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Aktuálnû z mûsta

O osadní v˘bory v Harrachovû a Edrovicích není zatím zájem
V pondûlí 16. kvûtna se uskuteãnilo jedná-

ní Rady mûsta R˘mafiova. Radní pfiijali cel-

kem ‰esta‰edesát usnesení, z nichÏ patnáct

mûlo charakter doporuãení pro jednání za-

stupitelstva mûsta.

Rada mûsta vzala na vûdomí zprávy o hos-

podafiení Stfiediska volného ãasu, Mûstské

knihovny a Mûstského muzea R˘mafiov,

spoleãnosti Sovinecko, o. p. s., a zprávu

o osadních v˘borech v místních ãástech

mûsta R˘mafiova. Osadní v˘bory pracují

v Jamarticích, Janovicích, Ondfiejovû

a Stránském. Schází se nejménû jedenkrát

za mûsíc a snaÏí se fie‰it problémy místních

ãástí, které zastupují. PoÏadavky osadních

v˘borÛ ov‰em mnohdy pfiekraãují reálné

moÏnosti mûsta. Jednání v˘borÛ se ãasto

zúãastÀuje starosta mûsta. V místních ãás-

tech Harrachov a Edrovice není prozatím ze

strany obãanÛ snaha osadní v˘bory ustavit.

Podstatnou ãást usnesení rady mûsta tvofii-

ly majetkové záleÏitosti t˘kající se proná-

jmÛ.

Rada mûsta jmenovala dle § 84 odst. 

2 písm. h) zákona o obcích Franti‰ka

Zieglera do funkce ãlena dozorãí rady

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov za zemfielou

RNDr. Milenu Macháãkovou. Do funkce

pfiedsedy komise sociálních vûcí a zdravot-

nictví a souãasnû do funkce ãlena komise

Ïivotního prostfiedí a v˘stavby rada jmeno-

vala novou zastupitelku Marii Volkovou.

Radní vzali na vûdomí zprávu o hospodafie-

ní spoleãnosti Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov

za rok 2004. Rozsáhl˘ materiál obsahuje

stanovisko auditora, v˘roãní zprávu za rok

2004, zprávu dozorãí komise a v‰echny po-

tfiebné v˘kazy roãní úãetní uzávûrky.

Auditor a dozorãí rada neupozorÀuje na

Ïádná negativa. Z v˘kazÛ je zfiejmé, Ïe se

spoleãnosti podafiilo sníÏit ztrátu hospoda-

fiení z 3 079 tis. na 449 tis. Kã. Projevila se

tak opatfiení k racionalizaci provozu pfiijatá

spoleãníky. Mûsto prodalo svÛj podíl ve

spoleãnosti na jafie leto‰ního roku.

Poskytnutí finanãních pfiíspûvkÛ
Rada mûsta schválila poskytnutí finanãního

pfiíspûvku ve v˘‰i 8 000 Kã FC Jamartice

na vybudování vodovodní a elektrické pfií-

pojky do ‰aten na fotbalovém hfii‰ti a pfiís-

pûvek ve v˘‰i 5 000 Kã oddílu stolního te-

nisu SVâ R˘mafiov na pofiádání exhibice

ve stolním tenisu. Radní dále schválili po-

skytnout Základní ‰kole Jelínkova finanãní

pfiíspûvek ve v˘‰i 30 000 Kã na letní sou-

stfiedûní ÏákÛ sportovních tfiíd. V ãervenci

leto‰ního roku stráví 25 dûtí více neÏ t˘den

v tréninkovém stfiedisku Univerzity

Palackého v Olomouci, kde se mohou za-

mûfiit na cyklistiku, kanoistiku ãi plavání.

Rada dále schválila finanãní pfiíspûvek

Stfiednímu odbornému uãili‰ti a Odborné-

mu uãili‰ti R˘mafiov ve v˘‰i 2 500 Kã na

spoleãn˘ projekt stfiedních ‰kol Polsko -

Czechy: Euroregion Pradûd. Pfiíspûvek ve

v˘‰i 5 000 Kã schválila rada udûlit Stfiední

soukromé odborné ‰kole Prima na sportov-

ní turnaj ve florbalu a ko‰íkové, kter˘ se 

uskuteãní v záfií leto‰ního roku ve spolu-

práci s SOU a OU R˘mafiov. Finanãní pfiís-

pûvek ve v˘‰i 2 000 Kã schválila rada po-

skytnout Stfiedisku volného ãasu na úãast

ãlena taneãního krouÏku na mistrovství

Evropy v Rakousku. JiKo

Oprava údajÛ
V ãlánku Právnické osoby budou mít par-
kovací karty levnûj‰í, kter˘ byl oti‰tûn

v RH ã. 8/2005, byly uvefiejnûny mylné in-

formace. Rada mûsta R˘mafiova schválila

18. dubna 2005 zmûnu ceny za parkovací

karty na nám. Míru pro fyzické a práv-

nické osoby. Jednotná platba v leto‰ním

roce bude ãinit 360 Kã na rok nebo její po-

mûrnou mûsíãní ãást (zmûna pfiílohy ã. 2 na-

fiízení mûsta ã. 1/2005, o placeném stání na

místních komunikacích). Schválená úpra-

va pro pfií‰tí rok nepoãítá se zmûnou ceny

za parkovací karty na námûstí Míru. Za

chybné uvefiejnûní se ãtenáfiÛm omlouvá-

me. Redakce

Známe nového fieditele Základní ‰koly v R˘mafiovû?
Ve stfiedu 18. kvûtna se konalo na

Mûstském úfiadû v R˘mafiovû v˘-

bûrové fiízení na funkci fieditele

Základní ‰koly R˘mafiov, která

vznikne slouãením stávajících

dvou základních ‰kol. V konkurz-

ní komisi zasedli: pfiedseda Ing.

Jaroslav Kala (zástupce zfiizova-

tele), Ing. SoÀa Kováfiíková (zá-

stupkynû zfiizovatele), Mgr. Ivan

Tuãek (inspektor âeské ‰kolní in-

spekce), Mgr. Vûra Kuchafiová

(zástupkynû odboru ‰kolství

Krajského úfiadu Moravskoslez-

ského kraje) a Mgr. Jan Zaoral,

fieditel Základní ‰koly v Bruntále

(odborník v oblasti státní správy

ve ‰kolství).

O místo fieditele Základní ‰koly

R˘mafiov se ucházeli ãtyfii zá-

jemci: souãasn˘ fieditel Základní

‰koly 1. máje Mgr. Miloslav

Hork˘, jeho zástupce Mgr. Jifií

Gajdo‰, zástupce fieditele pro II.

stupeÀ Mgr. Jan Kuãera a zá-

stupce fieditele pro I. stupeÀ

Mgr. Vlastimil Baran, oba ze

Základní ‰koly Jelínkova. Kon-

kurzní komise doporuãila zfiizo-

vateli do funkce nového fieditele

Z· R˘mafiov Miloslava Horké-

ho. Pokud návrh konkurzní ko-

mise schválí rada mûsta na nej-

bliÏ‰ím zasedání, mûl by

Miloslav Hork˘ nastoupit do

funkce od 1. záfií 2005. JiKo

Mûsto zmûní dodavatele vody a provozovatele vodovodních sítí
Obce okresu Bruntál, do kter˘ch dodává vo-

du a v nichÏ spravuje vodovodní síÈ spoleã-

nost BRVOS Bruntál, s. r. o., usilují jiÏ del‰í

dobu o to, aby se dodavatelem vody a správ-

cem sítí stala spoleãnost VaK Bruntál, a. s.

Obce tuto spoleãnost vlastní témûfi devadesá-

ti procenty a starostové obcí jsou zajedno

v tom, Ïe obce jsou schopny spravovat zdro-

je vody, skupinov˘ vodovod a sítû v obcích

lépe a lacinûji, neÏ je tomu dosud.

Starostové obcí jiÏ del‰í dobu usilují o pfievod

správy sítí na VaK Bruntál, a. s., ale sloÏitost

smluvních a vlastnick˘ch vztahÛ a ekonomic-

ké zájmy soukrom˘ch osob jim prozatím toto

fie‰ení neumoÏÀují. Spoleãnost BRVOS

Bruntál, s. r. o., vypovûdûla smlouvy o pro-

vozování vodovodních sítí ve mûstech

R˘mafiov a Bruntál, a proto od 1. 7. bude pro-

vozovat tyto sítû spoleãnost VaK Bruntál, a. s.

Mûsto tedy bude od 1. 7. 2005 zásobováno

vodou od jiného dodavatele a v‰ichni odbûra-

telé ve mûstû budou o této skuteãnosti v blíz-

ké budoucnosti informováni odstupujícím

i nov˘m dodavatelem vody. Zmûna by nemû-

la znamenat nav˘‰ení ceny vodného, spí‰e

naopak.

V blízké budoucnosti budou pod správu

VaKu pfiecházet postupnû dal‰í obce okresu

a koneãn˘m v˘sledkem by mûla b˘t správa

v reÏii spoleãnosti VaK, a. s., jejíÏ fiídící orgá-

ny - pfiedstavenstvo a dozorãí rada - jsou slo-

Ïeny v˘luãnû ze zástupcÛ mûst a obcí a mají

v úmyslu provozovat rozvody vody za ceno-

vû pfiijateln˘ch podmínek pfii souãasném roz-

voji sítû a odstraÀování jejích nedostatkÛ. 

VaK Bruntál, a. s., nov˘ dodavatel vody, po-
dává informace na tel. ãísle: 554 710 298 
(sl. Srubjanová).

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiova

Fotbalové hfii‰tû v Jamarticích
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Senát schválil prodlouÏení lhÛty pro v˘mûnu fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
O dva roky prodlouÏila ve stfiedu

18. kvûtna snûmovna termín v˘-

mûny star˘ch fiidiãsk˘ch prÛkazÛ

za nové. PÛvodnû mûla v˘mûna

skonãit letos v prosinci. Pfiíval li-

dí a neschopnost úfiadÛ v˘mûny

zajistit ale pfiivedly senát k my‰-

lence termín o dva roky prodlou-

Ïit. Snûmovna s tím souhlasila.

Pokud návrh podepí‰e prezident,

fiidiãi s prÛkazy vydan˘mi do

konce roku 1993 budou mít ãas

na jejich v˘mûnu aÏ do prosince

2007. Ti, ktefií prÛkazy dostali

v letech 1994 aÏ 2000, si je budou

muset vymûnit do konce roku

2010. AÏ do roku 2013 budou mít

na v˘mûnu ãas majitelé zb˘vají-

cích fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, ktefií je

dostali nejpozdûji loni.

Od 1. kvûtna loÀského roku se

u nás vydávají fiidiãské prÛkazy

se znakem EU. Jsou to rÛÏovo-

modré plastové karty o velikosti

54 krát 86 milimetrÛ, jsou tedy

o polovinu men‰í neÏ stávající rÛ-

Ïové v plastikovém obalu.

V̆ mûna star˘ch fiidiãsk˘ch prÛ-

kazÛ se t˘ká zhruba 3,5 mil. fii-

diãsk˘ch prÛkazÛ (tj. více neÏ po-

loviny v‰ech 6 mil. fiidiãsk˘ch

prÛkazÛ). AÏ doposud se kaÏd˘

rok vyrobilo 600 aÏ 800 tisíc fii-

diãsk˘ch prÛkazÛ. Vlivem stáva-

jící paniky kolem v˘mûny fiidiã-

sk˘ch prÛkazÛ se poãet ÏadatelÛ

zdvojnásobil, takÏe se odhaduje,

Ïe se tento rok vyrobí 1,2 mil. fii-

diãsk˘ch prÛkazÛ. Pokud se situ-

ace na úfiadech neuklidní, lze oãe-

kávat dal‰í nav˘‰ení Ïádostí v fiá-

du statisícÛ. Dosavadní mnoÏství

fiidiãsk˘ch prÛkazÛ zatím neãiní

tiskárnû vût‰í problémy, ale dal‰í

rapidní navy‰ování Ïádostí by ce-

l˘ systém v˘roby neúmûrnû zatí-

Ïilo. JiKo
zdroj: Ministerstvo dopravy âR

¤editelé ‰kol besedovali s námûstkyní Wenigerovou
V pondûlí 9. kvûtna v 15 hodin

se mûly na námûstí Míru usku-

teãnit oslavy 1. v˘roãí vstupu

âeské republiky do Evropské 

unie. Hlavním organizátorem

akce bylo Evropské informaãní

stfiedisko (EIS) pfii Stfiední sou-

kromé odborné ‰kole Prima s ve-

doucí Hanou âoupkovou. Nápo-

mocna byla rovnûÏ vedoucí vy-

chovatelka domova mládeÏe

Ludmila Axmanová, která zaji‰-

Èuje kulturní pofiady a programy,

a pfiedseda EIS, starosta obce

Dolní Moravice a krajsk˘ zastu-

pitel Ladislav Velebn˘. Zá‰titu

nad oslavami pfievzal místosta-

rosta R˘mafiova Jaroslav Kala.

Vzhledem k tomu, Ïe od rána pa-

novalo velmi chladné a nestálé

poãasí - stfiídala se jedna de‰Èová

pfieháÀka za druhou - padlo roz-

hodnutí akci odvolat. Dvouho-

dinov˘ program oslav, ve kterém

mûly vystoupit napfiíklad dûti

z matefisk˘ch ‰kol, maÏoretky

SSO· Prima, dechovka SVâ

R˘mafiov, rodiãe s dûtmi z odbo-

ru Sport pro v‰echny TJ Jiskra

R˘mafiov, taneãní skupina Jes

Aleny Tome‰kové a dal‰í úãin-

kující, se tedy nakonec nekonal.

Na pozvání Evropského infor-

maãního stfiediska SSO· Prima

a Ladislava Velebného pfiijela na

zmínûnou akci námûstkynû hejt-

mana Moravskoslezského kraje

Jaroslava Wenigerová. Program

byl tedy pozmûnûn a námûstky-

nû zavítala na SSO· Prima, aby

se seznámila s problematikou

soukromého stfiedního ‰kolství.

Informace obdrÏela prostfiednic-

tvím zfiizovatele ‰koly Milana

Nehery, fieditele Pavla Nehery

a zástupkynû fieditele ‰koly

Jarmily Labounkové. Námûstky-

nû Jaroslava Wenigerová se zají-

mala o poãty pfiijat˘ch studentÛ,

o v˘‰i ‰kolného a ceny za ubyto-

vání, o to, jak˘m zpÛsobem se

‰kole dafií získávat studenty da-

leko za hranicemi r˘mafiovského

regionu, ale i Moravskoslezské-

ho kraje. Prohlédla si uãebnu v˘-

poãetní techniky a cizích jazykÛ,

nav‰tívila ‰kolní knihovnu a ku-

chyni, která slouÏí studentÛm 

oboru Cestovní ruch a manage-

ment pfii v˘uce pfiedmûtu v˘Ïiva

a pfiíprava pokrmÛ. Námûstkynû

také nav‰tívila kanceláfi pracov-

nice Hany âoupkové a seznámi-

la se s ãinností Evropského in-

formaãního stfiediska, Student-

ského informaãního centra a ce-

stovní agentury CEKA pfii SSO·

Prima. Byla také informována

o vydávání ‰kolního ãasopisu

Prima Times, za kter˘ jeho re-

daktofii obdrÏeli nedávno první

místo v soutûÏi stfiedních ‰kol.

Po náv‰tûvû SSO· Prima ãekali

doktorku Wenigerovou v zaseda-

cí místnosti mûstského úfiadu fie-

ditelé r˘mafiovsk˘ch matefi-

sk˘ch, základních a stfiedních

‰kol spolu se starostou mûsta

Petrem Kloudou, místostarostou

Jaroslavem Kalou, starostkou

Horního Mûsta Evou Machovou

a starostou mûsta Bfiidliãná

Miroslavem Volkem. Starosta

Klouda námûstkyni hejtmana

pfiivítal a vyzval pfiítomné k ne-

formální a zcela volné diskusi

jak jinak neÏ na téma ‰kolství.

¤editelé jednotliv˘ch ‰kol se Ïi-

vû zajímali o nová nafiízení

a provádûcí pfiedpisy. Zaznûla

kritika na adresu ministerstva

‰kolství napfiíklad v otázce pfiijí-

macích fiízení na stfiední a vyso-

ké ‰koly. Sama námûstkynû pfii-

znala, Ïe ne v‰echno, co vzejde

z ministerstva, je plnû srozumi-

telné a problémy s tím pak mají

nejen fieditelé ‰kol, ale i nûktefií

zamûstnanci krajského úfiadu.

Na besedû zaznûlo mnoho zají-

mav˘ch úvah. Srovnávaly se na-

pfiíklad podmínky ÏákÛ u nás

a v zahraniãí, otevfiena byla pro-

blematika uãÀovského ‰kolství

ãi matefisk˘ch ‰kol, vyvstalo

mnoho dal‰ích problémÛ, které

trápí ãeské ‰kolství. Velmi Ïivá

a vskutku neformální beseda,

která se protáhla témûfi do veãer-

ních hodin, by pokraãovala jistû

velmi dlouho. PhDr. Jaroslava

Wenigerová se v‰ak musela roz-

louãit a odcestovat zpût do

Ostravy. JiKo
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Nejen o zoufalství a nadûji
Ve Stfiedisku volného ãasu se ve

stfiedu 18. kvûtna uskuteãnilo za-

jímavé setkání obãanÛ s profe-

sorem Valtrem Komárkem nad

jeho novou knihou Kronika zou-
falství a nadûje. Jde o román 

o 20. století, vycházející z velmi

bohat˘ch proÏitkÛ, Ïivotních zku-

‰eností a také z dÛkladn˘ch zna-

lostí událostí a v˘voje spoleãnos-

ti v minulém století.

Nikoliv náhodou v úvodní ãásti

pfieãetl pan Komárek ze své kni-

hy úryvek popisující zrÛdn˘ ná-

pad osvûtimsk˘ch vrahÛ, ktefií

v koncentraãním tábofie zorgani-

zovali pro dûti, které zÛstaly po

zavraÏdûn˘ch rodiãích, ‰kolní

„vyuãování“ pod vedením uãite-

lek, rovnûÏ odsouzen˘ch k smrti.

Uãitelky pak po nûkolika spoleã-

nû stráven˘ch t˘dnech vedou re-

lativnû ‰Èastné dûti na pfiíkaz do-

zorcÛ „na vycházku“, jejímÏ cí-

lem jsou ocelová vrata plynové

komory.

Matka, otec, v‰ichni Komárkovi

pokrevní pfiíbuzní byli sprovoze-

ni ze svûta v jednom mûsíci a jen

souhra okolností zpÛsobila, Ïe on

sám zÛstal naÏivu. Ti, kdo tuto

dobu proÏili, nebo ti, ktefií se s ní

blíÏe seznámili, nikdy nemohou

zapomenout na její hrÛznost. Jsou

to trvalá stigmata na du‰i.

Profesor Komárek na závûr této

ãásti setkání pfieãetl dopis americ-

kého reÏiséra S. Spielberga, tvÛr-

ce filmu SchindlerÛv seznam,

kter˘m mu dûkuje za pfiínos jeho

osobní v˘povûdi o holocaustu pro

svûtové dûdictví lidstva.

Profesor Komárek je pfiesvûdãen,

Ïe události dvacátého století po-

dávají ãetné dÛkazy o tom, Ïe

ãesk˘ národ má historii, za kterou

není tfieba se stydût, Ïe prokázal

svoji roli „hledaãe pravdy“. Jsme

národem s vysokou úrovní vzdû-

lanosti, v˘sledky práce na‰ich

vûdcÛ, dobré jméno ãeskosloven-

sk˘ch i ãesk˘ch odborníkÛ a v˘-

robkÛ ve svûtû apod., to v‰e v mi-

nulosti, ale i v souãasnosti byly

a jsou pozitivní hodnoty, na kte-

r˘ch mÛÏeme stavût svoje sebe-

vûdomí ve svûtû, kter˘ se mûní

velmi rychle a ãasto neãekan˘m

smûrem. Právû proto profesor

Komárek varuje pfied nekritic-

k˘m odsuzováním minulosti

a mechanick˘m pfiejímáním ci-

zích metod a apeluje na respekto-

vání morálních zásad, které jako

jediné mohou zaruãit zachování

„lidsk˘ch rysÛ“ v˘voje spoleã-

nosti - ochranu dÛstojnosti ãlovû-

ka, lidskou solidaritu, pocit Ïivot-

ní jistoty v tûÏk˘ch obdobích Ïi-

vota i ve stáfií. Hlasitû upozorÀuje

na to, Ïe v souãasné dobû se v‰e

postupnû stává byznysem, i poli-

tika, zdravotnictví, systém dÛ-

chodového zabezpeãení. Vyz˘vá

k boji proti „infantilitû konzumní

spoleãnosti“. ZdÛrazÀuje, Ïe

i v dne‰ní spoleãnosti je o co bo-

jovat, o národní zájmy, „o du‰i

ãlovûka“, o vzdûlanost a uchová-

ní a zv˘‰ení kulturního dûdictví

národa, proti vládû byznysu ve

sportu, v zábavû i v kaÏdodenním

Ïivotû. A jeho v˘zvy jsou adreso-

vány i vlastní politické stranû.

Bohaté Ïivotní zku‰enosti, kruté

seznámení se s váleãn˘m ‰ílen-

stvím a s jeho následky, intimní

poznání „zemû zaslíbené“ -

Sovûtského svazu - v dobû studií

v dramatickém období padesá-

t˘ch let, poznatky z ãinnosti

v rÛzn˘ch funkcích vãetnû v˘-

znamné role jak v reformní politi-

ce praÏského jara 1968, tak i v re-

voluãních událostech roku 1989,

pÛsobení v Prognostickém ústa-

vu, jeho úãast na nároãn˘ch poli-

tick˘ch a vûdeck˘ch jednáních

v mnoha zemích a souãasné pÛ-

sobení ve vládních strukturách, to

v‰e umoÏÀuje profesoru Komár-

kovi osobit˘, fundovan˘ a velmi

autentick˘ pohled na historii mi-

nulého století. Jeho nová kniha

postihuje období od tfiicát˘ch do

padesát˘ch let, dal‰í kniha, která

vyjde na podzim tohoto roku, bu-

de pokraãováním. Red.

Zdravotnictví

Chirurgická a gynekologická ambulance bude v provozu i nadále
K 3l. kvûtnu 2005 konãí v Ne-

mocnici, s. r. o., R˘mafiov ãin-

nost chirurgického a gynekolo-

gického lÛÏkového oddûlení.

Obû tato oddûlení budou pfiesu-

nuta do nemocnice v Bruntále.

Vzhledem k tomu, Ïe k tomuto

datu pfiechází do Nemocnice

Bruntál i lékafii a sestry obou od-

dûlení, bude ãinnost chirurgické

a gynekologické ambulance za-

ji‰Èována v r˘mafiovské nemoc-

nici ve dnech po - pá od 7.00 do
15.00 hodin. Po této dobû, stejnû

jako ve dnech pracovního klidu,

bude péãe zaji‰tûna v nepfietrÏi-

tém provozu na pfiíslu‰n˘ch am-

bulancích Nemocnice Bruntál.

Akutní pfiípady budou i nadále

fie‰eny v rámci rychlé lékafiské

pomoci.

MUDr. Stanislav Horák,
zástupce fieditele a jednatel

Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov

Z okolních obcí

Pozvánka na akci
Se skfiítkem okolím Pradûdu

„Mezi velikány Vysokého Jeseníku vyniká
imposantní Pradûd, kter˘ daleko ‰iroko po
stfiední Evropû jest znám, jehoÏ pouhé jméno
vzbuzuje v nás pfiedstavu o znaãné jeho v˘‰i
a úctyhodném zevnûj‰ku. Podobá se ctihodné
hlavû rodiny, kteráÏ v úctyplném stáfií mezi
sv˘mi tu stojí, neÏ mocnému nad ostatními
panujícími vládci. Celou jeho druÏinu snad-
no pfiehlédneme s jeho temena: sahá mu po
ramena, ba aÏ po ãelo.“ (V. Spitzer, 1893)
Pfii pfiíleÏitosti Evropského dne parkÛ (The

European Day of Parks) bude 28. kvûtna

slavnostnû otevfiena novû pfiipravená nauãná

stezka z Ovãárny na vrchol Pradûdu s odboã-

kami na Barborku a ·v˘cárnu s názvem Se
skfiítkem okolím Pradûdu. PrÛvodcem na

netradiãní stezce bude skfiítek od Petrov˘ch

kamenÛ, bájného místa opfiedeného legenda-

mi a povûstmi, kter˘ se rád podûlí o fiadu pfií-

bûhÛ a zajímavostí z pozoruhodného svûta

Pradûdov˘ch hor. Na tabulích stezky a v bro-

Ïurce skfiítek prozradí, kam se v okolí

Pradûdu vypravit na v˘let, proã jsou jesenic-

ké zvonky vousaté, kam se podûli ‰v˘car‰tí

past˘fii, strakaté krávy a âesnekov˘ dÛl.

ZároveÀ bude k dispozici nov˘ ti‰tûn˘ prÛ-

vodce ke stezce, ve kterém je mnoho dal‰ích

zajímav˘ch informací. Úãastníci akce otev-

fiou spoleãnû také jarní horské studánky pod

Pradûdem, setkají se s vládcem hor

Pradûdem, skfiítkem a jejich druÏinou, pfii-

praven bude doplÀkov˘ program a obãer-

stvení.

Sraz úãastníkÛ akce bude v sobotu 28. kvût-
na v 11.00 hodin na toãnû Ovãárna pod
Pradûdem.

Za organizátory srdeãnû zvou:

ACTAEA Správa CHKO Jeseníky Zemû dûda Pradûda
Marek Ban, Eva Ludmilová, Katefiina Koãí Jan Halfar Ljuba Kielarová
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·kolství

Reprezentant âR Jifií Magál podpofiil prezentaci sportovních tfiíd
Pokud nûkdo prezentuje v˘sledky

své práce nebo jakoukoliv ãin-

nost, pak se zajisté nebude chlubit

nûãím, co by nestálo pfiinejmen-

‰ím za pozornost. Îáci sportov-

ních tfiíd Základní ‰koly na

Jelínkovû ulici, jejich trenéfii i uãi-

telé spolu s vedením ‰koly mohou

naopak nabídnout mnoho.

Potvrdila to leto‰ní prezentace

sportovních tfiíd, která se uskuteã-

nila ve stfiedu 18. kvûtna v tûloc-

viãnû ‰koly za úãasti v˘znamn˘ch

hostÛ. Pozvání pfiijal ‰éftrenér bû-

Ïeckého lyÏování âeské republi-

ky Kvûtoslav Îalãík, Jifií Magál,

v souãasnosti jeden z na‰ich nej-

úspû‰nûj‰ích reprezentantÛ, a dále

R˘mafiovák Jan Vykoukal, junior-

sk˘ reprezentant âR v bûhu na ly-

Ïích, v souãasné dobû student vy-

soké ‰koly ve státû Nevada

(USA), kde také lyÏuje.

Îáci si spolu se sv˘mi trenéry, ro-

diãi a nov˘mi adepty sportovních

tfiíd pfiipomenuli v˘znamné úspû-

chy, kter˘ch dosáhli v uplynulé

zimní sezónû. Prostfiednictvím da-

taprojektoru si na velkoplo‰ném

plátnû promítli v˘znamné oka-

mÏiky uplynulé sezóny. Trenér

Petr Ziegler pfiipomenul, Ïe hlav-

ní zásluhu na rozvoji sportovních

tfiíd má samotné mûsto R˘mafiov

spoleãnû s firmou Rodinné domy

R˘mafiov, s. r. o., bez jejichÏ po-

moci by ‰kola nemûla tak kvalitní

technické a materiální zázemí, ja-

k˘m v souãasné dobû disponuje.

Podûkoval rovnûÏ v‰em, bez kte-

r˘ch by právû loÀská sezóna ne-

byla tak úspû‰ná.

„KaÏd˘ rok se vyhodnocují spor-
tovní tfiídy, oceÀují se nejlep‰í ly-
Ïafii a zhodnotí se lyÏafiská sezó-
na. Letos jsme se rozhodli toto

navíc spojit s jejich prezentací,
jin˘mi slovy chceme zv˘‰it povû-
domí o sportovních tfiídách mezi
‰irokou vefiejností, uÏ proto, Ïe se
v poslední dobû velmi dobfie roz-
víjí a sílí ãlenská základna,“
sdûlil k této z pohledu vedení

‰koly velmi dÛleÏité prezentaci

zástupce fieditele pro I. stupeÀ

a zároveÀ trenér ÏákÛ bûÏeckého

lyÏování Vlastimil Baran a zdÛ-

raznil, Ïe pfiítomnost tak vzác-

n˘ch hostÛ svûdãí o tom, Ïe bû-

Ïecké lyÏování je sportem, které-

mu stojí za to se vûnovat.

„Vzpomínám si, Ïe Jirka Magál
zaãínal úplnû stejnû jako tady
pfiítomní Ïáci sportovních tfiíd.
Dostal se do reprezentace, ale to
uÏ samozfiejmû záleÏí na kaÏdém
jednotlivci, jak se sportovním Ïi-
votem probije. Jistû hodnû záleÏí
na ‰tûstí, ale jak se fiíká, ‰tûstí
pfieje pfiipraven˘m a nic není ne-
moÏné. S velkou chutí, kterou ta-
dy ostatnû vidím i na tûchto dû-
tech, se mohou ti nejvytrvalej‰í
dostat kupfiíkladu i na olympiá-
du,“ potvrdil názor na prospû‰-

nost sportovních tfiíd a bûÏecké-

ho lyÏování reprezentaãní trenér

Kvûtoslav Îalãík.

Reprezentant âeské republiky

Jifií Magál vyjádfiil radost z toho,

Ïe se mohl prezentace sportov-

ních tfiíd zúãastnit a Ïe jej trenéfii

pozvali. „Myslím si, Ïe je dobré
dûtem ukázat, ãeho mohou pfii
své píli a cílevûdomém snaÏení
v bûÏeckém lyÏování dosáhnout.

Domnívám se, Ïe jsem mûl jako
Ïák daleko hor‰í podmínky ve
sv˘ch sportovních zaãátcích.
Tenkrát nebylo tak kvalitní záze-
mí ani Ïádné sportovní tfiídy, za-
ãínal jsem v klasickém oddíle bû-
Ïeckého lyÏování. R˘mafiovské
dûti ze sportovních tfiíd mají ve
va‰em mûstû maximálnû dobré
zázemí, aÈ se jiÏ podívám na vy-
bavenost, tak i na technické zá-
zemí a bûÏecké tratû, které jsem
mûl ostatnû moÏnost osobnû vy-
zkou‰et. Po ukonãení základní
‰koly by se mûl pak kaÏd˘ roz-
hodnout, zda skloubí lyÏování se
‰kolou nebo se bude vûnovat je-
nom ‰kole. Dnes je v˘hodou, Ïe
se obé dá dûlat dohromady, aÈ jiÏ
na nûkteré speciální ‰kole, kte-
r˘ch je po celé republice dosta-
tek, ãi gymnáziu,“ fiekl v závûru

rozhovoru úspû‰n˘ reprezentant

Jifií Magál.

Na závûr prezentace sportovních

tfiíd byli vyhodnoceni nejlep‰í ly-

Ïafii sezóny 2004/2005 a také ti,

ktefií za svÛj pfiístup k tréninku za-

sluhují pochvalu. Nejv˘‰e ocenû-

ni byli ti, ktefií v uplynulé sezónû

reprezentovali svÛj oddíl i mûsto

R˘mafiov v rámci mistrovství

âeské republiky: M. Furik, R. Vö-

rö‰, R. ·vikruha, Z. Macháãek, 

E. Tomovová a H. Maãudová.

Îáci sportovních tfiíd pfievzali

vûcné dary z rukou vzácn˘ch hos-

tÛ. Prezentace byla ukonãena 

autogramiádou Kvûtoslava Îalãí-

ka a Jifiího Magála. JiKo

Druhá ‰kolní akademie
Ve ãtvrtek 12. kvûtna uspofiádali Ïáci a uãite-

lé Zvlá‰tní ‰koly R˘mafiov v pofiadí druhou 

akademii své ‰koly. Ve více neÏ hodinovém

programu pfiedvedli Ïáci jednotliv˘ch tfiíd

a ‰kolních zájmov˘ch krouÏkÛ fiadu vystou-

pení, která spoleãnû pod vedením uãitelÛ na-

cviãili. Nejednalo se pouze o vystoupení tûlo-

v˘chovná, hosté z fiad rodiãÛ, b˘val˘ch uãite-

lÛ a dal‰ích pfiátel ‰koly zhlédli i dramatizace

pohádek, taneãní vystoupení a recitaci.

Akademii zahájilo vystoupení taneãního

krouÏku, v nûmÏ dûvãata a chlapci pfiedvedli

pásmo lidov˘ch tancÛ, nacviãené pod vede-

ním paní uãitelky J. Zimmermannové. Îáci

pomocn˘ch oddûlení vystoupili s jednodu-

chou dramatizací pohádky O koÈátku, které

zapomnûlo mÀoukat. Za vystoupení, pfii kte-

rém byla pfiímo nápomocna i paní uãitelka 

J. Panchártková, sklidily dûti velk˘ a zaslou-

Ïen˘ potlesk. Taneãní vystoupení v moder-

ním rytmu, které si samy nacviãily, pfiedved-

ly Ïákynû K. Turtáková a V. Mirgová. BáseÀ

Popletové recitoval P. Ondru‰ek z 5. roãníku.

Znovu zaznûla hudba, tentokrát fiízná pocho-

dová, a na pódium nastoupily maÏoretky. Se

sv˘mi spoluÏaãkami vystoupení samostatnû

pfiipravila R. Sojková ze 7. roãníku. Poté na-

‰i nejmen‰í, Ïáci 1. a 3. roãníku, recitovali

ver‰ovanou pohádku Byl jeden domeãek, na-

cviãenou pod vedením uãitelek S. Dûdáãko-

vé a L. Macháãkové. Îáci 4. a 5. roãníku

ve stylovém obleãení zatanãili country tance.

Moderní pohádku O âervené Karkulce za-

hráli Ïáci 6. roãníku pod vedením J. Zim-

mermannové. Poté se na pódium vrátili Ïáci

4. a 5. roãníku, ktefií zacviãili jógu. Obû vy-

stoupení, taneãní i tûlov˘chovné, s nimi na-

cviãila paní uãitelka O. Petrová. Do svûta 

pohádek jsme zavítali je‰tû dvakrát, a to se

Ïáky 7. roãníku s pohádkou Princezna ze

mlejna a 8. roãníku v pohádce Mrazík. Îáci

pod vedením sv˘ch uãitelek J. Jufiátkové 

a A. Ichové pohádky nejen nastudovali, ale

samostatnû si pfiipravili i kost˘my a dekora-

ce. Závûr patfiil vystoupení ÏákÛ 9. roãníku,

ktefií v originálních kost˘mech pfiedvedli ne-

tradiãní rozcviãku na hudbu skupiny Lucie

OheÀ. Vystoupení s nimi pfiipravil pan uãitel

M. Hampl.

V‰em pfiítomn˘m se akademie líbila, úãinku-

jící byli po kaÏdém vystoupení odmûnûni za-

slouÏen˘m potleskem. V‰em uãitelÛm ‰koly

i ‰ikovn˘m ÏákÛm patfií za nácvik a samotné

vystoupení velk˘ dík, neboÈ museli spoleãnû

vynaloÏit velké úsilí a spoustu píle, aby pfii-

pravili tak pestr˘, bohat˘ a peãlivû secviãen˘

program.  Hana Mûráková, fieditelka ‰koly
Princezna ze mlejna v podání ÏákÛ 7. roãníku
Foto: archiv Zv· R˘mafiov
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Îáci SOU a OU na soutûÏi ve Fr˘dku-Místku
Jet, ãi nejet? Naskytla se otázka

ÏákÛm i uãitelÛm odborného v˘-

cviku Stfiedního odborného

a Odborného uãili‰tû R˘mafiov

po rozhovoru se zku‰ebním ko-

misafiem svafiování. Ten doporu-

ãil na základû dobr˘ch v˘sledkÛ

u zkou‰ek úãast na mezinárodní

sváfieãské soutûÏi Zlat˘ pohár

Linde ve Fr˘dku-Místku, která

se uskuteãnila 26. dubna.

Probíhaly horeãné pfiípravy.

Sváfieãsk˘ materiál dodala r˘ma-

fiovská firma Eurointermetall, 

s. r. o. (v˘znamn˘ v˘robce mo-

hutn˘ch ocelov˘ch kontejnerÛ).

Hodiny pokusÛ svafiování. Aby

si Ïáci zvykli na práci se sváfiecí-

mi agregáty, se kter˘mi se soutû-

Ïilo ve Fr˘dku-Místku, byla za

tím úãelem pozvána firma

Fronius, jejich v˘robce. Na pfií-

pravu bylo málo ãasu - pfiesto ...

Bylo rozhodnuto a nadaní Ïáci

odjeli reprezentovat Stfiední od-

borné uãili‰tû v R˘mafiovû.

Do soutûÏe bylo pfiihlá‰eno více

jak 100 ÏákÛ z 58 stfiedních od-

born˘ch ‰kol âeské republiky,

11 zahraniãních úãastníkÛ z Nû-

mecka, Polska a Slovenska. Nad

soutûÏí pfievzala patronát ná-

mûstkynû hejtmana Moravsko-

slezského kraje PhDr. Jaroslava

Wenigerová.

V kategorii svafiování elektric-

k˘m obloukem (obalovaná elek-

troda) získal Zdenûk Pavlík 

8. místo z 37 úãastníkÛ (v hod-

nocení jednoho sváru se umístil

na tfietím místû). V kategorii sva-

fiování v ochranné atmosféfie zís-

kal Jaromír VáÀa 20. místo ze

48 úãastníkÛ (v hodnocení jed-

noho sváru se umístil na 8. mís-

tû). V pfií‰tím roce by jiÏ na této

soutûÏi mohli Ïáci pfii dosaÏení

bodovan˘ch v˘sledkÛ získat

státní zkou‰ku. Letos se v‰ak

je‰tû neudûlovala. I pfiesto úspû-

chy, kter˘ch Ïáci r˘mafiovského

uãili‰tû dosáhli, znamenají pro

uãitele a samotnou ‰kolu velké

ocenûní. Jaroslav Brauner

Dal‰í taneãní úspûchy TK Jes!
Nejvy‰‰í ocenûní pfiivezla

r˘mafiovská taneãní skupi-

na Jes ze soutûÏní pfiehlíd-

ky, která se uskuteãnila v so-

botu 7. a v nedûli 8. kvû-

tna 2005 v uniãovském 

G-club centru pod názvem

„O Popelãin stfievíãek“.

O pfiízeÀ divákÛ a hlavnû

poroty se v sobotu ucháze-

lo na dvacet juniorsk˘ch

souborÛ v pûti soutûÏních

disciplínách.

Taneãní soubor Jes, jehoÏ

zfiizovatelem je Z· Jelín-

kova, si v nejsilnûj‰í kate-

gorii (taneãní kompozice -

15 soutûÏních skladeb)

vytancoval nádherné první

místo se skladbou „Tane-

ãní zpovûì“ a krásné tfietí

místo se skladbou „Tako-

v˘ Ïivot“.

V jejich ‰lépûjích pokra-

ãovali v nedûli na‰i ne-

jmen‰í. Dûti si také z nej-

silnûj‰í a nejpoãetnûj‰í ka-

tegorie (9 skladeb) zaslou-

Ïenû odnesly ocenûní za

tfietí místo.

Gratulujeme v‰em taneã-

níkÛm za vynikající v˘ko-

ny a pfiejeme mnoho úspû-

chÛ v dal‰ích mistrov-

sk˘ch soutûÏích! 

Alena Tome‰ková

Úsmûvnû

Florián nebo Fabián
Nedaleko Zlína mám dobrou pfií-

telkyni. Dalo by se fiíct, Ïe jde

o spoluÏaãku z porodnice. Spolu

jsme studovaly, provádûly neple-

chy, prostû máme stejnou krevní

skupinu, voláme si, pí‰eme, obû

mluvíme najednou, stereo si i od-

povídáme. Na‰e schÛzky se kona-

jí tak nûjak v polovinû cesty,

v Olomouci.

A najednou zpráva - Vlastiãka mû

naléhavû Ïádá, abych pfiijela

k nim domÛ. Hlas znûl nûjak po-

hnutû. Pfiesnû mû je‰tû navigova-

la, dûdina je dlouhá, vystoupí‰

z autobusu u kapliãky uprostfied

vesnice a pak - je to asi tfii kilo-

metry. Vydala jsem se do svûta, fii-

diã mû upozornil, kdy vystoupit

u zmínûné kapliãky. V podveãer-

ním ‰eru stojím a kam se vydat?

Smûrem nahoru nebo dolÛ? Tu se

otevfiou vrátka a objeví se star˘

pán, takov˘ dûdeãek-hfiíbeãek.

Ochotn˘ poradit. Ale mûl jeden

dotaz, kdyÏ, dûvãico, chcete ke

·krabánkÛm, k Flori‰ovi nebo

k Fabi‰ovi? Nevím. Popsala jsem

mu pro jistotu ãleny rodiny a on

neochvûjnû prohlásil: Tak to je

Fabi‰, bûÏte navrch. Jdu a jdu

a sláva! UÏ jsem u cíle.

U nesprávného. Jsem pfiesnû

u str˘ca. Je sobota podveãer a tam

se slaví kfitiny, protoÏe mají nové-

ho svûtoobãánka. DyÏ sem dojela

za VlastÛ, to by bylo, abych sa ne-

napila na zdraví malého. Piju.

A do druhé nohy také. Úroda

‰vestek byla loni asi dobrá. Mobil

na dnû ta‰ky zvoní, ‰ak - zvoÀ si!

Taky nûco pojezte ..., ‰ak vás vy-

provodíme. Mám svoji hrdost, ne-

potfiebuji doprovod, vycházím do

tmy a turistická cesta je nekoneã-

ná. Nikdy jsem nevidûla a nepro-

‰la ‰estikilometrovou dûdinu.

Urãitû to bylo víc. Ten veãer ano.

A s klavírem v ta‰ce.

Jsem na místû, u Flori‰a! UÏ mû

vyhlíÏeli, vûdûli, Ïe jsem pfiijela,

na dûdinû se totiÏ ví v‰ecko.

Dûdeãek str˘ãek Florián mi padl

kolem krku. Z takové dálky, z ta-

kov˘ch hor. v chodbû stojí roze-

smátá a ‰Èastná Vlasta. Nebylo jí

nic a ten ustaran˘ hlas a choroba -

to byl zpÛsob, jak mû urychlenû

dostat na náv‰tûvu a uvést do po-

hybu, na cestu.

A její slova na uvítanou? Florián

nebo Fabián, hlavní je, Ïe jsi ta-

dy. Vlastnû, Ïe jste tady obû. Ty

aj se svojú opicú. Ale zapít

Toníãka, tos mosela! Ochutná‰

na‰u. Byla, aj fietízkovala. Pak uÏ

mû bylo jedno, u kterého str˘ca

s takov˘m krásn˘m jménem

jsem zÛstala. (Si)

Zleva: Jaromír VáÀa, uãitel Mojmír Kudela a Zdenûk Pavlík
Foto: archiv SOU a OU R˘mafiov

Fota: archiv TK Jes
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Nalévala
alkohol mládeÏi

Trestním stíháním skonãila pfií-

li‰ná „pohostinnost“ 49leté maji-

telky hotelu v R˘mafiovû. Îena

byla obvinûna z trestného ãinu

podávání alkoholick˘ch nápojÛ

mládeÏi. Podle vy‰etfiování se

v baru jejího hotelu od zaãátku

‰kolního roku kaÏdou nedûli

scházeli studenti a uãÀové dojíÏ-

dûjící na internát, ktefií zde hol-

dovali alkoholu. Poãátkem dub-

na skonãil jeden z d˘chánkÛ tûÏ-

kou opilostí ‰estnáctileté dívky,

která musela b˘t pfievezena na

jednotku intenzivní péãe.

Ukradenou Octavii
prodal v Praze

Policejní komisafi SKPV Bruntál

zahájil minul˘ t˘den trestní stí-

hání 33letého muÏe z Trutno-

vska pro krádeÏ. Je obvinûn z to-

ho, Ïe se 9. dubna vloupal do

penzionu v Malé Morávce a od-

cizil odtud mobil, pfienosn˘ tele-

fon a klíãe od vozidla ·koda

Octavia Combi. S autem, v nûmÏ

se nacházely doklady a platební

karty, odjel do Prahy, kde ho mûl

prodat neznámé osobû. 

Po‰kozenému majiteli tak zpÛ-

sobil ‰kodu za více jak pÛl mili-

onu Kã.

Vodila muÏe
na inzerát za nos

Na svou dÛvûfiivost doplatil

33let˘ muÏ z Prahy, kter˘ po-

slal v létû loÀského roku 45leté

Ïenû z Bfiidliãné v nûkolika zá-

silkách celkem 98 tisíc Kã. Îe-

na byla nyní obvinûna z trestné-

ho ãinu podvodu. Skutku se

mûla dopustit v ãervnu a ãer-

venci 2004, kdyÏ pod záminkou

zapÛjãení penûz na kurz mode-

lingu a zhotovení „booku“ vy-

lákala od po‰kozeného velk˘

obnos penûz, které si nechala

zasílat formou balíãkÛ na po‰-

tovní schránky v Bruntále, Je-

seníku a Zlat˘ch Horách. Pení-

ze pak uÏila pro vlastní potfiebu

a na zaplacení dluhÛ. Svou pra-

vou totoÏnost a bydli‰tû pfied

po‰kozen˘m, s nímÏ se sezná-

mila formou telefonického in-

zerátu, utajovala. Pfiedstavila se

mu jako studentka studující

v Olomouci.

Zmizelo dal‰í kolo
Série krádeÏí jízdních kol

v R˘mafiovû pokraãuje dal‰ím

pfiípadem z 11. kvûtna. Neznám˘

pachatel vypáãil dvefie koãárkár-

ny panelového domu a odvezl si

odtud jízdní kolo za 10 tisíc Kã.

Pfiípadem se zab˘vají r˘mafiov‰tí

policisté.

Pes byl moÏná otráven
Podezfiení na trestn˘ ãin t˘rání

zvífiat nyní pro‰etfiují r˘mafiov‰tí

policisté. Mûlo k nûmu dojít 

18. kvûtna v Dobfieãovû. DruÏka

55letého majitele dvouleté fenky

plemene husky ráno chystala fe-

nû krmení a pfiitom z okna vidû-

la, jak pes na zahradû nûco kou-

‰e. Po chvíli dostala fenka zá-

chvat a zanedlouho po‰la. PoblíÏ

místa úhynu nalezli policisté asi

10 cm toãeného salámu, kter˘

majitelé fenû nedávali. Uzenina

byla zaji‰tûna a odeslána k od-

bornému zkoumání, uhynul˘ pes

byl odeslán ke stanovení pfiíãiny

smrti na Veterinární ústav

v Olomouci.

V Jamarticích
fiádil zlodûj nafty

V noci 18. kvûtna odcizil nezná-

m˘ pachatel z nákladních vozi-

del zaparkovan˘ch v areálu sou-

kromého pozemku v Jamarticích

dva akumulátory a 300 litrÛ mo-

torové nafty. Dal‰ích 80 litrÛ

nafty vyãerpal z nádrÏe vozidla

Liaz. Celková ‰koda ãiní 23 tisíc

Kã. Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Akce „Jezdíme s úsmûvem“ dopadla pro vût‰inu fiidiãÛ dobfie
Na t˘den od 16. do 20. kvûtna

pfiipravila Policie âR ve spolu-

práci s Ministerstvem vnitra âR

dopravnû-preventivní akci s ná-

zvem „Jezdíme s úsmûvem“. Na

silnice v celé âR se spoleãnû

s dopravními policisty vydali Ïá-

ci základních ‰kol, ktefií pomá-

hali pfii dopravních kontrolách.

Ve stfiedu 18. kvûtna se akce

rozbûhla také v okrese Bruntál,

konkrétnû v obcích Dûtfiichov

nad Bystfiicí a Malá Morávka.

Mnozí fiidiãi si jistû vzpomenou

na loÀskou dopravní akci, pfii

které dûti rozdávaly jablko nebo

citrón podle toho, zda se fiidiãi

dopustili dopravního pfiestupku

a v obci jeli rychleji neÏ povole-

nou „padesátkou“. Letos nesla

dopravní akce název Jezdíme

s úsmûvem a dûti mûly pro 

ukáznûné fiidiãe pfiipraven obrá-

zek usmûvavého autíãka, které

pfiedem vybarvily, a tûm ménû

disciplinovan˘m fiidiãÛm pfieda-

ly obrázek auta zamraãeného.

„Pfii dopravnû-preventivní akci
provedla policie kontrolu osma-
‰edesáti vozidel a vût‰ina fiidiãÛ
obdrÏela od dûtí usmûvavé au-
tíãko,“ sdûlila policejní mluvãí

Lucie Kra‰teniãová.

Akce Jezdíme s úsmûvem se

v Malé Morávce zúãastnilo 18

dûtí z místní základní ‰koly, kte-

ré spolu s policisty zkontrolova-

ly tfii desítky vozidel. V jednom

pfiípadû fiidiã pfiekroãil rychlost

o 30 km/hod. (jel 80 km/hod.),

a kdyÏ mu dûti pfiedávaly zamra-

ãené autíãko, prohlásil, Ïe je to

pro nûj daleko hor‰í neÏ bloková

pokuta udûlená policií. JiKo

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 10. 6. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 2. 6. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

11/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICEMezi ãasté ne‰vary nûkter˘ch fiidiãÛ patfií pfiedjíÏdûní na plné

ãáfie.



Vrcholná pfiehlídka kum‰t˘fiÛ 

opracovávajících ledové kvádry

se koná pfii Peger and Phillips

Field Road pod názvem Interna-

tional Ice Skulpting Completition

nebo také World Ice Art Champi-

onships, jak hlásá v zimû vstupní

brána pfied soutûÏním stanem.

Sochy vznikají uÏ od roku 1988

pravidelnû vÏdy v bfieznu. Pod-

mínkou aktivní úãasti je pouze to,

Ïe sochafii musejí b˘t star‰í 16 let.

SjíÏdûjí se sem z USA, Kanady,

Ruska, Estonska, Finska, âíny,

Japonska, Francie, Skotska, ·vé-

dska, Maroka, ale i z dalekého

Mexika, kde sníh a led z vlastních

zku‰eností neznají. Vzhledem

k velké mezinárodní úãasti se

Fairbanksu také pfiezdívá „Svûto-

vé hlavní mûsto ledového sochafi-

ství“.

Od roku 1993 se soutûÏ o tfii me-

daile dûlí na v˘tvory reálné a ab-

straktní a trvá deset dnÛ. VÏdy je

pfiipraveno dostatek ledov˘ch blo-

kÛ o rozmûrech pfiibliÏnû 1 x 2 x 1

metr. Porota posuzuje technickou

i umûleckou stránku v˘tvoru.

Svûtov˘ ‰ampionát je rozdûlen na

dvû ãásti. Singl-blok, v nûmÏ na

jednom kvádru ledu o velikosti

2,3 x 1,2 x 0,8 metru po dobu tfií

dnÛ a nocí pracují vÏdy dva so-

chafii. A Multi-blok, kde je tako-

v˘ch kvádrÛ deset a ‰est dní a no-

cí na nich pracují ãtyfii sochafii.

„Nejideálnûj‰í poãasí pro práci
s ledem je právû okolo minus dva-
ceti stupÀÛ Celsia. Led se v˘bornû
spojuje, samozfiejmû vodou, a ne-
taje na obleãení,“ prozradil r˘ma-

fiovsk˘ rodák, inÏen˘r ekonom

Lumír Lang, Ïijící od sv˘ch tfiia-

dvaceti let trvale na Alja‰ce, kde

staví domy. „Slepit dva kusy ledu
ale není aÏ tak jednoduché a pra-
covat ‰est metrÛ nad zemí na le‰e-
ní s pÛl aÏ tunu tûÏk˘m kvádrem je
mnohdy i nebezpeãné. V tûch
chvílích vám vfie krev v Ïilách.“
Led dokáÏe díky své krystalické

struktufie unést na malém kousku

obrovskou ãást své hmotnosti.

Sochafii musí b˘t proto nejen in-

Ïen˘ry a architekty, ale i statiky.

Pracují s dláty, která spí‰e pfiipo-

mínají harpuny na velryby, moto-

rov˘mi pilami a bruskami. Na vy-

le‰tûní povrchu pouÏívají Ïehliã-

ky a otevfien˘ oheÀ. „Led není
mrtv˘, Ïije. Má barvu azurového
mofie. Je pln˘ slimákÛ a mûkk˘‰Û,
protoÏe se tûÏí z blízkého jezera,“
fiíkají tvÛrci.

Lumír Lang a Stanislav Jenão vy-

tvofiili v Multi-bloku s Rusem

Vitalijem Lednûvem a Ameriãa-

nem Chuckem Charpenterem se-

dmimetrovou sochu, kterou na-

zvali Gotick˘ bombardér. Mûl by

symbolizovat pfiemûnu bojového

stroje na nástroj lásky a porozu-

mûní a odráÏet kfiesÈanskou kul-

turu. Jeho základ tvofií tûlo gotic-

kého chrámu, okno a portál.

Ledové letadlo je zjednodu‰e-

n˘m a zvût‰en˘m modelem bron-

zové sochy, kterou v souãasné

dobû Stanislav Jenão vystavuje

v galerii Miro v Praze.

Pofiadatelé umûlcÛm na pfiání do-

dají dennû na 250 ledov˘ch kvád-

rÛ - fiezání jednoho bloku trvá asi

20 minut. Zatím nejvût‰í kvádr

z 1500 kusÛ váÏil 3500 kg. ¤ezání

pilou nebo horkou parou, naklá-

dání a vykládání kvádrÛ se úãast-

ní desítky dobrovolníkÛ. Mezi

sponzory patfií do-

pravní a stavební

spoleãnosti a roz-

hlasová stanice

Fairbanks. Do sta-

nu je zavedena

i teplá voda na

leptání ledov˘ch

blokÛ, je tam i ku-

chyÀka pro stra-

vování a obãer-

stvení pro 150 ak-

tivních úãastníkÛ.

Pochopitelnû ne-

chybí ani kfiesla

potfiebná k odpo-

ãinku.

Nejlep‰í díla

chladn˘ch v˘tvo-

rÛ o mal˘ch roz-

mûrech se na jafie

umísÈují v galerii

a vystavují pfii stálé teplotû pod

bodem mrazu za sklem a v ba-

revném osvûtlení. Díla vût‰ích

rozmûrÛ roztají. A tak navûky

roztála napfiíklad lokomotiva Ice

Engine nebo tfiímetrová socha

Ïeny a o nûco vy‰‰í pyramida

z roku 1990 ãi 4 m dlouh˘ had

z roku 1991. Ze stál˘ch exponátÛ

je tfieba jmenovat pro Alja‰ku ty-

pické sochy Eskymáka neboli

Inuita, Vyjícího vlka nebo

Mystickou zahradu.

Odborná porota, sloÏená z profe-

sorÛ v˘tvarn˘ch institutÛ a mezi-

národnû uznávan˘ch ledov˘ch

sochafiÛ, v ãele s guvernérem stá-

tu Alja‰ka Frankem Murkow-

skim, Langovu t˘mu za jejich dí-

lo na ‰ampionátu udûlila stfiíbr-

nou medaili. JiKo
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Téma: Úspûchy R˘mafiovákÛ v zahraniãí

Umûní zamrzlé v ledu
Sto kilometrÛ na jih od severního polárního kruhu, v druhém nejvût‰ím mûstû
Alja‰ky Fairbanksu se ve dnech 3. - 15. dubna 2005 uÏ po tfiinácté konalo
Mistrovství svûta v sekání do ledu. Mezi sochafii, ktefií svÛj um dokazovali pfii

teplotách minus dvacet a nûkdy aÏ minus pûtatfiicet stupÀÛ Celsia, se objevil ta-
ké R˘mafiovák Lumír Lang (30), kter˘ spolu se slovensk˘m kolegou Stanislavem
Jenãem (28) získal druhé místo za svÛj Gotick˘ bombardér v kategorii Multi-blok.

V pondûlí 25. dubna pfiistál na le-

ti‰ti Ruzynû v Praze mistr svûta

a nûkolikanásobn˘ mistr Evropy

v ovládání biãe, nûkolikanásobn˘

vítûz tradiãní r˘mafiovské soutûÏe

Indiana Jones, R˘mafiovák Láìa

·ín, pfiezdívan˘ Gin. Ve mûstû

Claremore v americkém státû

Oklahoma se ve dnech 13. - 17.

dubna zúãastnil spolu s dal‰ími

tfiemi âechy mistrovství svûta ve

westernov˘ch dovednostech a po

v˘razném úspûchu v sestavû

s jedním a dvûma biãi pfiivezl dvû

zlaté medaile.

„Poprvé v historii ‰ampionátu se

konalo mistrovství svûta ve wes-
ternov˘ch dovednostech ve mûstû
Claremore nedaleko velkého
mûsta Tulsa a dÛvodem bylo v˘-
znamné v˘roãí úmrtí rodáka
Willa Rogerse - nejvût‰í osobnos-
ti westernového sportu v USA
i na celém svûtû. Byl na poãátku
19. století excelentním lasafiem
a tvÛrcem mnoha technik „triko-
vého“ lasování, které také pouÏí-
val jako cowboy,“ vysvûtlil ãer-

stv˘ mistr svûta v ovládání biãe

Láìa ·ín.

Jen pro zajímavost, Willi Rogers

se s nástupem hraného filmu stal

Bravurní ovládání biãe jej proslavilo po celém svûtû

Fota: Stanislav Jenão
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velmi populárním hercem, hrál

napfi. s Charlie Chaplinem,

a v prÛbûhu kariéry se zaãal vû-

novat politice, zakládal univerzi-

ty, jedna z nich stojí právû

v Claremore. Pofiádal také zemû-

pisné lety, které se mu nakonec

staly osudn˘mi - v roce 1935 se

zabil. Kandidoval zrovna na ame-

rického prezidenta a dopfiedu se

vûdûlo, Ïe volby vyhraje.

BohuÏel se tak jiÏ nestalo. Je to

jedin˘ „neprezident“ pochovan˘

v síni slávy americk˘ch preziden-

tÛ. „VÛbec jsme netu‰ili, jakou
byl Will Rogers osobností. Jsou
po nûm pojmenovány ulice, kfiiÏ-
níky, ponorky. Cenu Willa Ro-
gerse získal letos poprvé v histo-
rii âech Leo Holcknecht z Kar-
da‰ovy ¤eãice za dovednosti s la-
sem. Leo v‰ak jiÏ del‰í dobu vy-
stupuje profesionálnû v Nûme-
cku,“ doplÀuje Láìa.

Leto‰ního mistrovství svûta se

zúãastnilo asi 150 soutûÏících

z celého svûta, pfieváÏnû v‰ak

z USA, Kanady a Austrálie.

Pfiijela fiada celebrit vãetnû vnuka

Williho Rogerse. SoutûÏilo se

v tradiãních disciplínách - triko-

vém lasování, ovládání jednoho

a dvou biãÛ, hodu noÏem a toma-

hawkem. âesko zastupovali tfii

westernoví kum‰t˘fii - Jindra

Zobl, kter˘ získal za techniku

s jedním a dvûma biãi tfietí místo

a soutûÏil také v ovládání revol-

veru; Pavel Votápek se umístil za

ovládání jednoho a dvou biãÛ na

druhém místû a Láìa ·ín získal

první místo ve stylu a technice

s jedním biãem a první místo

v rychlosti a pfiesnosti. „Ceny -

dvû zlaté medaile, které jsem
v Claremore získal, mnû chybûly
a jsem rád, Ïe jsem je do
R˘mafiova pfiivezl. Cenu Johna
Bradyho, absolutního vítûze ‰am-
pionátu, kterou jsem získal vloni
a kterou urãuje porota, získal le-
tos Mark The Whip,“ informoval

Gin, ãerstv˘ drÏitel titulu mistra

svûta za dovednosti s biãem.

Láìa po skonãení ‰ampionátu pu-

toval s Jindrou Zoblem soukromû

po státech Oklahoma, Texas

a Nové Mexiko, kde poznávali

skvosty pfiírody, její uchvacující

scenérie a bohatství tûchto zemí.

„Dûlící ãárou mezi Texasem
a Nov˘m Mexikem je pou‰È Llano
Estacado, jedno z nejvût‰ích na-
lezi‰È dinosaurÛ v USA. Nav‰tívili
jsme také muzeum dinosaurÛ
v hlavním mûstû Nového Mexika
Albuquerque (ãti Albukerk), ale
bohuÏel nemám z této náv‰tûvy
Ïádnou fotodokumentaci, protoÏe
mi ve vlaku z Prahy do Olomouce
odcizili fotoaparát,“ svûfiil se

zklamanû Láìa. Kolem fieky Rio

Grande pokraãovali westernoví

medailisté do El Pasa, dále do

Roosvelu - mûsta, kde údajnû

spadlo UFO, a pak zavítali do

mexického Las Vegas (nejedná se
o proslulé americké Las Vegas
s kasiny a hernami), kde je do-

chována skvostná koloniální ar-

chitektura. Odtud cestovatelé za-

mífiili do Santa Fe, coÏ je slavné

mûsto Divokého západu, kolem

kterého jsou indiánské vesnice

(tzv. puebla), v nichÏ dodnes Ïijí

indiáni, ktefií v rámci turistického

ruchu loví kupfiíkladu lukem a ‰í-

pem. Z pfiední strany vypadají je-

jich obydlí jako ch˘‰e z dob za-

ãátkÛ dob˘vání Západu a z druhé

strany je to vila se stfie‰ními velu-

xy, satelitem a uvnitfi s hifi vûÏe-

mi. Jsou to zkrátka, jak fiíká Gin,

regulérní Ameriãané. A dodává:

„Pro mû je jakákoliv moÏnost ce-
stovat po Spojen˘ch státech víta-
nou zku‰eností, kterou potom zú-
roãím pfii své profesionální práci
v turistickém ruchu u nás doma
v R˘mafiovû.“
Láìa ·ín zaloÏil spoleãnû

s Markem The Whipem v R˘ma-

fiovû sesterskou spoleãnost ame-

rického westernového klubu

West World Arts Club (WWAC),

která má povûfiení pofiádat mist-

rovství Evropy a dal‰í soutûÏe,

vzdûlávání, ‰kolení apod. Je to je-

diná regulérní spoleãnost zastu-

pující Evropu. V rámci tohoto

klubu funguje v R˘mafiovû ‰kola

westernov˘ch dovedností. Zámû-

rem Ládi ·ína je vybudovat

v R˘mafiovû komplexní turistické

westernové centrum, které by

mûlo vytvofiit prostor pro soutûÏe,

kulturní dûní a ‰kolení.

Stejnû jako v loÀském roce pfii-

pravuje skautské stfiedisko Juná-

ka R˘mafiov ve spolupráci s Lá-

ìou ·ínem a spoleãností WWAC

v areálu skautské chaty Na Stráni

dal‰í roãník evropské soutûÏe ve

westernov˘ch dovednostech O ce-

nu Indiana Jonese zamûfienou na

ovládání jednoho a dvou biãÛ.

Mûla by se konat ve dnech 12. -

14. srpna a úãast na ní pfiislíbili

také biãafii ze zámofií. Hlavní pro-

gram se uskuteãní 13. srpna.

Tradiãnû se oãekává úãast

NûmcÛ, PolákÛ a SlovákÛ. JiKo

Z akcí hradu Sovinec

LÁRY FÁRY DO POHÁDKY
aneb POHÁDKOV  ̄HRAD DùTEM

28. a 29. kvûtna

PrÛchod pohádkov˘m hradem, dovednosti s biãem a ‰viha-

dly. Hry, soutûÏe a dûtsk˘ rytífisk˘ turnaj. Pohádky, loutkové

divadlo, pfiíbûhy, povûsti a tûÏkoodûnci v plné zbroji.

Zhlédnete my‰í závody. V sobotu ohÀová show.

Pfiedstaví se:

Kejklífiské sdruÏení Vagabundus
Mistfii kejklífii Zdenûk Vlãek a Tomá‰ Kfiupala

Loutkové divadlo Purple
Divadelní soubory Sluneãník a Magnet

‰ermífisko-divadelní spoleãnosti Cordiallo a Tartas

v sobotu 9.00 - 19.00, v nedûli 9.00 - 18.00
BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029

e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz ;www.sovinec.cz

U hradu Sovince vyroste vûrohodná kopie ‰védského obléhacího le-
Ïení - severov˘chodní dûlostfielecké baterie. Jedná se o první realizo-

van˘ projekt v rámci pfiipravovaného Historického parku Moravy

a Slezska, jehoÏ partnery jsou akciová spoleãnost První Sovinecká

a obecnû prospû‰ná spoleãnost Historické mûsteãko KfiíÏov.

Slavnostní zahájení projektu se uskuteãní zaãátkem ãervence leto‰ní-

ho roku. V souãasné dobû probíhá nábor studentÛ - rekrutÛ - do ‰véd-

ského leÏení. Více informací o projektu vãetnû moÏnosti registrace

naleznete na www.centrumhistorie.cz.

Podrobnûj‰í informace o projektu budou oti‰tûny v dal‰ím vydání

R˘mafiovského horizontu. JiKo

·védové budou obléhat hrad Sovinec
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Pfiipomínáme si

Osadní v˘bory informují

Tabák - viník, nebo obûÈ?
Poslední kvûtnov˘ den roku 2005 je opût

v kalendáfii oznaãen jako Svûtov˘ den bez
tabáku. V souãasné dobû probíhá masivní

protikufiácká kampaÀ. Je zajímavé, Ïe první

ze zhruba 60 tisíc (!!!) prací prokazujících

negativní vliv koufiení na zdraví byla publi-

kována teprve roku 1950. Podle statistik

ov‰em jen ve XX. století zabily cigarety víc

lidí neÏ obû svûtové války dohromady - asi

100 milionÛ osob. Pfii souãasném trendu to

o století pozdûji bude uÏ celá miliarda mrt-

v˘ch.

Z historie koufiení
Koufiení tabáku se roz‰ífiilo nejprve mezi 

americk˘mi indiány - ov‰em jako souãást ri-

tuálÛ, a rozhodnû tedy nebylo bûÏnou sou-

ãástí kaÏdodenního Ïivota. Co se pfiíli‰ neví,

je fakt, Ïe Indiáni koufi ne‰lukovali. Evropa

tabák poznala díky Kolumbovi po roce 1492.

Návyková látka v tabáku, znám˘ nikotin, do-

stala jméno po Jeanu Nicotovi, francouz-

ském vyslanci v Portugalsku. Ten tabák pro-

pagoval a pfiisuzoval mu zázraãné léãivé

schopnosti. Tabák ale nekoufiil, n˘brÏ pouÏí-

val jeho listy k obkladÛm a sám si jimi pr˘

vyléãil vleklou migrénu.

Po nûkolik století se koufiení tabáku ‰ífiilo po-

malu. Zejména církev kufiákÛm pfiíli‰ nefan-

dila. Roku 1640 vydal papeÏ Urban VIII. bu-

lu zakazující koufiení v kostele. Za koufiení

byly dokonce rÛzné tresty, napfiíklad v Rusku

useknutí nosu nebo rozseknutí horního rtu

tak, aby uÏ nesrostl a jeho majitel uÏ nikdy

nemohl pohodlnû koufiit. Tyto tresty zru‰il aÏ

Petr Velik˘, kter˘ byl sám náruÏiv˘m kufiá-

kem. V ‰edesát˘ch letech devatenáctého sto-

letí byl vynalezen stroj na v˘robu cigaret.

Pak uÏ nic nebránilo rychlému roz‰ífiení ci-

garet - ‰lo pfiece (a dodnes jde) pfiedev‰ím

o skvûl˘ obchod.

Souãasná situace
Evropské státy pfiitvrzují ve svém boji proti

kufiákÛm. Koufiení ve v‰ech restauracích od

zaãátku roku 2004 zakázalo Irsko. Od 1. du-

bna musí v Irsku kaÏd˘, kdo si v restauraci

zapálí, zaplatit pokutu v pfiepoãtu více neÏ

devadesát tisíc korun. Na pfiísné nafiízení do-

hlíÏí 400 kontrolorÛ. Pokud by nûkter˘ bar-

man nebo restauratér zákon poru‰il, hrozí

mu pokuta ve v˘‰i aÏ sto tisíc na‰ich korun.

Po Irech se k zákazÛm koufiení pfiidali

Norové, ktefií nesmûjí koufiit v restauracích

od zaãátku kvûtna 2004. Od zaãátku ãervna

2004 omezilo kufiáky i Nizozemsko - záka-

zem koufiení na v‰ech pracovi‰tích. Podobn˘

zákaz odhlasoval také ‰védsk˘ parlament,

platit by mûl od ãervna roku 2005. Omezit

koufiení se rozhodl i nováãek v Evropské 

unii - Malta. Dokonce i nejvût‰í evrop‰tí ku-

fiáci, ¤ekové, zavedli ve sv˘ch restauracích

a barech nekufiácké zóny. Zákazy budou ná-

sledovat i v dal‰ích zemích Evropské unie.

Také v USA, na pláÏích v kalifornském

Malibu, se od konce ãervna 2005 nebude

smût koufiit. Nedávno byl projednáván zákaz

koufiení v restauracích a na vefiejn˘ch mís-

tech i v na‰em parlamentu, ov‰em navrhova-

n˘ zákon nebyl pfiijat. I pfies tlak minister-

stva zdravotnictví dávají na‰i poslanci uÏ

nûkolik let najevo, Ïe se jim kroky proti ku-

fiákÛm pfiíli‰ nelíbí.

Rakouská spolková zemû Vorarlbersko za-

kázala pfiím˘ prodej cigaret mládeÏi do 16

let. Pfii pochybnostech musejí obchodníci

vyÏadovat od kupujících pfiedloÏení prÛkazu

totoÏnosti, jinak jim hrozí pokuta 5 000 eur

(to je v pfiepoãtu asi 158 000 Kã). Na nemo-

ci zpÛsobené koufiením v Rakousku údajnû

umírá více lidí neÏ na následky alkoholismu,

drog, dopravních nehod a pfii sebevraÏdách.

Cigarety jsou jedin˘m spotfiebním zboÏím,
které pouÏíváno k tomu úãelu, k nûmuÏ by-
lo vyrobeno, zpÛsobuje smrt. Dennû se na
svûtû prokoufií pfies 13 miliard cigaret,
v pfiepoãtu na prokoufien˘ ãas tedy dennû
prokoufiíme 213 000 let! JiKo

Blahopfiání s kytiãkou
V úter˘ 10. kvûtna oslavil úcty-

hodné v˘roãí 94 let nejstar‰í ob-

ãan - muÏ - mûsta R˘mafiova,

pan Rudolf Ziegler. Ke gratulaci

se pfiipojilo také mûsto R˘mafiov

a s kytiãkou a dárkov˘m balíã-

kem pfii‰la blahopfiát oslavenci

pfiedsedkynû kulturní komise

a ãlenka komise pro spoleãenské

záleÏitosti BoÏenka Filipová.

Pfiátelské posezení, úsmûvy

a vzpomínky na velice bohat˘,

pestr˘ a ãinorod˘ Ïivot - pfiíjem-

ná náv‰tûva u ãlovûka, kter˘

v Ïivotû neznal pfiekáÏky a umûl

se poprat s problémy. Ke gratu-

lantÛm se pfiipojuje i na‰e redak-

ce a pfieje do dal‰ích let pevné

zdraví, hodnû osobní pohody

a lásku sv˘ch bliÏních a pfiátel.

(Pozn. red.: V nûkterém z pfií‰-
tích vydání pfiineseme v rubrice
Îijí mezi námi rozhovor s panem
Rudolfem Zieglerem.) JiKo

Osadní v˘bor v Janovicích
u R˘mafiova

vás srdeãnû zve na v˘stavu maleb 

a kreseb místních obãanÛ

Miroslava Morávka
Libora FojtÛ

Václava Pavézy ml.

30. kvûtna - 5. ãervna 2005
v prostorách Osadního v˘boru Janovice 

(budova po‰ty)

Souãástí v˘stavy je expozice pohárÛ 

Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ 

v Janovicích u R˘mafiova

pondûlí - pátek 8.00 - 11.30  13.30 - 17.00

sobota, nedûle 13.00 - 16.00

Zveme vás na v˘stavu,

budete mile pfiekvapeni!



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: âím více se blíÏíme pravdû, tím víc se vzdalujeme sku-

teãnosti. Stanislaw Jerzy Lec
Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - kvûten - ãerven 2005

28. 5. 9.00 SVâ Cyklistick˘ v˘let (Slezská Harta)

30. 5. 18.00 SVâ Talianka - koncertní vystoupení

2. 6. 9.30 zahrada M· Závod obratnosti dûtí M· 1. máje

2. 6. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

a 11.00

4. 6. 15.00 zahrada Letní zahradní slavnost
Hedvy

- koncerty: Variace, Arrest, William 

Czech, Gentlemen’s club

- ohÀové divadlo: „Aztékové - zrození 

ohnû“

- taneãní zábava se skupinou Rotor

16. 6. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

18. 6. 9.00 hotel Pradûd 9. roãník závodu minikár 

O pohár starosty mûsta R˘mafiova

18. 6. 12.00 hotel Pradûd 7. roãník závodu minikár 

O pohár SVâ

20. 6. 13.00 SVâ Poslední vafiení

27. 6. 18.00 SVâ Talianka - koncertní vystoupení

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Emma Ellen Weinerová ................................................... Edrovice

Ladislav Stuchlík .............................................................. Jamartice

Jifií Henych ....................................................................... R˘mafiov

Michaela Kulová .............................................................. R˘mafiov

·tûpán Chalcafi ................................................................. R˘mafiov

Natálie Schwarzová ......................................................... R˘mafiov

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

Jan Ostroluck˘ - R˘mafiov .................................................... 81 let

RÛÏena Zábranská - R˘mafiov ............................................... 83 let

Kvûtoslava Zemanová - R˘mafiov ......................................... 83 let

Antonie Langerová - R˘mafiov .............................................. 83 let

Kvûtoslava Fettersová - R˘mafiov ......................................... 84 let

Marie Straková - R˘mafiov .................................................... 84 let

Rudolf Ziegler - R˘mafiov ..................................................... 94 let

Rozlouãili jsme se
AlÏbûta Stfielcová - Stará Ves ................................................. 1948

Lubomír Ovãaãík - R˘mafiov .................................................. 1928

Karel Trãka - R˘mafiov ............................................................ 1935

Matrika MûÚ R˘mafiov
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Pranostiky na mûsíc ãerven
• âerven studen˘ - sedlák krãí rameny.

• Jestli ãerven mokr˘ b˘vá, obilí pak málo rodívá.

• V ãervnu de‰tivo a chladno zpÛsobí rok neúrodn˘ snadno.

• âasto-li se v ãervnu hrom oz˘vá, kalné léto potom pfiicházívá.

• âervnové veãerní hfimûní - ryb a rakÛ nadûlení.

• Co v ãervnu nedá do klasu, ãervenec naÏene v ãasu.

• Jak ãerven teplem záfií, takov˘ bude i mûsíc záfií.

• Je-li ãerven mírn˘, nebude v prosinci mráz siln˘.

• Medardova kápû ãtyfiicet dní kape.

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku - vyhlásila v roce 1988 Svûtová
zdravotnická organizace

31. 5. 1930 nar. Clint Eastwood, americk˘ filmov˘ herec a reÏisér 
- 75. v˘roãí narození

31. 5. 1970 zahynul Vilém Heckel, fotograf (nar. 21. 5. 1918) - 35. v˘r. úmrtí
31. 5. 1950 zaãal zinscenovan˘ proces s politiãkou Miladou Horákovou 

a s dal‰ími dvanácti osobami (skonãil 8. 6. 1955)
1. 6. Mezinárodní den dûtí - podnût k jeho vyhlá‰ení a oslavám

vy‰el v roce 1949 od Mezinárodní demokratické federace
Ïen, Mezinárodního odborového sdruÏení uãitelÛ a Svûtové
federace demokratické mládeÏe. MDD byl poprvé slaven
v roce 1950

1. 6. 1910 nar. Zdenûk Adla, prozaik, autor knih pro dûti a mládeÏ (zemfi. 
29. 8. 1990) - 95. v˘roãí narození

2. 6. Den pozemního vojska
2. 6. 1840 nar. Thomas Hardy, anglick˘ prozaik a básník (zemfi. 11. 1. 1928)

- 165. v˘roãí narození
3. 6. 1875 zemfi. Georges Bizet, francouzsk˘ hudební skladatel (nar.

25. 10. 1838) - 130. v˘roãí úmrtí
3. 6. 1900 nar. Vincenc Makovsk˘, sochafi (zemfi. 28. 12. 1966) 

- 105. v˘roãí narození
3. 6. 1930 nar. Václav Vorlíãek, reÏisér a scénárista - 75. v˘roãí narození
3. 6. 1935 nar. Václav Hyb‰, dirigent - 70. v˘roãí narození
4. 6. Mezinárodní den nevinn˘ch dûtsk˘ch obûtí agrese (v˘roãí

izraelského vpádu do Libanonu roku 1982); pfiipomínán
od roku 1983 z rozhodnutí VS OSN

5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí; 5. 6. 1972 zaãala ve Stock-
holmu Konference OSN o problémech Ïivotního prostfiedí

5. 6. Den rozvoje a vzdûlávání dospûl˘ch
5. 6. 1875 nar. Stanislav Kostka Neumann, básník, literární kritik, prozaik 

a pfiekladatel (zemfi. 28. 6. 1947) - 130. v˘roãí narození
6. 6. 1875 nar. Thomas Mann, nûmeck˘ prozaik a esejista, nositel 

Nobelovy ceny (zemfi. 12. 8. 1955) - 130. v˘roãí narození
7. 6. 1980 zemfi. Henry Miller, americk˘ prozaik (nar. 26. 12. 1891) 

- 25. v˘roãí úmrtí
8. 6. Mezinárodní den oceánÛ
8. 6. 1810 nar. Robert Schumann, nûmeck˘ hudební skladatel, klavíri-

sta a hudební kritik (zemfi. 29. 7. 1856) - 195. v˘roãí narození
9. 6. 1870 zemfi. Charles Dickens, anglick˘ prozaik (nar. 7. 2. 1812) 

- 135. v˘roãí úmrtí
11. 6. 1925 nar. William Styron, americk˘ romanopisec - 80. v˘roãí narození
11. 6. 1970 zemfi. Jifiina Skupová, loutkohereãka (nar. 2. 2. 1895) 

- 35. v˘roãí úmrtí
12. 6. Mezinárodní den boje za odstranûní práce dûtí
12. 6. 1890 nar. Egon Schiele, rakousk˘ malífi a grafik (zemfi. 31. 10. 1918)

- 115. v˘roãí narození
12. 6. 1930 nar. Adolf Born, ilustrátor, karikaturista a grafik - 75. v˘r. nar.
12. 6. 1840 nar. Jakub Arbes, prozaik a publicista (zemfi. 8. 4. 1914) 

- 165. v˘roãí narození
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PÛjãovní doba knihovny
Po - 9.00 - 17.00 hodin, Út - 9.00 - 17.00 hodin, St - zavfieno, ât - 9.00 - 17.00 hodin, Pá - 9.00 - 17.00 hodin, So - 8.00 - 11.00 hodin

LETNÍ TÁBOR VRACOV
Termín: 22. 7. - 29. 7. 2005
Cena: 2000 Kã
Program: hry, malování na hedvábí, sport,

v˘lety, celotáborová hra

- OLYMPIJSKÉ HRY VRACOV 2005
Informace a pfiihlá‰ky:

Marcela Pavlová, tel. 554 211 410

LETNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR SVâ R¯MA¤OV
TERMÍN: 11. - 15. 7. 2005, CENA: 450 Kã
V cenû je obûd, v˘let, koupání. Dûti budou 

malovat na sklo, hrát hry, soutûÏit, 

poznávat rostliny atd.

Pfiihlá‰ky: Stfiedisko volného ãasu, 

paní Marcela Pavlová, tel.: 554 211 410 - 11

LETNÍ TÁBOR JEMNICE - âARODùJÒV UâE≈
TERMÍN: 1. - 10. 7. 2005

CENA: 2540 Kâ
Program: 10 kouzeln˘ch dní s ãarodûji a ãarodûjnicemi - hry, soutûÏe, v˘lety (hrad Bítov, ZOO, jízda na koni, koupání.)

Informace a pfiihlá‰ky: Helena Tesafiová, tel. 554 211 410

âtvrtek 7. 7. 2005: R˘mafiov - Slavkov u Brna - Lednice -

R˘mafiov
Sraz: 6.30 u SVâ

Návrat: 18.00 u SVâ

Cena: dle poãtu úãastníkÛ (od 200 Kã), vstupné do jednotliv˘ch ob-

jektÛ si hradí kaÏd˘ sám dle vlastního v˘bûru

Zámek Slavkov u Brna: dospûlí 60 Kã, 

seniofii 50 Kã, dûti 40 Kã

Státní zámek Lednice:
- 1. okruh (pfiízemí a reprezent. sály) 

- dospûlí 80 Kã, ostatní 40 Kã

- 2. okruh (1. patro - kníÏecí apartmány) 

- dospûlí 100 Kã, ostatní 50 Kã

- Minaret - dospûlí 20 Kã, ostatní 10 Kã

- Skleník - dospûlí 50 Kã, ostatní 25 Kã

- Akvárium - dospûlí 40 Kã, ostatní 20 Kã

- Zfiícenina Janohrad - dospûlí 30 Kã, 

seniofii 15 Kã, dûti 5 Kã

Památník Mohyla Míru:
dospûlí 45 Kã, seniofii 38 Kã, dûti 30 Kã

Stfieda 3. 8. 2005: R˘mafiov - Úsov - Litomy‰l
- R˘mafiov
Sraz: 7.00 u SVâ

Návrat: 17.00 u SVâ

Cena: dle poãtu úãastníkÛ (od 140 Kã)

Zámek Úsov (lovecko-lesnické muzeum):

dospûlí 80 Kã, ostatní 40 Kã

Zámek Litomy‰l:
1. okruh (divadlo + 13 reprezent. sálÛ) 

- dospûlí 80 Kã, seniofii 60 Kã, dûti 40 Kã

2. okruh (kaple + 14 dámsk˘ch salónkÛ) 

- dospûlí 80 Kã, seniofii 60 Kã, dûti 40 Kã

Rodn˘ byt Bedfiicha Smetany:
dospûlí 20 Kã, ostatní 10 Kã

LETNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR SVâ R¯MA¤OV
TERMÍN: 7. 7. a 3. 8. 2005 (zájezdy pro dûti, rodiãe a seniory)

Pokyny platné pro kaÏd˘ den: s sebou pevné boty, br˘le a ãepici proti slunci, de‰tník (plá‰tûnku), náhradní triko a ponoÏky, 

kartiãku zdravotní poji‰Èovny, svaãinu a pití (v‰ude moÏnost obãerstvení), v prÛbûhu prohlídek vypnout mobil.

Pfiihlá‰ky a informace do 15. 6. 2005 u paní Matûjové - tel. 554 211 410

ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU R¯MA¤OV

LL EE TT NN ÍÍ TT ÁÁ BB OO RR YY

Mûstská knihovna

Téma v˘tvarné soutûÏe mûstské knihovny: Pravûká zvífiata
Mûstská knihovna v R˘mafiovû kaÏd˘ rok na jafie

vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ pro dûti 1. - 5. tfiíd.

Leto‰ní téma „Svût pravûk˘ch zvífiat“ dûti zfiejmû

zaujalo, protoÏe se v knihovnû se‰lo témûfi 80 pra-

cí. Dûti nápaditû vyuÏily rÛzné techniky, a tak mo-

hou náv‰tûvníci knihovny vidût malbu na papír

i textil, kresbu, koláÏ a dokonce jeden trojrozmûr-

n˘ objekt. V‰echny dûti projevily velkou fantazii

a nezatíÏenost v˘tvarn˘mi konvencemi, proto se

pracovnice knihovny rozhodly ocenit v‰echny prá-

ce drobnou pozorností a první cenou ohodnotit je-

nom jeden obraz, kter˘ podle jejich názoru v˘raznû

pfievy‰uje ostatní. Vítûzné pravûké zvífie namaloval

Jakub Zapletal z tfiídy 3. A Z· na Jelínkovû ulici. 

Lenka Îmolíková, fieditelka knihovny Vítûzná kresba



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 10/2005

13

Mûtské muzeum a Galerie Octopus

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov Mûstské muzeum - Galerie Octopus
a Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

vás srdeãnû zvou na tradiãní v˘stavu barevné fotografie

O CENU KARLA SCHINZELA
s celostátní úãastí profesionálních a amatérsk˘ch fotografÛ

ve dnech 24. 5. - 26. 6. 2005
Ve dnech 24. 5. - 26. 6. 2005 bude v Mûstském

muzeu v R˘mafiovû otevfiena v˘stava barevné

fotografie O cenu Karla Schinzela.

SoutûÏ barevné fotografie organizuje jednou

za dva roky Stfiedisko volného ãasu

v R˘mafiovû ve spolupráci s Mûstsk˘m mu-

zeem a Mûstsk˘m úfiadem v R˘mafiovû.

V˘stava byla pojmenována po Karlu

Schinzelovi, kter˘ se narodil 20. 12. 1886

v Edrovicích u R˘mafiova a zemfiel roku 1951

ve Vídni. Karel Schinzel je povaÏován za ob-

jevitelskou osobnost svûtového v˘znamu

a pfiedev‰ím za jednoho z nejvût‰ích prÛkopní-

kÛ barevné fotografie. Za svÛj Ïivot pfiihlásil

na 350 patentÛ v USA, Nûmecku, Velké

Británii a Rakousku.

V leto‰ním roãníku jsou fotografie roztfiídûny

do kategorií: pfiíroda; reportáÏ, dokument; vol-

né téma. SoutûÏ není omezena vûkem, zúãast-

Àují se jí fotografové amatéfii i profesionálové.

Pfiijímány jsou jen fotografie barevné.

Propozice soutûÏe byly zaslány i do partner-

sk˘ch mûst R˘mafiova - Krompach

(Slovensko) a Ozimku (Polsko).

KaÏdoroãnû se soutûÏe zúãastní kolem tfiiceti

autorÛ. Vyhodnocení bude provedeno odbor-

nou porotou ve sloÏení: Mgr. Bohumil ·véda,

Lubo‰ Tesafi a Zdenûk Habr.

Srdeãnû vás zveme na velmi zajímavou v˘sta-

vu barevn˘ch fotografií.

Mûstské muzeum R˘mafiov: PO - SO 9.00 -  12.00, 13.00 -  16.00, NE 13.00 -  16.00

hudební pozvánky

LahÛdka klasické kytary v sále základní umûlecké ‰koly
Ve stfiedu 1. ãervna v 18 hodin se v koncertním sále základní umû-

lecké ‰koly uskuteãní v˘jimeãn˘ koncert klasické kytarové hudby.

Do R˘mafiova pfiijedou Lucie Îídková a Marián Kolafiík,

ktefií po absolvování studia hry na kytaru na ãesk˘ch konzer-

vatofiích dnes stojí pfied absolventsk˘m koncertem na

Hudební univerzitû v rakouském Grazu. Oba jsou Ïáky pro-

fesora Martina Mysliveãka, jehoÏ jméno je mezi interprety

kytarové hudby známo po celé Evropû. Lze oãekávat, Ïe oba

jeho Ïáci budou schopni pfiedvést hru na vynikající a naprosto v˘ji-

meãné úrovni.

V programu se objeví skladby Johanna Kaspara Mertze,

Johanna Sebastiana Bacha a dal‰ích autorÛ. Srdeãnû tedy zve-

me v‰echny pfiíznivce klasické hudby na vynikající záÏitek,

kter˘ je jinak k vidûní ãi sly‰ení leda v renomovan˘ch kon-

certních sálech a kter˘ si nyní mÛÏeme vychutnat i v na‰em

domácím prostfiedí. Mgr. Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Dal‰í opera v R˘mafiovû
·piãkové hudební tûleso

Ensemble Damian je r˘mafiov-

skému publiku dostateãnû známé

z pfiedchozích vystoupení. Pfied

ãtyfimi roky se v kostele sv.

Michaela hrála autorská opera

Víta Zouhara Coronide, pozdûji

jsme mûli v kapli V Lipkách

moÏnost shlédnout opery Yta in-

nocens a Endymio. Souboru se

u nás zfiejmû líbí, protoÏe po krát-

kém ãase budeme mít moÏnost

shlédnout dal‰í vystoupení.

V sobotu 11. ãervna v 17 hodin
se v r˘mafiovské kapli V Lip-

kách uskuteãní dal‰í pfiedstavení
opery. Toto dílo nese název

Torso a pochází z pera umûlecké-

ho vedoucího Ensemble Damian

Tomá‰e Hanzlíka a jeho pfiítele

Víta Zouhara. Oba pánové se

kompozicím podobného charak-

teru vûnují dlouhá léta, nicménû

spoleãné dílo napsali pouze jedno

- právû operu Torso. Jedná se,

stejnû jako v pfiedchozích pfiípa-

dech, o pseudobarokní hudbu,

coÏ je hudba, která je zcela mo-

derní, nicménû vûrnû kopíruje

kompozici a interpretaãní zvy-

klosti doby baroka - skladatelé

dbají na zfieteln˘ rytmus, melodii

i harmonii, zpûváci disponují hla-

sem nezatíÏen˘m vibratem a osta-

tními zvyklostmi bûÏné operní

praxe.

V propagaãním textu umístûném

na internetov˘ch stránkách sou-

boru Ensemble Damian se mÛ-

Ïeme doãíst: „V bfieznu roku
2003 skladatel Hanzlík dokonãil
svou novou operu Yta innocens
na stejnojmenné libreto Davida
Kopeckého z roku 1728. Tomá‰
Hanzlík navrhl skladateli Zou-
harovi, aby spoleãnû v krátkém
ãase napsali novou operu pro
závûreãn˘ veãer festivalu Ba-
roko 2003. Opût na libreto Yta
innocens, tentokrát v‰ak pouze
na dvanáct vybran˘ch scén, kte-
ré se v Hanzlíkovû nové opefie
je‰tû neobjevily. Tedy na jakési
torso. A to také dalo název nové
opefie.
Dvanáct vybran˘ch ãástí opery
Torso si oba skladatelé rozdûlili
rovn˘m dílem, s pfiesnû vymeze-
n˘m afektov˘m scénáfiem. Na roz-
díl od opery Yta innocens tedy

opera Torso postrádá kontinuální
dûj a je zámûrnû vytvofiena jako
zãásti zniãená freska, jejíÏ posta-
vy uÏ ztratily tváfi. Barokní patos
afektov˘ch scén umocÀují stylizo-
vaná scénická gesta pfievypravu-
jící hnutí du‰e. Bohaté kost˘my
Venduly Johnové dotváfií velkole-
post osamocen˘ch pfiíbûhÛ a zvuk
barokního souboru i hudební ges-
ta ãerpají z hudební rétoriky tak,
aby dala posluchaãi porozumût
a souznít s osudy, které se pfied
ním odehrávají.“
Organizátorem akce je tradiãnû

r˘mafiovská základní umûlecká

‰kola, která mÛÏe tyto aktivity

rozvíjet díky pfiíkladné spolupráci

s firmou RD R˘mafiov a také s r˘-

mafiovskou fiímskokatolickou far-

ností. Vstupenky lze zakoupit

buì na místû nebo v kanceláfii zá-

kladní umûlecké ‰koly. Vzhledem

ke zku‰enostem z pfiedchozích

vystoupení organizátofii vfiele do-

poruãují zajistit si vstupenky pfie-

dem, protoÏe by se nûktefií do ka-

ple jiÏ nemuseli vejít.

Mgr. Jifií Taufer,
fieditel ZU· R˘mafiov



Kdoví, moÏná by stateãné R˘mafiovské, kte-

fií obe‰li zvyklosti, aby zachránili sebe i své

spoluobãany, dnes vy‰etfiovala policie, byli

by vzati do vazby a pozdûji odsouzeni ke

ztrátû svobody, vÏdyÈ, darebáci, poru‰ili spo-

leãenskou modlu a uznávan˘, bohuÏel téÏ

dosud ponûkud gumov˘ pilífi spoleãnosti -

zákon! Kdepak odvolávat se na rozum, to

b˘vá i dnes nejednou o‰idné. Ale vraÈme se

spolu na poãátek ponurého Ïivotního pfiíbûhu

knûze Pabsta.

Jan Franti‰ek to od mládí nemûl lehké, byl to-

tiÏ váleãn˘m dítûtem, a tak proÏíval útoky 

epidemií, drancování mûsta a fiádûní soldates-

ky, stál˘ strach o Ïivot a urãitû i v‰udypfiítom-

n˘ hlad v mûsteãku Jeseník, jeÏ se tehdy na-

z˘valo Gräfenberg a kde rodina Ïila jiÏ nûko-

lik generací. Îil v dûsivé záfii planoucích hra-

nic v dobû stále se vracejících jesenick˘ch ãa-

rodûjnick˘ch procesÛ. StûÏí si pfiedstavit, co

proÏívalo dítû, kdyÏ také jeho matku zniãeho-

nic uvûznili a obÏalovali z ãerné magie po 

udání jedné z muãen˘ch. Maminka skonãila

spolu s dal‰ími ve Ïhoucích plamenech, je div

nebo následek neobyãejné Ïeniny stateãnosti,

Ïe se obûtí nestal téÏ on se svou sestrou.

Rodina se v‰ak stala terãem podezfiívavosti

a nenávisti spoluobãanÛ, zvlá‰tû po zlovolné

pomluvû jesenického varhaníka.

Chrámov˘ hudebník si totiÏ po dlouhodobé

známosti s Pabstovou sestrou rozmyslel sÀa-

tek, moÏná si, zbabûlec, ovlivnûn rodinnou

tragedií nechtûl zadat, a s dívkou se roze‰el.

JenÏe tehdy se nebralo poru‰ení manÏelského

slibu jen tak na lehkou váhu, a pokud uÏ k nû-

mu do‰lo, bylo tfieba vyvinit se ze soudÛ nûja-

k˘m pádn˘m dÛkazem, vÏdyÈ se stínalo i za

mnohoÏenství. Svoje jednání tak podl˘ ‰pin-

díra odÛvodnil tím, Ïe on jako vûfiící a spra-

vedliv˘ kfiesÈan nemÛÏe sdílet Ïivot s nik˘m

z podezfielé pele‰e Pabstov˘ch, „nebude se

s takovou ãarodûjnickou bandou míchat“. Je

aÏ neuvûfiitelné, Ïe sv˘m prohlá‰ením nepfii-

volal na zoufalou rodinu znova pozornost ãa-

rodûjnického tribunálu. JanÛv bratr se pod tla-

kem okolností odstûhoval aÏ do slezského

Paãkova v nysském kníÏectví. Na druhé stra-

nû je pfiípad jasn˘m dÛkazem, Ïe ne v‰ichni

duchovní vãetnû v˘‰e postaven˘ch hodnostá-

fiÛ církve podlehli vraÏedn˘m povûrám, neboÈ

velmi nadan˘ Jan Franti‰ek pfies v‰e, co se vû-

dûlo a povídalo o jeho rodinû, byl pfiijat na

studia a nakonec jej vysvûtili na knûze.

Nebyly totiÏ je‰tû kádrové posudky a uliãní

v˘bory.

Po studiích nastoupil jako novoknûz na své

první pÛsobi‰tû v Horním Mûstû. Nelze vy-

louãit, Ïe pfii‰el zároveÀ s Aloisem Kry‰tofem

Lauthnerem, sv˘m o nûco star‰ím pfiítelem

z Dolní Moravice, tj. roku 1658. Pfii‰el do vel-

mi zlé doby. Zchudlé R˘mafiovsko z velké

ãásti dosud nekonvertovalo ke katolicismu,

jak Ïádalo jiÏ roku 1628 Obnovené zfiízení

zemské. Dosud se o tvrdé palice místních lu-

teránÛ tfií‰tilo jakékoli úsilí jezuitsk˘ch misií,

neboÈ moudr˘ a mírn˘ primas ãesk˘, hlava

ãeské církve, kardinál Vojtûch Arno‰t hrabû

z Harrachu (1598-1663) odmítal jakékoli ná-

silí vÛãi nekatolíkÛm a Ïádal, aby k jediné po-

volené vífie dospûli dosavadní kacífii pfiesvûd-

ãeni o její pravosti. Pfies v‰echny své klady

a v˘fieãnost pfii‰el na faru lidmi z mûsteãka

apriori nenávidûn jako katolík, kter˘ jim pfii-

chází vzít víru jejich otcÛ. Aãkoli jiÏ nejeden

radûji volil pfiestup ke katolickému náboÏen-

ství, aby si zbyteãnû nedûlal nepfiíjemnosti,

vût‰inou to bylo jen na oko. Propadat v‰ak flo-

skulím o spravedliv˘ch pronásledovan˘ch je

zbyteãné, zpÛsoby odporu mnohdy nab˘valy

i forem velmi nízk˘ch. Je sice záhadou, jak se

dostalo varhaníkovo obvinûní z Jeseníku aÏ

do Horního Mûsta, ale místní, aÈ protestanti

skrytí ãi dosud neoblomní, okamÏitû o‰klivou

klevetu rozkfiiãeli a vyuÏili proti novém knûzi.

Jeho dal‰í existenci na fafie to nespornû po-

‰kodilo, nehledû k tomu, Ïe se mohla stát roz-

bu‰kou k rozvífiení ãarodûjnick˘ch procesÛ.

Nenávist a zloba v‰ak nemá oãi ani rozum.

Olomoucká konzistofi je‰tû zÛstávala nezasa-

Ïena povûrami do té míry, Ïe pfiede‰la vãas ne-

pfiíjemnostem. Neprávem osoãovan˘ a po-

mlouvan˘ duchovní byl pfieloÏen 6. 5. 1668

na osifielou faru r˘mafiovskou k nesporné spo-

kojenosti rozumn˘ch lidí z obce. Ve stejném

roce ukonãili olomouãtí jezuité úspû‰nû po-

slední misi, drtivá pfievaha poddan˘ch obou

hoffmannsk˘ch dûdiãek pfie‰la na katolickou

víru, na poãátku 18. století se uvádí

v R˘mafiovû uÏ jen ãtyfii evangelíci. Pfiítel

Lauthner roku 1663 sice ode‰el do ·umperka,

ale pfiátelství dvou muÏÛ vytrvalo dál a stalo

se Janu Franti‰kovi osudn˘m.

Jak jsme upozornili jiÏ dfiíve, po

Lauthnerov˘ch kázáních proti Bobligovi zaãal

losinsk˘ tribunál sbírat „dÛkazy“ proti dûkano-

vi a k nim zamíchal i jeho r˘mafiovského pfií-

tele. Muãené Ïeny na trápení i jindy byly vy-

z˘vány, aby vedle Lauthnera pfiiznaly téÏ pfií-

tomnost Pabsta a stafiiãkého rapotínského fará-

fie Sartoria pfii „rejdech na Petrov˘ch kame-

nech“. Ve stejné dobû nav‰tívili tfii knûÏí vy-

sl˘chané a vystra‰ené Ïeny a vydali písemné

svûdectví - attestatio o nesmyslnosti nafiãení

a naprosté nevinû Ïen. Podepsali 9. záfií 1680

velkolosinsk˘ faráfi Tomá‰ Franti‰ek König,

sobotínsk˘ Matyá‰ Eusebius Leander

Schmidt, kter˘ asi nesmírnû litoval, Ïe oznámil

událost s hostií vyplivnutou starou Schuhovou,

aniÏ odhadl dÛsledky, a umoÏnil tím zahájení

procesÛ roku 1678, pfiipojil se i rapotínsk˘ ka-

plan Jifií Anton Lachnit. Zajímavé je, Ïe páter

Schmidt, pozdûj‰í r˘mafiovsk˘ dûkan a autor

nejstar‰ího známého obrazu R˘mafiova z roku

1693, byl bratrem biskupského sekretáfie

Izidora Eusebia Schmidta, ãlena vy‰etfiovací

komise, kter˘ vymohl spolu s Bobligem 24. 8.

1680 na olomouckém biskupovi dekret, kter˘

povolil vytvofiení inkviziãní komise k vy‰etfio-

vání klerikÛ diecéze. Bratfii, jak je vidût, se je-

den od druhého nesmírnû li‰ili. Zcela nezá-

konnû nikdo na ohrazení duchovních nereago-

val, a tak se stal proces i podle tehdej‰ích zvy-

klostí vlastnû protiprávním.

Odvahu Pabsta v‰ak nepokryt˘ útok na jeho

osobu ani zatãení pfiítele nijak neovlivnily,

stejnû jako dfiíve spolu zaãal nyní sám vefiejnû

i v dopisech biskupovi útoãit na tribunál a pfie-

dev‰ím na samého Bobliga. Pí‰e o nûm bisku-

povi, napadá vynucování rozsudkÛ a nechutné

vedení soudÛ a tribunál povaÏuje za zlodûje

„ÏivotÛ a cti“. MoÏná se domníval, Ïe je na-

dûje na ukonãení procesÛ, a vûfiil, Ïe je biskup

‰patnû informován. Mezitím zemfiel faráfi

König pfiirozenou smrtí. Nynûj‰ím cílem

Bobligova útoku se stal nezlomn˘ Pabst;

Schmidt, to byl tvrd‰í ofií‰ek, mûl pfiece pfií-

buzného v olomoucké konzistofii.  

Mgr. Jifií Karel

TûÏk˘ Ïivot Jana Franti‰ka Pabsta
Z historie
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Bazén v Bfiidliãné AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

PROVOZNÍ DOBA:
Po - Pá  14.00 - 21.00

So, Ne a svátky  10.00 - 21.00
MoÏnost zakoupení permanentek

Kontakt: 554 219 958

Plavání pro vefiejnost - kvûten - ãerven
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C
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PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 28. kvûtna 17.00

Moderní doba
Spoleãenská satira (USA 1936)

Charles Chaplin a jeho souboj se stroji v éfie, která není pfiíli‰ naklo-

nûna lidem. Spoleãenská satira natáãená je‰tû v konvencích pantomi-

my nûmého období. Protest proti nehumánním aspektÛm technické

civilizace a automatizace lidského Ïivota. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 28. kvûtna 19.30

Skfiítek
Komedie (âR 2004)

Jedna venkovská rodinka se pfiestûhuje do mûsta, kde se pomalu zaã-

ne její rodinn˘ Ïivot rozpadat. A aby toho nebylo málo, motá se tu

je‰tû nûjak˘ skfiítek.

V hlavních rolích se pfiedstaví Bolek Polívka, Eva Holubová a Tomá‰

Hanák. Pfiístupn˘ od 12 let

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 4. ãervna 17.00

Otec na sluÏební cestû
Tragikomedie (Jugoslávie 1985)

Film o Ïivotû jednoho oddaného straníka v nelehk˘ch 50. a 60. letech

Titovy Jugoslávie aneb Komunismus po balkánsku vykreslen˘ 

na osudech jedné rodiny. ReÏie: E. Kusturica. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 4. ãervna 19.30

Jarmark marnosti
Drama (USA/VB 2004)

Film natoãen˘ podle svûtoznámé novely Williama M. Thackeryho.

Jedná se o ironick˘ a velmi humorn˘ pohled na anglickou spoleãnost

na sklonku napoleonsk˘ch válek. Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 5. ãervna 17.00

Sametoví vrazi

Krimi (âR 2004)
Snímek klasika ãeské detektivky Jifiího Svobody, natoãen˘ podle sku-

teãn˘ch událostí, které média prezentovala jako „Orlické vraÏdy“. Hrají:

M. Dlouh˘, J. Dolansk˘, R. Krajão, A. Veselá.  Pfiístupn˘ od 15 let

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 11. ãervna 17.00

PÛlnoãní kovboj
Drama (USA 1969)

New York je dûji‰tûm pfiíbûhu dvou pfiátel, které náhoda svede do-

hromady a které mûsto vyvrhne na smeti‰tû lidsk˘ch osudÛ jako ne-

potfiebné. Hrají: D. Hoffman, J. Voight. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 11. ãervna 19.30
Nenávist

Horor (USA/Japonsko 2004)
Strhující hororov˘ pfiíbûh odehrávající se v supermoderním Tokyu.

Americká studentka Karen je vystavena záhadnému prokletí, které

vzbuzuje stra‰livou nenávist a hrÛznou smrt. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 12. ãervna 17.00
Bokovka

Komedie (USA 2004)
Jack má t˘den pfied svatbou a vyráÏí se zatvrzel˘m rozveden˘m kámo-

‰em Milesem na exkurzi vinic v Santa Ynez Valley. Okouzlen tamní ser-

vírkou vyhroÏuje Jack, Ïe svatbu zru‰í. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu
! ! ! O d b fi e z n a j e p r o m í t á n í F i l m o v é h o k l u b u p fi e s u n u t o n a s o b o t u 1 7 . 0 0 ! ! !

Kam na v˘let

Od Hvûzdy k Vrbnu pod Pradûdem
Na pohodln˘ v˘let Hrub˘m Jeseníkem se mÛ-

Ïete vydat z Hvûzdy nad Karlovou

Studánkou. PÛjdete-li od turistického rozcest-

níku vpravo po ‰iroké modfie znaãené lesní

cestû, mÛÏete pfiibliÏnû po 5 km dojít do

Ludvíkova nebo po deseti kilometrech tfieba

aÏ do Vrbna pod Pradûdem. Od turistického

rozcestníku u Hlásky (4 km od Hvûzdy) je

v‰ak moÏné sejít vpravo po Ïluté znaãce do 

údolí Kyselky a odtud pak vystoupat na

Anensk˘ vrch s barokním kostelíkem sv.

Anny. Na rozcestí u Hlásky v‰ak mohou dojet

i cykloturisté jedoucí z Rudné pod Pradûdem

do Karlovic po cyklostezce ã. 6076.

Z vût‰inou vrstevnicové modfie znaãené ces-

ty jsou zajímavé v˘hledy do údolí Bílé

Opavy od Karlovy Studánky k Ludvíkovu,

ale také na protûj‰í horsk˘ hfieben s charakte-

ristick˘mi skalními útvary na skoro 1100

m vysoké Lyfie a vrchu Îárové. Dal‰í zají-

mavostí je i o 150 m niÏ‰í Skalnat˘ vrch.

Dobfie pfiístupná 35 m vysoká rulová skála

s dfievûn˘m kfiíÏem na vrcholu leÏí necelé 

2 km severov˘chodnû od Karlovy Studánky.

Pokud dojdete aÏ do horského mûsta Vrbna

pod Pradûdem, které leÏí na soutoku tfií fiek -

Bílé, Stfiední a âerné Opavy, mÛÏete si pro-

hlédnout mûsto se ãtvercov˘m námûstím

a empirov˘m farním kostelem sv. Michala ne-

bo odtud pokraãovat do hor k dal‰ím zajíma-

v˘m místÛm. Vrbno bylo kdysi zaloÏeno jako

hornická osada, v jejímÏ okolí se tûÏívalo zla-

to a mûdûné rudy. Vedla tudy obchodní cesta

do Nysy, kterou stfieÏily ãetné stráÏní hrady,

z nichÏ dnes zbyly pouze trosky. Patfií k nim

i pozÛstatek hradu Fürstenwalde na Zámecké

hofie nad mûstem. Ve mûstû a jeho okolí se je‰-

tû dnes postupnû zacelují ‰kody zpÛsobené

povodnûmi v roce 1997, obnovilo se zpraco-

vání dfieva, plastick˘ch hmot a skla.

Chcete-li si v‰ak udûlat jen krat‰í v˘let, od-

boãte z modfie znaãené cesty po 3 km

z Hvûzdy vlevo na neznaãenou lesní silniãku,

která vás dovede k autobusové zastávce

u StonoÏky v Ludvíkovû. I toto místo má hor-

nickou a hutnickou minulost. Vpravo pod sil-

niãními serpentinami jsou zakonzervované

zbytky dÛlních dûl, kde se tûÏívala mûdûná ru-

da. Chalkopyrit a malachit tu lze pfii tro‰e ‰tûs-

tí je‰tû obãas nalézt.

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parováAnensk˘ vrch s barokním kostelíkem sv. Anny
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

60. let od osvobození Bfiidliãné
V minul˘ch dnech si cel˘ svût pfii-

pomenul v˘roãí 60. let od ukonãe-

ní druhé svûtové války, dosud nej-

vût‰í celosvûtové katastrofy, kte-

rou vyvolalo hitlerovské Nûme-

cko se sv˘mi tehdej‰ími satelity.

Dlouh˘ch ‰est let trvalo, neÏ se

spojencÛm protihitlerovské koali-

ce podafiilo spojen˘mi silami na

v‰ech frontách dosáhnout pfievahy

a rozpínající se Nûmecko porazit.

Stalo se tak díky neb˘valému spo-

jení sil a prostfiedkÛ, neohroÏené-

mu a obûtavému vystoupení mno-

ha milionÛ lidí rÛzn˘ch ras a ná-

rodností, aÈ uÏ to byli Rusové,

Ameriãané, âíÀané ãi Angliãané

z tûch nejvût‰ích zemí, ale i lido-

v˘ch mas z ostatních zemí Evropy

a celého svûta.

Mezi nimi svou osvoboditelskou

roli sehráli také âe‰i a Slováci

z okupovaného âeskoslovenska,

ktefií se zapojovali do bojÛ prak-

ticky na v‰ech frontách války.

S obdobím druhé svûtové války

bylo spojeno nesmírné utrpení

mnoha milionÛ prost˘ch lidí na

celém svûtû. Je proto na místû pfii-

pomenout si i po tak dlouhé dobû

ukonãení tohoto smutného a pro

mnohé bolestného období dûjin.

Vítûzství ve druhé svûtové válce

a následující v˘voj jsou pro celé

lidstvo pouãné v tom, Ïe i pfies

znaãnû rozdílné názory lidí a ce-

l˘ch národÛ se pfii projevené sna-

ze a dobré vÛli mocn˘ch tohoto

svûta dá dosáhnout dohody a udr-

Ïet rozvoj planety v mírov˘ch

podmínkách, jak o tom svûdãí

i pfies obãasné mezinárodní kon-

flikty v˘voj posledních 60 let.

V sobotu 7. kvûtna uplynulo 

60 let od doby, kdy byla vojsky

Rudé armády osvobozena Bfii-

dliãná. Pro na‰e mûsto to zname-

nalo ukonãení nûkolik set let tr-

vajícího pÛsobení nûmeckého

vlivu v Bfiidliãné a okolí, postup-

né dosídlení mûsta obyvateli

ãeské, slovenské a jin˘ch národ-

ností a postupn˘ rozvoj pováleã-

ného Ïivota aÏ po dne‰ní dny.

Za to patfií podûkování a úcta

v‰em znám˘m i neznám˘m hrdi-

nÛm, ktefií poloÏili své Ïivoty ne-

bo jinak trpûli za osvobození své

vlasti a jin˘ch poroben˘ch zemí.

V Bfiidliãné jsme si 60. v˘roãí 

osvobození pfiipomnûli v pátek

6. kvûtna poloÏením kytic u Pa-

mátníku padl˘ch na námûstí

Svobody. Malé oslavy a pietního

aktu se zúãastnili zástupci mûsta

a základní ‰koly spolu s dûtmi

z místní základní ‰koly.

Îivot v míru nám v‰em dnes pfii-

padá jako samozfiejmost. Je ale

tfieba mít na pamûti, jak málo

staãí k tomu, aby se zdánlivû

zfietelná hranice mezi mírov˘m

Ïivotem a vznikem váleãného

konfliktu poru‰ila. PfiíkladÛ je

v dne‰ním svûtû dost.

Pfiejme si proto v‰ichni, aby-

chom ani my, ani následující po-

kolení jiÏ nikdy nemuseli poznat

hrÛzy váleãného konfliktu, neza-

pomeÀme na obûti, které za nás

uãinili jiní.

Mûjme rádi svou zemi, âeskou

republiku, povznesme ji a buì-

me na ni hrdi!

Miroslav Volek,
starosta mûsta Bfiidliãná

âlovûk v zrcadle dûjin
Co by se stalo, kdybychom se pfienesli do mi-

nulosti? Kdybychom mohli proÏít jeden den

v Egyptû? Jak asi vypadala pravûká vesnice?

Co by nás ãekalo kdysi dávno v âínû nebo me-

zi indiány?

Pfienést se alespoÀ na chvíli stovky ãi tisíce let

nazpût umoÏnila v‰em náv‰tûvníkÛm v˘stava

prací ÏákÛ z druhého stupnû na‰í základní ‰ko-

ly, která se konala v t˘dnu od 16. do 20. kvût-

na ve Spoleãenském domû v Bfiidliãné.

Náv‰tûvníci expozice se mohli ocitnout u pra-

vûkého ohni‰tû, v pravûké vesnici, proÏít jeden

den v Egyptû, poznat lépe fiecké chrámy a am-

fory nebo se dozvûdût, jak se oblékaly ¤ekynû

do spoleãnosti. Zábavu nabízely indiánské ar-

tefakty, jako jsou masky, ãelenky, amulety

a zejména rumbakoule, které vzbudily ohlas

hlavnû mezi dûtmi. Nejvíce ãasu v‰ak náv‰tûv-

níci strávili u modelÛ hradÛ a zámkÛ rÛzn˘ch

umûleck˘ch slohÛ, které pro v‰echny pfiipravil

Ïák 8. C Tomá‰ Sekel. V‰ichni obdivovali je-

ho zruãnost a hlavnû trpûlivost pfii lepení mini-

aturních modelÛ. Vytvofiení jednoho dílka

mnohdy trvalo i nûkolik mûsícÛ.

UÏ bûhem v˘roby sv˘ch prací se dûti více

ponofiily do minulosti. SnaÏily se, aby je-

jich v˘tvory co nejblíÏe odpovídaly skuteã-

nosti. Proto se musely blíÏe seznámit s dû-

jinami daného historického období. Dal‰í

zajímavé údaje o minulosti poskytovalo

velké mnoÏství informaãních plakátkÛ, ji-

miÏ v˘stavu bohatû vyzdobila na‰e zaníce-

ná historiãka uã. J. Ho‰ková. V˘tvarnou

ãást zajistila uã. P. DoleÏelová za podpory

uã. M. Jurtíkové a M. KÛdelové.

Akce byla doplnûna dvûma soutûÏemi, v nichÏ

si kaÏd˘ mohl zkusit zodpovûdût dané otázky

z minulosti nebo poznat co nejvíce názvÛ vy-

staven˘ch hradÛ a zámkÛ. SoutûÏe byly dosti

nároãné, ale mezi dûtmi vzbudily velk˘ ohlas.

V̆ herci budou vyhodnoceni po skonãení akce

a odmûnûni hezk˘mi cenami. 

Uãitelky 2. stupnû Z· Bfiidliãná

Florbalisté Z· Bfiidliãná první v okrese
V pátek 13. kvûtna probûhlo dal‰í kolo

Okresní florbalové ligy v Horním Bene‰ovû.

Na tomto turnaji se klukÛm skvûle dafiilo

a tréninkové úsilí ãtyfiikrát t˘dnû se vyplatilo.

Porazili nejtûÏ‰ího soupefie Gymnázium

Krnov 3:2 a pak uÏ to ‰lo jak na bûÏícím pásu.

Domácí zdolali 4:2, Mûstské obchodní gym-

názium Bruntál 7:0 a 2. Z· Krnov 4:0.

Celkovû tedy jednoznaãnû zvítûzili a vedou li-

gu. Základní ‰kolu v Bfiidliãné reprezentovalo

druÏstvo ve sloÏení: Tomá‰ Forcek, Pavel

Kuãera, Jakub Babík, Jakub Brázda, Radek

Nûmec, Pavel Novysedlák, Lubo‰ ·arman,

Ondfiej Cabák, Tomá‰ Trunda, Martin

Zapletalek, Luká‰ ·ãudla, Jarda ·rámek, Petr

Kr‰ek, Mirek MotÛz a Petr Gregovsk˘. Nyní

ãeká na florbalisty dal‰í kolo, tentokrát na do-

mácí pÛdû v Bfiidliãné. -zr-

Zástupci mûsta a základní ‰koly spolu s dûtmi poloÏili kytice k pa-
mátníku padl˘ch na námûstí Svobody v Bfiidliãné

Fota: archiv Z· Bfiidliãná
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Blahopfiání
V úter˘ 17. kvûtna se doÏila poÏe-

hnaného vûku 93 let babiãka a pra-

babiãka paní Marie HolodÀá-

ková z Bfiidliãné. Je druhou nejstar-

‰í obãankou mûsta. Narodila se 

17. 5. 1912 v Rovném na v˘chod-

ním Slovensku, kde také Ïila spolu

se sv˘mi ãtyfimi sourozenci, z nichÏ

dva v dûtství zemfieli. Krátce po

válce se paní HolodÀáková uÏ se

svojí jedinou dcerou pfiestûhovala

poblíÏ Hranic na Moravû. Do

Bfiidliãné je zavál osud v roce 1950.

Její dcera se sem provdala a obda-

rovala ji tfiemi vnouãaty. Paní

HolodÀáková byla zamûstnaná

v Kovohutích aÏ do svého odchodu

do dÛchodu v roce 1968. Stále Ïije

samostatnû, i kdyÏ o ni dennû peãu-

je její dcera s manÏelem. Paní

HolodÀáková se tû‰í dobrému zdra-

ví a má radost ze sv˘ch ‰esti vnou-

ãat, které ji ãasto pfiijedou nav‰tívit,

a nejstar‰í tfieba aÏ z Ameriky.

âlenové sboru pro obãanské zále-

Ïitosti ji v den jejich narozenin

nav‰tívili, pfiinesli blahopfiání, ky-

tiãku a do dal‰ích let popfiáli -

hlavnû aÈ to zdravíãko slouÏí ales-

poÀ stejnû dobfie i nadále, v‰ak do

té stovky není aÏ tak daleko. 

Daniel Mach

Generální oprava travnaté plochy oddílu kopané
Travnatá plocha na hfii‰ti oddílu

kopané potfiebovala pofiádnou re-

konstrukci jiÏ del‰í dobu. Tráva

neodpovídala bûÏnému standardu

a také odvodnûní po de‰tích nebo

po zimním období uÏ nestaãilo

a bylo tfieba provést úpravu.

Nevyfie‰en˘m problémem zÛstá-

valy finance. Po úspû‰n˘ch jedná-

ních s rÛzn˘mi sponzory se poda-

fiilo sehnat prostfiedky tak, aby se

mohlo s generální opravou zaãít

v ãervenci minulého roku.

Po témûfi tfiiceti letech od prvního

zatravnûní byla tato velká akce za-

hájena odstranûním zeminy a sta-

rého potrubí. Následnû byl vybu-

dován nov˘ odvodÀovací systém,

na ten se navezlo zhruba 450 tun

zeminy a pak pfii‰ly práce spojené

s vlastním zatravnûním. Celou ak-

ci provádûla firma Zelen˘ paÏit, s.

r. o., z Ostravy-Mariánsk˘ch Hor.

Byly vybudovány nové, roz‰ífiené

stfiídaãky, ochranná síÈ za brankou,

provedly se ochranné nátûry a dal-

‰í drobné úpravy a opravy. Celá in-

vestice dosáhla ãástky 550 000 Kã.

Na tomto projektu bylo odpraco-

váno nûkolik stovek brigádnic-

k˘ch hodin.

Za oddíl kopané mají nejvût‰í po-

díl na této akci: Kostelník Petr,

Vrábel Miroslav, DoleÏal Ri-

chard, Calek Stanislav, Novotn˘

Ale‰, Zítka Miroslav a dal‰í.

Nejvût‰ím sponzorem byl Al In-

vest Bfiidliãná, a. s., s v˘konn˘m

fieditelem Ing. Jifiím Horáãkem,

Mûú Bfiidliãná se starostou Mi-

roslavem Volkem a dále Kovo‰rot

Moravia-Export, a. s., Velká

·táhle - Jifií Ondrák, SDS Tran-

sport, s. r. o., Bruntál - Milo‰ Su-

r˘, PRO-SOLO, s. r. o., Ing.

Vladimír Sláma, Keramet, spol.

s r. o., Praha - Ing. Jan Roháãek

a také Easy Control Morava, spol.

s r. o., Bfiidliãná - Ing. Roman

Smelík. Podûkování patfií v‰em

jmenovan˘m a dal‰ím, kdo pfiilo-

Ïili ruku k dílu.

Slavnostní otevfiení se uskuteãnilo

ve ãtvrtek 12. kvûtna za úãasti

v‰ech sponzorÛ a dal‰ích pozva-

n˘ch hostÛ. PfiestfiiÏení pásky pro-

vedl v˘konn˘ fieditel Al Investu,

a. s., Ing. Jifií Horáãek. První fot-

balové utkání na novém hfii‰ti se-

hrála druÏstva pfiípravek Bruntálu

a Bfiidliãné. Hosté se ukázali jako

lep‰í a zvítûzili. Poté se utkali

sponzofii posílení o nûkteré hráãe -

zamûstnance Al Investu proti sta-

ré gardû Bfiidliãná. V̆ kopem byl

povûfien starosta Bfiidliãné

Miroslav Volek. Ne‰lo ani tak

o v˘sledek, jako o spoleãnou ra-

dost z dobfie vykonané práce. 

Miroslav Kladníãek

Plaveck˘ oddíl
Meziokresních pfieborÛ jednotliv-

cÛ v plavání v Opavû a v Krnovû

se o víkendu 29. - 30. dubna zú-

ãastnilo i ãtrnáct plavcÛ z Tûlov˘-

chovné jednoty Kovohutû Bfii-

dliãná. âlenové plaveckého oddílu

ve vûku 6 - 12 let pod vedením pa-

na Miroslava Hanu‰e z Jamartic

mûli moÏnost porovnat své v˘ko-

ny se zástupci plaveck˘ch oddílÛ

z Opavy, Krnova, Bruntálu a Je-

seníku. V tomto boji nezÛstali po-

zadu a ze závodÛ si dovezli ‰est di-

plomÛ. Dva diplomy za první mís-

to si odvezla Jolana Bednáfiová

z R˘mafiova, dal‰í dva diplomy

získala Terezka Smetanová z Vel-

ké ·táhle, jeden diplom za první

místo vybojovala Haniãka Smeta-

nová z Velké ·táhle a jeden diplom

za tfietí místo patfií Kaãence Chudé

z Bfiidliãné. Ocenûn˘m blahopfie-

jeme a v‰em úãastníkÛm pfiejeme

hodnû úspûchÛ v dal‰ích závo-

dech. Dále bychom chtûli podûko-

vat rodiãÛm závodníkÛ za pomoc

pfii dopravû na závody. 

Liba Kovafiíková Na‰i plavci v Opavû

Oslavenkynû - paní Marie HolodÀáková

Pásku pfiestfiihuje na fot-
balovém hfii‰ti v˘konn˘
fieditel Ing. Jifií Horáãek

Fotbalové druÏstvo sponzorÛ a staré gardy pfied zápasem
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McDonald’s Cup v kopané mlad‰ích ÏákÛ
JiÏ druh˘m rokem dostala Z· Bfiidliãná moÏ-

nost uspofiádat okrsková kola v kopané mlad-

‰ích ÏákÛ s názvem McDonald’s Cup. KvÛli

rekonstrukci místního fotbalového hfii‰tû se

musel cel˘ turnaj na poslední chvíli pfiesu-

nout do Velké ·táhle. Za pomoc spojenou

s organizací a za vstfiícnost bychom chtûli po-

dûkovat Obecnímu úfiadu ve Velké ·táhli.

V úter˘ 10. kvûtna byl turnaj urãen pro Ïáky

prvních aÏ tfietích tfiíd. Ve stfiedu pak hráli

ãtvrÈáci a páÈáci. První den se turnaje zúãast-

nilo sedm druÏstev a v úter˘ dokonce osm.

A jak se umístila jednotlivá druÏstva?
10. kvûtna
1. místo Z· Jelínkova R˘mafiov

2. místo Z· Vrbno pod Pradûdem A

3. místo Z· OkruÏní Bruntál

4. místo Z· Svobodné Hefimanice

Dal‰í místa obsadili: Z· Bfiidliãná, Z· Jesenická Bruntál, Z·

Vrbno pod Pradûdem B.

11. kvûtna
1. místo Z· Jelínkova R˘mafiov

2. místo Z· a MOG Bruntál

3. místo Vrbno pod Pradûdem

4. místo Z· Jesenická Bruntál

Na dal‰ích místech skonãili: Z· Dûtfiichov, Z· Bfiidliãná, Z· OkruÏní

Bruntál, Z· Cihelní Bruntál. Na okresní pfiebor postupují první tfii

druÏstva. -zr-

Seriál

TûÏké umírání na prahu míru (2/8)
V posledních mûsících války se

mnoÏily zprávy o padl˘ch, jejichÏ

poãet roku 1944 pfiekroãil jen

v R˘mafiovû dvû stovky, vraceli se

tûÏce zranûní. Dobrovolnû se na

frontu hlásila uÏ jen hrstka postpu-

bertálních fanatikÛ verbovan˘ch

fieditelem gymnázia. Zastrãené

mûsteãko, nyní ob˘vané vût‰inou

jen vystra‰en˘mi Ïenami, dûtmi,

starci, uprchlíky a nûkolika invali-

dy, informovali jen kuse a zkresle-

nû vojen‰tí dovolenci a pravda stû-

Ïí pronikala vychytralou clonou

Goebelsovy propagandy. 

R˘mafiovany otfiásly hmatatelné

dÛkazy bestiality Hitlerovy války

teprve v zimních mûsících roku

1945, kdyÏ bylo mûstem vleãeno

nûkolik tisíc stra‰livû zbûdova-

n˘ch rusk˘ch zajatcÛ, obleãen˘ch

v rozdrásané hadry, viditelnû ne-

mocn˘ch, dûsivû vyhubl˘ch a hla-

dov˘ch. PfiihlíÏející se pokou‰eli

házet trpícím zajatcÛm alespoÀ

kousky chleba a dal‰ích potravin,

leã rány paÏbou, které se nestydûli

stráÏní nûmeck˘m Ïenám i dûtem

u‰tûdfiovat s v˘hrÛÏkami zastfiele-

ní, je udrÏely v patfiiãném odstupu.

K posledním záchvûvÛm nacismu

na Jesenicku patfií zaloÏení organi-

zace Wehrvolf pro severní Mora-

vu a Slezsko v bfieznu 1945

v Karlovû Studánce pod názvem

Sonderaction Gehrke. Ozbrojené

skupiny v rozsahu 2 - 4 muÏÛ

vznikly ve Staré a Nové Vsi, Mo-

ravici a Karlovû. V Malé a Velké

kotlinû byly zfiízeny úkryty zbraní,

trhavin a munice, pfiísnû utajené

pfied nûmeck˘mi usedlíky. Sku-

piny Wehrvolfu v‰ak nebyly smlu-

ven˘m heslem aktivovány a na

R˘mafiovsku nevyvinuly Ïádnou

ãinnost. Pfiíslu‰níci skupin byli po

válce záhy prozrazeni a zatãeni.

JiÏ v dubnu dolehl ke zdû‰enému

obyvatelstvu zvuk stfielby z tûÏ-

k˘ch bojÛ v Horním Slezsku. Pak

pfii‰el kvûten a válka zaãala zabíjet

i na dosud klidném R˘mafiovsku.

První vlna nepfiirozen˘ch úmrtí

nûmeck˘ch obyvatel pfiedcházela

pfiíchodu sovûtské armády. JiÏ 

1. 5. si sáhl na Ïivot Josef W.
(35 let, dále uvádíme stáfií jen ãís-

licí) z RyÏovi‰tû, o den pozdûji

Florián K. (64) v Albrechticích.

První obûtí v R˘mafiovû se stal

Johann R. (65), kter˘ si prostfielil

bfiicho pfii ãi‰tûní zbranû, a 6. 5.

zvolila téÏ sebevraÏdu obû‰ením

ve Val‰ovû celá rodina R., otec
Rudolf (55), matka Hilda (44)

a dvû dcery Kristina a Luisa ve

vûku 21 a 17 let. Umírali ranûní

vojáci v lazaretech i zajatci.

·estnáctileté chlapce z R˘mafiova

nahnali s panzerfausty do postave-

ní u Andûlské Hory. Rusové je za-

jali a poslali domÛ, pfieÏili nako-

nec v‰ichni na práci v ostravsk˘ch

dolech. Okolo R˘mafiova se obje-

vily zákopy, zátarasy a ve mûstû

známé nápisy „Vir kapitulieren

nie“, „Unsere Mauern brechen, a-

ber unsere Herzen nicht“ ãi

„Besser Tod als Sklavenkeit“.

Pfiíkopy pro stfielce z panzerfaustÛ,

nûmecká kulometná hnízda a pal-

post pro lehké dûlo b˘valy done-

dávna patrné i na Stráni.

Ve dnech 5. a 6. kvûtna zastfielili

v R˘mafiovû obávaní pfiíslu‰níci

vojenského ãetnictva dva nezná-
mé Raku‰any, zbûhy z Wehrma-

chtu, tûla obûtí pohfibili potupnû

vnû zdí hfibitova. 

U Stfiíbrn˘ch Hor byl 6. 5. nalezen

mrtv˘ téÏ svobodník Ernst S.

z RyÏovi‰tû, nejspí‰e se i zde jed-

ná o dílo rychlé nûmecké vojenské

justice. TéhoÏ dne se objevily na

domech bílé prapory a delegace

zhruba 14 - 16 obãanÛ Ïádala na

radnici, aby bylo mûsto prohlá‰e-

no za otevfiené a nebylo nesmysl-

nû hájeno. Zpoãátku odporující

starosta Klose nakonec podlehl

tlaku a nav‰tívil s nûkolika protes-

tujícími velitele mûsta kapitána SS

Morawetze a nechal pfieãíst petici

R˘mafiovanÛ, ten v‰ak nafiídil oka-

mÏitû „strhat bílé hadry“, starostu

Klose zatkl a nafiídil mu setrvat na

radnici v jakémsi domácím vûze-

ní. Rozhodnutí o osudu starosty

Morawetze pfienechal na vrchním

veliteli dosud bojeschopné milio-

nové nûmecké armády mar‰álu

Schörnerovi. Na‰tûstí jiÏ neexisto-

valo spojení a na soud ãi exekuci

nezbyl ãas. Jaké bylo asi zdû‰ení

Klose, kdyÏ zjistil, Ïe navzdory

nafiízení dÛstojníka zavlál znovu

bíl˘ prapor na radniãní vûÏi. K to-

mu se po válce hlásila skupinka

âechÛ totálnû nasazen˘ch v R˘-

mafiovû.

Dopoledne 7. kvûtna po obsazení

Bruntálu dorazily k mûstu sovût-

ské oddíly a zaãaly ostfielovat

R˘mafiov z nedalek˘ch v˘‰in nad

Albrechticemi. Zaãal hofiet pra-

covní tábor u nádraÏí a sklad, na

kolejích zÛstalo stát 28 ohofiel˘ch

vagónÛ, v troskách se ocitl dÛm za

dne‰ním sklenáfistvím, dÛm na

Radniãní pfied klenotnictvím, ba-

rokní kaple sv. Josefa s franti‰kán-

sk˘m konventem na námûstí

Svobody a domky na Divadelní 

ulici, celkem tfiináct objektÛ, kaple

V Lipkách byla na‰tûstí po‰koze-

na jen povrchovû. Umírali civi-

listé. O desáté dopoledne telefono-

val hornomûstsk˘ starosta na rad-

nici, Ïe projely sovûtské tanky

a mífií na R˘mafiov. Je‰tû v posled-

ní chvíli nahnal místní vedoucí hi-

tlerjugendu zhruba desítku ozbro-

jen˘ch klukÛ do prostoru pfied

Jamarticemi. Mnoho si nezastfiíle-

li a po nûkolika ‰tulcích je sovût‰tí

vojáci odzbrojili a poslali domÛ.

Poãal krátk˘ útok na jednotky, jeÏ

se snaÏily zpomalit postup Rudé

armády a umoÏnit dal‰ím ústup na

západ. Padli vojáci obou stran.

Kolem jedenácté dopoledne se za-

ãaly nûmecké jednotky umístûné

u Jamartic, Moravice a Malé

·táhle, dosud útoãící za podpory

tfií obrnûn˘ch transportérÛ -

„HacklÛ“, urychlenû stahovat po

státní silnici na ·umperk. Jeden

pancéfiov˘ vÛz s po‰kozen˘m pá-

sem opustili naproti radnici v mís-

tech dne‰ní pohfiební sluÏby. Po

‰estnácté nastal klid a v teplém po-

zdním odpoledni obsazovala so-

vûtská armáda mûsto. Kolem páté

dorazili sovût‰tí vojáci spolu

s mlad˘m dÛstojníkem na radnici

a osvobozen˘ starosta mohl ko-

neãnû se sv˘mi dvûma pfiáteli pro-

fesorem Stegerem a uãitelem

Kölnerem místo opustit.

Vzpomíná, jak spûchal domÛ po

nynûj‰í tfiídû HrdinÛ a proti nûmu

postupovaly skupinky RusÛ.

(Pokraãování pfií‰tû)
Mgr. Jifií Karel, ✝ Roman Icha,

Herbert Schneider
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Z historie obcí R˘mafiovska

V roce 1874 hofielo RyÏovi‰tû a pfii‰lo o radnici
Snad s v˘jimkou R˘mafiova není

v na‰em regionu obce se zajíma-

vûj‰ími dûjinami, neÏli je tomu

u b˘valého mûsta, mûstyse, mûs-

teãka a posléze jen obce RyÏo-

vi‰tû. Sestupná tendence jako by

charakterizovala nezadrÏiteln˘

pokles osídlení mezi tfiemi kopci

a soutokem dvou potokÛ na mír-

né pahorkatinû. Stejnû je tomu

i se zájmem o zpracování a pre-

zentaci dûjin této obce. I ten, kdo

se po nûãem takovém pídí, je

zklamán. Pár star‰ích ãlánkÛ vû-

novan˘ch RyÏovi‰ti jaksi mimo-

dûk, trochu z laického pohledu

napsaná kniha Josefa-Schmid

Braunfelda „Dûjiny mûsta RyÏo-

vi‰tû“ z r. 1910, jinak spisovate-

le spí‰e národopisn˘ch drobnos-

tí, suÏovaného navíc zhoubnou

chorobou. To je v‰e. Nepoãítá-

me-li v r. 1998 vydané „Na‰e

RyÏovi‰tû“, pfieloÏené dosti neu-

mûle z nûmeckého originálu. Pfii

v‰í úctû k autorÛm i pfiekladate-

lÛm jde o svéráznou smûs nedo-

loÏen˘ch bájí, historick˘ch zma-

tenin a omylÛ (ohleduplnû fieãe-

no) na stranû jedné a specifické-

ho pohledu odsunut˘ch obãanÛ

na stranû druhé. Paradoxní je, Ïe

právû tento pohled z urãitého úh-

lu lze povaÏovat za nejvût‰í pfií-

nos péãí obce vydané publikace.

Konkrétnû jde o popis odsunu

s uvedením jednotliv˘ch tran-

sportÛ. Zvlá‰tû kdyÏ jej lze po-

rovnat s nedávno publikovan˘mi

vzpomínkami lidí z druhého pó-

lu - dÛstojníkÛ ãs. jednotek na

Západû, ktefií transporty dopro-

vázeli a pfiedávali do péãe armá-

dy USA. Netfieba dodávat, Ïe se

obû v˘chodiska znaãnû li‰í.

Tolik na úvod nûkolika ãlánkÛ

z historie RyÏovi‰tû v R˘mafiov-

ském horizontu. Nekladou si za

cíl nûjaké komplexní zpracování

podepfiené obsáhl˘mi odkazy na

literaturu a autory, to pfienechám

jin˘m. Chci jen lidem v RyÏovi‰ti

a okolí pfiiblíÏit ãasy minulé, kdy

se jejich obec jmenovala Brun-

zejf a Ïili zde lidé jiné národnos-

ti. Mnozí po nich pfiijali domy, za-

hrady, pole a nastupující generace

by mûla v mnoha ohledech navá-

zat i na jejich vztah k této krajinû.

Zaãít tfieba tím, Ïe o své obci nûco

víme a není to pro nás shluk bará-

kÛ, kde jsme nastûhováni.

Zaãneme tfieba pfiímo na námûs-

tí. Málokdo asi ví nûco o tom, Ïe

zde do roku 1874 stávala celkem

v˘stavná barokní budova radni-

ce s vûÏí. Na vûÏi byla mimo ho-

din i zvonkohra, o které bude

je‰tû zmínka v tragick˘ch sou-

vislostech. V radnici nebydlel

starosta, n˘brÏ jen obecní poli-

cajt, porodní bába a obecní písafi.

V radnici byla i cela pro zadrÏe-

né tuláky, zlodûje a opilce.

¤íkalo se jí ‰atlava. Radniãní sk-

lípek, tedy hospoda, zde nebyl.

Celá budova byla ‰iroká asi 12

m a dlouhá témûfi 20 m. V dfievû-

né ãásti bylo obecní skladi‰tû

s náfiadím na ha‰ení poÏáru a téÏ

malé krámky fiezníka a pekafie.

Budova radnice byla kryta dfie-

vûn˘mi ‰indeli. Zdûná ãást mûla

první poschodí, na nûÏ navazo-

vala vûÏ s dal‰ím patrem. Ve vû-

Ïi byly bicí hodiny a nad nimi

v báni vûÏe „dÛmysln˘ cimbál

zvonkohru hrající kaÏdou ‰estou

hodinu“ - coÏ zas nebyl takov˘

div: v Lomnici byl na vûÏi koste-

la také aÏ do zniãujícího poÏáru

v r. 1854.

Jen pro úplnost pár zmínek o mi-

nulosti radnice, údajnû poprvé 

uvádûné v roce 1560, a to nepfií-

mo, kdyÏ Rudolf II. povolil mû-

stu jarmark na rynku okolo rad-

nice. Konkrétnûj‰í je uÏ zápis z r.

1624, kdy byl dÛm ze dfieva rou-

ben˘ s víÏkou, a je‰tû o sto let

pozdûji se uÏ uvádí radnice jako

zdûná a „umnû vykrá‰lená“ po

poÏáru kolem roku 1637. Tehdy

spadla i víÏka se zvonkem pány

mû‰Èanosty na sezení zvoucím

a poÏár zniãil cenné listiny.

Barokní podobu, vãetnû té bicí

zvonkohry, dala radnici pfiestav-

ba v r. 1708. Novou stfiechu ‰in-

delovou dostal dÛm v roce 1778

a byla znovu pfiestavûna uÏ zmí-

nûná dfievûná, dnes bychom fiek-

li komerãní, ãást.

Pak pfii‰el ten tragick˘ den 

30. záfií 1874. Tehdej‰í RyÏovi-

‰tû bylo plné uliãek a zákoutí.

Mnohé domy byly dfievûné, ãást

krytá slámou, v‰ude dfievûné

kolny a chlívky. Na okrajích také

dfievûné stodoly, v té dobû plné

sklizeného suchého obilí. Mláti-

lo se tehdy totiÏ aÏ v zimû, ãasto

i po Vánocích, kdyÏ bylo více ãa-

su a foukal vítr, kter˘ odná‰el

plevy. TéÏ ceny obilí byly v zimû

vy‰‰í.

Zprávy o poãátcích poÏáru se

shodují v tom, Ïe vypukl v domû

ã. 97, kter˘ stál pfiibliÏnû v mís-

tech, kde je vchod do b˘valého

statkáfiského kulturáku. Sám

dÛm ã. 97 byl zdûn˘ a ‰títovou

zdí sousedil s domem ã. 98.

Okolo obou stavení jsou na ma-

pû z roku 1819 zakresleny kÛlny

a chlívky, které je ze v‰ech stran

obklopují. Pfii pohledu na plán se

zdá, Ïe ohnisko poÏáru je dost

daleko od námûstí a stavebnû ne-

souvisí, protoÏe je oddûluje dal‰í

blok domkÛ a je‰tû dal‰í, na teh-

dej‰í pomûry dost ‰iroká, ulice.

Dnes by nebyl problém takov˘

poÏár lokalizovat - my se vrátí-

me do onoho 30. záfií, kdy hos-

podáfi posílá mladou sluÏebnou

dívku, aby mu v komofie nalila

z velké láhve trochu kofialky.

Bylo odpoledne, ale v komofie

asi bez oken byla tma, a tak si

rozsvítila svíãku a tu postavila

na starou truhlu s moukou. Pak

se snaÏila nalít kofialku do men‰í

nádoby a pfiitom jí láhev vy-

klouzla z ruky a rozbila se. Snad

byla povalena i zapálená svíãka,

alkohol se vzÀal a dívka v pani-

ce vybûhla z komory a utíkala

pryã z domu. Za chvíli uÏ byl

dfievûn˘ pfiístavek v jednom pla-

meni, od nûj chytla slamûná stfie-

cha domu, naãeÏ oheÀ pfieskoãil

na vedlej‰í dÛm, hofiely uÏ i kÛl-

ny a pfiístavky. Teprve pak byl 

oheÀ zpozorován, zaãal kfiik, pa-

nika, chaos. Mnozí lidé v okol-

ních domech nebyli doma - bylo

odpoledne - zaãal foukat i mírn˘

západní vítr.

Je typické pro (nejen) tehdej‰í

dobu, Ïe dlouho nikdo nic neor-

ganizoval a naopak se sbíhali ãu-

milové ze zdánlivû bezpeãn˘ch

ãástí mûsta. Obrázek z tisku teh-

dej‰í doby je sice v˘plod fanta-

zie autora v Brnû, ale takovou si-

tuaci vystihuje. Akorát ta parní

stfiíkaãka v RyÏovi‰ti nezasaho-

vala. Navzdory úsilí postiÏen˘ch

zaãaly hofiet dal‰í domy a plame-

ny se postupnû blíÏily aÏ k ná-

mûstí. Nebylo to zas tak rychlé,

první dÛm shofiel pfied pátou ho-

dinou odpolední a domy „na ryn-

ku“ zaãaly hofiet aÏ za soumraku.

Majitelé domÛ ã. 35 - 40, které

tvofiily západní frontu námûstí

a k nimÏ se blíÏila ohnivá zápla-

va, strhávali stfiechy pokryté ‰in-

deli a házeli je na námûstí spolu

se slámou a haraburdím z pod-

kroví. Tím se na rynku utvofiila

vrstva hofilavého materiálu a po

nûm se oheÀ pfiiblíÏil aÏ k radni-

ci, o kterou si aÏ do setmûní ni-

kdo nedûlal starost - zdála se tak

daleko a bezpeãná.

V té dobû uÏ do RyÏovi‰tû dorá-

Ïely narychlo zorganizované

skupiny z okolních obcí, vyba-

vené vût‰inou dfievûn˘mi a plá-

tûn˘mi kbelíky, ruãními stfiíkaã-

kami, Ïebfiíky a háky. Chaos vr-

cholil, ãetníci z R˘mafiova se

snaÏili udrÏet pofiádek, pfiijíÏdûli

i rÛzní okresní ãinitelé s jistû

dobfie mínûn˘mi radami a také

knûÏí z okolních farností, pfiipra-

vení poskytovat duchovní útû-

chu. Okolo deváté veãer najed-

nou vzplála dfievûná krytina rad-

nice, dva ãetníci se pokou‰eli za-

chránit nûjaké dokumenty, ale ji-

nak se nechala radnice shofiet -

kaÏd˘ mûl starost o sebe. V té

dobû se obrátil vítr, snad vlivem

horka z poÏáru, a ohnû pfieskoãi-

ly pfies potok na severní ãást se

stodolami. Pomûrnû u‰etfiena zÛ-

stala jiÏní ãást námûstí i okolí fa-

ry a kostela.

KdyÏ se pfiiblíÏila pÛlnoc, zaãala

zvonkohra na radniãní vûÏi vyzvá-

nût tóny mariánské písnû a záro-

veÀ hodiny odbíjet pÛlnoc. KdyÏ

doznûl dvanáct˘ úder a „cimbálObrázek z tisku tehdej‰í doby - v˘plod fantazie autora
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vûÏní“ doklinkal, tak pr˘ pfiesnû

v tom okamÏiku se radniãní vûÏ

zfiítila do jiÏ dohofiívajícího spále-

ni‰tû budovy radnice.

K ránu se poÏár uklidÀoval,

a kdyÏ vy‰lo slunce, z trosek do-

mÛ a stodol uÏ jen spofie stoupal

d˘m. Úfiední komise z R˘mafiova

hned zahájila ‰etfiení, pfiijeli ko-

misafii z Olomouce a v‰ichni se

brodili neuvûfiiteln˘m nepofiád-

kem mezi domy RyÏovi‰tû - pe-

fiiny, nádobí, nábytek, zvífiectvo,

‰atstvo - lidé aÏ do rána vyná‰eli

vûci z je‰tû nezasaÏen˘ch domÛ

v oãekávání katastrofy, která na-

‰tûstí skonãila. I tak byla bilance

otfiesná: 106 domÛ a domkÛ, té-

mûfi 70 kÛlen a chlívkÛ, 38 sto-

dol s nevymlácen˘m obilím.

Odhadnutá ‰koda cca 412 tisíc

zlat˘ch, tedy 825 tisíc rakous-

k˘ch korun. Pfiepoãteno na dne‰-

ní peníze pfies 80 milionÛ.

Radnice uÏ nebyla obnovena,

mnoho lidí se z mûsteãka vystû-

hovalo a nûktefií aÏ do USA nebo

„jen“ do Vídnû, pfiíp. do rozvíje-

jícího se prÛmyslového okolí

Ostravy. V RyÏovi‰ti se pak na

nûjak˘ ãas podafiilo rozvinout

textilní prÛmyslové podniky

i v˘robu podkov atd. a s tím pfii-

‰el i krat‰í ãas prosperity na stra-

nû jedné a organizovaného prole-

tariátu na stranû druhé. Ale tra-

gick˘ poÏár jako by otfiásl mû‰-

Èansk˘m sebevûdomím upadají-

cího mûsteãka a sestupná tenden-

ce se promítá aÏ do na‰ich dnÛ.

V‰echna ãest tûm, kdo se pokou-

‰í v souãasnosti tento trend zvrá-

tit. Jaroslav Chytil,
Lomnice u R˘mafiova

Koncert pfied frontou
Z mûsíce dubna uplynula témûfi polovina, ale

stále byl nûjak˘ churav˘, jako kdyby mu v pa-

tách sedûla zima, kterou ne a ne ze sebe setfiást.

Pfiitom je to mûsíc poãátku nového Ïivota, kte-

r˘ dokáÏe pofiádnû rozevfiít náruã v‰emu zno-

vu a znovu zaãínajícímu, v‰emu, co ra‰í ze ze-

mû, z vûtví, i v‰elijaké ÏouÏeli beroucí se kdo-

ví odkud. Ani polyfonie ptaãích hlasÛ nebyla

nijak v˘razná, snad se báli jásat nad nûãím, co

dosud vlastnû pofiádnû nezaãalo. MoÏná Ïe du-

ben tíÏilo jeho kaÏdoroãní tûhotenství, tûho-

tenství nadûje nového Ïivota. Pfiitom ãtvrt˘

mûsíc pûtaãtyfiicátého roku byl tûhotn˘ hned

dvakrát. KaÏdoroãnû se opakujícím probouze-

ním pfiírody a nadûjí brzkého konce války táh-

noucí se jiÏ ‰est˘ rok a sedící v t˘lu kaÏdého

ãlovûka jako pfií‰ern˘ upír sající krev z údÛ.

Také tato saÀ si uvûdomovala vlastní neod-

vratn˘ konec, a proto se snaÏila svÛj zcela zby-

teãn˘ a v‰ekazící Ïivot prodlouÏit co nejdéle.

Cáry mlhy táhnoucí se poli a lukami byly rou‰-

kami smutku nad cel˘m rázem poãasí, kter˘

je‰tû zvy‰ovaly slzy de‰tû kanoucí z nízk˘ch

mrakÛ. Vítr si s obláãky mlhy pohrával jako

kotû s lehk˘m hadfiíkem. Obãas do nich foukl,

pohnul s nimi, ale byla to pro nûj jen hra.

A do tohoto ãasu nadûje i úzkosti, skr˘vaného

oãekávání, ale také neskr˘van˘ch obav z toho,

co bude, aÏ fronta zasáhne i na‰i vesnici, pfii‰la

skupina nûmeck˘ch vojákÛ. Nebyla sice velká,

moÏná dvacet tfiicet muÏÛ, ale i tak jejich pfií-

chod celou obec zasáhl jako velk˘ hnisav˘

vfied náhle se objeviv‰í na citlivém místû tûla.

Ubytovali se ve ‰kole, která jiÏ nûkolikát˘ t˘-

den neslouÏila svému úãelu, a v nevelkém sá-

le místního hostince.

K veãeru tfietího dne jejich pobytu se roznesla

zpráva, Ïe nûmeãtí vojáci uspofiádají na vol-

ném prostranství mezi dvûma domy koncert.

„Koncert?“ divili se dospûlí, „tihle vojáci, kte-

fií jsou urãitû rádi, Ïe ustoupili alespoÀ do rela-

tivního poklidu, by mûli náladu je‰tû koncerto-

vat? To není moÏné, na co by hráli, Ïádné hu-

dební nástroje jsme u nich pfiece nevidûli.“

V‰echno se zdálo nûjak podivné. Psychikou

vojákÛ poãínaje a nutn˘m vybavením pro hu-

dební produkci konãe. JenÏe pochyby míst-

ních obyvatel a v‰echny jejich argumenty, proã

koncert nemÛÏe b˘t, se zaãaly rozpl˘vat, kdyÏ

ze sálu hospody vy‰la skupina vojákÛ s Ïidle-

mi a zaãala je na volném prostranství upravo-

vat do úhledn˘ch pÛlkruhÛ. Zanedlouho bylo

v‰e jasné. Pfiicházeli i vojáci se sv˘mi nástroji

a zaãali se usazovat na Ïidlích. Nikdo jim ne-

dával pokyny, kam si mají sednout. V‰ichni

svá místa znali a nikdo se v zasedacím pofiád-

ku nezm˘lil. Za chvilku byly pfied Ïidlemi ta-

ké stojany s notami.

Vût‰ina nástrojÛ pro nás nebyla cizí. Byly zde

hlavnû housle, ty jsme znali dobfie, protoÏe na

nû hrával pan fiídící v hodinách zpûvu, ale je

docela moÏné, Ïe jsme i violy povaÏovali za

housle, protoÏe nikdo z nás dûtí tehdy je‰tû ani

nevûdûl, Ïe nûco takového existuje, ale zato

jsme poznali, Ïe zde byla i dvû cella, a nûktefií

se chlubili úpln˘m názvem - violoncello.

Ov‰em na‰i pozornost zaujala hned od zaãátku

basa. Velmi dobfie jsme ji znali, ale jen z ob-

rázkÛ Josefa Lady. Opravdovou basu dosud ni-

kdo z nás nevidûl. Kde také, vÏdyÈ na vesnici

vyhrávala vÏdy jen dechovka, jenÏe v dobû 

okupace ani ta ne. Taneãní zábavy se nesmûly

konat a slavnosti rovnûÏ ne. Nebylo ani co 

oslavovat. Na vznik republiky se nemohlo vÛ-

bec zapomenout, datum 28. fiíjna jsem znali

jen od rodiãÛ, a 15. bfiezen jako zaãátek pro-

tektorátu, to nebyl den radosti, ale nenávisti

a smutku.

Basa si rázem získala sympatie nás v‰ech. Oãi

jsme v tu chvíli mûli jen pro ni. Na ostatní hu-

debníky se nikdo ani nepodíval. V‰ichni pozo-

rovali jen mladého vysokého basistu. Byli

jsme v‰ak z poãátku velmi zklamáni. Orchestr

na pokyn dirigenta zaãal hrát, nástroje hudeb-

níkÛ se rozeznûly. Jásaly ve fortissimu i nûÏnû

‰eptaly v pianissimu, jen basista nic. Stál, drÏel

svoji basu a snad jako my, hlouãek dûtí stojí-

cích nedaleko od orchestru, poslouchal, co

hrají ostatní. Byli jsme z toho smutní. Proã ba-

sista nehraje? Copak netu‰í, Ïe my ãekáme

právû na nûj a chceme sly‰et jeho nástroj? Ale

on stále nic. První skladba doznûla, jenÏe ba-

sista se neozval ani jednou.

Orchestr zaãal druhou skladbu. A ná‰ hrdina

stále nic. Nevím, jestli se opíral o svÛj nástroj

nebo basa o nûj. Ale po chvilce jsme zpozor-

nûli. Hudebník se napfiímil, postavil se pûknû

rovnû i basu upravil tak, aby na ni pohodlnû

dosáhl, a za chvilku zaãal. Nejdfiíve jen tak

brnkal na struny, ale potom vzal smyãec polo-

Ïen˘ na pultu s notami a hrál smyãcem. Oãima

jsme na nûm doslova viseli. Na‰e sympatie

k mladému hezkému vojákovi v ‰edé uniformû

nûmeckého Wehrmachtu rostly snad s kaÏdou

notou, kterou zahrál. A coÏ teprve, kdyÏ basu

pfii hfie otoãil kolem osy a hned zase hrál dál.

Pro nás to byl nejvût‰í umûlec z celého soubo-

ru.

Nebyli jsem rádi, kdyÏ koncert skonãil. Ne‰lo

nám o krásu melodií, ale chtûli jsme vidût na-

‰eho vojáãka, jak mistrnû zachází se svou ba-

sou.

Den míjel za dnem jako prach uná‰en˘ vûtrem.

Pfii‰el konec dubna a zaãal kvûten. Vojáci stále

bydleli ve ‰kole i v hospodû a lidé jako by si na

jejich pfiítomnost zvykli. Ale obavy z blíÏící se

fronty mezi dospûl˘mi rostly víc a víc. Bavili

se o tom, která místa v okolí jiÏ byla osvobo-

zena, a snaÏili se zjistit, k jak˘m ‰kodám pfii-

tom do‰lo. Jestli nejsou zniãeny domy, jestli

nejsou obûti na civilním obyvatelstvu a jiné.

V‰echny tyto diskuse v‰ak byly jen v oblasti

dohadÛ, protoÏe nikdo nemûl ani pfiibliÏné in-

formace, jak to za frontou vypadá. Nûktefií lidé

se s prvními kvûtnov˘mi dny uch˘lili radûji do

sklepÛ, aby byli více chránûni pfied nebezpe-

ãím, které z osvobozovacích bojÛ hrozilo. 

A 3. kvûtna hned ráno se roznesla obcí zpráva,

Ïe dnes budeme urãitû osvobozeni. Z ãeho ale

pramenila, nikdo nevûdûl. MoÏná nûkdo za-

slechl slÛvko nebo vûtu mezi nûmeck˘mi vo-

jáky. Tfieba to bylo „... heute, heute ...“. Nûmci

urãitû mûli pfiesnûj‰í informace neÏ civilisté.

Byli i takoví, ktefií tomu „heute“ moc nevûfiili.

Nûmeãtí vojáci nedûlali Ïádná zvlá‰tní opatfie-

ní pfied blíÏícími se boji. Nikde se nekopaly zá-

kopy, nebudovala se kulometná hnízda, zkrát-

ka nic. „Ti uteãou, sotva se objeví první rusk˘

voják,“ fiíkali nûktefií. „Urãitû mají fronty plné

zuby a budou rádi, aÏ bude konec.“ Ale to

v‰echno byly jen dohady nebo zboÏná pfiání.

Urãitého nevûdûl nikdo nic.

JenÏe to „heute ...“ netrpûlivû oãekávané, ra-

dostné i obávané „dnes ...“ skuteãnû nastalo.

Odpoledne se z dolního konce obce znenadání

ozvala stfielba. A nebyly to ojedinûlé v˘stfiely,

ale pofiádn˘ rachot pfiinejmen‰ím z desítek pu-

‰ek, které pálily jedna pfies druhou. Zdálo se,

Ïe se stfielba blíÏí, jenÏe za chvíli rány umlka-

ly, uÏ to nebylo souvislé burácení, chvilkami

bylo i ticho. Zlovûstné, nebo nadûjné? A pak

zase stfielba z pu‰ek, ale jen z nûkolika a vÏdy

do ní zaznívaly dávky z kulometu. Ne dlouhá

palba, jen nûkolik v˘stfielÛ po sobû jakoby mí-

fien˘ch na rÛzná místa. Tatata ... tatata ... Stfie-

lba z pu‰ek se oz˘vala je‰tû ménû. Ticho pfie-

ru‰ované jen palbou kulometu a jednotliv˘mi

sporadick˘mi v˘stfiely bylo více neÏ zlovûstné.

Nûmci pálí na Rusy z kulometu a ti nemohou
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dál. A bylo tomu tak. Asi uprostfied vesnice byl

vypálen˘ dÛm. Bez stfiechy, jen komíny a ob-

vodové zdi. Právû toto místo si vybral nûmec-

k˘ kulometãík. LeÏel na pÛdû a prázdn˘m 

ok˘nkem stfiílel na v‰e, kde se jen nûco hnulo.

Ostatní nûmeãtí vojáci také stfiíleli, ale jen tak,

bez mífiení vypálili proti postupující mase

sv˘ch nepfiátel, na‰ich osvoboditelÛ. Stfiíleli,

ale pfiitom utíkali. Otoãili se, vystfielili a utíka-

li dál kryjíce se za domy i za v‰ím, kde to jen

‰lo. Zdálo se, Ïe stfiílejí jen proto, aby staãili 

utéct. Ale voják s kulometem, to bylo nûco ji-

ného. Jakmile v prostoru pfied sebou uvidûl po-

hyb, okamÏitû se ozvalo jeho zlovûstné tatata ...

Jemu ne‰lo o záchranu Ïivota. On usiloval o li-

kvidaci nepfiátel. Bylo patrné, Ïe chce zastavit

jejich postup, a taky se mu to dafiilo.

Ov‰em i jeho protivníci si dokázali poradit. Za

chvíli se na druhé stranû domu objevila skupi-

na vojákÛ. K pfiekvapení tûch, ktefií z domÛ

v okolí pozorovali, co se zde dûje, to nebyli

Rusové. Teprve pozdûji vy‰lo najevo, Ïe jsou

to Rumuni. Vojáci si pfiinesli i Ïebfiík, kter˘

cestou nûkde vzali. Dostali se sem pfies dvory

a zahrady, takÏe jejich postup kulometãík ne-

mohl zastavit. Nevidûl je. Îebfiík postavili 

k okénku a jeden z vojákÛ vylezl nahoru.

Nejdfiív opatrnû nahlédl dovnitfi. Pak o pár pfií-

ãek je‰tû povylezl a pfies holou zeì vystfielil.

Kulomet se víc neozval. Voják skoãil na pÛdu

a za ním v‰ichni ostatní. Z ostfielované strany

se ozval kfiik vítûzÛ, ktefií uÏ bez stfielby utíka-

li dál. Za chvíli byla celá vesnice v jejich ru-

kou. Ostatní Nûmci byli dávno pryã.

Jásání, vítání a objímání osvoboditelÛ bylo

velmi Ïivé. Brzy to nebyly jen holé ruce podá-

vané rumunsk˘m vojákÛm, ale lidé pfiiná‰eli

jídlo i pití. Kousky uzeného masa, plátky ‰pe-

ku s chlebem, koláãe - co kdo doma mûl, tím

vítal zablácené pfiíchozí jako své hosty.

Nejedna láhev slivovice se pfiitom vyprázdni-

la, ale nikdo nelitoval. Ti v uniformách si to

zaslouÏili.

Vojáci z pÛdy snesli kulomet a tûlo vojáka sho-

dili na zem. Kulomet odnesli, mrtvého necha-

li na místû.

KdyÏ první nad‰ení z osvobození alespoÀ po-

nûkud opadlo, objevily se pfied domy i dûti.

Brzy si v‰imly nûmeckého vojáka jen tak po-

hozeného pfied vyhofiel˘m domem. LeÏel obli-

ãejem k zemi a krev prosakující pfies uniformu

dávala tu‰it, Ïe uÏ není Ïiv˘. „Já ho obrátím,“

ozvalo se z hlouãku dûtí, kter˘ kolem nûj vzni-

kl. A hned se na‰li dal‰í, ktefií mu pomohli.

Sotva jej obrátili na záda, v‰ichni ustrnuli.

„Jé,“ vydralo se z nûkolika úst. „Basista.“

„Ná‰ basista,“ dodal jeden z chlapcÛ. Chvíli

bylo ticho. Nikdo ani nehlesl. „To je ‰koda, Ïe

ho zastfielili,“ fiekla lítostivû copatá dívenka.

„Takov˘ hezk˘ vojáãek to byl a jak pûknû hrál

na basu! Mnû je ho líto.“ „Mnû ne,“ fiekl tvrdû

jeden z vût‰ích chlapcÛ, „kdyby mûl v rukách

basu, a ne kulomet, tak se mu to nestalo.“

A mûl pravdu. Hudba vytváfií mezi lidmi poro-

zumûní, ale hlavnû - nezabíjí je. 

Vratislav Koneãn˘

Sport

Motokrosafii bojovali v Ondfiejovské dolinû
Pfiíznivci motoristického sportu

pfii‰li v nedûli 22. kvûtna povzbu-

dit motokrosové jezdce, ktefií se

sjeli jiÏ po ãtyfiiadvacáté do

Ondfiejovské doliny, aby zmûfiili

síly na Pfieboru Moravy 2005. Na

startu závodu stanulo celkem sto

tfiináct jezdcÛ ve ãtyfiech katego-

riích - 125 cm3, Open, Hobby

a Veteráni (A, B, C).

Diváci vidûli na trati také r˘ma-

fiovské motokrosové jezdce, na-

pfiíklad Jaroslava Jano‰e se star-

tovním ãíslem 54 v kategorii

VeteránÛ B, kter˘ se s motocyk-

lem Suzuki (stáj SMS Motokros

Opava) nakonec celkovû umístil

na 7. pozici, dále Martina

Skopala se startovním ãíslem 

5 v kategorii Open, ten dojel na

stroji KTM za stáj Ke Stone

Racing Team celkovû na 9. mís-

tû. V kategorii 125 cm3 závodil

Josef ·ustr se startovním ãíslem

64 (22. místo) na stroji KTM ze

stáje SMS Motokros Opava

a Petr Kováã, ten mûl startovní

ãíslo 52, sedlal rovnûÏ KTM

a skonãil na 26. místû (stáj

SMS Motokros Opava). Diváci

vidûli Lubo‰e RoÏÀáka (st. ã.

53) v kategorii VeteránÛ C, kte-

r˘ vybojoval 8. pozici na stroji

KTM za stáj SMS Motokros

Opava a novû v kategorii

Hobby EvÏena Kroutila (st. ã.

62), kter˘ vybojoval 15. pfiíãku.

Na trati se objevili také bratfii

Radek a Pavel ·a‰inkovi

z Horního Mûsta, ktefií sedlali

své stroje Kawasaki a KTM za

stáj Pa + Ra junior team Horní

Mûsto v soutûÏní tfiídû 125 cm3.

Bylo se opravdu na co dívat.

V̆ born˘ terén a kvalitnû pfiipra-

vená, i kdyÏ letos místy velmi

pra‰ná dráha, prÛmûrná náv‰tûv-

nost divákÛ na závodech a poãet-

né pole jezdcÛ svûdãí o tom, Ïe

je o tento stále atraktivní moto-

ristick˘ sport zájem. Podûkování

si zaslouÏí v‰ichni organizátofii,

technick˘ personál, záchranáfii,

rozhodãí, zkrátka v‰ichni, bez

kter˘ch by se tento sportovní

podnik nemohl uskuteãnit. JiKo

Celkové v˘sledky

Tfiída 125 cm3

1. Jifií Bittner (251)

2. Tomá‰ Fajkus (74)

3. Marek Demel (10)

Tfiída Open
1. Jindfiich Hrabica (11)

2. Václav ·vástal (53)

3. David Brabec (44)

Tfiída Hobby
1. Daniel Galica (3)

2. Milan Va‰íãek (42)

3. Daniel Jarnot (70)

A (40 - 46 let)
1. Roman Heinrich (1)

2. Vladimír Hladík (17)

3. Miroslav ·taud (36)

B (47 - 52 let)
1. Antonín Peã (29)

2. Karel Li‰ka (926)

3. Franti‰ek Bufivald (57)

C (nad 53 let)
1. Alois Petrovsk˘ (56)

2. Antonín Kfiápek (52)

3. Ludvík Poruba (61)

Tfiída Veterán
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Mistrovství Moravy stopafiÛ
V prÛbûhu více jak tfií mûsícÛ

probíhaly pfiípravy na mistrov-

ství Moravy stopafiÛ, pofiádané

kynologick˘m klubem Stará Ves

14. kvûtna 2005. V polovinû led-

na bylo zapotfiebí vydat propozi-

ce a rozeslat je do blízk˘ch

i vzdálen˘ch organizací. První

pfiihlá‰ky pfii‰ly hned na zaãátku

února. Potom se sesypaly jako

lavina. Pfiíprava katalogu, bodo-

vacích lístkÛ, v˘sledovky, naplá-

novat obãerstvení atd. atd.

JelikoÏ se jednalo o závody, v ni-

chÏ hlavní a jedinou disciplínou

byla stopa, bylo velmi dÛleÏité

peãlivû vybrat terény, na kter˘ch

by mohly b˘t stopy, a to ne leda-

jaké, poloÏeny. Jak taková stopa

podle zku‰ebního fiádu âeského

klubu nûmeck˘ch ovãákÛ vypa-

dá? Pokládá ji kladeã, psu i pso-

vodu neznám˘, tfii hodiny pfied

tím, neÏ je psem vypracována,

a navíc je je‰tû dal‰ím kladeãem

pfiekfiíÏena, a to 30 minut pfied 

uvedením psa na stopu. Celkov˘

ãasov˘ limit pro vypracování

stopy je 40 minut. Dlouhá je

2000 krokÛ, musí na ní b˘t dva

ostré úhly a jeden oblouk o polo-

mûru 10 - 15 m. Zaãátek stopy je

psu ztíÏen tak, Ïe oproti vût‰inû

jin˘ch stop, kde je zaãátek jedno-

znaãnû urãen cedulkou, u této

stopy musí pes najít zaãátek 

oznaãen˘ pfiedmûtem v prostoru

ãtverce o velikosti 20 x 20 m. Na

vyhledání má limit 3 minuty.

Teprve potom mÛÏe pokraãovat

dále. Psovod jde za psem na sto-

povacím vodítku (pes mÛÏe pra-

covat i na volno) ve vzdálenosti

10 m. Na stopu je poloÏeno cel-

kem sedm pfiedmûtÛ, které pes

musí oznaãit, a to buì Ïe si u nû-

ho sedne nebo lehne, popfi. pfied-

mût zvedne. Pfiedmûty jsou vût‰i-

nou kousky jekoru (mÛÏe b˘t

i kÛÏe, koÏenka, textil, kovral ne-

bo dfievo) daného rozmûru a kaÏ-

d˘ z kladeãÛ je má u sebe cca 

30 minut pfied poloÏením stopy,

aby byly dostateãnû prosyceny

jeho pachem. Posuzuje se jak vy-

hledání zaãátku stopy, tak sledo-

vání stopy, vypracování jednotli-

v˘ch lomÛ a nalezení pfiedmûtÛ.

Celkov˘ moÏn˘ poãet bodÛ je

100, ale u této nároãné stopy jej

jen málokter˘ pes dosáhne.

Velkou roli hraje psychická vy-

rovnanost psovoda i psa, doba

tréninku a taky poãasí. Pfii vel-

kém vûtru, kter˘ foukal v sobotu,

byly podmínky hodnû ztíÏené.

Zájem pfiihlásit se na mistrovství

byl velik˘, ale jen 16 pfiihlá‰e-

n˘ch mohlo nastoupit a kvÛli ne-

moci jednoho psa nakonec závo-

dilo se sv˘mi ãtyfinoh˘mi kama-

rády jen 15 psovodÛ. Pfiijeli do-

slova ze v‰ech koutÛ na‰í repub-

liky, nûktefií dokonce jiÏ v pátek

a zÛstali do nedûle. Jídla a pití je

na na‰em cviãáku vÏdy dostatek.

Nemalou mûrou k velmi úspû‰né-

mu prÛbûhu akce pfiispûli Lesní

správa Janovice, firma Horymas

a soukrom˘ zemûdûlec pan Jan

Hofiák, ktefií byli tak laskaví a po-

volili vstup na své pozemky. Dále

pak souhra v‰ech na‰ich ãlenÛ,

ktefií pracovali na 100 %, aby ak-

ce tak velkého v˘znamu probûhla

bez jediné chybiãky. Velké záze-

mí máme u pana Jifiího Slováãka,

kter˘ má jakoÏto technick˘ ve-

doucí na starosti „papírování“

v prÛbûhu celého závodu. V‰em

touto cestou moc dûkuji!

Kdybych chtûla nakonec jed-

nou vûtou shrnout celou akci,

asi bych pouÏila slova klasika:

„Jedno je jisté, nebyl to pro-

marnûn˘ den!“ A my pevnû

doufáme, Ïe pfií‰tí rok se zase

v‰ichni sejdeme a pobavíme.

VÏdyÈ pejskafiina je a mûla by

b˘t pfiedev‰ím zábava.

Matulová Lucie,
jednatelka KK Stará Ves

Organizace a spolky

Zkou‰ky záchranáfisk˘ch psÛ Základní organizace R˘mafiov
O teplém a sluneãném víkendu 23. a 24. dub-

na se konaly ve Stfiíbrn˘ch Horách zkou‰ky

záchranáfisk˘ch psÛ v kategoriích ZZZ

(zkou‰ka záchranné zpÛsobilosti), ZZP1

a ZZP2 (zkou‰ky záchranáfisk˘ch psÛ 1. a 2.

stupnû), které posuzoval mezinárodní roz-

hodãí Karel Pavlík z Bruntálu. Pofiadatelem

akce byla Záchranná brigáda kynologÛ

Olomouckého kraje.

V˘sledky:
Kategorie ZZZ

J. Koudelová + Frost - Slovansk˘ dÛm (nûm. ovãák) 191 bodÛ v˘bornû(ZKO R˘mafiov)
A. Mereìa + Cassia - Irluka (nûm. ovãák) 187 bodÛ velmi dobfie (ZKO R˘mafiov)
J. Koudela + Freia - Slovansk˘ dÛm (nûm. ovãák) 185 bodÛ velmi dobfie (ZKO R˘mafiov)
M. Kuãera + Gucci - Laryka (nûm. ovãák) 182 bodÛ velmi dobfie (ZKO Jeseník)
R. Valíãek + Zak (kokr‰panûl) 180 bodÛ velmi dobfie (ZKO R˘mafiov)
Z. MrÀka + Horus - Ballotada (rotweiler) 175 bodÛ dobfie (ZKO R˘mafiov)

Kategorie ZZP1

J. Koudela + Freia - Slovansk˘ dÛm (nûm. ovãák) 292 bodÛ v˘bornû (ZKO R˘mafiov)
J. Koudelová + Frost - Slovansk˘ dÛm (nûm. ovãák) 290 bodÛ v˘bornû (ZKO R˘mafiov)
M. Zbofiilová + Carin - Dobré bydlo (mal˘ kníraã) 279 bodÛ velmi dobfie (ZKO Pfierov)
J. Sedláãková + Aramis - Stfiíbrné tlapky (mal˘ kníraã) 271 bodÛ velmi dobfie (ZKO Jeseník)

Kategorie ZZP2

A. Labounková + Dan (labrador) 279 bodÛ velmi dobfie (ZKO Jeseník)
M. Zbofiilová + Carin - Dobré bydlo (mal˘ kníraã) 266 bodÛ dobfie (ZKO Pfierov)

Za ZKO R˘mafiov Jifiina Koudelová

Vítûzové závodu, zleva: 2. místo Jarmila Ol‰arová (92 b.), 1. místo
Miroslava Tichá (97 b.) a 3. místo Zuzana Dau‰ová (90 b.)
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Jsme tady pro VÁS

Najdete nás i na internetov˘ch stránkách http://home.tiscali.cz/stavebninyeso

OD
1. ãervna

DO
30. ãervna

tel.: 554 254 445

R˘mafiov, 8. kvûtna 61

Bruntál, Zahradní 32A

DD OO DD AA VV AA TT EE LL   SS TT AA VV EE BB NN ÍÍ HH OO   MM AA TT EE RR II ÁÁ LL UU

Betonové v˘robky: 6%
(obrubníky, pfieklady, PZD, zatravÀovací tvárnice, aj.)

Cemix 082, 030, 033, 023 5%
Komínové vloÏky 6%
Dvefie 8%
SCHIEDEL (komínov˘ systém) 8%
Nopová folie 6%
KARI sítû (ocelové sítû do betonu) 5%



Výše splátky po dobu úvěru je neměnná včetně pojištění. • K uzavření úvěru není potřeba potvrzení o příjmu.

Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Money Auto: 
+ Defendlock nebo Construct v hodnotû 10.000 Kã + slevová karta na benzin Benzin Plus 

+ kreditní karta s úvûrov˘m rámcem aÏ 75.000 Kã + digitální fotoaparát Olympus 
AKCE

• Ke kaÏdému vozu pohonné hmoty v hodnotû 1000 Kã •

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Úvěr autoCREDIT od GE Money
Auto: akontace již od 0%, výhod-
né havarijní pojištění a povinné ru-

čení. Na sjednání úvěru potřebuje-
te dva platné doklady totožnosti,
bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen
původ.

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 17.00, So 8.00 - 12.00

Peugeot 206 1.1 XR, CZ, 1. maj.,
r. v. 2000, 77 800 km, airbag, 
imobilizér, zámek fiadící páky.
Cena: 189 000 Kã.

Renault Mégane Scenic 2.0 16V,
automat, r. v. 2001, 43 100 km, aut.
klima, 6x airbag, ABS, el. v˘bava,
centrál, CD. Cena: 289 000 Kã.

·koda Felicia combi LX 1.9 D, 
r. v. 1998, 80 tis. km, airbag, CD,
rádio, centrál, imob., posil. fiíz.,
el. zrcátka. Cena: 129 000 Kã. 

Renault Twingo 1.3, 3dvéfi., 
r. v. 1993, 115 tis. km, rádio,
Al kola, zadní stûraã. 
Cena: 78 000 Kã.

Ford Escort 1.8 D, r. v. 1995, 
111 tis. km, airbag, ABS, rádio,
centrál, imob., el. okna, posilovaã
fiízení, taÏné. Cena: 88 700 Kã.

Mazda Premacy 2.0 DIDT, r. v. 2000,
106 800 km, klima, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. v˘bava, posilovaã
fiízení. Cena: 259 000 Kã.

Ford Puma 1.4, klima, 1. maj., 
r. v. 1998, 129 000 km, 2x airbag,
CD, imob., posil. fiíz., el. zrc. a okna,
centrál. Cena: 158 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

Audi TT Coupé 1.8, 1. majitel, 
7 740 km, aut. klima, 4x airbag, ESP,
ASR, ABS, CD, rádio, centrál, el. v˘-
bava a dal‰í. Cena: 695 000 Kã.

Renault Thalia 1.4 R, 1. maj., r. v.
2001, 103 400 km, 4x airbag,
ABS, rádio, posil. fiíz., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 178 500 Kã.

Opel Vectra 2.0 Di, r. v. 1997, 184
tis. km, 2x airbag, ABS, rádio, 
imobilizér, posil. fiíz., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 129 000 Kã.

VW Passat Combi 1.9 Tdi, kli-
ma, r. v.1998, 137 tis. km, 4x
airbag, ABS, centrál, el. okna
a zrcátka. Cena: 238 500 Kã.

Volkswagen New Beetle 1.9 Tdi, kli-
ma, 1. maj., r. v. 2000, 94 600 km,
4x airbag, ESP, ABS, alarm, el. v˘-
bava, centrál. Cena: 289 000 Kã.

Ford Escort 1.8 16V klima, 
1. maj., r. v. 1998, 78 tis. km, 2x
airbag, ABS, CD, el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 128 000 Kã.

Opel Tigra 1.6, klima, 1. maj.,
r. v. 1999, 99 000 km, airbag,
centrál, imob., el. okna, posil.
fiíz. a dal‰í. Cena: 139 000 Kã.

Peugeot 406 Combi 2.2 Hdi, 98 kW,
r. v. 2001, 115 tis. km, aut. klima, 
airbagy, ASR, ABS, pal. poã., senz.
stûr., el. v˘bava. Cena: 249 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 
1. maj., r. v. 2002, 149 tis. km, kli-
ma, 4x airbag, ABS, alarm, el. okna,
posil. fiíz., centrál. Cena: 299 000 Kã. 

· - Fabia Combi 1.9 SDi 47 kW,
r. v. 2001, 122 tis. km, imobilizér,
posil. fiíz., taÏné, airbag, rádio.
Cena: 199 500 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 44 kW, 1.
maj., r. v. 2002, 69 tis. km, airbag,
posil. fiíz., rádio, imob., zámek fia-
dící páky. Cena: 179 900 Kã.

·koda Felicia Combi GLX 1.9D, 47
kW, r. v. 1997, 2x airbag, ABS, rá-
dio, el. okna a zrcátka, posil. fiíz.,
taÏné, centrál. Cena: 119 900 Kã.

· - Felicia 1.3 GLXi 50 kW -
1. maj., r. v. 1997, 48 900
km, rádio, imobilizér a dal‰í.
Cena: 98 000 Kã.

· - Octavia Combi 1.9 TDi Elegance,
r. v. 2001, 55 tis. km, klima, 2x air-
bag, ASR, ABS, el. v˘b., palub. poã.,
centrál, CD. Cena: 368 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi, klima,
r. v. 2001, 109 tis. km, 8x airbag, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 279 000 Kã.

Ford Transit 2.4 TDi valník 
DOKA, 7 míst, r. v. 2002, 42 tis.
km, airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 395 000 Kã bez DPH.

Mercedes-Benz E 270 Cdi, automat, 
1. maj., r. v. 2001, 178 tis. km, klima,
6x airbag, ESP, ASR, ABS, CD, plná
v˘bava, tempomat. Cena: 589 000 Kã.

!!! A TO V·E ZDARMA !!!


