh˘

z nich procestoval cel˘ svût, aby do‰el aÏ

k nám na Sovinec. Dokonce jeden náv‰tûv-

ník koná své pouti po svûtû pouze pû‰ky a je-

ho vyprávûní o dvoumûsíãním putování po

Skalist˘ch horách ãi na cestû Hamburk -

Ostrava - Sovinec na mû udûlalo velk˘ do-

jem.

Pfií‰tû: Pavel Zástûra se bude ptát noÏífie

Filipa Ondru‰ky.

·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.

Jifií Halouzka se ptá Pavla Zástûry
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·kolství

Organizace ‰kolního roku 2008/2009
Období ‰kolního vyuãování ve ‰kolním roce 2008/2009 zaãne ve v‰ech základních, stfiedních a základních umûleck˘ch ‰kolách a konzerva-

tofiích v pondûlí 1. záfií 2008. Vyuãování bude v prvním pololetí ukonãeno ve ãtvrtek 29. ledna 2009. Období ‰kolního vyuãování ve druhém

pololetí bude ukonãeno v úter˘ 30. ãervna 2009.

Podzimní prázdniny pfiipadnou na pondûlí 27. fiíjna a stfiedu 29. fiíjna 2008.

Vánoãní prázdniny budou zahájeny v pondûlí 22. prosince 2008 a skonãí v pátek 2. ledna 2009. Vyuãování zaãne v pondûlí 5. ledna 2009.

Jednodenní pololetní prázdniny pfiipadnou na pátek 30. ledna 2009.

Jarní prázdniny v délce jednoho t˘dne jsou pro Základní ‰kolu R˘mafiov (okres Bruntál) stanoveny v termínu od 2. do 8. února 2009.

Velikonoãní prázdniny pfiipadnou na ãtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009.

Hlavní prázdniny budou trvat od stfiedy 1. ãervence 2009 do pondûlí 31. srpna 2009.

Období ‰kolního vyuãování ve ‰kolním roce 2009/2010 zaãne v úter˘ 1. záfií 2009. Zdroj: Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

Svût pfiátel - 14. mezinárodní projekt mládeÏe
Ve dnech 9. - 16. srpna 2008 se

v nûmeckém Sasbachwaldenu 

uskuteãnil mezinárodní projekt

pro studenty za úãasti osmi státÛ -

Maìarska, Litvy, Polska, âeské

republiky, Francie, Nûmecka,

Itálie a Holandska. Projektu se zú-

ãastnila i SSO· Prima R˘mafiov.

Celkem pût studentÛ hájilo barvy

âeské republiky. Deset mládeÏ-

nick˘ch skupin ve vûku 15 - 18 let

se podílelo na aktivitách hostitel-

ské zemû. T˘denní projekt spojil

skupinu mlad˘ch, ktefií mají b˘t

v budoucnu pilífiem spoleãného

evropského domu. Spoleãn˘m ja-

zykem tohoto projektu byla ang-

liãtina.

Leto‰ní úkoly vycházely z toho,

co spojuje v‰echny státy - peãivo,

voda, víno, dfievo, píseÀ. Domácí

pfiíprava vycházela z daného té-

matu. Na‰i studenti pfiipravili ori-

ginální prezentaci regionu

R˘mafiovska. MládeÏ byla rozdû-

lena do pûti skupin a v kaÏdé byl

zástupce z jednoho státu. Jedna

skupina pekla chléb a vyrábûla

domácí máslo, druhá budovala

mezinárodní vinici, tfietí stavûla

most, ãtvrtá stoÏáry pro vlajky zú-

ãastnûn˘ch státÛ, pátá laviãky

a ohni‰tû. Ve voln˘ch chvílích na-

cviãovali písnû jednotliv˘ch státÛ.

Po dobfie vykonané práci, kterou

studenti provádûli pod dohledem

odborníkÛ, byl aktivní odpoãinek

vûnován spoleãn˘m hrám a kon-

verzaci. V t˘dnu úãastníci projek-

tu nav‰tívili parlament ve

Stuttgartu, kde diskutovali s po-

slancem, prohlédli si historické

mûsto, plavili se po R˘nu, nav‰tí-

vili Europark.

V pátek byl projekt ukonãen a vy-

hodnocen za úãasti oficiálních de-

legací ze zastoupen˘ch mûst.

V mezinárodní vinici musel kaÏ-

d˘ starosta sám zasadit sazenici

vinné révy za svÛj stát. Tím byl

stvrzen v˘sledek projektu.

Musíme konstatovat, Ïe starosta

R˘mafiova Ing. Petr Klouda se to-

hoto úkolu zhostil velmi dobfie.

Na závûr byly vztyãeny vlajky zú-

ãastnûn˘ch státÛ a vlajka EU.

Vyvrcholením byl spoleãn˘ ve-

ãerní program s hodnocením

a pfiedáním mety Litvû, kde se

v ãervenci 2009 uskuteãní 15. me-

zinárodní projekt. Pak pfiijde fiada

na âeskou republiku a R˘mafiov.

Doufáme, Ïe i ná‰ Svût pfiátel bu-

de úspû‰n˘ a mladí si od nás od-

nesou nejlep‰í záÏitky, naváÏou

nová pfiátelství a kontakty.

Mgr. Jarmila Labounková,
SSO· Prima R˘mafiov

ZU· R˘mafiov zahajuje nov˘ ‰kolní rok
Dûtem pomalu konãí krásné dny

volna a (nejen) v na‰í ‰kole zaãí-

ná nov˘ ‰kolní rok. Proto by-

chom rádi informovali rodiãe,

Ïáky i r˘mafiovskou vefiejnost

o tom, co nás v ZU· ve ‰kolním

roce 2008-2009 ãeká.

Slavnostní zahájení ‰kolního ro-

ku probûhlo v R˘mafiovû 1. záfií

v 15.00 v sále ZU·, v Bfiidliãné

2. záfií také v 15.00. JiÏ zde moh-

li noví zájemci o studium na na‰í

‰kole získat pfiihlá‰ku, ta je také

k dispozici v kanceláfii ‰koly ne-

bo ke staÏení na na‰ich webo-

v˘ch stránkách www.zusryma-

rov.org. Do jednotliv˘ch oborÛ

pfiijímáme dûti od 5 let, tradiãnû

mohou nav‰tûvovat obory hu-

dební, v˘tvarn˘ ãi literárnû-dra-

matick˘.

Jsme rádi, Ïe kromû tûchto jiÏ za-

veden˘ch oborÛ se nám letos po-

dafiilo organizaãnû zajistit i otev-

fiení oboru taneãního. Zde pod

vedením paní uãitelky Aleny

Daníãkové najdou uplatnûní dûti,

které jiÏ úspû‰nû pracovaly v za-

nikajícím (a vynikajícím) soubo-

ru TK Jes, ale i v‰ichni dal‰í zá-

jemci o taneãní umûní, a to, stej-

nû jako u ostatních oborÛ, jiÏ od

5 let. Vyuãování bude probíhat

vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek v tûloc-

viãnû Z· na Národní ulici. Svou

ãinnost zahájí taneãní obor aÏ

v druhém záfiijovém t˘dnu první

spoleãnou schÛzkou v tûlocviã-

nû, konkrétnû 9. záfií v 15 hodin.

Jako kaÏd˘ rok pfiipravuje na‰e

‰kola spoustu akcí a projektÛ,

zmínili bychom zde rádi alespoÀ

ná‰ nov˘ celo‰kolní, celoroãní

projekt, kter˘ letos ponese název

Amerika a na kterém opût budou

pracovat uãitelé a Ïáci v‰ech 

oborÛ. Pfiejeme jim hodnû rados-

ti ze spoleãné práce a v‰em pûk-

n˘ nov˘ ‰kolní rok 2008-2009.  

·árka Lupeãková

Fota: archiv SSO· Prima

Nová uãitelka ZU· Jana Fojtová
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Mlad‰í sestra Horní Moravice
V pfiedchozím pokraãování seri-

álu o zajímav˘ch památkách 

v okolí R˘mafiova jsme nav‰tívi-

li Dolní Moravici, oslavující prá-

vû 750. v˘roãí svého zaloÏení,

a její kostel sv. Jakuba Star‰ího.

Souãástí obce jsou i dvû místní

ãásti - Horní Moravice a Nová

Ves. I tyto osady mají staletou

minulost a najdeme v nich pa-

mátky na zboÏnost nûkdej‰ích 

obyvatel. V Horní Moravici, kte-

rá plynule navazuje na Dolní

Moravici a tvofií s ní na pohled

jednu dlouhou vesnici, pfiedsta-

vuje jedinou sakrální stavbu ma-

lá zvonice.

Prameny podot˘kají, Ïe historie

Horní Moravice, do roku 1949

samostatné obce, byla vÏdy úzce

spjata s historií Dolní Moravice,

s níÏ tvofiila celek tzv. Velké

Moravice. Mnoho údajÛ, které

byly uvedeny v minulém ãlánku,

tedy lze vztáhnout i na Horní

Moravici. Je pravdûpodobné, Ïe

Horní Moravice je o nûco mlad-

‰í. Datum jejího zaloÏení není

známé, kronikáfii tvrdí, Ïe exi-

stovala uÏ na poãátku 14. století,

první písemn˘ doklad ji v‰ak

zmiÀuje teprve v roce 1573, kdy

mûl Jan z Boskovic upravit po-

mûry dolnomoravick˘ch a hor-

nomoravick˘ch poddan˘ch.

Dolní a Horní Moravici jako dvû

samostatné obce s vlastními

rychtáfii jmenuje také sovineck˘

urbáfi z roku 1609, Horní

Moravice totiÏ náleÏela stejnû

jako Dolní k sovineckému pan-

ství. Po Janu z Boskovic ji spra-

voval Jan st. Kobylka z Kobylí-

ho, po Bílé hofie fiád nûmeck˘ch

rytífiÛ. Po zru‰ení patrimoniální

správy v polovinû 19. století by-

la Horní Moravice pfiifiazena 

k okresu ·ternberk, o pût let po-

zdûji k R˘mafiovu, v roce 1960

k Bruntálu. V roce 1949 se stala

souãástí Dolní Moravice.

Název obce se objevuje v ãeské

podobû Horní Morawica (1846),

ãastûji v‰ak v nûmeck˘ch ekvi-

valentech Ober Mohrau ãi Ober

Mohra, a to aÏ do roku 1945. Ves

byla do té doby témûfi stopro-

centnû nûmecká, teprve v roce

1930 jsou v ní zaznamenáni ãty-

fii ãe‰tí obyvatelé.

Horní Moravice byla pÛvodnû

ãistû zemûdûlskou obcí, jen ne-

pfiímo je doloÏena pfiítomnost

hamru. V 16.-17. století ji tvofii-

lo dvacet selsk˘ch domÛ a deset

domkÛ bez polí, nejvût‰í podíl

na polnostech

mûl dûdiãn˘

rychtáfi. Zemû-

dûlsk˘ ráz ves-

nice dokládá 

obecní peãeÈ,

která mûla ve

znaku vûnec

a nápis DORFF

OBER MO-

HRAW, i zápi-

sy v kronikách,

které vesmûs

v y p o ã í t á v a j í  

úrodné a neú-

rodné roky

a popisují vrto-

chy poãasí, jeÏ

úrodu ovlivni-

ly. Pûstovaly se

zde obiloviny,

hlavnû oves

a Ïito, dále len,

od roku 1750

také brambory.

PfiestoÏe byla

Horní Moravi-

ce vãlenûna do Dolní Moravice

teprve pfied ‰edesáti lety, její

sounáleÏitost se sesterskou ves-

nicí byla zfiejmá uÏ mnohem dfií-

ve. Îádn˘ z pramenÛ se nezmi-

Àuje o tom, Ïe by Horní

Moravice mûla vlastní kostel.

Byla zfiejmû od poãátku pfiifafie-

na do Dolní Moravice a v‰echny

údaje o pfiestavbách kostela se

vztahují na dolnomoravick˘ kos-

tel sv. Jakuba Star‰ího. Dolno-

i Hornomoraviãtí se podíleli na

zakoupení domu pro faráfie v ro-

ce 1594, na pfiestavbû kostela

v roce 1795, kterou dokonce 

údajnû vedl hornomoravick˘ dû-

diãn˘ rychtáfi Johann Fr. Gilg.

Obyvatelé obou vsí byli také bû-

hem pobûlohorské rekatolizace

postihováni za neochotu pfiejít

na katolictví. Jen s tou v˘jim-

kou, Ïe pokuty za absenci vûfií-

cích pfii bohosluÏbû byly pro

Hornomoravické o nûco mírnûj-

‰í, „jeÏto osada byla vzdálenûj-

‰í“.

Nejvût‰í sakrální památku

v Horní Moravici pfiedstavuje

kapliãka stojící vedle silnice na

Novou Ves nedaleko autobusové

zastávky. Drobná zdûná stavba

se sedlovou stfiechou a malou

zvonicí v sobû ukr˘vá jednodu-

ch˘ mobiliáfi. Tvofií jej prost˘ bí-

l˘ oltáfi zdoben˘ kvûtinov˘mi or-

namenty s obrazem Panny Marie

údajnû z 19. století a malou so-

chou JeÏí‰e Krista. Dvû dfievûné

lavice, bíle omítnuté zdi, podla-

ha z bfiidlicov˘ch ploten a dfievû-

n˘ strop doplÀují prost˘ ráz ka-

pliãky. BohuÏel nic bliÏ‰ího ne-

vyãteme ani ze zvonu, protoÏe

zmizel. Informace o v˘stavbû

kapliãky, její dfiívûj‰í funkci ani

o pÛvodním zasvûcení se nepo-

dafiilo získat, nicménû kapliãka

byla nedávno novû vysvûcena

a vûfiícím je pfiístupná v kvûtnu na

svátek Panny Marie Prostfiednice

v‰ech milostí (8. 5.), kdy se zde

koná pouÈ. V jednání je zapsání

kaple mezi kulturní památky. ZN
(PouÏitá literatura: Barto‰, Jos.
a kol. Historick˘ místopis
Moravy a Slezska v letech 1848-
1960, Ostrava 1974; Mezerová,
ªubica. Dolní Moravice - zá-
stavba a v˘znamné objekty, ru-
kopis; Pinkava, Viktor. Unãovsk˘
a R˘mafiovsk˘ okres, Brno,
1922; Turek, Adolf. Místopisn˘
rejstfiík obcí Severomoravského
kraje. Díl I. A-L, Opava 1974;
Velebn˘, Ladislav. Historie obcí
Dolní Moravice - Horní Mora-
vice - Nová Ves, rukopis.)
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Vypáãil trezor
a odnesl stovky tisíc

Ojedinûl˘ pfiípad vloupání do trezoru v na-

‰em okrese ‰etfií nyní bruntál‰tí kriminalisté.

Nad ránem 30. ãervence vnikl zlodûj do ad-

ministrativní budovy firmy na v˘robu rodin-

n˘ch domkÛ na ulici 8. kvûtna v R˘mafiovû.

Na pomoc si pfiinesl Ïebfiík z nedalek˘ch za-

hrádek, vypáãil okno v prvním patfie a dostal

se pfiímo do pokladny. Zne‰kodnil zabezpe-

ãovací zafiízení a vypáãil dvefie trezoru, od-

kud odcizil finanãní hotovost rÛzn˘ch mûn

ve v˘‰i nûkolika set tisíc Kã. Na místû ãinu

policisté zajistili ‰roubovák a dal‰í stopy.

Pachateli hrozí trest odnûtí svobody aÏ do

v˘‰e osmi let. Policie Ïádá obãany, ktefií by

mohli k celé události cokoli sdûlit, v‰imli si

podezfielé osoby ãi osob, které se pohybovaly

v inkriminovanou dobu v blízkosti místa ãi-

nu, pfiípadnû nesly v noci Ïebfiíky, aby kon-

taktovali kteroukoli policejní sluÏebnu nebo

linku 158.

V Bfiidliãné fiádil sprejer
·kodu za více neÏ 200 tisíc korun zpÛsobil

poãátkem srpna sprejer na nûkolika budovách

v Bfiidliãné. OranÏov˘mi nápisy a obrazci po-

kreslil budovu sluÏeb na Sokolovské ulici

a zdi kulturního domu na ulici 1. máje. Na té-

to budovû navíc rozbil sklenûnou v˘plÀ okna.

Opil˘ muÏ napadl ãleny rodiny
Ve stfiedu 6. srpna do‰lo k incidentu v rekre-

aãním domû v Harrachovû. 26let˘ muÏ zaãal

v opilosti uráÏet nevlastní matku i otce, které-

ho dokonce fyzicky napadl. Celé rodinû poté

vyhroÏoval újmou na zdraví. Na místo pfiijeli

r˘mafiov‰tí policisté a muÏe zajistili. Pfii de-

chové zkou‰ce na alkohol mu byla namûfiena

hodnota 2,64 promile. Násilník byl pfievezen

na protialkoholní záchytnou stanici v Opavû.

Policisté dopadli zlodûje
z cukrárny

Policejní komisafi zahájil trestní stíhání 19le-

tého muÏe z Bfiidliãné, kter˘ se v ãervenci

vloupal do cukrárny na Radniãní ulici

v R˘mafiovû. Mladík prohodil dfievûn˘ trá-

mek sklenûn˘m oknem a dostal se do jídelny.

Odnesl si odtud trÏbu, stravenky a sluÏební

mobil. Celkovû zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 19 ti-

síc Kã.

Zlodûj zapadl v blátû
Neznám˘ pachatel se v noci ze 17. na 18.

srpna vloupal do zemûdûlské farmy v Malé

·táhli. Otevfiel si vrata haly s technikou a od-

cizil náfiadí i mnoho litrÛ motorové nafty 

a olejÛ. Lup naloÏil do vozidla Lada Niva,

které tu bylo zaparkované, nastartoval klíãi

poloÏen˘mi na palubní desce a vyjel z haly.

Daleko se ale nedostal. Po ujetí asi 350 met-

rÛ zapadl do bláta a zÛstal stát. Vozidlo se na-

‰lo i s 60litrov˘m barelem oleje a 25 litry

motorové nafty. Vûci na místû pfievzal 60let˘

majitel. Pachatel zpÛsobil celkovou ‰kodu ve

v˘‰i 22 tisíc Kã.

Opil˘ fiidiã naboural
do dvou zaparkovan˘ch aut

V okolí zahrádkáfiské osady u ulice

Komenského v Bfiidliãné se 22. srpna veãer

projíÏdûl 27let˘ fiidiã pod vlivem alkoholu.

Na louce nad osadou nezvládl fiízení, dostal

se do smyku a narazil do zaparkovaného vo-

zidla ·koda Fabia a poté i do VW Polo.

ZpÛsobená ‰koda ãiní 155 tisíc Kã. Policisté

fiidiãi namûfiili 2,14 promile alkoholu v de-

chu. Je podezfiel˘ z trestného ãinu ohroÏení

pod vlivem návykové látky.

Rodiãe umoÏnili chlapci
zame‰kat 593 vyuãovacích hodin
Z trestného ãinu ohroÏování v˘chovy mláde-

Ïe obvinil 28. srpna policejní komisafi 46le-

tou Ïenu a jejího 51letého manÏela.

Trestního jednání se mûli dopustit tím, Ïe 

umoÏnili vést zahálãiv˘ Ïivot svému 14leté-

mu synovi a nedbali na jeho fiádnou docház-

ku do ‰koly. Chlapec ve ‰kolním roce

2006/2007 zame‰kal celkem 350 vyuãova-

cích hodin, z toho 89 hodin mûl neomluve-

n˘ch. V následujícím ‰kolním roce zame‰kal

243 hodin a z toho mûl 63 hodin neomluve-

n˘ch. Do ‰koly chodil nepfiipraven˘ a unave-

n˘. RodiãÛm hrozí trest odnûtí svobody aÏ na

dvû léta.

policie pátrá Policisté nav‰tívili tábor pro dûti
ze sociálnû vylouãen˘ch lokalit

JiÏ od roku 2006 pofiádá Spoleãenství RomÛ na Moravû v souãinnosti s kraj-

sk˘m úfiadem a Policií âeské republiky tábory pro dûti ze sociálnû vylouãen˘ch

lokalit. Poprvé se tohoto tábora úãastnili i policisté z Bruntálska. Nav‰tívili na

pfielomu ãervence a srpna v Nové Vsi u R˘mafiova tábor pro dûti z Moravského

Berouna a okolí.

Bûhem celého t˘dne spolu s pracovníky obãanského sdruÏení policisté zaji‰Èo-

vali pro dûti rÛzné volnoãasové aktivity. Nechybûlo pfiedvedení policejní práce,

ukázka psovodÛ, prohlídka policejní motorky i vozidla na mûfiení rychlosti. Dûti

si vyzkou‰ely, jak se provádí dechová zkou‰ka nebo snímání otiskÛ prstÛ.

Hlavním cílem to-

hoto tábora bylo,

aby kaÏdé dítû po-

znalo konkrétního

policistu s jeho 

osobními kvalitami

a pfiirozen˘m zpÛso-

bem získalo respekt

vÛãi jeho autoritû.

Zpracováno
z podkladÛ tiskové

mluvãí PâR Bruntál

Miroslav Rajz, nar. 25. 8. 1962, bytem Zlonice, námûstí

Pod Lipami 100.

Na Miroslava Rajze byl vydán okresním státním zastupi-

telstvím souhlas k zadrÏení a je po nûm vyhlá‰eno celostát-

ní pátrání. Je podezfiel˘ ze spáchání trestn˘ch ãinÛ v˘trÏ-

nictví a svádûní k pohlavnímu styku. Trestního jednání se

mûl dopustit v leto‰ním roce u veãerky Albert na Dlouhé 

ulici v Bruntále. Po poÏití alkoholick˘ch nápojÛ se obnaÏo-

val pfied nezletil˘mi dívkami a následnû je svádûl k po-

hlavnímu styku. Je nebezpeãí, Ïe by se pod vlivem alkoho-

lu mohl dopou‰tût podobné

trestné ãinnosti na území celé

âR, a proto Ïádáme obãany,

ktefií by mohli poskytnout in-

formace k pobytu Miroslava

Rajze, aby kontaktovali kte-

roukoli policejní sluÏebnu ãi

linku 158. Hledan˘ jiÏ byl

pro mravnostní trestnou ãin-

nost opakovanû odsouzen

a bylo mu uloÏeno ochranné

sexuologické a protialkoholní

léãení.

Foto: archiv PâR Bruntál

Foto: archiv PâR Bruntál
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Organizace a spolky

...je lep‰í sedût doma a louskat buráky?
aneb Vy‰lápnûte si s turisty Nûmeãkovu padesátku

V sobotu 13. záfií se uskuteãní XXXIII. roãník R˘mafiovské padesátky, kterou organizaãnû pfiipravuje Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov a SVâ

R˘mafiov. Pfiiná‰íme podrobn˘ popis pû‰ích a cykloturistick˘ch tras a konkrétní ãasy v˘jezdu cyklistÛ a odchodu pû‰ích turistÛ.

„...není to závod, ale provûrka osobní zdatnosti, fyzické pfiipravenosti a pevné vÛle.“

Start: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov (u autobusového

nádraÏí) od 6 do 10 hodin

Cíl: Stfiedisko volného ãasu do 18 hodin

Startovné:
Dûti do 5 let zdarma, 5 aÏ 10 let - 5 Kã, ãlenové KâT, studenti

a dÛchodci - 10 Kã, ostatní úãastníci - 20 Kã; 

dûti do 15 let se mohou zúãastnit pouze v doprovodu dospûl˘ch!

Obãerstvení: na trase vlastní, v cíli ãaj

Upomínky: úãastnick˘ list, moÏnost zakoupení plakety

R˘mafiovské padesátky

Akce se koná za kaÏdého poãasí!
(KaÏd˘ se úãastní na vlastní nebezpeãí.)

Popis pû‰ích tras:

5 km (start do 10 hod.)
R˘mafiov - Ondfiejov - Ondfiejovsk˘ potok - R˘mafiov

15 km (start do 10 hod.)
R˘mafiov - Ondfiejov - Ondfiejovsk˘ potok - U Vãelína - lyÏafiská cha-

ta Kubitárna - R˘mafiov

27 km (start od 6 do 9 hod.)
Z námûstí po Ïluté pfies Janovice na Kamennou horu, zde doleva po

neznaãené cestû (asi 1 km) na silnici (Stfiíbrné Hory - Janovice), po

této silnici doprava a asi po 200 m odboãit doleva po neznaãené ces-

tû do Dobfieãova. Odtud dál po ãervené pod ·piãákem do Tvrdkova

a k Re‰ovsk˘m vodopádÛm. Odtud po zelené (zpût) pfies Skály do

R˘mafiova pfies námûstí do cíle v SVâ.

36 km (start od 6 do 9 hod.)
Z námûstí po ãervené pfies Janovice, Starou Ves, kolem Alfrédky

k Jelení studánce, zde doleva po zelené k rozcestníku Nad Skfiítkem,

zde doleva po ãervené ke ·karedé jedli, odtud doprava po zelené

k rozcestníku Pod V̆ hledy. Odtud doleva po neznaãené cestû (staré

v˘hledové) k bûlidlu do Janovic a po ãervené do R˘mafiova na ná-

mûstí a do cíle v SVâ.

52 km (start nejpozdûji v 7 hod.)
Z námûstí po ãervené pfies Janovice, Starou Ves, kolem Alfrédky

k Jelení studánce. Zde doleva po zelené na Skfiítek, doleva po modré

k chatû pod Rab‰tejnem, odtud doleva po ãervené pfies Bedfiichov,

Dobfieãov, Tvrdkov k Re‰ovsk˘m vodopádÛm. Odtud po zelené pfies

Skály do R˘mafiova na námûstí a do cíle v SVâ.

KaÏd˘ úãastník jde na vlastní nebezpeãí. V cíli jsou turisté oãekává-

ni nejpozdûji v 18 hodin. Pokud by nûkdo nemohl z váÏn˘ch dÛvodÛ

do cíle dojít, mûl by to oznámit na telefonní ãíslo 737 030 520,

608 733 460, 728 828 403 nebo 724 247 219. Na tato ãísla je moÏno

volat v pfiípadû zdravotních potíÏí. Je nutné jít po vyznaãen˘ch tra-

sách a nevstupovat za ohradníky dobytãích pastvin.

Na trase 27 km je úsek od Kamenné hory do Dobfieãova a na trase 36

km úsek od rozcestníku Pod V̆ hledy do Janovic opatfien místním zna-

ãením. Na kontrolách bude potvrzen prÛchod do startovního prÛkazu.

Obãerstvení na cestû:

Stará Ves - Albert, Stará Ves - Anenská huÈ, chata Skfiítek, chata pod

Rab‰tejnem, restaurace Tvrdkov, Janovice - hotel U Zámku.

Popis cyklotras:
(Jednotn˘ odjezd cykloturistÛ v 9 hodin od SVâ)
65 km
Z R˘mafiova pfies StráÀ do Ondfiejova, Albrechtic, Vajglova,

RyÏovi‰tû, Lomnice. Z Lomnice smûrem k rozcestí Pod Rychtáfiem

(po zelené turistické znaãe), odtud smûr Nové Valtefiice,

Kfii‰Èanovice, Roudno. V̆ stup na Velk˘ Roudn˘. Dále z Roudna smûr

Volárna, Nová PláÀ, Val‰ov, Bfiidliãná, Velká ·táhle, R˘mafiov, do cí-

le u SVâ.

45 km
Z R˘mafiova pfies StráÀ do Ondfiejova, Albrechtic, Vajglova,

RyÏovi‰tû, Lomnice. Z Lomnice smûrem k rozcestí Pod Rychtáfiem

(po zelené turistické znaãce). Odtud doleva (po modré) smûr Nová

PláÀ, Val‰ov, Bfiidliãná, Velká ·táhle, R˘mafiov, do cíle u SVâ.

20 km
Z R˘mafiova pfies StráÀ do Ondfiejova, Albrechtic, Vajglova, zde do-

leva do Bfiidliãné, doleva smûr Velká ·táhle, R˘mafiov, do cíle

u SVâ.

Povinná ochranná pfiilba, horské nebo trekové kolo, nikoliv galusky

nebo cestovní kolo. Po silnicích prÛjezd za bûÏného provozu.

KaÏd˘ úãastník jede na vlastní nebezpeãí. V cíli jsou turisté oãeká-

váni nejpozdûji v 17 hodin. Pokud by nûkdo nemohl z váÏn˘ch dÛ-

vodÛ do cíle dojet, mûl by to oznámit na telefonní ãíslo 737 030 520,

608 733 460, 728 828 403 nebo 724 247 219.

Dobrou pohodu na cestû pfieje KâT R˘mafiov

Trochu utajen˘ sraz turistÛ v R˘mafiovû
Ve dnech 15. - 17. srpna probíhal

v na‰em mûstû 28. oblastní sraz

zdravotnû postiÏen˘ch turistÛ

Moravskoslezského kraje. Ta-

kovéto srazy se pofiádají vÏdy je-

denkrát za dva roky, pokaÏdé

v jiném místû na‰eho kraje. Lidé

i z jin˘ch míst Moravy se jich

rádi úãastní, protoÏe se mezi se-

bou vût‰inou znají a jsou rádi,

pokud mohou získat dal‰í infor-

mace. Také fiíkají, Ïe tato ãinnost

jim pomáhá zapomenout na je-

jich neduhy. Letos jim nepfiálo

poãasí, pfiesto v‰ak nav‰tívili

hrad Sovinec, galerii U Halouz-

kÛ v Jifiíkovû, vy‰li za de‰tû na

KfiíÏov˘ vrch v Rudû a kromû

ãtyfi z nich se‰li z Re‰ova dolÛ

k vodopádÛm a zase zpût.

R˘mafiovsk˘m muzeem a jeho

venkovní expozicí je se zajíma-

v˘m v˘kladem provedl Mgr. Jifií

Karel. Díky Adolfu a Jifiímu

Strako‰ov˘m a Eduardu La‰á-

kovi, ktefií zajistili u zdej‰ího pa-

na faráfie souhlas k pfiedem neo-

hlá‰ené náv‰tûvû kaple V Lip-

kách, se mohli seznámit i s tímto

skvostem R˘mafiova, o kterém se

vût‰ina z nich vyjádfiila, Ïe tako-

vou krásnou stavbu by zde ne-

hledali. Nakonec, jako pfii kaÏ-

dém srazu, uspofiádali soutûÏ

o znalostech R˘mafiovska. V‰ech

47 úãastníkÛ tohoto srazu bylo

i pfies ‰patné poãasí s prÛbûhem

srazu v R˘mafiovû spokojeno. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová
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Osadní v˘bory informují

pofiádá

13. záfií 2008
ve Stránském

Fastest Falcon Cup
SoutûÏ o nejrychlej‰ího sokola

10 - 14 hod. - Vejrovka, v˘stava loveck˘ch dravcÛ

a sokolnické v˘stroje

14 hod. - kopec Holubák, zahájení soutûÏe

o nejrychlej‰ího sokola na 300 m

17 hod. - Vejrovka, vyhlá‰ení vítûze, promítání DVD 

ze sokolnick˘ch lovÛ

Slavnostní fanfáry: Trubaãi z Rab‰tejna

SoutûÏ probûhne jen za pfiíznivého poãasí!

Akce spoleãnosti Sovinecko, o. p. s., podporuje strategick˘

partner PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s.

Petr Schäfer

Knedlíky i fiízky
Tu sobotu v polovinû srpna

Ondfiejovsk˘m poãasí pfiíli‰ nepfiá-

lo. Pfiesto probûhla tradiãní soutûÏ

v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ

v dobré náladû a pohodû.

Osadní v˘bor v‰echno peãlivû pfii-

pravil, byly postaveny velké stany -

pfiístfie‰ky, pfiichystáno obãerstvení

v podobû domácích klobás a v˘-

born˘ch fiízkÛ, hudba, tombola.

A tombola byla vskutku bohatá -

138 cen! Ale tím hlavním byla sou-

tûÏ.

Ke startu, tedy ke stolu, zasedlo se-

dm soutûÏících, z toho jedna stateã-

ná Ïena. KaÏd˘ dostal na talífi 30

knedlíkÛ a ‰lo o ãas, jak rychle je

dokáÏe spofiádat. Kontroloval se

poãet pecek, které se odkládaly na

mal˘ talífiek. Nûktefií závodníci se

posilovali vodou, nûktefií zapíjeli li-

monádou, pivem, nûkdo se pitím

nezdrÏoval. Povzbuzování, fandû-

ní, legrace.

A uÏ první dokonãil, podle vlast-

ních slov, lehkou svaãinku. Byl jím

Marcel Kafonûk z Jamartic, stfiíbro

získal Jifií Vopravil z Teplic

v âechách a bronz si domÛ odnesl

místní borec Martin Ondru‰ek.

Hned za ním se umístila paní

Tomanová z R˘mafiova, to je ús-

pûch. V‰ichni dostali poháry a ceny

a vypadali spokojenû.

Po dospûl˘ch jedlících nastoupily

dûti, ty ov‰em dostaly jen pût kne-

dlíkÛ. První je mûl v sobû Roman

Pafiez, druh˘ Martin Lukáã a tfietí

dojedla Moniãka Málková. SoutûÏ

byla ukonãena, ale mnozí dojídali

v klidu dál. Dûti dostaly ãokoládo-

vé medaile, rodiãe si pofiídili foto-

grafii a zábava pokraãovala. Hrála

hudba, tanãilo se, obãerstvení chut-

nalo a urãitû kaÏd˘ si odnesl nûco

z bohaté tomboly.

Vedení osadního v˘boru a pfiedsed-

kynû paní AneÏka Továrková dûku-

je kuchafikám - tvÛrkyním knedlíkÛ

a mnoha ‰tûdr˘m sponzorÛm, bez

kter˘ch by se akce neobe‰la. Jsou

to: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, firmy

pana Bernátka, Ichy, Polácha,

Hámy, Milana Janeãka, ·tûpaníka,

paní Kováãové, Îákové a Sedláã-

kové. Dále ochotnû pfiispûli i jedno-

tlivci: paní Vlasta Kremerová,

manÏelé Horáãkovi a Jano‰ovi,

Továrkovi, Kobolkovi, Procház-

kovi a paní Vilímková.

A - tradiãnû jako kaÏd˘ rok - nepfii-

jel nikdo pozvan˘ z krajsk˘ch no-

vin ani z regionální televize. Pr˘

kvÛli poãasí. Pfiitom slíbili. Asi je

taková akce málo dramatická

a akãní. Pfií‰tí rok se musí nûkdo

knedlíkem dusit. To se jistû pfiihr-

nou!? Si

Fota: archiv OV Ondfiejov
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu uzavfiely
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

próza

V srpnu 2008 se uzavfiel druh˘ roãník literár-

ní a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í

v˘znamné krajanky, naivistické malífiky

a básnífiky Marie Kodovské, vyhlásil ãtrnác-

tideník R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se

Studentsk˘m klubem SVâ R˘mafiov. V záfií

a fiíjnu budou zaslané práce vyhodnoceny.

Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vyhlá‰eni

bûhem literárního veãera spojeného s v˘sta-

vou v˘tvarn˘ch prací na konci tohoto roku.

Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude redakce ãerpat

i v následujícím roce 2009. ZN

Kamila Nováková: Rozdíly mezi konûm a kolem
1) KÛÀ je zcela porostl˘ chlupy, kolo niko-

liv, aÏ na model z roku 1823, jenÏ vznikl

na Divokém západû a byl potaÏen buvo-

lí kÛÏí.

2) Pedály na kole umoÏÀují kruhov˘ pohyb

nohou, pedály-tfimeny na koni kruhov˘

pohyb neumoÏÀují v Ïádném pfiípadû.

3) Jak kolo, tak kÛÀ jsou opatfieni takzva-

n˘m sedlem. Jezdec na kole na sedle se-

dí víceménû stále, zatímco jezdec na ko-

ni na sedadlo dosedá jen ãas od ãasu.

KoÀské sedlo je po jízdû bezpodmíneãnû

nutné s konû sundat, sundávat sedlo s ko-

la po kaÏdé jízdû se nedoporuãuje. U ko-

la se sedlo upevÀuje ‰rouby, u konû zá-

sadnû fiemeny; u anglického sedla jed-

ním, u westernového dvûma. Podstatn˘

rozdíl je i ve váze - nejlehãí je sedlo z ko-

la, pak sedlo anglické (asi 5 kg) a nejtûÏ-

‰í je sedlo westernové (asi 15 kg).

4) Pfii kolizi, kdyÏ vám kolo upadne, na

sedle nevznikne ‰koda, ale kdyÏ vám ne-

bo s vámi upadne kÛÀ, pfiípadnû se vyvá-

lí, sedlo se mÛÏe velmi po‰kodit, odfiít,

nebo dokonce mÛÏe prasknout kostra.

Jezdci pfii pádu také hrozí odfiení ãi po-

praskání kostry, jak pfii pádu s kola, tak

s konû. Rozdíl je pouze v tom, Ïe kolo

vám neuteãe.

5) KÛÀ má na stranû hlavy dva fiemínky - 

otûÏe, kter˘mi mu natoãíte hlavu, chcete-

li mu nûco ukázat. Kolo tûmito fiemínky

ovládat nelze.

6) Rychlost kola je závislá pfiedev‰ím na

va‰í aktivitû a smûru naklonûné roviny,

po níÏ se pohybujete. Rychlost konû zá-

visí hlavnû na jeho aktivitû, chuti a smû-

ru cesty. Cestu ke stáji kÛÀ vÏdy zvládne

rychleji.

7) Potkáte-li na kole jiné cyklisty, kolo na

tyto nijak nereaguje. Potkáte-li na koni

jiné konû, kÛÀ reaguje vÏdy, síla jeho re-

akce je závislá na jeho temperamentu

a pohlaví. Nejboufilivûj‰í reakce vût‰inou

nastává pfii kombinaci hfiebec - fiíjící klis-

na.

8) Pustíte-li fiídítka u kola a pfiestanete ‰la-

pat, následuje pád. Pustíte-li otûÏe konû,

zvlá‰tû na louce, kÛÀ se v 99 procentech

pustí do jídla.

9) Pfii va‰í dezorientaci v terénu jste na ko-

le bez cizí pomoci ztraceni. V pfiípadû

dezorientace na koni staãí nechat konû

urãit smûr. V 90 procentech pfiípadÛ za-

mífií do své stáje.

10) Po jízdû v de‰ti je nutno jak kolo, tak ko-

nû osu‰it. Pfii nedodrÏení této zásady hro-

zí u kola zrezivûní, u konû nachlazení,

v obou pfiípadech pak nastávají zbyteãné

finanãní v˘daje.

11) Kolo mÛÏete na neomezen˘ ãas uklidit

a dokonce na nûj zapomenout. U konû

toto v Ïádném pfiípadû nelze. Konû je

nutno stále udrÏovat.

12) Pfii stresu, splínu ãi ne‰Èastné lásce je

moÏno se na kole i na koni projet, ov‰em

obejmout kolo a ‰eptat mu o v‰ech kfiiv-

dách, jeÏ se na mû kdy kdo dopustil, ne-

má Ïádn˘ efekt. Zatímco kÛÀ, zvlá‰tû

ten, kter˘ svému majiteli nabídne hfiívu

k promoãení slzami, je jako terapeut

k nezaplacení!

R˘mafiov dûji‰tûm mistrovství v poãítaãov˘ch hrách
Sál pln˘ stolÛ, dataprojektor,

stovka poãítaãÛ, monitorÛ, met-

ry a metry kabelÛ. Základní vy-

bavení pro turnaj v poãítaãov˘ch

hrách. Letos se mezinárodní klá-

ní pfiíznivcÛ strategick˘ch her

LanCraft, podle termínu konání

s pfiízviskem Summer 2K8 (léto

2008), konal v R˘mafiovû uÏ po-

jedenácté. Sjelo se na nûj pfies

sto hráãÛ z âeska, Slovenska

a Polska, mezi nimi i souãasn˘

‰piãkov˘ polsk˘ t˘m, údajnû je-

den z nejlep‰ích v Evropû. Bylo

o co hrát - kromû pohárÛ a fi-

nanãních odmûn ãekal na úãast-

níky i titul mistra âeské a Slo-

venské republiky.

Mistrovství âeské a Slovenské

republiky se k r˘mafiovskému

turnaji v real-time strategick˘ch

hrách pfiipojilo úplnû poprvé

a prodlouÏilo obvyklou dobu tr-

vání soutûÏe na ãtyfii dny. Ve

ãtvrtek 21. srpna, kdy se celo-

státní média ‰iroce zab˘vala ãty-

fiicát˘m v˘roãím okupace âe-

skoslovenska vojsky Var‰avské

smlouvy, se v r˘mafiovském

Stfiedisku volného ãasu soustfie-

dila skupinka ‰estnácti âechÛ

a SlovákÛ s úplnû jin˘mi starost-

mi. Nejlep‰í hráãi strategick˘ch

her, ktefií vze‰li z kvalifikaãních

utkání, po cel˘ den usilovali

o získání titulu mistra. Pohár na-

konec neodjel z R˘mafiova pfiíli‰

daleko, odvezl si jej Vladimír

Zapletal z Moravské Tfiebové,

vystupující pod pfiezdívkou

vR.Ghoust[w3c][CDS] (= zkrat-

ky pfied a za nickem Ghoust 

oznaãují t˘my, za které hráã sou-

tûÏí).

Od páteãního dopoledne se sou-

pefiilo v ostatních soutûÏích.

Hráãi se mohli zaregistrovat do

turnaje v jedné ze tfií her,

StarCraft: Brood War, WarCraft

III: The Frozen Throne ãi

Defense of the Ancients, neboli

DotA. V‰echny tfii hry patfií

k nejoblíbenûj‰ím na svûtû. Jsou

zaloÏeny na strategick˘ch sou-

bojích jednotlivcÛ nebo t˘mÛ,

které se odvíjejí v reálném ãase.

To znamená, Ïe tahy hráãe a pro-

tihráãe probíhají zároveÀ a slovy

hlavního pofiadatele turnaje

„ztratit pfiehled o tom, co dûlá
soupefi, znamená prohrát“.

KaÏdá ze tfií her je vázána na fik-

tivní prostor ãerpající v pfiípadû

StarCraftu ze sféry sci-fi typu

Hvûzdn˘ch válek, v pfiípadû

WarCraftu a Doty z oblasti fan-

tasy, takÏe se tu setkáme s elfy

a podobn˘mi bytostmi.

Úkolem hráãe StarCraftu a War-

Craftu je jednodu‰e fieãeno vy-

budovat vlastní armádu a s její

pomocí porazit armádu protivní-

ka. Hráãi Doty se zase „vtûlují“

do jedné z vybran˘ch postav

s nadpfiirozen˘mi schopnostmi

a spoleãnû s dal‰ími hráãi vytvá-
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fií t˘m bojovníkÛ, ktefií s pomocí

kouzeln˘ch prostfiedkÛ obhajují

své území a souãasnû dob˘vají

území soupefiÛ. Hra Defense of

the Ancients (Obrana prasta-

r˘ch) pfiitom vznikla osamostat-

nûním z WarCraftu a získala si

podle slov Luká‰e Vobeckého,

hlavního administrátora turnaje,

vût‰í oblibu neÏ pÛvodní

WarCraft. Ostatnû i na turnaji

v R˘mafiovû byl nejvût‰í zájem

právû o úãast v Dotû.

Co musí umût dobr˘ hráã real-ti-

me strategické hry? „JelikoÏ se
hraje v reálném ãase, musí umût

neustále reagovat na tahy soupe-
fie a kontrolovat v‰echny jeho
kroky. Musí mít intuici, schopnost
odhalit strategii soupefie a taky
trochu ‰tûstí,“ vysvûtluje Luká‰

Vobeck˘, redaktor internetového

portálu United-Games a organi-

zátor turnajÛ v poãítaãov˘ch

hrách po celé republice. Sám se

úãastnil prvního LanCraftu

v R˘mafiovû v roce 2003 jako je-

den z hráãÛ, ale postupnû se za-

pojil do organizace a teì je hlav-

ním pofiadatelem turnaje. Je tak

i svûdkem v˘voje soutûÏe, která

se za pût let zmûnila z malé akce

nûkolika nad‰encÛ v nejvût‰í Lan

party u nás. SjíÏdí se na ni evrop-

ská ‰piãka, z Nûmecka, ·védska,

Francie, pravidelnû pfiijíÏdûjí

Poláci. Program nyní uÏ ãtyfiden-

ní akce nabízí vedle mistrovství

a dal‰ích hlavních turnajÛ i do-

provodné soutûÏe, urãené spí‰e

pro pobavení a odreagování 

úãastníkÛ klání.

LanCraft v R˘mafiovû dnes patfií

mezi prestiÏní události a udrÏuje

si stál˘ zájem hráãÛ. Tûch je po-

mûrnû dost, poãet úãastníkÛ na

turnaji dokonce musel b˘t limi-

tován na 110. Hráãská základna

je mnohonásobnû vût‰í, o tom,

jak vysok˘ poãet dûtí a dospíva-

jících tráví voln˘ ãas u poãítaãe,

se v médiích mluví neustále.

Stejnû jako o negativech tohoto

koníãku. Z hlediska soutûÏících

je to v‰ak zájmová aktivita jako

kaÏdá jiná, podobná tfieba hfie

v ‰achy. I tady se musí nûkolik

hodin dennû trénovat, kdyÏ

chcete b˘t dobr˘, i tady se dá do-

sáhnout profesionality a hraním

se Ïivit. A taky zhuntovat tûlo -

stejnû jako ve sportu. Jen to mís-

to kloubÛ nejspí‰ odnesou oãi,

záda a pravá ruka. ZN

Jazzclub Úsmûvnû

Kocour se Ïene, ne Ïe ne
Léto jak má b˘t. Teplé dny a vlahé

podveãery. A právû takové podve-

ãerní posezení s pfiáteli, to je pfií-

jemnost sama. UÏ to sly‰ím:

Pfiijìte, nûco ugrilujeme, zapijeme

mokem z jiÏní Moravy. Neváhám

ani chvilku a beru ko‰ík od

âervené karkulky. Prázdn˘ nebu-

de, nebojte se, jsem nûjak˘ frajer!

Na dnû jsou uÏ dvû lahvinky, peãi-

va i zeleniny ménû, ale masíãka

dost. ·unkové klobásy voní, cena

by mûla b˘t zárukou kvality.

Vûfiím, Ïe ano. Jsem spokojena.

Nákup v ko‰íãku vypadá pfiece

dobfie. Je‰tû sladkost pro dûti a jdu.

V zahradním zákoutí vládne poho-

da, je‰tû jsem se ani nerozkoukala

a zavonûla káva, spravedlivá dáv-

ka. Ko‰ík zatím na‰el své místo

u verandy, ve stínu kopretin.

Sedíme, povídáme a najednou te-

tiãka, o které jsem si myslela, Ïe je

nasleplá, vykfiikne: Kocour! A nû-

co vleãe! - Opravdu! Pûstûn˘ ãer-

n˘ koãiãí elegán táhne po zemi vû-

nec ‰unkov˘ch uzenáfisk˘ch dob-

rot. Z mého zavazadla!

K‰‰‰c! PusÈ to, Mike‰! Nechá‰

to?! BûÏíme za ním, úprkem prk!

Já dokonce kfiiãím: Hu‰, hu‰!

Zahrada je rozlehlá a stisk zubÛ

‰elmiãky pevn˘. Asi takovou re-

akci sv˘ch pánÛ a té cizí Ïenské

neãekal, mífií k dífie v plotu.

Dírou proletûl mr‰tnû, ale klobásy

nepro‰ly. A tak jsme je slavnostnû

pfiinesli zpátky, lehce omyli, dobfie

opekli, ale pfiedtím se dostateãnû

vychechtali. Kousek „lupu“ dostal

i Mike‰, kter˘ se tváfiil trochu ura-

Ïenû a trochu vyjevenû. On je

stra‰nû py‰n˘.

Víte, Ïe bych tu scénu chtûla vidût

je‰tû jednou? Si

R˘mafiovsko, o. p. s., vyz˘vá k pfiedkládání Ïádostí o dotace
Místní akãní skupina R˘mafiovsko, o. p. s.,

vyhla‰uje v˘zvu pro pfiedkládání Ïádostí

o dotaci v rámci realizace Strategického plá-

nu R˘mafiovsko podle pravidel Programu

rozvoje venkova. V letech 2008-2013 budou

vyhla‰ovány v˘zvy pro podporu realizace

projektÛ zaji‰Èujících podporu cestovního ru-

chu, rozvoje obcí, zachování kulturního dû-

dictví, podporu v lesnictví a podporu zvy‰o-

vání kvality zemûdûlsk˘ch produktÛ. Jako

pfiíklad lze uvést projekty v˘stavby pû‰ích

tras, lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tras, sportovi‰È,

úpravy vefiejn˘ch prostranství, prostor pro

zájmovou ãinnost v obcích, infrastruktury

v lesnictví a záchrany památek místního v˘-

znamu. Na stránkách www.mas.rymarov-

sko.cz naleznete upfiesÀující údaje k souãas-

né v˘zvû a také k oblastem podpory, kter˘ch

se budou t˘kat pfií‰tí v˘zvy. 

Petr Pecha,
manaÏer R˘mafiovsko, o. p. s.
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Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48
v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení
kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz
v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 
které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.
Termín kavárniãek na II. pololetí roku 2008:

KaÏdé liché úter˘ v mûsíci:
9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12.
Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v záfií

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle   13.00 - 20.00

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 18.00 do 19.00 se koná aerobik.

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

Aquacentrum R˘mafiov
Po - Pá   14.00 - 21.00,  So - Ne + svátky   10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavání

bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.

Termíny v roce 2008: záfií - z technick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 15. 10., 

19. 11., 17. 12. 2008.

Naturistické plavání je urãeno pouze pro rodiny s dûtmi, smí‰en˘m
párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cz, e-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00

554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba:
Letní láznû

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00

CEKA - cestovní agentura
Národní 5, 795 01 R˘mafiov

Tel./fax: 554 211 525

Po - Pá 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

sobota 6. záfií 19.30

Franti‰ek je dûvkafi
Komedie (âR 2008)

Franti‰ek je muÏ v produktivním vûku. Ve své profesi dosáhl jistého

kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientÛ. S man-

Ïelkou Eli‰kou se nastûhoval do nového domu. Splácí hypotéku. Má

se dobfie. Ale jednoho dne ‰lápne vedle a tím se rozbûhne fiada pfií-

hod, které mu pfievrátí Ïivot naruby. V hl. roli: Josef Polá‰ek. 

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 13. záfií 19.30

Karamazovi
Drama (âR/Polsko 2008)

Do Krakova pfiijíÏdí skupina praÏsk˘ch divadelníkÛ, aby na alterna-

tivním festivalu v prostoru oceláren uvedla jevi‰tní adaptaci

Dostojevského románu Bratfii Karamazovi. Na pozadí divadelní

zkou‰ky sledujeme osudy hereckého souboru, komické pfiíbûhy her-

cÛ a reÏiséra. Do dûje zasahuje i osobní tragédie jednoho z divákÛ,

kter˘ projeví nezvyklé pfiání, aby herci zahráli jenom pro nûj.

Zkou‰ka se promûní ve strhující pfiedstavení pro jediného diváka.

Hrají: I. Trojan, D. Novotn˘, R. Holub ad. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 20. záfií 19.30

...a bude hÛfi
Drama (âR 2007)

Filmov˘ pfiepis kultovní knihy Jana Pelce o mlad˘ch lidech, ktefií za

normalizace odmítli jít s hlavním proudem a radûji zvolili Ïivot na 

okraji spoleãnosti. Únik pfied dusnou realitou hledají v alkoholovém

opojení, drogách a volné lásce. Odpovûdí spoleãnosti jsou brutální

razie VB, kriminály a blázince. Po sezónû promítání v hospodách,

hudebních klubech a letních kinech se snímek dostal do ãesk˘ch kin. 

Pfiístupn˘ od 15 let
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Známá i neznámá v˘roãí
8. 9. 1943 popraven Julius Fuãík, komunistick˘ novináfi a spiso-

vatel (nar. 23. 2. 1903) - 65. v˘roãí úmrtí
8. 9. 1873 nar. Alfred Jarry, francouzsk˘ spisovatel (zemfi. 1. 11.

1907) - 135. v˘roãí narození
9. 9. 1828 nar. Lev Nikolajeviã Tolstoj, rusk˘ spisovatel a filozof

(zemfi. 20. 11. 1910) - 180. v˘roãí narození
13. - 14. 9. Dny evropského dûdictví (2. víkend v záfií), v âR se

slaví od roku 1991 z podnûtu SdruÏení historick˘ch
sídel âech, Moravy a Slezska, souãástí jsou dny
otevfien˘ch dvefií památek

13. 9. 1868 nar. Otokar Bfiezina (vl. jm. Václav Jebav˘), básník
(zemfi. 25. 3. 1929) - 140. v˘roãí narození

13. 9. 1923 nar. Miroslav Holub, imunolog, spisovatel a pfieklada-
tel (zemfi. 14. 7. 1998) - 85. v˘roãí narození

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, od roku
1987 (OSN)

17. 9. 1873 nar. Max ·vabinsk˘, malífi a grafik (zemfi. 10. 2. 1962)
- 135. v˘roãí narození

17. 9. 1938 zemfi. Antonín Benjamín Svojsík, pedagog a zaklada-
tel skautingu (nar. 5. 9. 1876) - 70. v˘roãí úmrtí

Narodili se noví obãánci
Simona Stra‰íková ................................................. Horní Mûsto

Sára VaÀousová ...................................................... R˘mafiov

Adriana ·imková ................................................... R˘mafiov

Petr Hance .............................................................. R˘mafiov

Ota Zahradník ........................................................ R˘mafiov

Viktor Kuchta ........................................................ Tûchanov

Natálie Pohanûlová ................................................ Dolní Moravice

Sofie Tajblová ........................................................ R˘mafiov

Julie Servusová ...................................................... R˘mafiov

Matylda ·edá ........................................................ R˘mafiov

Viktorie Kyjáková .................................................. R˘mafiov

Ivan Holub ............................................................ R˘mafiov

Karolína Dudková .................................................. Janovice

Viktor Franti‰ek Piterka ......................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Franti‰ka Vrobelová - R˘mafiov ........................................... 80 let 

Jan Ctiburek - R˘mafiov ...................................................... 80 let

Tomá‰ Strouhal - R˘mafiov ................................................... 81 let

Jaroslav Nejedl˘ - R˘mafiov ................................................ 81 let

Marie Furi‰ová - R˘mafiov ................................................... 81 let

Klára Zbofiilová - R˘mafiov ................................................. 81 let

Anna Veselá - R˘mafiov ....................................................... 81 let

Ludmila Vánská - R˘mafiov ................................................. 82 let

Marie Slamûníková - R˘mafiov ............................................. 83 let

Vojtûch Gdovín - R˘mafiov .................................................. 83 let

Karel Hanu‰ - R˘mafiov ...................................................... 83 let

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

Ludmila Sm˘kalová - R˘mafiov ........................................ 84 let

Anna Zahradníková - R˘mafiov ........................................... 85 let

Hedvika ·tûpaníková - R˘mafiov ......................................... 85 let

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

Marie ·tûpjáková - R˘mafiov .............................................. 88 let

Ludmila Rechtoriková - Jamartice ...................................... 89 let

Ludmila KoÀafiíková - R˘mafiov .......................................... 90 let

Dne 12. srpna 2008 oslavili

Jan a Hana Skoumalovi
perlovou svatbu - 30. v˘roãí sÀatku.

Do dal‰ích spoleãn˘ch let jim

zdraví, pohodu, lásku a vzájemné pochopení

pfiejí

dcera Hanka, syn Pavel s manÏelkou a vnuk Pavlík.

Rozlouãili jsme se
Karel Kozák - R˘mafiov ......................................................... 1942

Marie Vlachová - R˘mafiov ................................................... 1923

Stanislav Kneblík - R˘mafiov ................................................ 1962

Rozalie ·uleková - Janovice ................................................ 1935

Alena Strouhalová - R˘mafiov ............................................... 1949

·tefan Furi‰ - R˘mafiov ......................................................... 1922

Bedfiich Kozák - R˘mafiov .................................................... 1955

Stanislav Kubelka - R˘mafiov ................................................ 1932

Pavel Grulich - R˘mafiov ...................................................... 1945

Jan Altman - Skály ................................................................ 1952

BoÏena Macharáãková - Dolní Moravice ............................. 1924

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

Pranostiky na mûsíc záfií
• Záfií, na léto jde stáfií.

• V záfií mnoho poÏárÛ b˘vá, proto se obloha rdívá.

• Záfií jezdí na strakaté kobyle.

• Na Panny Marie narození vla‰tovek shromáÏdûní (8. záfií)

• Po svatém KfiíÏi podzim se blíÏí. (14. záfií)

• Na Ludmily svûtice obouvej stfievíce. (16. záfií)

• Po svatém Matou‰i ãepici na u‰i. (21. záfií)

• Svat˘ Václav hady sklízí. (28. záfií)

• Na svatého Jeron˘ma stûhuje se k nám uÏ zima. (30. záfií)

Mûstské kino R˘mafiov
2. fiíjna 2008 v 19.30

Dynamická a velmi pÛsobivá taneãní show, ve které oÏívá
pfiíbûh staré keltské legendy o lásce ãlovûka a víly. Virtuozita
taneãníkÛ, strhující rytmus a údernost irského stepu vytváfiejí
v kombinaci se svûtelnou a jevi‰tní v˘pravou jedineãn˘ záÏitek.

Pfiedprodej vstupenek: IC R˘mafiov, tel.: 554 212 381
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INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu R˘mafiov záfií 2008

Zájmové krouÏky Stfiediska volného ãasu R˘mafiov pro ‰k. rok 2008/09



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2008

17

Mûstská knihovna
Ve ãtvrtek 28. srpna byla v galerii U Stromu poznání v Mûstské knihovnû R˘mafiov zahájena v˘stava fotografií Ivo Dokoupila z rumunské-

ho Banátu nazvaná „Banát - Krajina a lidé“ o Ïivotû na‰ich krajanÛ Ïijících v Rumunsku.

Organizace âlovûk v tísni pracuje v Rumunsku jiÏ dvanáct let. SnaÏí se zlep‰it Ïivotní podmínky a úroveÀ vzdûlávání pro 2 500 krajanÛ, kte-

fií zde Ïijí. Podporuje agroturistiku a vznik rodinn˘ch firem a asistuje podnikatelÛm z âeské republiky, ktefií mají v Rumunsku zájem inve-

stovat. V̆ stava potrvá do 31. záfií 2008.

Ivo Dokoupil - fotograf a novináfi na volné noze. Vûnuje se zemím b˘valého SSSR, Rumunsku, Mongolsku a âínû. Jeho fotografie byly vy-

stavovány v rámci v˘stav Czech Press Photo, v loÀském roce této soutûÏe novináfiské fotografie byl jeho snímek z rumunského Banátu oce-

nûn tfietí cenou v kategorii „âlovûk a Ïivotní prostfiedí“. Spolupracuje s magazínem Koktejl, Respekt, T˘den, ãasopisem Lidé a Zemû. V ro-

ce 1996 vedl filmovou v˘pravu jedoucí vlakem do Hongkongu, v roce 1998 putoval jako novináfi pfies Kazachstán do ãínského SinÈiangu, kde

vznikla pro agenturu Epicentrum reportáÏ o ujgurském odboji. V roce 1999 procestoval b˘valou sovûtskou stfiední Asii. Od roku 2000 se vû-

nuje dokumentování Ïivota krajanÛ v rumunském Banátu. Bc. Lenka Îmolíková, fieditelka knihovny

Banát: Îiv˘ skanzen
V horsk˘ch vesnicích na jihozá-

padním okraji Rumunska jako

by se ãas zastavil nûkdy na pfie-

lomu 19. a 20. století. Jen sateli-

ty na oknech chalup a mobilní

telefony, které tu pr˘ vlastní kaÏ-

dá babiãka, prozrazují, Ïe se pí‰e

rok 2008 a Ïe i do tûchto odleh-

l˘ch konãin pronikla globaliza-

ce. Angliãtinu pro dorozumûní

ale nepotfiebujete. V Banátu se

totiÏ mluví ãesky.

„V Banátu jsem byl poprvé v ro-
ce 2000 a uÏ jsem tam zÛstal,“
fiekl Ivo Dokoupil pfii besedû

v knihovnû, která ve ãtvrtek 

28. srpna zahájila v˘stavu jeho

barevn˘ch fotografií. Krajina,

kterou zobrazují, leÏí asi tisíc ki-

lometrÛ odtud, u neprostupné ru-

munsko-srbské hranice v povodí

Dunaje, na samém okraji Karpat,

a pfiesto je to místo, kde se âe‰i

mohou cítit jako doma.

První ãe‰tí osadníci sem pfii‰li

v roce 1823, nalákáni sliby dfie-

vafiského podnikatele Magyar-

lyho, kter˘ chud˘m âechÛm na-

bídl práci. První rodiny tehdy

neodcházely do úplné ciziny,

Rumunsko pfiedstavovalo okra-

jovou ãást rakouské monarchie.

Sliby se v‰ak ukázaly jako plané

a âe‰i se museli poohlédnout po

jiném v˘dûlku. Uplatnûní na‰li

jako vojen‰tí pohraniãníci. Zalo-

Ïili na deset ãesk˘ch vesnic a za-

ãali zde nov˘ Ïivot.

Dnes v této kolonii Ïije kolem

dvou tisíc âechÛ v ‰esti osadách:

nejstar‰í Svaté Helenû, nejvût-

‰ím Gerníku a dále v Bígru,

Eibentálu, Rovensku a ·umici.

Izolovanost vesnic od okolního

prostfiedí i od sebe navzájem 

umoÏnila udrÏet jim svou identi-

tu, tradice i zpÛsob Ïivota.

·etrné hospodafiení bez uÏití mo-

derních technologií a hnojiv zase

pomohlo zachovat nedotãenou,

ba divokou pfiírodu v okolí.

Na první pohled to vypadá idylic-

ky. Orání s pluhem a kravsk˘m

spfieÏením, koÀské povozy, mletí

mouky ve vodních ml˘ncích, pe-

ãení chleba v peci. Prastaré dom-

ky z jílu a ploty ze ‰típan˘ch latûk

d˘chají nostalgickou atmosférou.

MuÏi s klobouky a Ïeny v jedno-

duch˘ch krojích a s ‰átky na hla-

vách se schá-

zejí v kostele

pfii bohosluÏ-

bû. Na pohled

hezké, ale Ïi-

vot je to tvrd˘.

Lidé jsou od-

kázáni na v˘-

dûlek z hospo-

dafiení a ten je

za posledních

dvacet let

z pozice boha-

t˘ch sedlákÛ sesadil do role chu-

d˘ch vesniãanÛ. Chybí jim kvalit-

ní silnice, vzdûlání, zdravotní pé-

ãe. Není divu, Ïe kdo mÛÏe, od-

chází do âech.

Ivo Dokoupil pÛsobí v Banátu

nûkolik let jako pracovník orga-

nizace âlovûk v tísni. Usiluje

tento trend zmûnit a zlep‰it Ïivot

ãesk˘ch krajanÛ v Rumunsku.

Jeho hlavní strategií je rozvoj ‰e-

trného podnikání a turistiky, kte-

rá by do oblasti pfiinesla potfieb-

né peníze a souãasnû by ji ne-

zdevastovala. Principy jsou jed-

noduché. Zájemce o dovolenou

v Banátu si mÛÏe pronajmout

pokoj v nûkteré z chalup a stravu

pfiímo u „své“ rodiny. S pomocí

propracovaného systému turis-

tického znaãení se mÛÏe volnû

pohybovat po okolní pfiírodû,

pû‰ky, na kole nebo tfieba na ko-

ni, kterého mu zde pÛjãí. Nebo

se mÛÏe zapojit do Ïivota rodiny

a pomoci jí pfii sezónních pra-

cích, nauãí se dojit krávy, péct

chleba. Zkrátka okusí autentick˘

Ïivot tradiãní vesnice, na jak˘

dnes u nás upomínají pouze ne-

ãetné skanzeny. Souãástí projek-

tu âlovûka v tísni je také podpo-

ra vzdûlávání a podnikání v ob-

lasti Banátu, které by oÏivilo za-

nikající fiemesla.

„Projekt cestovního ruchu
v Banátu je dlouhodob˘. Sedláci
jsou konzervativní a pfiistupují
k podnikání opatrnû. Ale jakmile
jeden zaãne, dal‰í to chtûjí zkusit
také. Trvá to ale tfieba dva tfii ro-
ky,“ popisuje úskalí své práce

Ivo Dokoupil. I pfiesto se ãeské

vesnice bûhem posledních pûti

let staly pfiívûtivou turistickou

destinací, která má co nabídnout.

Zájemci o dovolenou v této kou-

zelné krajinû najdou bliÏ‰í infor-

mace na webov˘ch stránkách

www.banat.cz. Ti, ktefií se chtûjí

nechat alespoÀ okouzlit její at-

mosférou, mohou nav‰tívit bû-

hem záfií galerii U Stromu pozná-

ní ve vestibulu knihovny. ZN
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VernisáÏ v˘stavy Josefa âapka
V sobotu 2. srpna byla v Galerii

Octopus pfii mûstském muzeu

slavnostnû otevfiena vzácná a ne-

obyãejnû cenná v˘stava grafik

a kreseb Josefa âapka, jednoho

z nejv˘znamnûj‰ích pfiedstavite-

lÛ ãeského a evropského kubis-

mu meziváleãného období. Patfií

k nejzásadnûj‰ím instalacím za

dlouh˘ch sedmnáct let existence

po ·treitovû Sovinci druhé nej-

star‰í galerie R˘mafiovska. 

VernisáÏ se konala za pfiítomnos-

ti velkého mnoÏství pfiíznivcÛ

díla bratfií âapkÛ, mezi nimiÏ

byste identifikovali téÏ pfiední

v˘tvarníky severní a stfiední

Moravy. Kromû R˘mafiovanÛ

tradiãnû vûrn˘ch na‰í galerii pfii-

‰li i milovníci umûní ze vzdále-

nûj‰ích koutÛ na‰í zemû. Stfie-

dem pozornosti se stali sympa-

tiãtí praÏ‰tí ãlenové rodiny

âapkÛ, vnuãka paní Katefiina

Dostálová a její otec, zeÈ Josefa

âapka, pan MUDr. Jaroslav

Dostál, básník i autor velmi zají-

mav˘ch, hodnotn˘ch a osobit˘ch

obrazÛ, kter˘ u nás rovnûÏ vysta-

voval pfied pûti lety.

První styky s rodinou navázali

r˘mafiov‰tí v˘tvarníci prostfied-

nictvím Jindfiicha ·treita uÏ ke

konci osmdesát˘ch let minulého

století. Jejich tehdej‰í sdruÏení

KAV (Klub amatérsk˘ch v˘tvar-

níkÛ) je pfiím˘m pfiedchÛdcem

v˘tvarné skupiny Octopus, jeÏ

dala svÛj název na‰í galerii.

Tehdy instalovali v malém sálku

Kulturního domu vynikající, 

av‰ak dosud neznámé grafiky

bratfií âapkÛ a jejich pfiátelství

s rodinou trvá dodnes. Velká 

událost v‰ak zÛstala tou dobou

skrytá v okruhu r˘mafiovsk˘ch

pfiátel umûní, neboÈ tehdej‰í spo-

leãenské klima pfiíli‰ kultufie ne-

pfiálo a nûkter˘m vystavovan˘m

autorÛm ani politické (viz dílo

mystika Jifiího Jílka, olomoucké-

ho Jifiího Îlebka, kter˘ zde vy-

stavil i dfievûnou plastiku Jana

Palacha ad.). Nynûj‰í v˘stava se

pfiipravovala zhruba rok a vzác-

né âapkovy linofiezy a kresby,

jeÏ byly vytvofieny jako ilustrace

k velk˘m literárním dílÛm doby

(Apollinaire, Reynek, Quincey,

Corbiére, Jammes), jsme mohli

vystavit opût jen díky velké las-

kavosti jeho dûdicÛ. Libreto

a slovní doprovod jsou dílem 

p. dr. Peãinkové.

KaÏd˘ z nás si jistû z ãetby prací

obou âapkÛ, jejich ãlánkÛ ãi v˘-

tvarn˘ch projevÛ vytvofiil názor

na nû samé. Skromní, lid‰tí, ne-

smírnû milí a otevfiení, stejn˘ do-

jem si udûlá ãlovûk i o jejich pfií-

buzn˘ch, pokud má tu neopako-

vatelnou moÏnost setkat se s ni-

mi a hovofiit o ãemkoli, coÏ

mnozí na‰i pfiátelé vyuÏili se

stejn˘mi pocity. Pfiítomné rov-

nûÏ neobyãejnû zaujalo úvodní

slovo dr. Pavly Peãinkové

z Karlovy univerzity, nejv˘-

znamnûj‰í znalkynû díla Josefa

âapka u nás. Její úvod pfiinesl

o autorovû díle a Ïivotû ohromné

mnoÏství informací dosud málo

znám˘ch ãi zcela neznám˘ch

a podan˘ch naprosto pfiirozenou

a dokonale srozumitelnou dikcí

na hony vzdálenou jakémukoli

elitáfiství s nadhledem Ïeny s ne-

uvûfiiteln˘mi znalostmi. V‰e za-

rámovalo vystoupení r˘mafiov-

ské hudební skupiny Sibérija,

o jejíchÏ kvalitách netfieba pfie-

svûdãovat a jeÏ uvedla dvû ze

sv˘ch dosud málo znám˘ch in-

strumentálních skladeb ze sféry

alternativní hudby. 

Za dÛleÏité povaÏujeme, Ïe ni-

kdo nepojal vernisáÏ jen jako

spoleãenskou povinnost, ale

v‰ichni se s dosud nepfiíli‰ pre-

zentovanou stránkou tvorby

Josefa âapka zevrubnû seznámi-

li a nûktefií z nich si pfii‰li v klidu

sami znovu zaÏít a prostudovat

v˘stavu v následujících dnech.

Potû‰ující je i vyjádfiení jedné

z dÛleÏit˘ch aktérek vernisáÏe,

jeÏ ãinnost galerie komentovala

zhruba slovy: „Pokud chce nû-

kdo dnes najít velmi hodnotnou
v˘stavu na severnûj‰í ãásti
Moravy a ve Slezsku mimo
Olomouc ãi Opavu, pak by mûl
zvolit trasu ·umperk – R˘mafiov
– Bruntál.“ Nepopirateln˘ roz-

voj kvalitní galeristiky v tûchto

skromnûj‰ích centrech Moravy

a Slezska se dnes uÏ stává ve

spoleãnosti pfiíznivcÛ a pfiede-

v‰ím znalcÛ umûní samozfiej-

m˘m a znám˘m. Je tedy povin-

ností nás i na‰ich pfiedstavitelÛ,

aby byl kulturní vzestup v na‰í

oblasti nejen akceptován, ale

i podporován nejménû v dne‰ní

formû a bez v˘hrad, neboÈ je 

obecnû povaÏován za v˘znamn˘

doklad kultivovanosti celého re-

gionu a to není málo. Jifií Karel

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Zleva PhDr. P. Peãinková, CSc., Katefiina Dostálová a MUDr.
Jaroslav Dostál Fota: archiv muzea

Zleva vedle âapkova obrazu manÏelé Kovalovi, v˘znamní severomo-
rav‰tí grafikové

PhDr. Pavla Peãinková pfii úvodním slovu

Vlevo paní Katefiina Dostálová
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Pozvánka na novou v˘stavu
1. - 30. záfií

Richard Jaronûk (fotografie podmofiského svûta) Martin Kuãa (mofiské pfiírodniny)

V˘stava dûtsk˘ch prací na téma podmofisk˘ svût

Cestovatel, potápûã, dobrodruh, foto-

graf ÏralokÛ a jiné mofiské havûti Ri-

chard Jaronûk pfiedstaví svou tvorbu

v Mûstském muzeu R˘mafiov ve dnech 

1. - 30. záfií 2008. SoubûÏnû vystaví

Martin Kuãa mofiské pfiírodniny ze své

soukromé sbírky a také mÛÏete zhlédnout

dûtské práce na téma Podmofisk˘ svût.

VernisáÏ za úãasti Richarda JaroÀka

i Martina Kuãi probûhla v pondûlí 1. záfií

v 17 hodin v Mûstském muzeu v R˘ma-

fiovû.

rozhovor

Znám vás jako potápûãe, foto-
grafa podmofiského svûta, do-
brodruha... MÛÏete se vy sám
trochu blíÏe pfiedstavit na‰im
ãtenáfiÛm? Kam spadají poãát-
ky va‰í ãinnosti?
Jak uÏ tomu b˘vá, nejsem rodil˘

ani vyuãen˘ fotograf. Dûlat

snímky mû donutilo aÏ potápûní,

s kter˘m jsem zaãal po revoluci.

Kamarádi se ptali, jaké to je pod

vodou, co tam vidím a jak je to

v‰echno barevné a velké. První

papírov˘ automat za ãtyfii stovky

a byl jsem mistr svûta ve focení.

Léta zklamání a uãení, pofiizová-

ní drahé techniky a niãení sním-

kÛ. Teì mám pod vodou dva fo-

Èáky a v technice milión korun.

HrÛza, a to nemluvím o tom, Ïe

mi je Ïraloci úspû‰nû niãí, takÏe

amortizace taktéÏ ‰ílená.

Co pfiipravujete dál? Doãkáme
se dal‰í va‰í knihy, filmu...?
KniÏní periodiku mám co dva

roky, takÏe dal-

‰í, ãtvrtá kniha

bude v roce

2009 opût na

vánoãním trhu.

Bude voln˘m

pokraãováním

mé tfietí a zatím

nejúspû‰nûj‰í

knihy Tiger

shark - hyena

mofií. Za ty dva

roky vznikly

nové situace,

oblíbené Ïralo-

ãice zmizely,

zemfiely ãi se

narodily nové.

K tomu by mûl vyjít i nov˘ film

s nádechov˘m potápûním a Ïra-

loky, ale na tom musíme je‰tû

hodnû pfiidat. Nasadili jsme si

pfiíli‰ vysokou laÈku a taktéÏ uÏ

nedûláme zábûry jen tak pro-

plouvajících ÏralokÛ. Chceme

pofiádnou akci a tûsn˘ kontakt se

Ïralokem. A plány do budoucna?

Vlastnû ani moc neplánuji. Jsem

rád, Ïe se mÛÏu potápût se Ïralo-

ky a budu se s nimi potápût, jak

mi dovolí ãas a hlavnû doba, kdy

uÏ Ïraloci nebudou takfika exi-

stovat, pro-

toÏe vybíje-

ní tûchto

prehistoric-

k˘ch lovcÛ

je katastro-

fální.

P r a c u j e t e
s nebezpeã-
n˘mi predá-
tory mofií, se
Ï r a l o k y .
Jak˘ je vá‰
nejsi lnûj‰í
záÏitek s tû-
mito tvory?
Jsou jich de-

sítky. On je

asi kaÏd˘ zá-

Ïitek siln˘, kdyÏ se k vám blíÏí

tunové zvífie a v tlamû má motoro-

vou pilu. Ale je fakt, Ïe jsem se

dostal párkrát do prekérních situa-

cí, a jsem rád, Ïe jsem tady. Ony ty

zubaté potvÛrky pfiem˘‰lí a zkou-

‰í, co si mÛÏou dovolit. Tak jako já

k nim. Najednou je jich okolo mne

tolik, Ïe je nedokáÏu spoãítat.

Zaãínají b˘t odváÏnûj‰í a doráÏí.

Hledají slabiny. O Ïraloãí kousan-

ce není nouze, jen jim to nesmíme

dovolit, protoÏe jedno takové o-

chutnání mÛÏe b˘t pro ãlovûka fa-

tální. Není ponor se Ïraloky, kdy

by se nechtûli zakousnout.

Studujete i chování ÏralokÛ a ti
mají obecnû povûst krveÏízni-
v˘ch zabijákÛ. MÛÏete nám ob-
jasnit, jak je to doopravdy?
Îralok je lovec, predátor a doko-

nalá ma‰ina na zabíjení. Je k to-

mu historicky naprogramovan˘.

Musí tu b˘t a musí likvidovat

v‰e zranûné, nemocné, staré,

mrtvé ãi umírající. Ale není to

Foto: archiv Richarda JaroÀka
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hloup˘ zabiják. Je velmi opatrn˘

a vyh˘bá se konfliktu. To, co

jsem s ním jiÏ zkusil, to by jin˘

mûl na pût ÏivotÛ. Îralok nemá

ruce a seznamuje se kousáním.

VÏdy si fiíkám, co musí pfiijít za

impuls, kdyÏ Ïralok zabije ãlovû-

ka. Co ho nakopne k tomu, aby u-

kousnul plavci nohu. Já je dráÏ-

dím, ‰tvu, krmím z ruky, otvírám

tlamu, dot˘kám se jich, a najed-

nou se doãtu, Ïe Ïralok v Austrálii

zabil surfafie. Jedno z pûti stati-

sticky uvádûn˘ch Ïraloãích zabi-

tí. Kdyby Ïralok zabíjel na potká-

ní, tak tu dávno nejsem a ani

spousta m˘ch kamarádÛ, ktefií tu-

to ãinnost dûlají. Není tfieba se

ÏralokÛ bát. Nejhor‰í ale na tom

je, Ïe potkat Ïraloka je obrovsk˘

zázrak. Vyhubili jsme za posled-

ních 50 let 90 % Ïraloãí populace.

Máte po tolika letech v oboru
je‰tû nûjak˘ nesplnûn˘ sen?
SnÛ je moc, ale jsem spokojen˘.

Jen víc ãasu a penûz by to chtû-

lo. Samozfiejmû bych se rád set-

kal s tím ãi jin˘m zvífietem, ale

vím, Ïe bez znalostí jeho chová-

ní, migrace a v˘skytu to nepÛjde.

Nemám zájem pfiijet napfiíklad

na Bali a tam spoléhat, Ïe nûco

zaÏiji. To uÏ mám za sebou. Já

jedu tam, kde mám kamarády,

ktefií spolehlivû potvrdí: „Ano,

teì tudy potáhnou velryby!“ Pak

má smysl vynaloÏit energii a Ïel

i peníze na to, abych se dostal ke

zvífieti tak blízko, jak potfiebuji.

Sny a realita jsou tûsnû vedle se-

be. Jen pfiijít na to, kdy a kde je

spojit.

Dûkuji za rozhovor.
Lenka Baborovská

Z historie

Smutn˘ pfiíbûh portrétisty a malífie chrámov˘ch pláten ze Stránského
Engelbert Glier je dal‰ím z rodil˘ch malífiÛ

R˘mafiovska, kter˘ v‰ak získal uznání jako

vût‰ina z nich jinde a ve vlastní zemi aÏ dlou-

ho po své smrti. TfiebaÏe nepatfií k hvûzdám

evropského nebe jako EvÏen Jettel a ne-

vstoupil na jin˘ kontinent jako tylovsk˘

Brauner, má jistû své místo mezi v˘znamn˘-

mi osobnostmi nejen na‰eho regionu.

Narodil se 1. prosince 1827 ve Stránském ja-

ko tfietí syn kováfie Antona a Katefiiny

Glierov˘ch. Star‰í bratr Ferdinand pozdûji

pfievzal otcovu Ïivnost, jak b˘valo zvykem,

a Eduard se pfiestûhoval do R˘mafiova, kde se

stal fiezníkem a hostinsk˘m. Postavil zájezd-

ní hostinec s pozoruhodn˘m názvem U mûs-

ta Vídnû (snad na památku svého bratra, stu-

denta vídeÀské akademie, ãi sv˘ch cest) na

Hornomûstské ulici. Objekt donedávna slou-

Ïil jako pfiízemní administrativní budova

a vrátnice r˘mafiovské nemocnice (bohuÏel

b˘valé). Podnikav˘ Eduard se stal téÏ maji-

telem nedaleké ãásti lesa, zvaného po nûm

Glierwald. Jak se v‰ak pozdûji ukázalo, bylo

sousto asi pfiíli‰ veliké. Hostinec patfiil uÏ ro-

ku 1879 dal‰ímu nájemci Filippovi.

Nejmlad‰í kováfiÛv synek Engelbert zaãal

nav‰tûvovat první tfiídu skromné místní jed-

notfiídky vedle kostela ve Stránském v roce

1833. JiÏ roku 1841 ukonãil docházku, kdyÏ

si fiídící uãitel uvûdomil v˘razné nadání, po-

zornost a vnímavost chlapce, jimiÏ zfietelnû

pfiev˘‰il úroveÀ ostatních spoluÏákÛ, a prav-

dûpodobnû mu doporuãil, aby ve vzdûlávání

pokraãoval na známé Umûlecké akademii ve

Vídni. Nûkdy ke konci ãtyfiicát˘ch let

Engelbert opustil rodné R˘mafiovsko a ode-

‰el do Rakouska, jeÏ se mu naãas stalo dru-

hou vlastí.

Dr. Jungwirth, kter˘ se zab˘val Glierovou 

osobností, popisuje téÏ jeho dva autoportréty.

Na prvém sedí v typickém odûní z boufilivé

doby evropsk˘ch revolucí kolem roku 1848.

Zelené kalhoty doplÀuje hluboce stfiiÏená bí-

lá vesta s modr˘m ‰átkem. Hustá dlouhá ka-

defi zakr˘vá ucho hezkého modrookého bez-

vousého mladíka s nevelk˘m rovn˘m nosem

a pln˘mi rty v pravidelném obliãeji.

Roku 1850 se objevují jeho první obrazy je‰-

tû v dobû, kdy nav‰tûvoval akademii, a tûsnû

poté. Najdeme mezi nimi nejen podobiznu

nevûsty a dal‰í vãetnû obrazu stále opakova-

ného tématu Diana v lázni, ale dokonce téÏ

olejomalbu mladého císafie Franti‰ka Josefa

I., kterou patrnû maloval podle Ïivé pfiedlo-

hy. Po ukonãení akademie si odváÏnû zvolil

malífiství jako mnohdy nejisté svobodné po-

volání. Z roku 1856 pochází jedno z jeho

nejv˘znamnûj‰ích pláten, olejomalba

Emauz‰tí Ïáci (následovníci Kristovi), která

zdobí hlavní oltáfi v poutním kostele sv.

Ludvíka v dolnosaském Celle v Hannover-

ském království; zde téÏ poprvé váÏnû one-

mocnûl.

Roku 1857 jako by se dotekem smrti opût

rozpomnûl na svÛj rodn˘ kraj, do nûhoÏ se

vrací, aby vytvofiil fiadu maleb z R˘mafiov-

ska. Maluje portréty sester Kindermanno-

v˘ch z Ondfiejova, obraz na‰el Jungwirth

v domû jejich otce, rolníka, pak jej zaujala

ondfiejovská hostinská od âerného orla, ale

vytvofiil téÏ obraz své matky. Tehdy se také

stal autorem velkého oltáfiního obrazu v kos-

tele sv. Katefiiny ve Stránském.

Olejomalba vyspûlého umûlce pfiedstavuje

Matku BoÏí s Jezulátkem a k ní se vine mla-

diãká sv. Katefiina Alexandrijská (289-305)

s korunkou ve svûtlém odûní dívky z bohaté-

ho domu a ‰tíhl˘ma rukama. Pravou z nich

pfiidrÏuje tragick˘ atribut svého umuãení,

dfievûné kolo vozu, na nûjÏ byla napínána,

kdyÏ odmítla ruku císafie Maxentia a neza-

pfiela víru v Krista. V̆ jev rámují postavy an-

dûlÛ. Zvlá‰tû v postavû svûtice jako by se

znovu ozval handkovsk˘ tón baroka. Tfieba

dodat, Ïe sv. Katefiinu nesmírnû uctíval Karel

IV., kter˘ byl dvakrát zázraãnû zachránûn

o jejím svátku pfied spiklenci, nejprve pod

hradem San Felice u Modeny roku 1332

a podruhé pfied atentátem pfiipraven˘m

v Pise 1335, a proto jí zasvûtil 1367 vedle fia-

dy kostelÛ také kapli na Karl‰tejnû.

V roce 1856 obdrÏel Engelbert pozvání do

Vídnû od habsburského arcivévody Maxmi-

liana Josefa, velmistra fiádu nûmeck˘ch rytí-

fiÛ, ale nejisté zdraví jej pfiinutilo lákavou na-

bídku odmítnout. Roku 1865 se na dlouhou

dobu vytrácí z vefiejného Ïivota, protoÏe se

vrátila smrtelná nemoc. Potom odchází a od-

váÏí si pr˘ znechucen pomûry své obrazy ze

Stránského do Celle. Podobnû jako

Tischlerovi ani jemu nebylo dopfiáno plnû

rozvinout své umûní, jehoÏ pfiíslib silnû cítí-

me v oltáfiním plátnu ze Stránského. O dva

roky pozdûji, 15. ãervence 1867, podlehl

v Celle tûÏké nemoci stále je‰tû svobodn˘

a zde se nachází i jeho hrob. Bylo mu teprve

39 let, 7 mûsícÛ a 15 dnÛ. Cellská matrika

zemfiel˘ch jej oznaãuje za malífie a fotografa,

zdá se tedy, Ïe nûkdy na sklonku Ïivota roz-

‰ífiil svou ãinnost o dal‰í obor v dobû, kdy

je‰tû nebyla fotografie zdaleka uznána za

druh v˘tvarného umûní. Z posledního roku

Ïivota se zachoval podle Jungwirtha dal‰í

autoportrét znázorÀující u‰lechtilého modro-

okého muÏe s ostfie fiezan˘m nosem a mírnou

rÛÏovou tváfií umûlce rámovanou císafisk˘m

vousem (Kaiserbart) a smûl˘m knírem. âelo

zakr˘vá svûtl˘ plstûn˘ klobouk s bílou stu-

hou.

I zde se v‰ak objevují nesrovnalosti, neboÈ

podle seriozního Katalogu Vûdecké knihov-

ny v Olomouci mûl Glier zemfiít aÏ 1877

v Hannoveru. Jde v‰ak o patrn˘ omyl. Po

smrti zÛstal Engelbert Glier dlouho zapome-

nut aÏ do roku 1914, kdy dr. Jungwirth obje-

vil podobiznu Kindermannov˘ch sester a ta

jej pfiivedla na stopu umûlce, k nûmuÏ se po-

zdûji spolu s r˘mafiovsk˘m historikem dr.

Franzem Tutschem mnohokrát vracel.

Mgr. Jifií Karel

Literatura: Der Zechitzer Maler Engelbert
Glier, Bedeutende Maler aus dem
Römerstadter Ländchen; Tutsch, F.:
Römerstadt und das Römerstadter
Ländchen, Wolfratshausen 1954, Katalog
Vûdecké knihovny v Olomouci;
Bibliografick˘ slovník Slezska a severní
Moravy, Ostrava 2006.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Zmoklé Letnice
Ve stoletém lomu v Bfiidliãné-lesích probûhl

dal‰í roãník festivalu Letnice, kter˘ tak

v pofiadí vstoupil do druhé desítky. I pfies

krajní nepfiízeÀ poãasí a neúãast hlavní

hvûzdy tohoto festivalu, finské kapely

Dotma, která byla z dÛvodu zru‰en˘ch pol-

sk˘ch koncertÛ nucena zru‰it i ten

v Bfiidliãné, se jedenáct˘ roãník vydafiil.

Hust˘ dé‰È padající od rána aÏ do ãtrnácté

hodiny, kdy mûl festival zaãít, byl neklam-

n˘m dÛkazem, Ïe nás leto‰ní poãasí „ne-

zklame“. Z technick˘ch dÛvodÛ bylo zru‰e-

no vystoupení prvních Postmortem, ktefií

byli avizováni na tfiináctou hodinu.

Festival tedy oficiálnû zahájili brnûn‰tí

Weknow, ktefií pfiíjemn˘m pop rockem potû-

‰ili první pfiíchozí. Po nich vystoupili kytaro-

ví mágové Psychoradio z Hranic, následová-

ni plzeÀsk˘mi Abused a ostravsk˘mi Greedy

Invalid, jeÏ mají kromû fanou‰kÛ rádi také

pofiadatelé vût‰iny letních akcí, protoÏe kam

dorazí, tam vysvitne sluníãko nebo minimál-

nû nepr‰í, coÏ platilo i v pfiípadû jejich velmi

zdafiilého vystoupení u nás. Skupina Galactic

Industry z Ostravy dostala fanou‰ky do varu,

také díky velmi povedenému zvuku firmy

Navi Ound z R˘mafiova. Mimochodem, po

zvukové stránce i po stránce technického za-

bezpeãení, byl leto‰ní roãník i díky pomoci

SVâ R˘mafiov na ‰piãkové úrovni. Dále vy-

stoupili Annies Trip a s úderem dvacáté ho-

diny se objevují na pódiu Helpness, ktefií jen

potvrzují svoji vynikající formu a dochází

i na nûkolik pfiídavkÛ. Domácí The Pant po-

tû‰ili své publikum vydafien˘m vystoupením

a v pfiídavcích uvedli i nûkolik novinek z pfii-

pravovaného alba. Pro zajímavost, tato sku-

pina se na pfielomu srpna a záfií pfiedstaví na

tfiech zahraniãních festivalech v Bûlorusku,

Nûmecku a na Slovensku.

Veãerní program pokraãoval zábavn˘m se-

tem legendární kapely Stará dobrá ruãní prá-

ce, která nadchla fanou‰ky a rozehfiála je na

dal‰í skupinu Gate Crasher z Brna, ktefií se

na Letnicích pfiedstavili poprvé, stejnû jako

Tchofii, které kdo nevidûl, tak o mnohé pfii-

‰el. Festivalovou pfiehlídku uzavírají ve dvû

hodiny ráno Insane. To uÏ mífií domÛ i po-

slední fanou‰ci, ktefií se stejnû jako úãinkují-

cí a pofiadatelé, i pfies nepfiízeÀ poãasí, velmi

dobfie bavili.

The Pant za Ïeleznou oponou
V nedûli 24. srpna reprezentovali The Pant âeskou republiku na roc-

kovém festivalu Metal Crowd v bûloruské Rechitse. Jednalo se o nej-

vût‰í tamní akci tohoto druhu a The Pant se pfiedstavili na jednom pó-

diu vedle kapel z Bûloruska, Ruska a Ukrajiny. Rockové kapele

z Bfiidliãné se dostalo vfielého pfiijetí bûloruského publika. Samotné

vystoupení se podle slov jejích ãlenÛ odehrávalo v euforické atmo-

sféfie a pfii teplotû témûfi padesáti stupÀÛ Celsia v sále.

„Poznali jsme krásnou zemi, super lidi a získali jsme spoustu kon-
taktÛ a pozvání na dal‰í akce, které jsou v jednání na pfií‰tí rok. Kdo
by si myslel, Ïe jsou v Bûlorusku, jak se fiíká, sto let za opicema, tak
je vedle. Vidûli jsme moderní svût, a neb˘t okázal˘ch a v‰udypfiítom-
n˘ch socialistick˘ch hesel a památníkÛ, ãlovûk by ani nefiekl, Ïe tady
vládne Ïelezná pûst. Je tfieba fiíct, Ïe se k nám v‰ichni chovali na-
prosto vstfiícnû a pohodovû. Rádi se sem v budoucnu budeme vracet,“
shrnul koncertování v Bûlorusku zpûvák kapely Roman Koãifiík.

Bûhem podzimu kapela nav‰tíví mimo jiné je‰tû festivaly v Nûmecku

a na Slovensku. Fotografie a video z koncertu v Bûlorusku mÛÏete

zhlédnout na www.thepant.cz. Johan The Pant na nábfieÏí Dnûpru Foto: archiv The Pant

·tûstí je vrtkavé
Podzimní ãást dal‰ího roãníku

zahájili fotbalisté Bfiidliãné vcel-

ku úspû‰nû. Po tûsné prohfie na

hfii‰ti v Krásn˘ch Louãkách pfii-

‰el pln˘ bodov˘ zisk v dal‰ích

dvou zápasech.

Kovo Bfiidliãná - Stûbofiice
3:2 (0:2)

V domácím utkání v Bfiidliãné se

pfiedstavilo muÏstvo ze Stûbofiic,

které v minulém zápase na domá-

cím hfii‰ti také prohrálo, a právû

prohra tohoto soupefie na domá-

cím hfii‰ti zfiejmû ukolébala na‰e

hráãe a svádûla je k my‰lence, Ïe

to bude snadn˘ soupefi.

Skuteãnost byla úplnû jiná.

Soupefi byl agresivnûj‰í, rychlej-

‰í, vypracoval si fiadu brankov˘ch

pfiíleÏitostí, z nichÏ dvû do polo-

ãasu vyuÏil. O poloãase bylo zfiej-

mû dusno a nov˘ trenér Josef

DorÀák urãitû mûl hráãÛm co fiíci.

Druhá pÛle byla jako noc a den.

Projevilo se i to, Ïe muÏstvo po

dlouhé dobû opût kvalitnû trénu-

je. Soupefi najednou nestaãil, v‰u-

de byl o krok pozadu a zaãaly pa-

dat i branky, o které se podûlili

HolodÀák, Zifãák a Urbánek.

TJ Komárov - Kovo Bfiidliãná
1:2 (1:1)

V tomto zápase se na‰i hráãi vy-

varovali chyb z minulého zápasu
Foto: D. Mach

Foto: D. Mach
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a od zaãátku bylo utkání v jejich

reÏii, i kdyÏ v˘sledek by ukazoval

na vyrovnan˘ zápas. Mnoho pfií-

leÏitostí v‰ak zÛstalo nevyuÏito,

a tak byl stav po poloãase neroz-

hodn˘. Na‰e vedení se nepodafiilo

udrÏet, protoÏe jsme se nevyvaro-

vali nûkolika chyb v obranû a jed-

nu z nich domácí potrestali vyrov-

návací brankou. Druhá pÛle byla

ve znamení velké pfievahy na‰ich

hráãÛ, domácí se jen zfiídka dosta-

li na na‰i polovinu. Vítûzn˘ gól

v‰ak padnul aÏ deset minut pfied

koncem zápasu. Dva góly vstfielil

Standa Calek a u obou byl Michal

Minich. Oba dva patfiili k nejlep-

‰ím hráãÛm na hfii‰ti.

Kovo Bfiidliãná - Jindfiichov
1:0 (0:0)

Za krásného poãasí a s velkou

náv‰tûvou odehráli domácí zá-

pas, ve kterém mohli zvítûzit da-

leko vût‰ím rozdílem. Na ‰ance

se nehraje, ale co v tomto zápase

domácí zahodili, je neuvûfiitelné.

Nakonec rozhodl obránce

Roman Gyorgy zoufalou, ale ne-

skuteãnû pfiesnou stfielou ze ãty-

fiiceti metrÛ aÏ v nastaveném ãa-

se. Brankáfi hostí nemûl ‰anci,

tak byla prudká a pfiesná. Hosté

si vypracovali pouze jednu ‰anci

za cel˘ zápas, pfiesto si mohli od-

vézt alespoÀ bod, ale gólman do-

mácích chytal spolehlivû.

Biatlonisté bodují
O víkendu zaãíná druhá polovina závodÛ

âeského poháru v letním biatlonu 2008.

Celkem tfii druÏstva reprezentují ná‰ klub

v leto‰ním roãníku âeského poháru.

Tradiãnû zastoupené Ïákovské druÏstvo a uÏ

loni startující dorostenecké druÏstvo doplnili

v leto‰ním roce i dospûlí.

V soutûÏi klubÛ je ná‰ oddíl na krásném dru-

hém místû za Roverem Praha a pfied Stfielkou

Brno. Pro zajímavost, v loÀském roce obsa-

dili na‰i Ïáci i dorostenci druhou pfiíãku

v soutûÏi druÏstev. Letos je po ãtyfiech závo-

dech âeského poháru Ïákovské druÏstvo na

tfietím místû a bohuÏel nekompletní druÏstva

dorostencÛ a dospûl˘ch zaujímají shodnû

‰estou pfiíãku. V této soutûÏi je hodnoceno

celkem 38 oddílÛ.

Lít˘ souboj o titul pfieborníka
UÏ ‰est˘ roãník tenisového turnaje ve dvouhrách

a ãtyfihrách o titul Pfieborníka mûsta Bfiidliãné se hrál

ve dnech 23. - 24. srpna. Úãast hráãÛ byla vy‰‰í neÏ

v loÀském roãníku, coÏ pofiadatele potû‰ilo. Poãasí te-

nisu pfiálo, a tak byly k vidûní opravdu urputné boje,

nikdo nechtûl prodat svou kÛÏi lacino.

Ve dvouhrách se bojovalo ve tfiech skupinách, do se-

mifinále postoupili Petr Tománek, Karel ·i‰ka, Tomá‰

Motyka a Pavel Vládek ml. Do finále se probojoval

Tomá‰ Motyka a Petr Tománek, kter˘ tento duel vy-

hrál. Do ãtyfiher bylo pfiihlá‰eno 18 borcÛ a po lít˘ch

bojích se ve finále utkali Jáno‰ík a Hnilo, ktefií pod-

lehli dvojici Casciani a Suchánek z R˘mafiova. 

Pfiipravil Daniel Mach

Medailisté ãtyfiher Fota: Jifií Hnilo Zleva Motyka, Tománek, Vládek ml. Vítûz Petr Tománek

Z okolních obcí a mûst

Obãanské sdruÏení Stránské: Pfiíbûh lesÛ a lidí R˘mafiovska
Asi bych mûla zaãít omluvou.

Nával práce zavinil, Ïe jsem jiÏ

del‰í dobu nestíhala napsat o ak-

tivitách na‰eho sdruÏení. S potû-

‰ením v‰ak zji‰Èuji, Ïe ãtenáfii

Horizontu na na‰e ãlánky ãekají

a nûktefií mi pfiipomínají: „Zase

jsi nic nenapsala!“ Tak promiÀte.

Pokusím se to napravit.

Obãanské sdruÏení Stránské 

uspûlo s projektem Pfiíbûh lesÛ

a lidí R˘mafiovska - pokraãová-

ní. Projekt byl podpofien z pro-

gramu 3 x 333 000 dobroãinného

fondu Philip Morris âR a nadací

Via. A tak Stránské dostane tro-

‰ku kulturnûj‰í podobu. Za tyto

finance v obci obnovujeme dva

rybníky, vzniká bylinná zahrada,

na jedné z parcel budujeme otu-

Ïovací zónu s rÛzn˘mi pfiekáÏka-

mi a po vyãi‰tûní potoka zde bu-

dou instalovány makety vodou

pohánûn˘ch technick˘ch staveb,

jako napfi. vodního ml˘na.

Projekt je zamûfien na spolupráci

místních i pfiespolních. Zkrátka

zapojit se mÛÏe kaÏd˘, komu ne-

ní lhostejné dûní v okolí. Pro

spolupracovníky máme pfiipra-

venu netradiãní odmûnu. Tou je

kniha Mgr. Jifiího Karla, která je

vydána jako souãást projektu.

Kniha má stejn˘ název Pfiíbûh le-

sÛ a lidí R˘mafiovska a je v ní za-

znamenána historie na‰eho kraje

do r. 1945. Má více neÏ tfii sta

stran nejen textu, ale i zajíma-

v˘ch obrázkÛ, map a fotografií.

Kniha nebude prodejná, ale je

urãena pro ty, ktefií budou ochot-

ni pomoci s realizací projektu

nebo nabídnou jinou pomoc pro-

spû‰nou na‰í obci. TakÏe klidnû

se pfiidejte. Staãí se tfieba zúãast-

nit nûkteré z brigád. Informace

k jednotliv˘m brigádám na:

KrenkovaVladimira@seznam.cz.

Foto: archiv OS Stránské
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Akce hradu Sovince

Stránské slavilo
Na‰e sdruÏení pfiipravilo jiÏ tradiãní obecní

slavnost, která se konala 12. ãervence. V ten-

to den jsme také slavnostním v˘kopem zahá-

jili jiÏ zmínûn˘ projekt. Starosta Ing. Petr

Klouda se neohroÏenû chopil krompáãe a za-

kopl jej do prvního z opravovan˘ch rybníkÛ.

V prostorách Nedûlní ‰koly bylo moÏno

zhlédnout v˘stavu obrazÛ pana Antonína

Kopeãného z Tvrdkova. Tyto obrazy zatím

nikde vystavovány nebyly. Mnohé náv‰tûv-

níky upfiímné umûní autora okouzlilo.

Obrazy pana Kopeãného jsou malované od

srdce a je to na nich znát, vÏdyÈ je vytváfií pro

své blízké. Následovala soutûÏ, jeÏ se rovnûÏ

stala tradicí oslav.

Své síly v seãení trávy zmûfiilo letos osm bor-

cÛ z fiad místních i pfiespolních. Nejlep‰ím se-

káãem se stal pan ·vábeník, na 2. místû skon-

ãil pan Ko‰tial a 3. místo vybojoval pan

Hofmann. Letos se kladl velk˘ dÛraz nejen na

rychlost seãení, ale hlavnû na kvalitu.

Následovala beseda o Engelbertu Glierovi,

kterou vedl Mgr. Jifií Karel. Tento rodák ze

Stránského portrétoval i císafie Franze Josefa,

a je tak nejslavnûj‰ím rodákem na‰í obce.

Dal‰í oslavy byly bohuÏel naru‰eny nepfiízní

poãasí. Dûtské soutûÏe sice je‰tû staãily pro-

bûhnout, ale vyhla‰ování vítûzÛ v jednotli-

v˘ch kategoriích jiÏ pfieru‰il liják. Vytrvalci

a skalní pfiíznivci na‰ich akcí sice zÛstali je‰-

tû na taneãní zábavu s kapelou Poraz, ale i tu

jsme museli o pÛlnoci ukonãit, protoÏe dal‰í

liják i vichfiice byly uÏ neúnosné.

Zde musím podûkovat panu Kopeãnému

a jeho rodinû za umoÏnûní v˘stavy, v‰em,

ktefií pomohli s organizací i úklidem po osla-

vách, panu Mgr. Karlovi za pfiedná‰ku, Ing.

Kloudovi za zahájení projektu a v‰em, ktefií

u nás vydrÏeli i pfies to psí poãasí.

SoutûÏ o nejlep‰ího sekáãe

O prázdninách se nezastavil Ïivot ani

v Nedûlní ‰kole. Za zmínku jistû stojí akce

s názvem Byliny v gastronomii. Tato akce 

ukázala, jak pfiipravit rÛzné pomazánky, jeh-

nûãí peãeni s bylinkovou omáãkou, likéry

i klasické kynuté knedlíky plnûné lesními

plody a spoustu dal‰ího. Inspiraci si náv‰tûv-

níci vymûÀovali mezi sebou.

Zprávy ze Stránského zaãaly omluvou a bo-

huÏel dal‰í omluvou budou i konãit. Z dÛvo-

du opravdu velkého vytíÏení v rámci zmiÀo-

vaného projektu a hlavnû pro neustálé zdra-

votní potíÏe jednoho z hlavních organizátorÛ

na‰eho sdruÏení jsme nuceni zru‰it pfiipravo-

vané doÏínky, které mûly probûhnout 6. záfií.

Za tfii roky na‰í práce je to poprvé a snad na-

posled. Projekt má bohuÏel ãasov˘ harmono-

gram, ve kterém jsme nepoãítali se stíÏnost-

mi a udáními nejrÛznûj‰ího charakteru. V‰e

se samozfiejmû musí pro‰etfiit a místo toho, 

abychom mohli pokraãovat, trávíme ãas na

rÛzn˘ch institucích a ãas ubíhá a ubíhá.

A o to stûÏovatelÛm jde, jen aby nebyl ãas na

pofiádnou práci. ProtoÏe pak by bylo pfiíli‰

vidût ten rozdíl mezi tûmi, kdo jen Ïvaní

a slibují, a tûmi, kdo radûji realizují. Poznali

jsme, jako jiÏ mnozí, Ïe jeden nespokojen˘ je

sly‰et víc neÏ sto spokojen˘ch. SnaÏíme se

tyto stíÏnosti brát s nadhledem. Dokonce

jsme spoãítali, Ïe jen 1 % obyvatel

Stránského s projektem nesouhlasí. To není

zase tak ‰patn˘ v˘sledek.

Za O. s. Stránské Vladimíra Kfienková

Arctic Park KfiíÏov bûhem posledních t˘dnÛ

udûlal velk˘ krok kupfiedu a krom jiÏ vybu-

dovan˘ch houpaãek a dûtské stûny, na kte-

r˘ch dennû skotaãí nûkolik dítek, je právû ve

v˘stavbû lanové centrum pro dûti i dospûlé.

Dlouh˘ sjezd na lanû bude ãekat na ty star‰í

a odváÏnûj‰í, ale pro dûti bude pfiipraven

i jeden men‰í - krat‰í, a pfiesto zábavn˘.

Lanové pfiekáÏky zvládnou i dûti, av‰ak pro

dospûlé tu bude pfiipraveno nûkolik ofií‰kÛ

v podobû tûÏ‰ích lezeck˘ch úkolÛ. V lehce

adrenalinové a sportovní nabídce nebude

chybût ani velká horolezecká stûna. Z dal-

‰ích zábavn˘ch aktivit bude na náv‰tûvníky

ãekat paintball, skákací boty a v blízké bu-

doucnosti se z kopce bude valit i zorbingová

koule.

Na kaÏd˘ víkend aÏ do konce leto‰ního roku

je pfiipravena vÏdy jedna akce, aÈ jiÏ grilova-

cí víkend se ‰éfkuchafiem ãi prodej dÏbánkÛ

z chránûné dílny, povídání a beseda s jedním

z na‰ich nejlep‰ích paraglidistÛ, ‰ermífisk˘

víkend nebo víkend s drav˘mi ptáky.

Nechybí zde veãery s hudbou a pravideln˘-

mi náv‰tûvami kapely Hubertus, ani závody

s koníky na pfiekáÏkové dráze, kterou zvlád-

ne úplnû kaÏd˘. Sám nebo s doprovodem.

Arctic Park KfiíÏov se tedy zaãíná rozvíjet

v centrum plné zábavy a radosti, s nov˘mi 

atraktivitami a sporty. Proto jste srdeãnû

zváni ke strávení pfiíjemn˘ch chvil v krásné

pfiírodû JeseníkÛ.  

Zuzana Vacková, Arctic Park KfiíÏov

V Nedûlní ‰kole se uãilo i o prázdninách

Nové atrakce v Arctic Parku KfiíÏov

20. a 21. 9. 2008

NA P¤ÍKAZ CÍSA¤E
Netradiãní vinobraní v kraji brambor. Dobová móda s gotickou bitvou.

- módní pfiehlídka historick˘ch ‰atÛ

- polní bitva s obléháním hradu

- ochutnávka templáfisk˘ch vín z âejkovic

- pohádky, divadlo a kejklífi

- gotická hudba stfiedovûku, muãení ‰izuÀkÛ

- námluvy udatn˘ch rytífiÛ a dvorních dam
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âervenec 2008

Objektivem ZdeÀka Habra

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ: Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii úrazech

20. Úraz elektrick˘m proudem
Ztráta vûdomí, porucha srdeãního rytmu a srdeãní
zástava jsou nejvût‰ím nebezpeãím, které mÛÏe
bezprostfiednû ohrozit Ïivot dítûte pfii zasaÏení 
elektrick˘m proudem. V místû vstupu proudu do
tûla a jeho v˘stupu z tûla vznikají popáleniny, ne-
bezpeãnou komplikací mÛÏe b˘t po‰kození vnitfi-
ních orgánÛ, které proud pfii svém prÛchodu tûlem
zasáhl.
Pro úraz elektrick˘m proudem jsou malé dûti, ze-
jména kojenci a batolata, nejrizikovûj‰í skupinou.
Jejich zvídavost a neopatrnost obzvlá‰tû v kombi-
naci s nepozorností rodiãÛ a nezaji‰tûním elektric-
k˘ch zásuvek a spotfiebiãÛ v domácnosti vedou
ãasto k tragédiím.
Celková závaÏnost poranûní závisí na intenzitû
a napûtí elektrického proudu, ãasové délce
kontaktu tûla s vodiãem, na smûru prÛchodu
proudu organismem a na vlivu tepla, které se
uvolÀuje. Nejãastûji dojde k zasaÏení dítûte v do-
mácnosti elektrick˘m proudem o nízké intenzitû.
Ménû ãasté b˘vá zasaÏení proudem o vysokém
napûtí nebo poranûní bleskem. Obojí b˘vá ãasto
smrtelné.
Pfiíznaky zasaÏení elektrick˘m proudem: pfii pfií-
hodû je nûkdy vidût záblesk a sly‰et zapraskání
v˘boje, mÛÏe b˘t sly‰et v˘kfiik dítûte, které pa-
dá na zem a ztrácí vûdomí. V nejtûÏ‰ích pfiípa-
dech dochází k zástavû obûhu. Pokud dítû drÏí
vodiã v dlani, dochází ãasto k tetanické kfieãi
a sevfiení vodiãe, vyskytují se kfieãe blízk˘ch

svalov˘ch skupin. Po návratu vûdomí mívá dítû
ztrátu pamûti na okolnosti úrazu. Pfii zasaÏení
proudem o vysokém napûtí kfieãovité staÏení
svalstva mÛÏe vyvolat zlomeniny, odhození dítû-
te do velké vzdálenosti zpÛsobuje dal‰í zranûní.
V místû vstupu a v˘stupu proudu jsou na tûle pa-
trné hluboké popáleniny, ‰edé nebo ãerné s na-
valit˘mi okraji.
První pomoc pfii zasaÏení elektrick˘m proudem:
- S ohledem na bezpeãnost v‰ech se snaÏte ukon-
ãit pÛsobení proudu na dûtsk˘ organismus.
Nedot˘kejte se hol˘ma rukama dítûte, které je
v kontaktu s vodiãem!!! Nejjednodu‰‰ím a nej-
bezpeãnûj‰ím postupem b˘vá pfieru‰ení pfiívodu
proudu do vodiãe vytaÏením pfiívodní ‰ÀÛry ze zá-
suvky, vypnutím jistiãe apod. Pokud to nelze,
snaÏte se odstranit vodiã z pfiímého kontaktu s dí-
tûtem such˘m a nevodiv˘m pfiedmûtem – kusem
dfieva, pomocí odûvu, odtaÏením za provaz omo-
tan˘ kolem ãásti tûla apod. Zajistûte vodiã tak, aby
dál neohrozil postiÏeného ani zachránce. Je vhod-
né pfii zásahu stát na nevodivém materiálu (dfievu,
gumû, plastu, vrstvû novin...), pozor na vodu, kte-
rá je velmi dobr˘m vodiãem!!!
- Pfii zasaÏení proudem o vysokém napûtí se ne-
pfiibliÏujte k postiÏenému dítûti, které je pod vli-
vem proudu, blíÏe neÏ na 18 – 20 metrÛ, hrozí
vznik elektrického oblouku, kter˘ mÛÏe b˘t pro
zachránce smrteln˘. VÏdy je tfieba co nejdfiíve 
uvûdomit Policii âR (tel. ã. 158) nebo Hasiãsk˘ zá-

chrann˘ sbor (tel. ã. 150) a vÏdy ZZS (tel. ã. 155).
- Pfii poskytnutí zdravotnické první pomoci pr-
vofiadou pozornost vûnujte základním Ïivotním
funkcím – obûhu a d˘chání, v pfiípadû jejich zá-
stavy okamÏitû zahajte oÏivování.
- Pokud je dítû v bezvûdomí, ale d˘chá a tepe, 
uloÏte je do stabilizované polohy, zkontrolujte
volné d˘chací cesty, dítû zevrubnû vy‰etfiete k vy-
louãení dal‰ích závaÏn˘ch zranûní.
- Pfiípadné popáleniny, zlomeniny a dal‰í rány 
o‰etfiete podle platn˘ch zásad péãe o nû.
- Pokud bylo dítû zasaÏeno elektrick˘m proudem,
a i kdyÏ má jen minimální pfiíznaky, vÏdy zajistû-
te pfiivolání odborné zdravotnické pomoci a jeho
odborné vy‰etfiení.
Jak pfiedcházet úrazu elektrick˘m proudem?
- od útlého vûku dítû pfied elektrick˘m proudem
varujte jako pfied nebezpeãím;
- dÛslednû pouÏívejte ochranné kryty elektrick˘ch
zásuvek, pokud zásuvky zrovna nepouÏíváte;
- nikdy nenechávejte v zásuvce pod proudem ka-
bel, ke kterému není pfiipojen Ïádn˘ pfiístroj;
- nemanipulujte v blízkosti vany, ve které koupete
dítû, s elektrick˘mi spotfiebiãi a neponechávejte je
v koupelnû bez dohledu;
- nenechávejte malé dûti samotné v blízkosti pfie-
dev‰ím star‰ích elektrick˘ch spotfiebiãÛ, které mo-
hou mít poru‰enou elektrickou izolaci (travní se-
kaãky, mixéry, lampiãky apod.).

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)
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Podûkování ordinaci MVDr. Vladimíra Hykela
Dobr˘ den,

chtûl bych pomocí R˘mafiovského horizontu podûkovat panu MVDr. Vladimíru Hykelovi za to, Ïe jsem se na nûj mohl kdykoli obrátit s ne-

duhy a nemocemi na‰eho ãtyfinohého kamaráda Endyho. AÈ to bylo v jakoukoli ranní, odpolední i veãerní dobu, nikdy nefiekl, Ïe má ordinaãní

hodiny, ale za chvíli byl pfiímo u nás doma a vÏdy s dobrou náladou. Jeho poslední náv‰tûva v‰ak probûhla velice smutnû. Ale i kdyÏ po ãtr-

nácti letech musel na‰eho pejska poslat do psího nebe, dokázal povzbudit, pfiestoÏe ho to samého velice mrzelo. Chtûl bych podûkovat jak je-

mu, tak celé jeho rodinû za to, Ïe odcházel tfieba i od obûda k na‰emu pacientovi.

Je‰tû jednou dûkuji. Gottfried Schreiber s rodinou, R˘mafiov, 12. srpna 2008

Kam na v˘let

Do údolí âerné Opavy
Na dne‰ní v˘let se vypravíme do

Chránûné krajinné oblasti Jese-

níky, do okolí fieky âerné Opavy,

od jejích pramenÛ aÏ do Vrbna

pod Pradûdem.

Krajinu v okolí Vrbna pod

Pradûdem oznaãil v 16. stol. 

M. Helwig z Nisy názvem

Gesenek - propadlinou, prolákli-

nou, v níÏ se stékají tfii Opavy

(Bílá, Stfiední a âerná). Tento ná-

zev pfievzal do své mapy z r. 1627

J. A. Komensk˘, a proto lze sou-

dit, Ïe název Jeseníky má svÛj

pÛvod právû na Vrbensku. âerná

Opava, naz˘vaná mnohdy

i âernou Opavicí, své jméno zís-

kala zfiejmû díky hust˘m, tma-

v˘m lesÛm, které lemují její bfie-

hy. Pramení na západním úboãí

hory Orlík (1.204 m) v nadmofi-

ské v˘‰ce 1030 metrÛ a teãe od-

tud na severov˘chod.

Kolem prameni‰tû vede Ïlutû

znaãená trasa ze sedla Videlsk˘

kfiíÏ, vzdáleného odtud 10 km,

smûrem na Rejvíz, vzdálen˘ 

6 km. Najdeme tu ale i cyklotra-

su ã. 6074, která je sem pfiivede-

na od Bílého potoka. Asi po 

2 km u horského potoka ãi po-

tÛãku, kter˘m v tûch místech

âerná Opava je, uvidíme lovec-

kou Opavskou chatu a v nedale-

kém sousedství i hfibitov rusk˘ch

vojákÛ, ktefií zde za války v zaja-

teckém tábofie zahynuli. O nûco

dále tvofií lev˘ bfieh âerné

Opavy svahy vrchÛ pod Národní

pfiírodní rezervací Rejvíz s vr-

chem Pfiední Jestfiábí (868 m), na

protûj‰ím pravém bfiehu se na-

chází Slídov˘ vrch (1058 m)

a Zámeck˘ vrch (934 m) se zfií-

ceninou hradu Kober‰tejna. 

Pod Zámeck˘m vrchem pfiitéká

zleva bezejmenn˘ potok od

Rejvízu, koryto fieky posílené je-

ho vodami se roz‰ifiuje, fieka

s prÛzraãnou vodou a pefiejemi

mûní smûr a teãe odtud na jiho-

v˘chod k soutoku se Stfiední

Opavou v Mnichovû, místní ãás-

ti Vrbna pod Pradûdem. Nyní

protéká územím, kudy vedla jiÏ

pfied staletími obchodní stezka

z Nisy do Olomouce, která slou-

Ïila pfiedev‰ím k hledání a dob˘-

vání Ïelezné rudy ve zdej‰ích

horách a k hledání zlata v okolí

Zlat˘ch Hor. Cestu zde nûkdy ve

13. a 14. stol. stfieÏil hrad

Quinburk u Sokolích skal spolu

s hradem Drachenburgem na

protûj‰ím bfiehu, jejichÏ existen-

ce není písemnû doloÏena. Brzy

zanikly a dodnes po nich zÛstaly

jen nepatrné zbytky zdiva nebo

pouze názvy. Jejich funkci pak

mûl pfievzít mohutnûj‰í hrad

Kober‰tejn na Zámeckém vrchu,

ale ten byl zniãen pravdûpodob-

nû v 15. století. Zfiíceniny tûchto

hradÛ potom slouÏily loupeÏní-

kÛm, ktefií pfiepadávali na ob-

chodní stezce cestující v tomto

odlehlém kraji. Dnes o tom vy-

právûjí jiÏ jen povûsti, ale také

názvy nûkter˘ch míst v okolí, ja-

ko napfi. Pytlák, LoupeÏník ãi

Zbojnická stráÀ.

V souãasnosti najdeme ve zdej-

‰ích hlubok˘ch lesích spí‰e lo-

vecké chaty a hojnost hub a bo-

rÛvek. Kolem âerné Opavy vede

lesní asfaltová silniãka, po níÏ

z místa Pod Kober‰tejnem vede

od Rejvízu pfies Drakov do

Vrbna ãervená turistická znaãka

a cyklostezka. Je‰tû pfied

Drakovem pfiímo u cesty uvidí-

me zbytky kamenného zdiva b˘-

valé tavicí dfievouhelné pece

z roku 1807, která velice brzy

zanikla. O kilometr vzdálenûj‰í

Drakov je místo, kde stojí hájov-

na a nûkolik chat. U rozcestí je

tu postaveno i odpoãívadlo s oh-

ni‰tûm pro pû‰í turisty a cyklotu-

risty, ktefií sem mohou pfiijet po

cyklostezce ã. 55 zvané Slezská

magistrála nebo po místní cyk-

lostezce. SvaÏující se terén, kte-

r˘m silniãka vede, nabízí jiÏ od

Kober‰tejna moÏnost vyuÏít té-

mûfi 7 km dlouh˘ sjezd hlavnû

cyklistÛm, zatímco pû‰í turisté

nemají dlouh˘ pochod po asfalt-

kách pfiíli‰ v lásce. V‰ichni se

v‰ak mohou po cestû obãerstvit

v Rybáfiské ba‰tû v Mnichovû

nebo se zastavit na exkurzi

v tamní soukromé sklárnû a kou-

pit si tfieba mal˘ suven˘r.

V Mnichovû u turistického roz-

cestí s modrou znaãkou na‰e pu-

tování kolem âerné Opavy kon-

ãí. V tûch místech se také âerná

Opava slévá se Stfiední Opavou

(ta nedaleko odtud spojila své

vody s vodami Bílé Opavy). Od

tohoto místa pak známe jiÏ jen

jednu, mohutnûj‰í fieku Opavu,

která se po dal‰ích témûfi 120 ki-

lometrech vlévá do fieky Odry.

Informace: Turistick˘ prÛvodce

Jeseníky - Olympia, mapa KâT

ã. 55 Hr. Jeseník 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parováOpava v Mnichovû, místní ãásti Vrbna

Soutok Opavy s potokem z Rejvízu
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Sport

Cenu Indiany Jonese si vypráskal domácí biãafi
Ve dnech 8. - 9. srpna se v areálu

skautské chaty Na Stráni uskuteã-

nil 11. roãník Mistrovství Evropy

ve westernov˘ch dovednostech -

ovládání honáckého biãe, triko-

vém lasování, hodu noÏem a to-

mahavkem na cíl, Ïonglování s re-

volvery a westernové show.

Souãástí mistrovství Evropy je

rovnûÏ pÛvodní soutûÏ v trefování

cílÛ biãem o Cenu Indiany Jonese.

Poprvé v leto‰ním roãníku zaved-

li organizátofii také kategorii pro

nejmlad‰í úãastníky soutûÏe do 15

let pod názvem Memoriál F. A.

Elstnera, kter˘ u nás poprvé po-

psal v kniÏní publikaci práci s bi-

ãem a lasem. Na tradiãní kovboj-

ské klání, které kaÏdoroãnû pofiá-

dá W-Club âeská republika,

Western Arts Club âR a Junák

R˘mafiov - skautské stfiedisko Na

Stráni, se sjelo na sedmdesát sou-

tûÏících z celé âeské republiky.

Své dovednosti si pfii‰li vyzkou‰et

v silné konkurenci také borci ze

Slovenska a Polska. Pfiipraveny

b˘vají tradiãnû doprovodné pro-

gramy pro dûti (jízda na koních,

lukostfielba, ‰ipky, ‰plh), veãerní

country bál s ohÀovou show a oh-

Àostrojem i divadelní epizoda na

motivy filmu Indiana Jones v po-

dání Ládi ·ína.

Pfied ‰esti lety získala tato akce

punc oficiálního evropského ‰am-

pionátu, leã ze zahraniãní konku-

rence k nám dosud pfiijíÏdûli jen

úãastníci z Polska, Rakouska

a Slovenska. ÚroveÀ ‰ampionátu

to v‰ak nijak nesníÏilo. âeská

westernová ‰piãka kaÏdoroãnû

mûfií své síly na svûtov˘ch ‰ampi-

onátech v Nevadû, kde se dokáÏe

vyrovnat AmeriãanÛm, Australa-

nÛm, MexiãanÛm ãi elitû západní

Evropy. Svûdãí o tom i fakt, Ïe le-

to‰ní cenu Indiany Jonese si odne-

sl R˘mafiovák Marcel Regmund.

Leto‰ní jedenáct˘ roãník vcelku

nevyboãil ze zabûhnut˘ch tradic.

K dobré náladû i k tanci asi pat-

nácti stovkám náv‰tûvníkÛ pfiispû-

la v pfiedveãer soutûÏí country ka-

pela Kentaufii sloÏená z muzikan-

tÛ R˘mafiovska. Na závûreãném

country bálu vystoupila divácky

velmi Ïádaná litovelská kapela

Poraz c.band. Zavr‰ením zdafiilé

akce byl velkolep˘ ohÀostroj.

·ampionát se konal za vydatné

pomoci níÏe uveden˘ch sponzorÛ.

Podûkování ze strany pofiadatelÛ

ov‰em patfií v‰em dûtem i dospû-

l˘m, ktefií se podíleli na nároã-

n˘ch pfiípravách akce i samotném

prÛbûhu, a také v‰em, kdoÏ pfii-

spûli do bohaté tomboly.  

JiKo

V˘sledky soutûÏí 2008
Cena Indiany Jonese v ovládání biãe: Memoriál F. A. Elstnera:

1. Marcel Regmund - R˘mafiov 1. Jakub ·imon - Velké Mezifiíãí

2. Petr Zubíãek - Ratibofi 2. Martin Vesel˘ - Velké Mezifiíãí

3. Josef Veleck˘ - Nivnice 3. Jan Krãmáfi - Kojetín

Mistrovství Evropy:

Trikové laso:
1. Dan Krejãífi - Chrudichromy

2. Petr Zubíãek - Ratibofi

3. Milan Matûjka - Nov˘ Bor

Honáck˘ biã:
1. Josef Utíkal - Cheb

2. Petr Glonek - Nekofi

3. Du‰an Dvofiák - Vidãe

Îonglování s revolvery:
1. Jan Vymûtalík - Osíãko

2. Jakub Havlík - Otín

3. Josef Zahradník - Bezmûrov

Hod noÏem:
1. Tomá‰ „Mauglí“ Maurer - Kladno

2. Josef „Pepe“ Smékal - Havífiov

3. Franti‰ek „Fred“ Musial - Havífiov

Hod tomahawkem:
1. Pepé Smékal - Havífiov

2. Stany Havel - Jiãín

3. Dalibor Petr - Trojanovice

Show: David Hejda - Moravská Tfiebová

Hlavní partnefii mistrovství Evropy 2008 v R˘mafiovû:
Mûsto R˘mafiov, Mûstské sluÏby R˘mafiov, Katr, a. s., RD R˘mafiov, KoM - Kovo‰rot Moravia, a. s.,

Kartografie Praha, Markop Trade, s. r. o., Fr˘dek-Místek, AutoLa‰ák R˘mafiov, Unisco CZ, s. r. o., Turistické známky, s. r. o.,

Pilsner Urquell, Gambrinus, Velkopopovick˘ kozel, Klempífiství a pokr˘vaãství Pipa

Fota: archiv Junáka R˘mafiov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2008

27

R˘mafiovsk˘ desetiboj 2009: XXXIII. roãník zaãíná
Kdo? - sportovní nad‰enci obou pohlaví kaÏdého vûku

- dûlíme se do pûti kategorií

Ïeny A do 35 let        muÏi A do 45 let

Ïeny B nad 36 let      muÏi B do 59 let

muÏi C nad 60 let

Kdy? - od záfií do ãervna; co mûsíc - to jedna disciplína, 
tj. 10 setkání za rok

(v˘mluva „nemám ãas“ neplatí)

Za kolik? - jednorázov˘ pfiíspûvek 150 Kã,

dÛchodci 100 Kã

O co? - o zlaté, stfiíbrné a bronzové poháry

pro tfii nejlep‰í v kaÏdé kategorii

Proã? - abych mûl pocit, Ïe nûco dûlám pro své zdraví

- abych zjistil, ãeho jsem je‰tû schopen

- abych se pravidelnû setkával s partou

sportovních nad‰encÛ

V ãem? turistika, cykloturistika

bûh na 1000 m, resp. 600 m

stfielba ze vzduchovky

kuÏelky

plavání

lyÏování

stolní tenis

skok dalek˘

vrh koulí

bûh na 60 m

Neváhej a pfiijì!
13. záfií 2008 zaãínáme v rámci R˘mafiovské padesátky turistikou nebo cykloturistikou.

Pû‰ky: Ïeny B a muÏi C - 15 km, Ïeny A a muÏi B - 27 km, muÏi A - 36 km.

Na kole: Ïeny B a muÏi C - 20 km, Ïeny A a muÏi B - 45 km, muÏi A 65 km (doporuãené horské nebo trekové kolo a povinná ochranná pfiilba).

Start pû‰ích od 6.00 do 9.00, cyklisté vyjíÏdûjí spoleãnû v 9.00 od SVâ v R˘mafiovû.

Pfiihlá‰ky do soutûÏe pfiijímá Alena Jurá‰ová, tel. 605 521 013, email: a.jurasova@seznam.cz.

O dal‰ích disciplínách budete vãas informováni pozvánkou s v˘sledky pfiedchozích disciplín.

JSTE SRDEâNù ZVÁNI!

Ondfiejovskou dolinou burácely motory siln˘ch strojÛ
V nedûli 17. srpna si motoristiãtí

fandové pfii‰li na své. V ondfie-

jovské dolinû u R˘mafiova se jel

závod druhého roãníku O’Neal

Cupu 2008, kter˘ je seriálem zá-

vodÛ terénních motorek a ãtyfi-

kolek. SoutûÏ je urãena v˘hrad-

nû pro „hobby“ jezdce. Úãastnit

se mohou závodníci bez ohledu

na vûk, dûti i zku‰ení veteráni.

Organizaci poháru zastfie‰uje

Motocyklov˘ klub Jevíã‰tí orli.

Závodníci soutûÏí ve vyhla‰ova-

n˘ch kubaturách a kategoriích: -

50 ccm - 65 ccm - 85 ccm -

Hobby 125 ccm - Hobby Open -

Veterán A - Veterán B - A-125

ccm - A-Open a âtyfikolky. Na

startu leto‰ního roãníku v ondfie-

jovské dolinû, kter˘ se jel opût

pod organizátorskou vlajkou

Rymax motocross racing teamu,

stanulo poãetné pole motokroso-

v˘ch závodníkÛ, mezi kter˘mi

nechybûli ani na‰i jezdci Tomá‰

Procházka a Marek Dfievo

z R˘mafiova, Pavel ·a‰inka

z Horního Mûsta, Dominik

Stavariã z RyÏovi‰tû nebo Tomá‰

Duda z Bruntálu. Nechybûli ani

skalní nestofii tûchto závodÛ bra-

tfii Lubo‰ a Bedfiich RoÏÀákovi,

b˘valí pofiadatelé ondfiejovsk˘ch

závodÛ, ktefií v nedûlním závodû

soutûÏili v kategorii VeteránÛ.

DivákÛm se naskytl pohled na

skvûlé souboje motokrosov˘ch

jezdcÛ. A jak se dafiilo na‰im zá-

vodníkÛm? Ve tfiídû 65 ccm dojel

Dominik Stavariã z RyÏovi‰tû na

7. místû, ve tfiídû Hobby Open

skonãil na 12. místû Marek

·tûpán ze Staré Vsi a bratfii

Bedfiich a Lubomír RoÏÀákovi

z R˘mafiova si ve Veteránech za-

jistili pohodovou jízdou 10. a 11.

místo. V kubatufie 125 ccm tfiídy

A se dafiilo tradiãnû Pavlu

·a‰inkovi z Horního Mûsta, kte-

r˘ si vybojoval stfiíbrnou medai-

li, Marek Dfievo ve stejné kuba-

tufie skonãil ãtvrt˘. Na‰i jezdci si

nevedou ‰patnû. V prÛbûÏném

pofiadí O’Neal Cupu 2008 je

Marek Dfievo na 4. místû a Pavel

·a‰inka na 9. místû.  JiKo

Sponzofii akce:
Hlavní sponzor závodÛ: kuchyÀské studio Rymax Interier

Dal‰í sponzofii: Moravia trans, Elektro Kováãová, ZIGI elektro, Kovo‰rot Moravia, Auto La‰ák, MûÚ R˘mafiov,

OÚ Horní Mûsto, hasiãi R˘mafiov a RyÏovi‰tû, doprava Vojtûcha Zábranského

Fota: pofiadatelé O’Neal Cupu
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MARPI Trading, s. r. o.,
nabízí:

Pronajmeme podkrovní byt 2,5 + 1
v Janovicích u R˘mafiova.

V místû autobusová zastávka, obchod.

Voln˘ od 1. 10. 2008.

- pfiepravu sklápûãem M25 (2 m3, 2 tuny).

Informace na tel.: 731 614 077

731 614 088

Edrovického triatlonu se zúãastnilo poãetné pole benjamínkÛ
V sobotu 2. srpna uspofiádal

Triatlonov˘ klub Duko R˘mafiov

u edrovického rybníku XIV. roã-

ník triatlonového závodu, které-

ho se zúãastnilo 80 závodníkÛ,

z toho tfiicet dûtí. Na závody pfii-

jeli tradiãnû také sportovci

z Polska. Bojovalo se ve dvanác-

ti kategoriích od nejmen‰ích dû-

tí, ÏákÛ, dorostencÛ, juniorÛ po

Ïeny, muÏe a ‰tafety. Na závod-

níky ãekala kvalitní traÈ v závis-

losti na jednotliv˘ch kategoriích

sestávající z plavání od 100 do

500 metrÛ, jízdy na kole od 2,5

do 36 km a bûhu od 1,5 do 8 km.

âasovû nejlépe zvládl cel˘ triat-

lon v nejpoãetnûji zastoupené ka-

tegorii A (muÏi 20 - 39 let) Petr

Kopfiiva ze sportovního klubu

InSPORTline, kter˘ pomûrnû ná-

roãnou traÈ absolvoval v ãase

1:32:32. V této kategorii si neve-

dl ‰patnû ani r˘mafiovsk˘ Pavel

·almík, kter˘ se ztrátou deseti

minut na vítûze obsadil 7. místo.

V kategorii B (muÏi 40 - 44 let) se

dafiilo Vlastimilu Koke‰ovi z TK

Duko R˘mafiov, kter˘ vybojoval

stfiíbrnou pozici. Roli horkého fa-

vorita potvrdil v kategorii B2

(muÏi nad 50 let) ostfiílen˘ Pavel

Pode‰va z TK Duko R˘mafiov, ve

své kategorii nena‰el pfiemoÏitele

a zvítûzil. V této kategorii závodil

také dlouholet˘ r˘mafiovsk˘ spor-

tovec Ivan Sovi‰, kterému se ale

letos pfiíli‰ nedafiilo a skonãil na

pátém místû.

Ani Ïeny nezÛstaly za sv˘mi

protûj‰ky pozadu co se t˘ãe me-

dailov˘ch pozic. V kategorii

D (Ïeny) vybojovala Eva Dur-

manová stfiíbro a jen jedna minu-

ta ji dûlila od zlata. Ve ‰tafetách

se letos dafiilo Petru Chaloupko-

vi z TK Duko R˘mafiov, kter˘

ãasem 1:33:56 vybojoval bron-

zovou medaili. Naproti tomu

sportovní ‰tûstí zfiejmû opustilo

skvûlého atleta Iva Volka, kter˘

skonãil ve ‰tafetách na ‰estém

místû. Zato na‰i benjamínci se

pustili do sportovních bojÛ s pl-

n˘m nasazením. V kategorii Iz

(benjamínky) si teprve ‰esti- aÏ

desetiletá dûvãata Lada Pfie-

cechtûlová, Barbora Ry‰ková

a Adélka Francová rozdûlila dru-

hé aÏ ãtvrté místo. JiKo

Doprovodn˘ program pro nejmen‰í Fota: Monika Voráãová
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 do 16 hodin).

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

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

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)
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MasáÏní salón Radka Stfie‰inková
Vûtrná 28, R˘mafiov

732 629 761

MasáÏ:
sportovní, klasická, aroma,
havajská, anticelulitidová

MoÏnost zakoupení permanentek
a dárkov˘ch poukazÛ

Ke kaÏdé masáÏi nahfiátí zdarma

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 19. 9. 2008

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 11. 9. 2008 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

16/2008

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ INVESTICE
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·koda Felicia Pick-Up 1.9D, kfiídlové
dvefie, r. v. 1998, rádio, posilovaã fiíze-
ní, zámek fiadící páky, manuální pfie-
vodovka. Cena: 49 900 Kã bez DPH.

Od nás s prázdnou
neodejdete:

K úvûru/leasingu
bonusy:

 • satelitní navigace
• DVD pfiehrávaã
• CCS aÏ za 10 000 Kã
• Construct nebo 

Defenlock
• 4x nové pneu
• plná nádrÏ PHM

Ford Transit 2.5D, r. v. 1998,
rádio, imob., posil. fiíz., el. zr-
cátka, dûlená zadní sedadla.
Cena: 129 900 Kã.

Chrysler Voyager, 2.5CRD, 105 kW, r. v.
2003, ABS, rádio, PC, multif. volant,
temp., el. okna, zrcátka a sedadla, cent-
rál, CD, 4x airbag. Cena: 224 900 Kã.

·koda Fabia kombi, 1.4i 50 kW, r. v.
2002, airbag, rádio, imob., posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, z. stûraã.
Cena: 129 900 Kã.

Renault Espace 2.2dCi, r. v. 2001, rá-
dio, posil. fiíz., tepl., z. stûraã, imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD mûniã,
ABS, 4x airbag. Cena: 184 900 Kã.

Audi A3 1.6i, r. v. 1998, CD, rádio, 
ikon., posil. fiíz., el. zrcátka, z. stûraã,
el. kufr, el. okna, centrál, alarm,
ABS, 2x airbag. Cena: 119 900 Kã.

Renault Scénic 1.9dCi, 1. maj., r. v.
2003, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, centrál,
ABS, 6x airbag. Cena: 169 900 Kã.

Otevírací doba:

Po - Pá 8.00 - 17.00,

So 8.00 - 12.00

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

Fiat Ulysse 1.9 JTD, r. v. 2001,
ABS, rádio, el. okna, el. ‰íbr, po-
sil. fiíz., z. stûraã, el. zrcátka,
centrál, 2x airbag. Cena: 169

Ford Galaxy 1.9TDi, r. v. 1998,
ABS, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, tepl.,
imob., el. okna a zrcátka, centrál,
2x airbag. Cena: 164 900 Kã.

Ford Ka 1.3i, r. v. 1997, rádio,
posil. fiíz., z. stûraã, 2x airbag,
centrál, el. okna, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 58 800 Kã.

· - Fabia kombi 1.4i, 50 kW

splátka jiÏ

od 1598 Kã/mûs.

Renault Mégane 1.5dCi, âR, servis, r. v.
2004, zaslepení zámkÛ, z. stûraã, rádio,
posil. fiíz., PC, imob., el. okna, centrál,
ABS, 6x airbag. Cena: 129 900 Kã.

·koda Octavia 1.9 TDi, r. v. 2002, ASR,
ABS, vyhfi. zrcátka, z. stûraã, senzor brzd,
rádio, PC, imob., el. okna, el. zrc., cent-
rál, CD, 2x airbag. Cena: 209 900 Kã.

Volkswagen Passat Combi 1.9TDi, 74 kW,
r. v. 2001, ESP, rádio, vyhfi. zrc., tepl., 
z. stûraã, klima pfiihr., el. okna a zrc., cent-
rál, ABS, 4x airbag. Cena: 199 900 Kã.

KLIMA

KLIMA KLIMA

KLIMA

Volkswagen Golf V, 2.0 FSI, SPORTLI-
NE,110 kW, r. v. 2004, ABS, ASR, CD,
rádio, el. v˘bava, PC, 6 rychl., senzory,
centrál, 10x airbag. Cena: 269 900 Kã.

TAŽNÉ

KLIMA

KLIMA

Vyzkou‰ené vozy

Koupené  v CZ

Po prvním majiteli

S kompletní
dokumentací

Vãetnû
servisní knihy

Záruka 1 rok
·koda Octavia II 1.9 TDi, 77 kW, r. v.
2005, ASR, rádio, imob., el. v˘bava,
posil. fiíz., PC, tepl., senzory centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 279 900 Kã.

CZ

CZ

KLIMA

·koda Octavia II 1.6i 75 kW, r. v.
2005, ASR, rádio, imob., el. v˘bava,
PC, z. stûraã, senzory centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 279 900 Kã.

SERVIS. KNIHA

SERVIS. KNIHA

1. MAJITEL

1. MAJITEL KLIMACZ
SERVIS. KNIHA

1. MAJITEL

KLIMA

KLIMA 7 MÍST

7 MÍST

6 MÍST 7 MÍST 7 MÍST

·koda Octavia II FSI 1.6, 85 kW, r. v. 2005,
ESP, ASR, imob., el. v˘bava, posil. fiíz., PC,
senzor brzd, klima pfiihrádka, centrál, ABS,
4x airbag. Cena: 279 900 Kã.

KLIMA

AKCE S VOZY 

s GE Money Auto
- úvûr od r. v. 1998
- akontace od 0%

- splátky aÏ na 72 mûsícÛ
 vyfiízení smlouvy do 30 min.

- v˘hodné poji‰tûní
- v˘mûna oleje v autoriz. servisu

ZDARMA

DIESEL DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESEL 7 MÍSTKLIMA DIESEL

Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov,
tel.: 554 211 577, 608 830 940

www.autolasak.cz,
e-mail: autolasak@autolasak.eu

• Prodej ojet˘ch vozÛ v‰ech znaãek
• Dennû v nabídce aÏ 150 vozÛ
• V˘kup za hotové – peníze ihned

na ruku

• Vykupujeme vozidla i v úvûru/leasingu
• Protiúãet va‰ím vozem samozfiejmostí
• Slevy na vybrané vozy

5 000 - 30 000 Kã

Vyberte si

DVD nebo navigaci
ke kaÏdému vozu

Fiat Multipla 1.9 JTD,81kW, 6míst, 
r. v. 2002, ABS, imob., el. okna, po-
sil. fiíz., indik. park., z. stûraã, cent-
rál, 4x airbag. Cena: 169 900 Kã.

KLIMACZ
SERVIS. KNIHA

1. MAJITEL KLIMACZ
SERVIS. KNIHA

1. MAJITEL


