
Na soukromé farmû Michala
Nováka se uskuteãnil historicky
první Pícnináfisk˘ den v regionu
R˘mafiovska

V sobotu 4. ãervence vyjel po-
prvé na trasu ·umperk – Kouty
nad Desnou cyklobus, kter˘ sta-
ví i v R˘mafiovû

R˘mafiovsk˘ desetiboj fini‰uje do cíle. Po vrhu koulí ãeká
sportovce 17. ãervna sprint na 60 metrÛ
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Po roãní odmlce uspofiádali studenti Gymnázia R˘mafiov pát˘
roãník studentsk˘ch oslav Majáles

Čtrnáctideník regionu Rýmařovska



Poãátkem leto‰ního roku vyhlá-

sila Obecnû prospû‰ná spoleã-

nost Sovinecko ve spolupráci

s Krajsk˘m vzdûlávacím a infor-

maãním centrem Nov˘ Jiãín (od-

louãen˘m pracovi‰tûm v Krno-

vû) v˘tvarnou a literární soutûÏ

na téma Louka zaklet˘ch víl.

Jedná se o souãást projektu na

vyhrazené plo‰e Pradûdovy za-

hrádky ve Stránském s názvem

Louka zaklet˘ch víl. Jde o úze-

mí, na kterém roste sedm bizar-

ních vrb. „Chtûli bychom v této
lokalitû otevfiít dobrodruÏnou
stezku, která propojí jednotlivá

stanovi‰tû vrb,“ uvedl k projektu

fieditel Sovinecka, o. p. s., Petr

Schäfer. Vrby, které sv˘mi koru-

nami pfiipomínají tanãící víly, jej

inspirovaly právû k vytvofiení le-

gendy o sedmi neposlu‰n˘ch ví-

lách, které vládce jesenick˘ch

hor zaklel a promûnil ve vrby.

Dûti ze základních ‰kol v R˘-

mafiovû a Bfiidliãné a studenti

niÏ‰ích roãníkÛ gymnázia mûli

za cíl v literární soutûÏi vytvofiit

povûst a ve v˘tvarné soutûÏi

ztvárnit vymy‰len˘ pfiíbûh na

formát A4. SoutûÏe se zúãastnily

na dvû desítky dûtí. 
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Téma vydání - Dûtsk˘ den

Myslíme na nû nejen ve svátek?
Pfii pohledu na bezstarostné dûtské tváfie

zfiejmû nikdo nepfiem˘‰lí o tom, proã

vlastnû slavíme prvního ãervna Den dûtí.

Samotné oslavence budou pravdûpodob-

nû nejvíc zamûstnávat moÏnosti radost-

ného vyÏití, které pro nû pfiipravují do-

spûlí. Kdo v‰ak atrakce, soutûÏe a hry or-

ganizuje, mÛÏe si b˘t jist, Ïe tak neãiní

bez hlub‰ího poslání. Mezinárodním

dnem dûtí si pfiipomínáme pfiijetí

Deklarace práv dítûte Valn˘m shromáÏ-

dûním OSN a schválení Úmluvy o prá-

vech dítûte.

Mezinárodní den dûtí (1. 6.) letos pfiipa-

dl na stfiedu, a tak se oslavy protáhly hned

na dva víkendy - poslední kvûtnov˘ a prv-

ní ãervnov˘. O to vût‰í v˘bûr dûti mûly.

Vût‰ina oslav a programÛ je pro nû pfii-

pravována tradiãnû zcela zdarma. JiKo

Jsou dûti v‰ude ‰Èastné?
Ne v‰ude jsou v‰ak práva dûtí za-

ruãena, a co je je‰tû smutnûj‰í, lec-

kde jsou jen velmi mlhavû dodrÏo-

vána. Zdálo by se, Ïe jedenadva-

cáté století pfiinese spoleãnosti

vy‰‰í úroveÀ, ale sociologické stu-

die dokazují v tomto smûru prav˘

opak. Pfied dvaceti lety v USA

provedli odborníci prÛzkum sexu-

ality obyvatelstva a zjistili, Ïe 

obûÈmi zneuÏití se v dûtství stalo

aÏ 60 % dûvãat a pfiibliÏnû 45 %

chlapcÛ. U osmdesáti procent

v‰ech zneuÏívan˘ch nepfiesáhl vûk

hranici puberty, u 42 % dokonce

ani sedm˘ rok dítûte. V âesku pro-

vedl v˘zkum pfied rokem sexuo-

log PhDr. Petr Weiss, podle které-

ho bylo v dûtství pohlavnû zneuÏi-

to 11 % dívek a 3 % chlapcÛ. Pod

‰piãkou ledovce pluje v‰ak mno-

hem vût‰í kra nebezpeãí a nástrah,

které dûtem ve vûku nevinnosti

hrozí. Na‰i pozornost si urãitû za-

slouÏí mnohem víc, neÏ ukládá

bûÏn˘ rodiãovsk˘ rámec povin-

ností. Bezstarostné dûtství s poci-

tem bezpeãí a klidného zázemí do-

mova je ten nejlep‰í dárek, jejÏ dû-

tem mÛÏeme darovat.

Ve století poãítaãÛ, kdy Zemi

pohlcuje internet a zmen‰ují se

vzdálenosti, není problém dát ra-

dost a ‰tûstí dûtem tfieba na dru-

hém konci zemûkoule. Pfiipo-

meÀme si loÀskou iniciativu teh-

dej‰í sexty Gymnázia R˘mafiov,

jejíÏ studenti se rozhodli na pod-

nût svého tfiídního profesora

Vladimíra Stanzela adoptovat na

dálku malého Afriãana Algassi-

mou Dialla (viz foto). Podali po-

mocnou ruku nûkomu, kdo má

Ïivot pfied sebou a bez pomoci

by se sám ve svûtû dospûl˘ch

tûÏko obe‰el.

VzpomeÀme zásluÏnou a nepo-

stradatelnou pomoc obûtav˘ch

pracovnic Dûtského domova

v Janovicích, které pravideln˘mi

akcemi v létû v zimû pomáhají

dûtem zapomenout na to, Ïe jim

chybí domov a tolik potfiebné ro-

dinné prostfiedí. JiKo

Legenda o zaklet˘ch vílách pfiinesla inspiraci

Foto: archiv Libu‰e Langrová

Algassimou Diallo - únor 2005
Foto: internet

Vítûzné práce Kristiny Dohnalové (13) a Tomá‰e ·mihala (13)



Organizátofii vyhodnotili literár-

ní práce dûtí v kategoriích:

Îáci 6. - 7. roãníkÛ Z· a 1. - 2.
roãníkÛ niÏ‰ích gymnázií
1. místo  Jitka Ligaãová

2. místo  Martin Zítka

3. místo  Klára Macháãková

Îáci 8. - 9. roãníkÛ Z· a 3. - 4.
roãníkÛ niÏ‰ích gymnázií
1. místo  Petra Vaníãková

2. místo  Barbara Kopeãková

3. místo  Marie Novotná

Absolutním vítûzem literární

soutûÏe se stala Petra Vaníãková

z Gymnázia R˘mafiov. Její práci

také níÏe uvádíme.

Z v˘tvarn˘ch prací porota vybra-

la díla Kristiny Dohnalové (13

let) a Tomá‰e ·mihala (13 let),

ÏákÛ Základní ‰koly v Bfiidliãné.

TaktéÏ jejich v˘tvarné práce si

zaslouÏí pozornost na‰eho tisku.

Iniciátora soutûÏe Petra Schäfera

v˘sledky inspirovaly k dal‰ím

aktivitám. „Napadlo mû, Ïe ví-
tûzná literární práce by mohla
najít pokraãování v realizaci di-
vadelní hry, jejíÏ premiéra by se
mohla uskuteãnit v novû budova-
né malé country arénû v areálu
stránecké hospÛdky Vejrovka.
V arénû by se mûly ãasem ode-
hrávat produkce mal˘ch jevi‰t-
ních forem, ale i rÛzné country
koncerty a párty,“ prohlásil fiedi-

tel Obecnû prospû‰né spoleãnos-

ti Sovinecko Petr Schäfer.

Vítûzná literární práce jej v‰ak

inspirovala je‰tû k dal‰ím dvûma

zámûrÛm, a sice ke ztvárnûní po-

vûsti prostfiednictvím filmového

klipu a také k uspofiádání kurzu

batikování „‰átkÛ víl“ z hedvábí

ãi jiného materiálu, které by pak

slouÏily jako pfiípadn˘ suven˘r

pro turisty. JiKo
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Sedm vrb
Petra Vaníãková

V podhÛfií JeseníkÛ je malá vesniãka

Stránské. Vesniãka je obklopena loukami

a lesy. Za vesnicí se na jedné louce klikatí

potok a na jeho bfiehu stojí sedm bizarních

vrb. Tyto vrby zde nevyrostly postupnû jako

ostatní stromy kolem, ale objevily se náhle

bûhem jedné letní noci.

Za vesniãkou Stránské na krásné louce u le-

sa kdysi dávno Ïily víly. Bylo jich sedm

a mûly jména po tûch nejkrásnûj‰ích a nejvo-

Àavûj‰ích kytiãkách, které na louce rostly.

Jmenovaly se RÛÏenka, Sedmikráska,

Smetanka, Fialka, Kopretinka, Konvalinka

a Matefiídou‰ka. Za letních veãerÛ se zjevo-

valy na louce, kde aÏ do svítání tanãily.

Jejich tanec byl jako vánek. Jako by se pfii

tanci vzná‰ely. Kam do‰láply jejich bosé

noÏky, tráva se ani nehnula. Mávaly sv˘mi

kouzeln˘mi ‰átky a potichu se chichotaly.

KdyÏ ‰el mûsíc spát a na louku zasvítil první

sluneãn˘ paprsek, promûnily se v mlhu, kte-

rá se ti‰e rozplynula.

Jedné letní noci je z tance nûco vyru‰ilo. Byl

to mlad˘ princ na bílém koni z nedalekého

zámku. Vydal se toho dne na lov se svou dru-

Ïinou a zabloudil. KdyÏ vyjel z lesa na louku,

jeho unaven˘ kÛÀ se polekal a princ upadl.

Víly se k nûmu sebûhly. Je‰tû nikdy nevidûly

ãlovûka tak zblízka. Byl mlad˘ a krásn˘, ne-

mohly se na nûj vynadívat. Na jeho rány mu

uvázaly svoje kouzelné ‰átky a bûhem chvíle

byl princ na nohou. Podûkoval jim za to, Ïe se

o nûj tak dobfie postaraly, a ony mu prozradi-

ly, Ïe to byly jejich ‰átky, které ho uzdravily.

„Jsou kouzelné, dokáÏí uzdravit nemocného
i napravit zlomenou kost. Je v nich ukryta
na‰e ve‰kerá síla, a proto je musíme dobfie
stfieÏit.“ Pfied svítáním se s nimi princ roz-

louãil a odjel.

Sotva jeho kÛÀ vjel do lesa, zvedl se siln˘ ví-

tr a na louku se snesl vládce jesenick˘ch hor

Pradûd. Je to muÏ urostlé postavy, obleãen˘

do dlouhého plá‰tû a klobouku. Husté vousy

zakr˘vají jeho obliãej a jeho ãerné, uhranãi-

vé oãi dohlédnou do v‰ech koutÛ JeseníkÛ.

Je pánem a ochráncem v‰eho Ïivého, ví

o v‰em, co se v jeho revíru stane. Velmi se

rozzlobil, Ïe víly vyzradily ãlovûku svoje ta-

jemství. Musely mu slíbit, Ïe se uÏ k Ïádné-

mu ãlovûku nepfiiblíÏí. Pohrozil jim, Ïe po-

kud neposlechnou a pfiijdou o své ‰átky, stih-

ne je krut˘ trest.

Princ dojel v pofiádku na svÛj zámek.

Vyprávûl o svém setkání s vílami, o tom, jak

ho uzdravily sv˘mi kouzeln˘mi ‰átky, ale ni-

kdo mu nevûfiil. „KdyÏ dostanu ty kouzelné
‰átky, lidé mi uvûfií,“ myslel si princ. Proto

se opût vypravil do tûch míst, kde se s vílami

poprvé setkal. Bloudil nûkolik dní a nocí, neÏ

na‰el tu louku, kde v noci tanãí víly.

Vjel na louku a pfiedstíral pád s konû. Víly

poznaly svého prince a v tu chvíli zapomnû-

ly na svÛj slib. KdyÏ se k nûmu sebûhly, Ïe

mu zase pomohou, sebral jim jejich kouzelné

‰átky, skoãil na konû a byl pryã.

V tu chvíli se mûsíc schoval za mraky, zvedl

se siln˘ vítr a z nebe lítaly blesky. Víly vûdû-

ly, Ïe je zle. Neposlechly svého pána.

NedodrÏely svÛj slib, neuhlídaly svoje kou-

zelné ‰átky a on se teì na nû právem zlobí.

A neÏ si uvûdomily, co se vlastnû stalo, jejich

nohy se promûnily v kofieny, jejich kfiehká tû-

la pokryla vrásãitá kÛra, jejich ruce se pro-

mûnily ve vûtve. Na bfiehu potoka se objevi-

lo sedm vrb. Víly zakleté ve vrby kaÏdou noc

pláãou, ale nikdo jejich pláã nesly‰í. Místo

jejich tance se na louce oz˘vá jen praskot

vûtví a ‰umûní listí sedmi vrb.

Dûti v janovickém domovû nemají na nudu ãas
V̆ lety, hry, soutûÏe a letní rekre-

ace, to je jen velmi neúpln˘ v˘-

ãet aktivit dûtí z Dûtského domo-

va v Janovicích, pro které zku‰e-

ní odborní pracovníci pfiipravují

celoroãní akce nebo soutûÏní

a sportovní odpoledne.

V sobotu 28. kvûtna oslavily dû-

ti svÛj svátek ve Staré Vsi a v so-

botu 4. ãervna se zúãastnily

Letní zahradní slavnosti v zahra-

dû Hedvy, kterou pofiádalo

Stfiedisko volného ãasu

v R˘mafiovû. Den nato - v nedûli

5. ãervna - byly pozvány na Den

dûtí pofiádan˘ âeskou stranou

sociálnû demokratickou. JiÏ tra-

diãnû se tato akce konala na dût-

ském hfii‰ti na Jesenické ulici

a pfiipraveny byly nejrÛznûj‰í 

atrakce, soutûÏe a opékání ‰pe-

káãkÛ.

„V pátek 17. ãervna bychom
chtûli s dûtmi zajet do zoologické
zahrady v Le‰né a o t˘den po-
zdûji, 25. ãervna, do domova za-
vítají studentky Stfiední soukro-
mé odborné ‰koly Prima, které
pfiipraví pro dûti na zahradû od-
poledne plné her a soutûÏí. Tato
akce se uskuteãní u nás jako prv-
ní v rámci programu Pfiipoj se
(Make a Connection),“ sdûlila

nám fieditelka Dûtského domova

v Janovicích Alena Horká.

Je potfieba fiíci, Ïe podan˘ projekt

Víly zakleté do podoby vrb ve Stránském
Foto: archiv o. p. s. Sovinecko

Dûti z janovického domova tráví dopoledne na dûtském dnu
pofiádaném MO âSSD
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SSO· Prima, s. r. o., v rámci pro-

gramu Pfiipoj se, o kter˘ se za-

slouÏily studentky této ‰koly

spoleãnû s jeho hlavní iniciátor-

kou, uãitelkou Ing. Ludvikou

Matzkeovou, byl na kraji úspû‰-

nû schválen. Make a Connection

je program, jehoÏ cílem je pod-

porovat takové projekty mlad˘ch

lidí, které budou prospû‰né ostat-

ním a pfiinesou svému okolí pozi-

tivní zmûny nebo pomoc pfii fie-

‰ení místních problémÛ. Program

spoleãnû za‰tiÈují Nadace rozvo-

je obãanské spoleãnosti (NROS)

a Nokia ve spolupráci s lokální-

mi partnery. V pfiípadû Morav-

skoslezského kraje je lokálním

partnerem obãanské sdruÏení

Vita. Make a Connection je me-

zinárodní program, kter˘ byl za-

hájen v roce 2000 (viz historii

programu níÏe), a âeská republi-

ka je jednou z 20 zemí svûta, kde

tento program probíhá.

„Dal‰ím pfiínosem pro na‰e dûti
v rámci programu Pfiipoj se by
mûly b˘t náv‰tûvy r˘mafiovského
aquacentra a také zapojení se do
akcí cviãení rodiãÛ s dûtmi.
V minulosti jsme cviãení nav‰tû-
vovali jen nahodile, ale teì by-
chom chtûli s dûtmi cviãit pravi-
delnû,“ doplnila fieditelka Alena

Horká. V rámci projektu Pfiipoj

se pobûÏí je‰tû na podzim pro-

gram Malí umûlci, ve kterém

studentky SSO· Prima budou

rozvíjet dovednosti dûtí ve v˘-

tvarn˘ch technikách a cviãení na

gymbalech (skákací míãe).

Podle vyjádfiení fieditelky ãeká na

dûti v prÛbûhu leto‰ní letní sezó-

ny je‰tû mnoho zajímav˘ch akcí.

V srpnu by mûli v‰ichni spoleãnû

nav‰tívit zoologickou zahradu

v Ostravû a v záfií na dûti ãeká t˘-

denní rekreace v beskydském

stfiedisku v obci Rozpité.

V souãasné dobû je v Dûtském

domovû v Janovicích u R˘ma-

fiova umístûno dvaadvacet dûtí,

které, jak patrno, nemají na nudu

ani pomy‰lení. JiKo

Historie programu Pfiipoj se (Make a Connection)
Program Make a Connection (MC) byl zahá-

jen v dubnu roku 2000 jako spoleãné partner-

ství mezi Mezinárodní nadací pro dûti a mlá-

deÏ se sídlem v Baltimoru (International

Youth Foundation - IYF) a spoleãností Nokia.

Do dne‰ního dne se jiÏ díky této celosvûtové

aktivitû zlep‰ily Ïivoty tisícÛ mlad˘ch lidí ve

12 zemích svûta - program probíhá v Brazílii,

âeské republice, âínû, Kanadû, Korejské re-

publice, Nûmecku, Maìarsku, Mexiku,

Polsku, na Filipínách, v JiÏní Africe a ve

Velké Británii. Program je vÏdy zamûfien na

fie‰ení aktuálních potfieb mlad˘ch lidí v dané

zemi, a to se zachováním stejného poslání:

„...podpofiit pozitivní rozvoj mlad˘ch lidí

programem, kter˘ jim nabídne pfiíleÏitost, jak

navázat vztah/spojení („connection“) s okolní

komunitou, sv˘mi rodinami, kamarády i se-

bou sam˘mi.“ IYF i Nokia by v roz‰ifiování

programu do dal‰ích státÛ chtûly v budoucnu

pokraãovat.

IYF je jednou z nejvût‰ích nadací na svûtû za-

mûfiujících se na dûti a mladé lidi. Její part-

nerské organizace v jednotliv˘ch zemích dis-

ponují odborn˘mi znalostmi a zku‰enostmi

a v oblasti rozvoje dûtí a mládeÏe jsou v‰eo-

becnû uznávány jako profesionálové ve svém

oboru. Spoleãnû pak rozvíjejí a podporují

jedny z nejefektivnûj‰ích programÛ, které

dnes pro mladé lidi existují.

Realizátorem programu v âR je Nadace roz-

voje obãanské spoleãnosti (NROS), která je

partnerskou nadací IYF pro âeskou republi-

ku. Pro návrh podoby programu MC v âeské

republice se NROS inspirovala podobnû kon-

cipovan˘m polsk˘m modelem. Pfiedev‰ím

v‰ak vycházela ze zku‰eností, které v oblasti

sv˘ch ostatních programÛ zamûfien˘ch na dû-

ti a mládeÏ dosud získala.

Spoleãnost Nokia nabízí programu silnou fi-

nanãní podporu a aktivnû se podílí na jeho

implementaci. Dosud tomuto projektu vûno-

vala 12 milionÛ dolarÛ. Vrcholov˘ manage-

ment spoleãnosti Nokia zaujal k v˘bûru a za-

vádûní jednotliv˘ch národních programÛ ve-

lice aktivní pfiístup. Vedle toho se zamûstnan-

ci spoleãnosti úãastní lokálních programÛ

Make a Connection jako dobrovolníci. Spo-

leãnost Nokia podporuje trvalé vzdûlávání -

tj. neustálé zlep‰ování tzv. life skills, vytváfie-

ní prostfiedí podporujícího otevfiené a kreativ-

ní my‰lení a navazování smysluplného vzta-

hu se spoleãností. 

JiKo (ãerpáno z www.pripojse.cz)

Dûtsk˘ den s Místní organizací âSSD R˘mafiov
V nedûli 5. ãervna se na dûtském

hfii‰ti na Jesenické ulici konal

Den dûtí, kter˘ kaÏdoroãnû orga-

nizuje pro dûti Místní organizace

âSSD R˘mafiov.

Ráno to s poãasím

nevypadalo moc

rÛÏovû, ale nako-

nec vysvitlo slu-

níãko. Na oslavu

Dne dûtí zavítaly

také dûti z Dûtské-

ho domova v Jano-

vicích, kter˘m se

dopoledne velmi

líbilo. Ani ostatní

dûti, které si pfii‰ly

s rodiãi zasoutûÏit,

nelitovaly. Bûhalo

se na chÛdách, zá-

polilo v hodu na

ko‰ a v hodu míã-

kem na plechovky.

Nejvût‰ím magne-

tem pro dûti bylo

kolo ‰tûstí. To bude

asi tím, Ïe jsme soutûÏiv˘ národ.

V kaÏdém soutûÏním klání obdr-

Ïely dûti sladkosti podle toho,

jak se umístily, pfiípadnû dostaly

cenu útûchy za úãast. Po vyãer-

pávajících soutûÏích se malí pfie-

borníci obãerstvili opékan˘mi

párky, koláãi a limodádou.

Za zdafiilou organizaci Dne dûtí

se slu‰í podûkovat ãlenÛm MO

âSSD a sponzorÛm - Pekárnû

R˘mafiov a sodovkárnû Amin

z Velké ·táhle.

Ing. Jaroslav Kala,
pfiedseda MO âSSD R˘mafiov

Dûti z domova v Janovicích na Letní zahradní slavnosti (4. 6.
2005) pofiádané SVâ

Fota: archiv MO âSSD
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Aktuálnû z mûsta

Kraj zahájil rekonstrukce silnic II. a III. tfiíd také na R˘mafiovsku
Kraj zahájil 26. kvûtna první etapu
modernizace a rekonstrukce sv˘ch
cest II. a III. tfiídy, spolufinancovanou
z penûz Evropské unie, dal‰í peníze
unie získal MSK pro pfií‰tí rok.
Startem modernizace a rekon-

strukce silniãního prÛtahu Fr˘-

dlantem nad Ostravicí na Fr˘-

decko-Místecku zaãala první 

etapa oprav krajsk˘ch silnic fi-

nancovaná z prostfiedkÛ EU. 

Jde o projekt úprav celkem 

75 km v rámci 10 souvisl˘ch 

úsekÛ silnic II. a III. tfiíd na

Bruntálsku, Fr˘decko-Místecku,

Novojiãínsku a Opavsku, na kte-

r˘ kraj (zfiizovatel Správy silnic

MSK) poprvé dostane pfiíspûvek

z pokladny Evropské unie asi

135 mil. Kã. O peníze kraj vloni

Ïádal v rámci 1. kola v˘zvy

Spoleãného regionálního ope-

raãního programu (SROP). Unie

podporuje projekty rozvoje do-

pravní infrastruktury v regio-

nech 75 % nákladÛ, vlastník pla-

tí ãtvrtinu. Tato etapa skonãí

v kvûtnu 2006 (zahajovan˘ prÛ-

tah Fr˘dlantem letos v záfií, do

konce tohoto roku bude dokon-

ãeno ‰est z plánovan˘ch deseti

úsekÛ).

V souãasné dobû zaznamenali fii-

diãi uzavírky i nûkter˘ch silnic

II. a III. tfiídy v r˘mafiovském re-

gionu. Zde se provádí rekon-

strukce silnice v úseku Velká

·táhle - Karlova Studánka vãet-

nû rekonstrukce prÛtahu Velkou

·táhlí. Podle vyjádfiení kompe-

tentních pracovníkÛ se budou

navazující komunikace uzavírat

prÛbûÏnû s postupujícími prace-

mi od Velké ·táhle aÏ po

Karlovu Studánku.

Kraj letos investuje do bûÏn˘ch

oprav, rekonstrukcí a moderni-

zace sv˘ch silnic celkem asi 

410 milionÛ korun, z toho 

350 milionÛ do samotn˘ch cest

a 60 milionÛ do oprav mostÛ na

nich. „Peníze z Evropské unie
nám samozfiejmû velmi pomo-
hou. Spravujeme 2700 km silnic

a nejménû polovina z nich nutnû
potfiebuje dÛkladnou rekonstru-
kci. Jen na to, abychom na‰e ce-
sty uvedli do standardního sta-
vu, bychom potfiebovali v pfií‰-
tích deseti letech roãnû alespoÀ
miliardu korun,“ fiekl pfii zaháje-

ní stavby prÛtahu Fr˘dlantem

nad Ostravicí námûstek hejtma-

na Pavol Luk‰a.

Kraj také vloni úspû‰nû poÏádal

EU v rámci 2. kola SROP o pfiís-

pûvek na dal‰í tfii projekty do-

pravní infrastruktury za 284 mil.

korun. Z tûchto penûz by mûly

b˘t zmodernizovány tfii úseky sil-

nic: na Opavsku cesta Vûtfikovice

- Jelenice, na Bruntálsku úsek

R˘mafiov - Ondfiejov a v Ostravû

ulice Místecká. V‰e uÏ v pfií‰tím

roce.

Vloni se opravilo cca 50 km sou-

visl˘ch úsekÛ krajsk˘ch cest, pe-

níze na nû dal kraj zãásti z vlast-

ního rozpoãtu a zhruba 20 %

z celkov˘ch nákladÛ bylo uhra-

zeno z prostfiedkÛ Státního fon-

du dopravní infrastruktury. 

JiKo a ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

Dobrovolní hasiãi oslavili 135 let od zaloÏení sboru
V sobotu 28. kvûtna si na námûstí

Míru pfiipomenul Sbor dobrovol-

n˘ch hasiãÛ R˘mafiov 135. v˘roãí

zaloÏení. Spoleãnû s profesionál-

ními kolegy z Hasiãského zá-

chranného sboru pfiipravili R˘ma-

fiovanÛm ukázku ha‰ení hofiícího

vozidla, dále pfiedvedli technické

prostfiedky, které se pouÏívají na-

pfiíklad pfii vypro‰Èování zranûné

osádky z vozidla - pneumatické

kle‰tû, zvedací pol‰táfie pod vo-

zidlo apod. Profesionální kolego-

vé z Bruntálu pfiijeli s nov˘m pro-

tichemick˘m vozidlem, ve kte-

rém je mobilní nafukovací box, 

umoÏÀující odstranûní pfiípadné

chemické látky. Diváci také vidû-

li poÏární obleky do vysokého Ïá-

ru, které snesou krátkodobû aÏ

800 stupÀÛ Celsia.

R˘mafiovsk˘ v˘suvn˘ Ïebfiík na

plo‰inû vozidla IFA dosáhne do

v˘‰e 40 metrÛ. Na námûstí si leh-

ce poradil s kopulí radnice a na

‰pici Ïebfiíku spatfiili diváci zane-

dlouho hasiãe Radima Keclíka,

kter˘ mûl v úmorném vedru,

i pfies zcela nepochybnû v˘bor-

nou fyziãku co dûlat. PfiihlíÏející

zhlédli je‰tû ukázku impulzivní-

ho ha‰ení poÏáru pomocí tlako-
vého vodního dûla IFEX 3000.

Ukázka pfiipravenosti hasiãÛ se

nesla v duchu prvotfiídní profesi-

onality. Záchranáfii pfiesvûdãili,

Ïe jsou schopni vypofiádat se

i s tûmi nejzávaÏnûj‰ími pfiípady.

PfiipomeÀme si, Ïe Sbor dobro-

voln˘ch hasiãÛ (jejich hant˘rkou

fieãení „dobráci“) je ãinn˘ také

ve sportovních soutûÏích a do-

vednostních závodech, napfiíklad

v tradiãním Memoriálu Jana

Suka, kter˘ se letos uskuteãní

23. ãervence v zahradû Hedvy uÏ

po osmatfiicáté. V rámci memori-

álu bude pfiipravena dûtská sou-

tûÏ, probûhne také 4. roãník sou-

tûÏe o Pohár soutûÏního druÏstva

a novinkou bude 1. roãník

VeteránÛ Sboru dobrovoln˘ch

hasiãÛ R˘mafiov.

Na mûsíc záfií pfiipravují dobro-

volní hasiãi velk˘ soutûÏní zá-

vod dûtí - mlad‰ích a star‰ích ha-

siãÛ z celého okresu Bruntál,

kter˘ se uskuteãní v lyÏafiském

areálu Hornomûstské zatáãky

a zúãastnit by se ho mûlo kolem

tfií stovek soutûÏících, ktefií bu-

dou ve ãtyfiãlenn˘ch druÏstvech

plnit v terénu úkoly z oblasti to-

pografie, zdravovûdy, zastfiílí si

ze vzduchovky a prokáÏí znalos-

ti ve vázání uzlÛ. JiKo

Zahájení stavby prÛtahu Fr˘dlantem



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT11/2005

6

Seniofii pod ochrann˘mi kfiídly peãovatelské sluÏby mûsta
V pátek 20. kvûtna pfiipravili pracov-

níci peãovatelské sluÏby mûsta

R˘mafiova pro své klienty velmi pûk-

nou akci s pracovním názvem

Májové posezení. V pfiíjemném

a teplém kvûtnovém odpoledni pfii-

pravily peãovatelky seniorÛm v areá-

lu peãovatelského domu na tfiídû

HrdinÛ posezení u ohníãku s opéká-

ním párkÛ, ãajem nebo káviãkou.

Babiãkám a dûdeãkÛm pfii‰lo vhod

i nûco „na zub“, a pro ty, kdo peãují

o ‰tíhlou linii, pfiipravily ochotné

a pfiívûtivé pracovnice velmi chutn˘

zeleninov˘ salát. O dobrou náladu se

postaral v‰em dobfie znám˘ vedoucí

chrámového sboru a harmonikáfi Petr

Wolff, kter˘ seniory pfii jejich zpûvu

doprovodil na harmoniku. Mezi seni-

ory zavítala rovnûÏ vedoucí odboru

sociálních vûcí a zdravotnictví MûÚ

R˘mafiov Marie Cimbotová, aby si

s nimi povyprávûla o jejich kaÏdo-

denních starostech a problémech.

Májové odpoledne v peãovatelském

domû se vydafiilo nejen díky pûkné-

mu poãasí, ale zejména díky obûta-

vosti, vlídnosti a ochotû peãovatelek

Marty La‰ákové, Svatavy Machá-

ãkové, Marcely Ptáãkové, Jany

Niekischové a jejich vedoucí Ingrid

Sná‰elové. JiKo

Brána kaple V Lipkách znovu otevfiena
V nedûli 5. ãervna se v kapli V Lipkách uskuteãnila m‰e svatá - Nav‰tívení Panny Marie -

za velké úãasti farníkÛ r˘mafiovského regionu, ale i zahraniãních hostÛ - ãlenÛ Svazu

Severní Morava-Orli-

cké hory. Tímto dnem

byla kaple V Lipkách

oficiálnû otevfiena pro

letní sezónu a kaÏdou

stfiedu se zde bude

v 18.00 konat m‰e sva-

tá, a to aÏ do konce mû-

síce záfií, do pouti sv.

Michaela. Dopolední

bohosluÏbu provázeli

sv˘m zpûvem ãlenové

chrámového sboru pod

vedením Petra Wolffa. 

JiKo

Prostor pro podnikatele

Pícnináfisk˘ den poprvé na R˘mafiovsku
V areálu farmy soukromého zemû-

dûlce Michala Nováka v Jamarti-

cích se ve ãtvrtek 2. ãervna vÛbec

poprvé na R˘mafiovsku uskuteãnil

Pícnináfisk˘ den. Jednalo se o jed-

nodenní prezentaãní akci zamûfie-

nou hlavnû na v˘robu a zpracování

krmiva pro hovûzí dobytek.

Pozvání na 1. roãník této pro farmá-

fie velmi pfiínosné prezentace pfiijali

zástupci regionálních farmáfisk˘ch

firem, zástupci nûkter˘ch poji‰Èo-

ven, starosta mûsta R˘mafiova Petr

Klouda, Jan Ol‰er, fieditel územního

odboru ministerstva zemûdûlství,

a dal‰í v˘znamní hosté. Soukrom˘

zemûdûlec Michal Novák, hlavní 

iniciátor akce, pfiivítal v‰echny pfií-

tomné a pfiipomenul pfiínos a v˘-

znam Pícnináfiského dnu. ZdÛra-

znil, Ïe dnes se dobr˘ farmáfi bez

moderní techniky jiÏ neobejde, po-

dûkoval v‰em firmám a jednotliv-

cÛm, ktefií se podíleli na pfiípravû

Pícnináfiského dnu, a popfiál pozva-

n˘m hostÛm zajímavé záÏitky.

Podûkování vyslovil také Stfiední-

mu odbornému a Odbornému uãi-

li‰ti v R˘mafiovû za pfiípravu po-

ho‰tûní.

Za mûsto R˘mafiov krátce vystoupil

starosta Petr Klouda, kter˘ pozdra-

vil v‰echny náv‰tûvníky, zejména

pak zástupce farmáfisk˘ch firem,

a popfiál jim mnoho úspûchÛ v je-

jich podnikání. ¤editel územního

odboru ministerstva zemûdûlství

Jan Ol‰er zdÛraznil, Ïe se po vstupu

do Evropské unie nepotvrdily pfied-

pokládané katastrofické scénáfie t -̆

kající se zemûdûlství, a vyzdvihl

snahu a úsilí v‰ech farmáfiÛ bruntál-

ského regionu a v˘sledky jejich prá-

ce v oblasti chovu hovûzího dobyt-

ka. ¤ekl, Ïe zatím co produkce ho-

vûzího dobytka v âR má stagnující

nebo dokonce klesající tendenci,

v okrese Bruntál je tomu naopak.

V̆ znamn˘m hostem, kter˘ se pre-

zentoval na Pícnináfiském dnu, by-

la americká firma John Deer, vyrá-

bûjící stroje na zpracování pícnin

a pÛdy. V̆ hradním dovozcem

tûchto americk˘ch strojÛ je praÏ-

ská firma Strom. Ta pfiedstavila

v Jamarticích celou fiadu nejmo-

dernûj‰ích traktorÛ, o kter˘ch se dá

bez nadsázky fiíci, Ïe pfiedstavují

svûtovou ‰piãku ve farmáfiské me-

chanizaci. Tradice firmy John Deer

sahá aÏ do roku 1845.

Náv‰tûvníci ãtvrteãní akce mohli

obdivovat práci strojÛ pfiímo na po-

li. K vidûní byly napfiíklad Ïací stro-

je se ‰ífikou zábûru aÏ ‰est metrÛ, li-

sy, teleskopické manipulátory balí-

kÛ slámy nebo sena, maãkaãe

a mulãovaãe nebo trailerov˘ auto-

matick˘ nakladaã pícnin Mengele.

Traktory jsou dnes jiÏ vybaveny po-

ãítaãi, elektronikou, samozfiejmostí

je klimatizace a u nejmodernûj‰ích

strojÛ na zpracování obilí nechybí

autopilot. Znalci a fajn‰mekfii z ob-

lasti farmáfiství si pfii‰li opravdu na

své. Podle soukromého zemûdûlce

Michala Nováka nezÛstane jen u le-

to‰ního prvního roãníku. JiKo
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·kolství

TÉMA - MATURITY NA ·KOLÁCH
Gymnazisté mají maturitu za sebou

âlovûka provází v Ïivotû nûkolik

dÛleÏit˘ch mezníkÛ. Jedním

z nich je zcela urãitû „zkou‰ka do-

spûlosti“ - maturita. KaÏd˘ rok té-

mûfi ve stejnou dobu studenti pro-

kazují, co se za ãtyfii, pfiípadnû

osm let na stfiední ‰kole nauãili.

V pátek 20. kvûtna pfievzali stu-

denti Gymnázia R˘mafiov v sále

základní umûlecké ‰koly za úãas-

ti rodiãÛ, profesorÛ a pfiedstavite-

lÛ mûsta svá maturitní vysvûdãe-

ní. Nûktefií premianti pak k vy-

svûdãení obdrÏeli kniÏní odmûnu

za vykonanou maturitu s vyzna-

menáním nebo za získání meziná-

rodního certifikátu ve znalostech

jazyka nûmeckého na Goetheho

institutu v Brnû, pfiípadnû za dal‰í

prospû‰né aktivity spojené se stu-

diem.

V oktávû (1997 - 2005) maturova-

lo dvaadvacet studentÛ, maturitu

sloÏili s úspûchem v‰ichni a kro-

mû toho ‰est z nich prospûlo s vy-

znamenáním. âtvrÈáci (2001 -

2005) maturovali v poãtu tfiiceti,

z toho jeden neprospûl a ze zb˘-

vajících devûtadvaceti studentÛ

jich dvanáct maturovalo s vyzna- menáním. Ze v‰ech maturitních

roãníkÛ studovali dva studenti po

celou dobu studia s prÛmûr-

n˘m prospûchem 1,0.

„Na‰i studenti se zúãastnili také
celostátních testÛ „Maturita na-
neãisto 2005“, které budou pro
studenty od roku 2007 povinné.
Celkem pût studentÛ zvládlo tyto
testy se 100% úspû‰ností. V pfied-
mûtech matematika, obãansk˘ zá-
klad, francouzsk˘ jazyk, obãansk˘
a spoleãenskovûdní základ, ang-
lick˘ a nûmeck˘ jazyk s roz‰ífienou
úrovní, biologie a zemûpis proká-
zali v‰ichni studenti nadprÛmûr-

nou úspû‰nost ve srovnání se v‰e-
mi gymnázii v âeské republice,“
sdûlila fieditelka r˘mafiovského

gymnázia Zdena Kovafiíková.

Navíc si dva maturující studenti

vyslouÏili prospûchové stipendi-

um (500 Kã), které získá pouze

ten, kdo po celou dobu studia stu-

duje a u maturity prospûje s vy-

znamenáním.

V závûru slavnostního odpoledne

popfiála fieditelka gymnázia

Zdena Kovafiíková v‰em studen-

tÛm úspû‰né pfiijetí na vysoké

‰koly a mnoho úspûchÛ v osob-

ním Ïivotû. JiKo

Jubilejní roãník studentsk˘ch oslav
Poslední pátek v mûsíci kvûtnu

patfiil v R˘mafiovû studentÛm

místního gymnázia. Po roãní od-

mlce se zde konal jiÏ jubilejní

pát˘ roãník studentsk˘ch oslav

Majáles 2005.

UÏ tradiãnû si studenti zvolili té-

ma, od kterého se celé oslavy

odvíjely. Po Dob˘vání Afriky,

Antickém svûtû, Îivotû hmyzu

a Pohádkové fií‰i se leto‰ní roã-

ník nesl v duchu Divokého zá-

padu.

Denní program zaãal jiÏ v brz-

k˘ch ranních hodinách, kdy se

organizátofii se‰li v zahradû

Hedvy, aby zde pfiipravili sou-

tûÏní dopoledne pro dûti z míst-

ních matefisk˘ch a základních

‰kol. Pfiichystali pro nû bohat˘

program v podobû nûkolika do-

bov˘ch disciplín, napfiíklad ve

stfielbû z luku a vzduchové pu‰-

ky nebo hodu podkovou. Dûti

mûly dokonce moÏnost vyzkou-

‰et si na vlastní kÛÏi, jak se Ïilo

v pravém indiánském teepee.

To nejdÛleÏitûj‰í v‰ak mohli oby-

vatelé R˘mafiova vidût teprve

odpoledne. Krátce po obûdû vy-

razil od budovy gymnázia prÛ-

vod témûfi dvou stovek studentÛ

pfievleãen˘ch do dobov˘ch

kost˘mÛ a vydal se na pochod 

ulicemi. Vrcholem prÛvodu bylo

pfiedání pomyslné vlády nad

mûstem. V podobû klíãe ji 

z rukou místostarosty Ing. Kaly

a ãlenky zastupitelstva Mgr. Si-

cové pfievzala zahraniãní student-

ka gymnázia Laura Hahn.

Odpolední program se poté opût

pfiesunul do zahrady Hedvy. Zde

mohli R˘mafiov‰tí zhlédnout

zkrácenou jevi‰tní podobu zná-

mého filmu Limonádov˘ Joe

v podání studentÛ gymnázia.

V hlavní roli „mstitele bezpráví“

se pfiedstavil Vojtûch Staník, je-

ho milou ztvárnila Laura Hahn

a s rolí Horáce se ztotoÏnil

Viktor Keller. ReÏie se ujala

Radka Cabáková ze septimy. Pfii

pfiípravû pfiedstavení mûli orga-

nizátofii moÏnost vycházet ze

zku‰eností, které získali bûhem

své fiíjnové úãasti na divadelním

projektu v polské Opoli. Jak se

ukázalo, tento projekt byl velice

pfiínosn˘, neboÈ koneãná podoba

se podle v‰ech ohlasÛ vydafiila.

V pfiestávkách bûhem pfiedstavení

na jevi‰ti probíhalo losování bo-

haté tomboly. Touto cestou by-

chom rádi podûkovali v‰em spon-

zorÛm za jejich ochotu a vstfiíc-

nost, protoÏe bez jejich pomoci by

se tato akce nejspí‰e nemohla vÛ-

bec uskuteãnit. Hlavním sponzo-

rem byla bruntálská firma Alfun,

a. s., která sv˘m sponzorstvím u-

moÏnila pofiadatelÛm po skonãení

pfiedstavení realizovat koncert

dvou hudebních skupin - Kanavy

a Afghan Popcornu. Aparaturu za-

pÛjãil a koncert zvuãil pan Ivan

Sigmund. Podûkování patfií

i v‰em organizátorÛm z fiad stu-

dentÛ druh˘ch a tfietích roãníkÛ

a vedení gymnázia.

Celá akce se k radosti v‰ech vy-

dafiila a mûla velk˘ úspûch.

Jedinou vadou na kráse byla ma-

lá úãast R˘mafiovanÛ. 

Jana Zlámalová,
septima Gymnázia R˘mafiov

Foto: archiv Gymnázium R˘mafiov
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Maturita na SSO· Prima Svátek s Emilem
V pondûlí 23. kvûtna 2005 jste mohli

vidût v urãen˘ch mûstech âeské re-

publiky studenty stfiedních ‰kol, ktefií

se zapojili do akce Svátek s Emilem.

Mezi nimi byli i Ïáci SOU a OU

v R˘mafiovû. Ho‰i a dívky se vydali

do ulic mûsta prodat co nejvíce maza-

cích gum. Úãelem prodeje bylo získat

co nejvy‰‰í finanãní obnos.

Koupením jedné gumy mohli lidé

pfiispût ãástkou 20 Kã. Projekt Emil

získává prostfiedky na zlep‰ení pro-

stfiedí pro sport a rehabilitaci zdravot-

nû postiÏen˘ch dûtí. Urãitû jsme vy-

brali dost na to, abychom alespoÀ tro-

chu pomohli.

Potkali jsme spoustu ochotn˘ch lidí,

nûktefií nás pfiivítali doslova s otevfie-

nou náruãí. Mnozí lidé nás sami vy-

hledali, aby mohli na tuto sbírku pfii-

spût. S lítostí v‰ak musíme napsat, Ïe

jsme potkali i takové, ktefií byli nepfií-

jemní a neochotní pfiispût alespoÀ tou-

to malou, ale potfiebnou ãástkou pro

nemocné. To nás celkem zamrzelo.

Ti, ktefií chtûjí pfiispût na benefiãní

projekt Emil dodateãnû, mohou po-

slat dárcovskou SMS ve tvaru DMS

EMIL na ãíslo 877 77 nebo poslat fi-

nanãní dar na úãet 182 182 182/0800.

Partnerem projektu Emil je spoleã-

nost ARAL. Mediálními partnery

jsou TV Nova, Prima TV, rozhlasové

stanice Frekvence 1 a âesk˘ rozhlas,

ãasopisy Fit pro Ïivot, MF plus,

Maminka, Matefiídou‰ka, Sluníãko

a také internetové stránky www.no-

vinky.cz.

Îáci SOU a OU R˘mafiov v‰em ocho-

tn˘m lidem, ktefií pomohli pfiispût na

tuto sbírku pro nemocné dûti, moc

dûkují.

V‰ichni jsme tak dokázali, Ïe nám 

osud na‰ich handicapovan˘ch dûtí

není lhostejn˘. Veronika Mlãková,
SOU a OU R˘mafiov

Jako kaÏd˘m rokem, i letos probíhala maturita na SSO·

Prima, s. r. o., R˘mafiov ve dvou kvûtnov˘ch termínech.

Maturitû pfiedcházely písemné zkou‰ky z ãeského jazyka

a odborn˘ch pfiedmûtÛ - z Vefiejné správy, Práva a Techniky

cestovního ruchu. V‰ichni studenti písemné zkou‰ky vyko-

nali. Osmadvacet studentÛ maturovalo v jarním termínu.

·estnáct studentÛ v oboru Vefiejnosprávní ãinnost a dvanáct

studentÛ v oboru Management a turismus. U maturit pro-

spûlo 25 studentÛ, z nichÏ jedna studentka, Veronika

Rychnovská, která po celou dobu studia patfiila mezi nej-

lep‰í, prospûla s vyznamenáním. Dva studenti neprospûli.

Nûktefií studenti pfiijdou k maturitû aÏ v záfií.  Vedení ‰koly

SSO· Prima, s. r. o., Sokolovská 29, R˘mafiov, hledá ubytování pro studenty ‰koly od 1. 9. 2005
Tel.: 554 211 812, 608 732 636

Negativní jevy ve spoleãnosti
Ve stfiedu 25. kvûtna 2005 jsme

pofiádali na SOU a OU v R˘ma-

fiovû oblastní kolo soutûÏe s ná-

zvem Negativní jevy ve spoleã-

nosti. Nejdfiíve bych chtûl podû-

kovat komisi pro ‰kolství a kul-

turu pfii Mûstském úfiadu v R˘-

mafiovû za finanãní pfiíspûvek,

bez kterého bychom mohli tuto

akci sotva uskuteãnit.

Tato soutûÏ se opût dûlila na lite-

rární a v˘tvarnou ãást. V pracích

se objevoval problém závislosti

na drogách, alkoholismu, ‰ikany,

‰kodlivosti koufiení, moÏnosti

roz‰ifiování viru HIV, niãení Ïi-

votního prostfiedí a ne zrovna 

ideálních vztahÛ mezi lidmi.

Mezi sebou se utkali studenti

z SSO· Prima, SOU Zábfieh

a z na‰í ‰koly. Musím konstato-

vat, Ïe ‰kolní kolo bylo procház-

kou rÛÏov˘m sadem, a i kdyÏ

jsme pfiípravû vûnovali spoustu

ãasu, oblastní kolo bylo mnohem

obtíÏnûj‰í a nároãnûj‰í. Byl to

prostû konkurenãní boj.

V úvodu celého dne jsme pfiivíta-

li paní Bojanovskou, lektorku

Zdravotního ústavu v Bruntále.

Velmi zajímavou a poutavou for-

mou si od prvního okamÏiku do-

kázala na svou stranu naklonit

v‰echny pfiítomné. Vtipnû a nená-

silnû do svého v˘kladu zapojila

Ïáky i pedagogy. Její vystoupení

mûlo u v‰ech pfiíznivou odezvu.

Tfiíãlenná porota tvofiená uãiteli

z kaÏdé ‰koly rozhodla o v˘sled-

cích ve v˘tvarné ãásti takto:

1. místo vyhrály Adéla Sovová

se svou koláÏí Strom Ïivota

a Eva âagánková s obrazem

Alkohol nás niãí, obû z SOU

R˘mafiov.

2. místo získal Petr Borsk˘

(SOU R˘mafiov) díky svému

plakátu Panáka nic nebolí.

3. místo patfií Monice Foberové,

Ïákyni SOU Zábfieh, za kresbu

Cesta ke zlu.

V literární soutûÏi zvítûzila Zuzana

Krywdová (SOU R˘mafiov) s pra-

cí Ná‰ maliãk˘ andílek, na druhém

„stupínku“ stanula Monika Fobe-

rová z SOU Zábfieh s ãlánkem

Pfiíbûh, tfietí místo obsadila stu-

dentka z SSO· Prima Aneta

O‰Èádalová s básní Proã.

V obou ãástech soutûÏe porota

hodnotila obsah prací, nápaditost

a fantazii, v literární ãásti také 

úroveÀ pfiednesu.

Velké podûkování patfií paní fie-

ditelce a panu zástupci za rady

pfii organizaci celé akce, paní vy-

chovatelce Lence Polãákové za

pfiípravu a zdárn˘ prÛbûh soutû-

Ïe a v‰em zúãastnûn˘m ÏákÛm

a studentÛm za jejich pûkné prá-

ce. Byl to velmi pfiíjemn˘ den,

na kter˘ budeme v‰ichni rádi

vzpomínat. V‰em bych chtûl po-

pfiát hodnû elánu a fantazie do

dal‰í tvÛrãí ãinnosti, abychom se

u nás mohli opût setkat v pfií‰tím

‰kolním roce. Michal Pek,
SOU a OU R˘mafiov

Fota: archiv SOU a OU
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Aktivity Základní ‰koly Horní Mûsto
Îáci Základní ‰koly v Horním Mûstû se mimo

vyuãování vûnují nejrÛznûj‰ím aktivitám, které

pfiispívají nejen k úãelnému vyuÏití volného ãa-

su, ale i k roz‰ifiování znalostí ÏákÛ a nakonec

k radosti i zábavû v‰ech zúãastnûn˘ch.

A v mnoh˘ch mimo‰kolních aktivitách dosáhli

pûkného úspûchu.

Na základní ‰kole pracuje deset zájmov˘ch 

útvarÛ, jeÏ pro své ãleny pofiádají zajímavé 

akce, a dûti se zúãastÀují také soutûÏí. Jedná se

o krouÏek rybáfisk˘, poãítaãov˘ I. a II., sportov-

nû-cyklistick˘, turisticko-ekologick˘, aerobiku,

hry na flétnu, v˘tvarn˘, sportovních her, cviãe-

ní rodiãÛ s dûtmi a práce na ‰kolním ãasopise.

Turisticko-ekologick˘ krouÏek uspofiádal pro

Ïáky poznávací zájezd pfies Jeseníky se zamûfie-

ním na ekologii. Ve sportovnû-cyklistickém

krouÏku objely dûti celé okolí a vyzkou‰ely si

soutûÏ zruãnosti.

Vynikajícího úspûchu dosáhl krouÏek ‰kolního

ãasopisu Hornomûstsk˘ ‰koláãek, kter˘ zvítûzil

v soutûÏi ‰kolních ãasopisÛ regionu Bruntálska

pro II. stupeÀ.

Mezi zajímavé soutûÏe, jichÏ se Ïáci a Ïákynû

zúãastnili, patfií napfiíklad soutûÏ v poãítaãové

grafice, soutûÏ v malování barvami, soutûÏ ve

sbûru pomeranãové a citrónové kÛry, recitaãní

soutûÏ, biologicko-ekologická znalostní soutûÏ

a sportovní soutûÏe ve florbalu, stolním tenise,

ko‰íkové a atletice.

Své znalosti si Ïáci ovûfiili také v naukov˘ch

soutûÏích pythagoriádû, archimediádû a olym-

piádû v ãeském jazyce, v níÏ Ïákynû IX. tfiídy

získaly 7. a 10. místo v celookresní soutûÏi.

Îákynû a Ïáci se také podíleli spoleãnû se sv˘-

mi uãiteli na uspofiádání zábavného odpoledne,

bûhem kterého probûhlo finálové kolo soutûÏe

‰kola hledá Super Star.

V závûru ‰kolního roku jsou pro dûti pfiipraveny

následující akce: cyklistick˘ závod do vrchu, at-

letick˘ trojboj, orientaãní bûh a soutûÏ ve stfiel-

bû ze vzduchovky. Mgr. Vûra Hrabalová

Velk˘ sportovní úspûch
Je jiÏ dlouholetou tradicí, Ïe se

Ïáci Zvlá‰tní ‰koly v R˘mafiovû

kaÏdoroãnû zúãastÀují okresního

pfieboru v lehkoatletickém ãtyfi-

boji zvlá‰tních a speciálních ‰kol,

kter˘ se koná vÏdy v mûsíci kvût-

nu ve Vrbnû pod Pradûdem.

Îáci závodí ve skoku dalekém,

hodu kriketov˘m míãkem, sprintu

na 60 m a bûhu na 1500 m, dûvãa-

ta na 800 m. Z kaÏdé ‰koly se úãa-

stní dvû tfiíãlenná druÏstva - dívãí

a chlapecké. V leto‰ním ‰kolním

roce v druÏstvu dûvãat hájily bar-

vy ‰koly Ïákynû Renata Litvíko-

vá a Ema Kostová z 9. roãníku

spoleãnû s Andreou Litvíkovou

ze 7. roãníku. Nejmlad‰í z dûvãat

si odnesla ze závodu diplom za 

3. místo ve skoku dalekém. Cel-

kovû obsadilo druÏstvo dûvãat

v okresním pfieboru 2. místo.

Také chlapci v sestavû René

Fréhar (7. roãník), Patrik Dudy

a Josef Kawulok (oba 8. roãník)

si vedli znamenitû a obsadili cel-

kovû 2. místo. Nejúspû‰nûj‰ím

závodníkem leto‰ního roãníku se

stal J. Kawulok, kter˘ v soutûÏi

jednotlivcÛ dosáhl na stupeÀ nej-

vy‰‰í. ·kola celkovû obsadila

stfiíbrnou pfiíãku.

J. Kawulok poté 26. kvûtna repre-

zentoval okres Bruntál jako ãlen

chlapeckého druÏstva v krajském

kole pfieboru. Opût podal vynika-

jící v˘kon, mezi jednotlivci byl

nejlep‰í v kraji a zaslouÏenû zís-

kal zlatou medaili. I jeho v˘raz-

n˘m pfiiãinûním získalo druÏstvo

okresu Bruntál v krajském pfiebo-

ru celkovû 1. místo. Nyní ãeká

na‰eho Ïáka úãast v celostátním

kole, které probûhne v ãervnu

v Ostravû a kde bude reprezento-

vat Moravskoslezsk˘ kraj. Pfieje-

me mu mnoho úspûchÛ a drÏíme

palce.

Tû‰í nás, Ïe jsou leto‰ní úspûchy

navázáním na v˘borná umístûní

z let pfiedchozích, kdy na‰i Ïáci

rovnûÏ dosahovali velmi dobr˘ch

v˘sledkÛ. Mnohokrát jiÏ byli ãle-

ny druÏstev okresu i kraje. 

Pfiedloni jeden z ÏákÛ také obsa-

dil 1. místo v krajském pfieboru

a se ctí obstál i v republikovém

kole. V konkurenci nejlep‰ích Ïá-

kÛ z celé republiky obsadil v leh-

koatletickém ãtyfiboji vynikající

2. místo. Jitka Jufiátková
a Hana Mûráková,

Zvlá‰tní ‰kola R˘mafiov

Zdravotnictví

Nemocnice R˘mafiov pfiebírá zodpovûdnost za chod bruntálského zdravotnictví
Od 1. ãervna 2005 zaãala zaji‰Èovat chod ne-

mocniãní péãe v Bruntále Nemocnice, s. r. o.,

R˘mafiov. Správce konkurzní podstaty Ing.

Miroslav BartoÀ uÏ podepsal s nov˘m posky-

tovatelem nemocniãní péãe smlouvu. Rada

mûsta Bruntálu, která souhlasila s podnájmem

nebytov˘ch prostor v areálu Nemocnice

Bruntál spoleãnosti Nemocnice, s. r. o., R˘ma-

fiov za úãelem provozování zdravotní péãe,

sv˘m rozhodnutím oficiálnû umoÏnila pln˘

rozjezd ozdravûní bruntálského zdravotnictví.

Nemocnice R˘mafiov od stfiedy 1. ãervna pfie-

bírá 298 pracovníkÛ, se kter˘mi poãítá pro

zaji‰tûní akutní nemocniãní péãe v Bruntále.

Zamûstnanci z Bruntálu dostali od správce

konkurzní podstaty v˘povûì a smlouvy no-

vého zamûstnavatele s nimi uzavírá vedení

Nemocnice R˘mafiov. „Pracovní smlouvy
pfiedávám osobnû. Na tento t˘den mám uÏ ta-
ké naplánovanou schÛzku se v‰emi zamûst-
nanci, kde chci vysvûtlit, jak bude nemocnice
dál fungovat. Jako prioritu jsem si stanovil
uklidnûní situace a celkovou stabilizaci ne-
mocnice. Lidé tady uÏ dlouho pracují pod
velk˘m tlakem. Vûfiím, Ïe v‰ichni spoleãnû bu-

deme úspû‰nû realizovat proces ozdravûní
bruntálského zdravotnictví,“ fiekl Marián

Olejník, fieditel Nemocnice R˘mafiov. Podle

nûj v Bruntále nedojde k dramatick˘m perso-

nálním zemûtfiesením. Nûkteré zmûny v‰ak

souvisí s pfiesuny jednotliv˘ch oborÛ.

Nûkolik primáfiÛ bude fiídit více pracovi‰È.

R˘mafiovské interní oddûlení s jednotkou in-

tenzivní péãe povede primáfi MUDr. Petr

Opletal. Laboratofie bude fiídit r˘mafiovsk˘

primáfi RNDr. Jaromír Souãek, PhD. Spojena

budou také oddûlení RTG, která bude vést

primáfi MUDr. Tomá‰ Martínek z Bruntálu.

„Personální obsazení tûchto primariátÛ ne-
bude mít dopad na kvalitu poskytované péãe,
v‰ichni uÏ mají jasno v fiízení práce sv˘ch od-
dûlení na obou pracovi‰tích,“ ubezpeãil

Marián Olejník.

V R˘mafiovû zÛstává interna s jednotkou in-

tenzívní péãe, oddûlení o‰etfiovatelské péãe,

lÛÏkové oddûlení rehabilitace a v‰echny stáva-

jící ambulance (chirurgická, interní, gynekolo-

gická, ambulance léãby bolesti a dal‰í). Poãet

zamûstnancÛ Nemocnice R˘mafiov se ustálil

na 140. PÛvodnû dostalo v˘povûì 16 zamûst-

nancÛ. Toto ãíslo se sníÏilo o ãtyfii pracovníky,

ktefií vyuÏili nabídky pracovat v Bruntále.

Propou‰tûní souviselo s plánovan˘m ukonãe-

ním ãinnosti chirurgick˘ch oborÛ a jejich pfie-

sunem do Bruntálu. Do Bruntálu byli v úter˘

31. kvûtna pfievezeni poslední pacienti, ktefií

nemohli b˘t propu‰tûni domÛ, protoÏe jejich

zdravotní stav vyÏadoval dal‰í hospitalizaci.

Akutní péãe ve v‰ech hlavních oborech zÛ-

stává v Bruntále. Vzhledem k tomu, Ïe je

v bruntálské nemocnici zoufal˘ nedostatek

pfiístrojové techniky, bylo zapotfiebí zajistit ji

z náhradních zdrojÛ.

Skupina Euromednet deklarovala pfievzetí

zodpovûdnosti za poskytování potfiebné zdra-

votní péãe ve zdej‰ím regionu uÏ v dubnu le-

to‰ního roku. Souãasnû vyzvala mûsto

Bruntál, v‰echny zdravotní poji‰Èovny

a Moravskoslezsk˘ kraj k úzké spolupráci pfii

fie‰ení situace a k úspû‰nému nastartování

ozdravného procesu bruntálského zdravotnic-

tví ve spádové oblasti se zhruba 65 tisíci oby-

vateli. Po nûkolikat˘denním úsilí a pfii maxi-

mální vstfiícnosti v‰ech zúãastnûn˘ch stran se

to podafiilo. Simona Souãková, tisková mluvãí

Úspû‰n˘ Josef Kawulok
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První cyklobusy vyjely v sobotu 4. ãervna, nástupním místem je také R˘mafiov
Historicky první jesenické cyklobusy vyjely ze tfií
míst uÏ minulou sobotu 4. ãervna. MoÏnost nastou-
pit mûli cykloturisté i v R˘mafiovû.
Cyklobusy budou slouÏit pro pfiepravu jak pû-

‰ích turistÛ, tak i cykloturistÛ s jízdními koly -

pÛjde o klasické autobusy s pfiívûsn˘mi cyk-

lovozíky pro pfiepravu bicyklÛ. KaÏd˘ cyklo-

bus pfiepraví aÏ ‰estadvacet kol. Cyklobusy

Jeseníky budou v provozu od zaãátku ãervna

do konce záfií a budou zahrnovat tfii linky.

Jak jsme jiÏ informovali, jedna z nich povede

z Bruntálu pfies Malou Morávku, Hvûzdu,

Karlovu Studánku, Vrbno, Zlaté Hory, Rejvíz,

Jeseník do Javorníku. Dal‰í linka cyklobusu

povede ze ·umperka pfies R˘mafiov, Malou

Morávku, Karlovu Studánku aÏ do KoutÛ nad

Desnou. Ze v‰ech tûchto zastávek je moÏno 

udûlat zajímavé v˘lety na kolech a veãer se

vrátit zpût do R˘mafiova. Tfietí linka povede

z Lázní Lipová pfies Jeseník, polské

G∏ucho∏azy, Zlaté Hory, Vrbno, Karlovu

Studánku do Malé

Morávky.

Z r˘mafiovského

autobusového sta-

novi‰tû vyrazil prv-

ní cyklobus v sobo-

tu 4. ãervna v 9.09

hodin. Na provozo-

vání turistick˘ch

cyklobusÛ se fi-

nanãnû podílejí do-

tãená mûsta ãi obce

a také Moravsko-

slezsk˘ a Olomou-

ck˘ kraj. Realizátory projektu jsou Connex

Morava, a. s., a Destinaãní management

Moravsko-Slezsk˘, o. p. s. Cena jízdného za

pfiepravu cestujících je stanovena dle kilome-

trického ceníku Connex Morava, a. s., za pfie-

pravu jízdního kola v cyklovozíku cestující za-

platí 15 Kã bez ohledu na pfiepravní vzdálenost.

Jeseníky nabízejí pestrou ‰kálu

turistick˘ch tras a cyklotras pro

v‰echny v˘konnostní i vûkové

skupiny. Témûfi ze v‰ech zastá-

vek cyklobusÛ je moÏn˘ nástup

na znaãené trasy, které vás zave-

dou na nejkrásnûj‰í hfiebeny

JeseníkÛ v okolí Pradûdu nebo

âervenohorského sedla. Pokud

je pro vás horsk˘ terén pfiíli‰ ná-

roãn˘, mÛÏete zamífiit na jih do

okolí R˘mafiova a odtud k Bru-

ntálu nebo opaãn˘m smûrem

pfies Skfiítek k ·umperku. Za ná-

v‰tûvu jistû stojí okolí Jeseníku,

ra‰elini‰È na Rejvízu nebo zlatorudn˘ch ml˘nÛ

ve Zlat˘ch Horách. S Jesenick˘mi cyklobusy

mají cykloturisté rovnûÏ ‰anci poznat polské

pfiíhraniãí, neboÈ jeden z cyklobusÛ zajíÏdí

pfies hranice k na‰im sousedÛm do mûsta

G∏ucho∏azy. Projekt uvítají nejen turisté, ktefií

do moravsk˘ch hor zavítají na svou letní do-

volenou, ale také víkendoví v˘letníci a v ne-

poslední fiadû i místní obyvatelé. A co teprve

studenti, ktefií o letních prázdninách mohou sa-

mostatnû a levnû cestovat s kolem a stanem po

Jeseníkách a objevovat jejich krásu.

Cyklobusy se jiÏ staly velmi populárními v ji-

n˘ch koutech republiky, napfiíklad v Orlic-

k˘ch horách, Beskydech, Krkono‰ích, âes-

kém ráji, a zku‰enosti dopravcÛ s touto for-

mou podpory cestovního ruchu jsou jedno-

znaãnû pozitivní.

Zájemci o detailní informace se dozvûdí v‰e

potfiebné na internetové adrese http://www.

connexmorava.cz/index.php?id=41, kde najdou

téÏ podrobné jízdní fiády cyklobusÛ. JiKo

Osadní v˘bory informují

Pozvánka na setkání seniorÛ
Motto: „Îivot je jako bonboniéra - nikdy neví‰, co ochutná‰.“

Osadní v˘bor Janovice u R˘mafiova pfiipravil na pátek 24. ãervna 2005 od 16 hodin v sále restaurace „U Zámku“ v Janovicích (naproti po‰tû)

SETKÁNÍ SENIORÒ
s mal˘m poho‰tûním a kulturním programem. Na‰im seniorÛm se pfiedstaví dûti z místní matefiské ‰koly, pûvecké sdruÏení Variace, taneãní

krouÏek z R˘mafiova s orientálními taneãnicemi, nebude chybût harmonikáfi.

V pfiípadû potfieby zaji‰tûní odvozu z místa bydli‰tû mÛÏete telefonovat (od 20. 6. 2005) na ãíslo kanceláfie osadního v˘boru - 554 283 332 -

pí Vogelové. Srdeãnû zvou ãlenové Osadního v˘boru v Janovicích

Upfiímné podûkování patfií ondfiejovskému rodákovi panu EvÏenu Pipovi, kter˘ v uplynul˘ch dnech v˘raznû pomohl pfii rekonstrukci kaple

sv. Anny v Ondfiejovû, a to v˘mûnou obloÏení a okapních rour, které nechal provést na vlastní náklady.

Dûkujeme, EvÏene! Za Osadní v˘bor v Ondfiejovû AneÏka Továrková

podûkování

Odjezd cyklobusu z r˘mafiovského autobusového stanovi‰tû
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Zprávy r˘mafiovsk˘ch junákÛ

• Ivanãena - v˘stupem k památné mohyle

zavraÏdûn˘ch skautÛ - jednûch z posledních

obûtí 2. svûtové války - jsme si pfiipomnûli 

obûti, které nebyly marné. Na hfieben Beskyd

se vypravila vedle skautÛ z celé republiky téÏ

ãtyfiicítka r˘mafiovsk˘ch.

• Kvûtinov˘ den - vefiejná sbírková akce po-

fiádaná Ligou proti rakovinû. Mottem leto‰ní-

ho roku je varování, Ïe nadmûrné slunûní

zpÛsobuje vrásky, ale bohuÏel i rakovinu.

Prodejem kvítkÛ mûsíãku zahradního spoje-

n˘m s rozdáváním letáãkÛ vybrali skauti

ãástku 14 699,50 Kã. Dík patfií v‰em, kdo

pfiispûli na dobrou vûc.

• Intercamp - Holandsko. Mezinárodního

skautského setkání se zúãastnily ãtyfii na‰e

skautky. Vloni probûhla tato akce v âR

a v roce 2006 se pfiesouvá do Nûmecka.

• SvojsíkÛv závod - tentokrát ve Zlat˘ch

Horách soutûÏily ‰estiãlenné hlídky ve zna-

lostech, síle, zruãnosti a vytrvalosti. V tomto

okresním kole vybojovali r˘mafiov‰tí skauti

1. a 2. místo v dívãí kategorii (druÏiny

Vãelky a Li‰tiãky) a 1. místo v kategorii

chlapecké (Sovy). Tímto umístûním se druÏi-

ny kvalifikovaly do krajského kola v Opavû.

DoplÀujícím závodem byla soutûÏ mlad‰ích,

svûtlu‰ek a vlãat, v níÏ jsme posbírali jedno

1. a dvû 2. místa.

• Tábor - jedeme na 16 dní do podsadov˘ch

stanÛ na osvûdãené tábofii‰tû pod Kralick˘m

SnûÏníkem.

• Indiana Jones, Mistrovství Evropy ve

westernov˘ch dovednostech - termín tradiã-

nû 12. - 13. srpna 2005 v areálu junácké cha-

ty Na Stráni.

Závûrem k blíÏícímu se konci ‰kolního

i skautského roku pfiejeme v‰em sv˘m ãle-

nÛm hezké prázdniny a dovolenou. Loy

Jumping Drums vystoupí v R˘mafiovû
Pût bubeníkÛ - dvû bubenice

a tfii bubeníci - hrající na témûfi

50 bubnÛ a perkusí. To je parta

hudebníkÛ, která si fiíká

Jumping Drums. Umûleck˘m

vedoucím a manaÏerem Jum-

ping Drums je profesionální bu-

beník a muzikoterapeut Ivo

Batou‰ek. Dvaatfiicetilet˘ bube-

ník, rodák z R˘mafiova, se bicím

nástrojÛm vûnuje jiÏ od 12 let.

Profesionálnû pak od roku 1997,

kdy se zaãal vûnovat i pedago-

gické ãinnosti, v˘chovnû-vzdû-

lávacím koncertÛm a o dva roky

pozdûji i ãinnosti muzikoterape-

utické, zamûfiující se zejména na

sociálnû nebo tûÏce zdravotnû

postiÏené dûti.

V roce 2000 zaloÏil spolu se stu-

denty své soukromé bubenické

‰koly Jumping Drums. První

dva roky byly pro tento unikátní

soubor tvrdé. Nikdo si nedoká-

zal pfiedstavit, jak takov˘ kon-

cert, pfii kterém se hraje jen na

bubny, mÛÏe vypadat a jak mÛÏe

nûkoho bavit. Nezbylo neÏ vyra-

zit na promo-turné, pfii kterém

soubor prezentoval své umûní

zdarma na námûstích ãesk˘ch

a moravsk˘ch mûst. Tfii koncer-

ty v jednom dni ve tfiech rÛz-

n˘ch mûstech, tfii aÏ ãtyfii dny

v t˘dnu. Ve voln˘ch dnech pak

náv‰tûvy a muzikoterapeutická

práce na letních táborech dûtí

s rÛzn˘m postiÏením. Takto si

Jumping Drums uÏívali prázdni-

ny. Tvrdá práce v‰ak pfiinesla

své ovoce. V˘sledkem bylo nû-

kolik desítek angaÏmá na mûst-

sk˘ch slavnostech, v˘stavách,

firemních veãerech a následnû

stovky vystoupení na festivalo-

v˘ch, klubov˘ch a divadelních

podiích v celé âR i zahraniãí.

Koncertní celoveãerní program

nazvan˘ „Crash“ pfiedvádí prÛ-

fiez repertoárem tfií CD, které ta-

to jedineãná kapela v prÛbûhu

ãtyfi let své existence vydala.

V roce 2005 soubor s tímto pro-

gramem vyprodal jiÏ nûkolik di-

vadelních sálÛ i klubÛ a svou ne-

uvûfiitelnou energií strhává dal‰í

a dal‰í posluchaãe, touÏící po

nev‰edním záÏitku. RovnûÏ tfií-

díln˘ v˘chovnû-vzdûlávací pro-

gram nachází kladnou odezvu

jak z fiad ÏákÛ, tak pedagogÛ

po celé republice.

âím se Ivo Batou‰ek a Jumping

Drums inspirují? Nejvût‰í inspi-

raci nacházejí v japonském sou-

boru bubeníkÛ Kodo a samo-

zfiejmû v rytmech pocházejících

z kolébky na‰í civilizace -

Afriky. V programu „Crash“ va-

‰i du‰i pohladí repertoár muzi-

koterapeutick˘ a naopak roztan-

ãí skladby okofienûné sambou,

dance-music, jazzem a rocko-

vou hudbou.

V souboru Jumping Drums úãin-

kují: Iveta âalová - bicí nástroje,

Katka PraÏáková - bicí nástroje,

Kuba Zítka - bicí nástroje,

Radek Batou‰ek - bicí nástroje

a Ivo Batou‰ek - bicí nástroje,

halekání a mluvené slovo.

Nenechte si ujít 15. ãervna od

18.00 v r˘mafiovském kinû jejich

pfiíjemnû ‰ílenou bubenickou

show. Slibují vám neopakovatel-

n˘ záÏitek s 50 bubny a perkuse-

mi. V jejich podání usly‰íte

i ‰avlov˘ tanec - ano, i ten se dá

na bubny zahrát! Vûfite, Ïe na je-

jich koncert dlouho nezapome-

nete. Nemá to chybu, rytmus

bubnÛ je super! -zr-
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Policista boural
pfii v˘konu sluÏby

Prvního ãervna krátce pfied po-

lednem havaroval ve Velké

·táhli policista z Okresního fiedi-

telství Policie âR Bruntál ve slu-

Ïebním vozidle Mitsubishi. Pfii

projíÏdûní pravotoãivé zatáãky

dostal na novém Ïiviãném povr-

chu komunikace smyk, ten ne-

zvládl, a narazil do nákladního

vozidla Man. Na policejním

Mitsubishi vznikla ‰koda asi za

50 000 Kã, na Manu kolem 

100 000 Kã. Pfii nehodû nebyl

na‰tûstí nikdo zranûn a poÏití al-

koholu bylo u fiidiãe vylouãeno.

Nûmeck˘ motocyklista
nezvládl fiízení

Na silnici u Staré Vsi havaroval

ve ãtvrtek 26. kvûtna 36let˘ fiidiã

z Nûmecka s motocyklem

Honda. Pfii prÛjezdu levotoãivou

zatáãkou nezvládl v dÛsledku

velké rychlosti fiízení, dostal

smyk a skonãil v pfiíkopu. Pfii

nehodû byl cizinec lehce zranûn.

·koda na motocyklu dosáhla v˘-

‰e 100 000 Kã. Za pfiestupek za-

platil pokutu. Zkou‰ka na alko-

hol byla negativní.

Bratra nalezla mrtvého
ve studni

Oprava pfiívodu vody ze studny

se stala osudnou ‰edesátiletému

muÏi z R˘mafiova. V nedûli 

29. kvûtna veãer jej totiÏ jeho

sestra nalezla ve studni na za-

hradû domu v Jamarticích bez

známek Ïivota. Naposledy své-

ho bratra vidûla pÛl hodiny

pfied smutnou událostí. Pfiivo-

lan˘ lékafi neshledal cizí zavi-

nûní ani zavinûní zpÛsobené 

úrazem. Pro zji‰tûní pfiíãiny ná-

hlého úmrtí byla nafiízena zdra-

votní pitva.

Îenu znásilnil u hfibitova
Policejní komisafi zahájil v pon-

dûlí 30. kvûtna trestní stíhání ani

ne 20letého mladíka z R˘mafiova

pro trestn˘ ãin znásilnûní. V so-

botu 28. kvûtna veãer znásilnil

u hfibitova v R˘mafiovû 37letou

Ïenu. Fyzicky ji napadl a násilnû

na ní vykonal souloÏ, pfiitom vy-

hroÏoval, Ïe nesmí kfiiãet, jinak

ji zabije. Po zahájení stíhání vy-

dal policejní komisafi podnût

k vydání návrhu na vzetí do vaz-

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

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Turnaj ve scrabblu

Potlach „Jarní oheÀ“
Ve dnech 27. - 29. 5. na Jezír-

kách v Bfiidliãné vzplanul oheÀ

trampské osady Zlomená podko-

va. Slavnostní oheÀ zapálili osa-

dníci jiÏ po tfiicáté páté a spolu se

sv˘mi dûtmi a vnuky tím symbo-

licky pfiedali Ïezlo nejmlad‰í ge-

neraci.

Nûco málo z pûtatfiicetileté his-

torie Zlomené podkovy jazykem

trampsk˘m: Zaãalo to v dobû ne-

lehké, kdy jiÏ cel˘ rok ovládala

zemi ãeskou i moravskou tlupa

banditÛ z V̆ chodu. Lesy byly

plné jejich povozÛ a starousedlí-

ci se skfiípûním zubÛ sná‰eli je-

jich fiádûní. Právû toho ãasu se

v místech, která se Bfiidliãná zo-

vou, lid trampsk˘ zaãal scházet.

A protoÏe v podivnû zkrouce-

ném kusu lesa osadou byli, T. O.

Zlomená podkova tam zaloÏili.

První místa v jejich teepee zaleh-

li Lary, Hugo, Suchar, Ketty,

Tony a Rony. Postupnû pak pfii-

cházeli a odcházeli dal‰í ãlenové

a bûhem nûkolika let tfii chaty

postavili, aby o nû zase pfii‰li.

Nûkolikrát k Ivanû se dostavili

a vráceni byli zpût a pfii kaÏdé

pfiíleÏitosti zaprodan˘mi ‰erify

‰ikanování líbiti si nechat muse-

li. Proto ve snaze posíliti fiady

své pfiijali z fiad prospektorÛ

Abdula, âerta, Kepeho, Fricka,

Henryho, Drozda a ·afiho, téÏ

nûkolik squaw se k táhnoucí osa-

dû pfiidalo. To jiÏ znaãná síla lidu

trampského byla a k ohni s vy-

ãi‰tûn˘mi pistolemi a doplnû-

n˘m nábojov˘m pásem zased-

nouti nutno bylo. Na velké vand-

ry se pak tato síla pfieukrutná vy-

dávala a zemi moravskou tak

kfiíÏem kráÏem pro‰la. Mnoho

tlachÛ, rachot a jara vítání se tak

zúãastnili. Pi‰kvorky a ãalamou-

ny zahráli a upfiímná pfiátelství

tak zaloÏili.

I smutné dny se dostavily, kdy

Manitou na nejdel‰í vandr

Panyho povolal a Cemlovi vÛz

bez koní pfiidûlil. Nûkolik let se

osadníci na zeleném vandru stfií-

dali, své squaw kradli a na loÏích

se ãinili. O zdatnosti jejich svûd-

ãí houfec dûtí po campu bûhají-

cích s podkovou zlomenou na

rukávu.

Tento rok se opût k 35. v˘roãí

zaloÏení osady u táborového

ohnû se‰li a dal‰í cesty vytyãeny

byly. Povedou zas luhy a háji ze-

mû na‰í, která koãovníkÛ cizích

zbavena byla a náruã svou jim 

otevírá. A tak T. O. Zlomená

podkova Bfiidliãná protáhne svÛj

stín do dvaceti let dal‰ích. A pro-

to se se‰li i tentokrát v poãtu asi

250, z toho 50 dûtí, aby si zasou-

tûÏili i zabláznili, a kaÏd˘ úãast-

ník si nûco odnesl, aÈ to bylo jen

camrátko nebo „placka“ jako ce-

na pro ty nejlep‰í.

Toto fiíkání bych chtûl ukonãit

citátem, Ïe „tu na‰i krásnou pfií-

rodu jsme nezdûdili po sv˘ch ot-

cích, ale Ïe jsme si ji jen pÛjãili

od sv˘ch dûtí“. 

„âert“ - Radek Kovafiík

V mûsíci kvûtnu se uskuteãnil dal‰í celostátní

turnaj ve scrabblu, a to v Bruntále, poprvé za

úãasti dvou hráãÛ, pfiesnûji hráãek,

z Bfiidliãné - BlaÏeny RÛÏiãkové a Jarmily

GardoÀové. Do okresního mûsta se sjelo cel-

kem 75 soutûÏících z celé republiky. Tento

vysok˘ poãet pfiekvapil, ale pofiadatele neza-

skoãil. Pfiípravy na tak velk˘ turnaj probíhaly

velmi dlouho a tûsnû pfied turnajem vyvrcho-

lily. Pfiesto do‰lo k mal˘m nedostatkÛm, kte-

ré se pofiadatelÛm podafiilo ke spokojenosti

v‰ech úspû‰nû zvládnout, a turnaj mohl zaãít.

SoutûÏícím z Bfiidliãné se nedafiilo dle jejich

pfiedstav a umístily se aÏ ve druhé polovinû star-

tovního pole. Je v‰ak nutno vzít v úvahu sku-

teãnost, Ïe za tûch pár mûsícÛ, co se scrabblu

vûnují, díru do svûta udûlat nemohly. Pfiesto do-

kázaly porazit nûkteré mnohem zku‰enûj‰í hrá-

ãe a vûfiíme, Ïe pfií‰tí rok budeme referovat o je-

jich postupu na mistrovství republiky.

Nejstar‰í úãastnici bylo uÏ 72 let, to svûdãí

o skuteãnosti, Ïe tuto zajímavou hru mohou

provozovat v‰echny vûkové kategorie. Proto

zveme dal‰í zájemce o tuto krásnou hru, kte-

rá tfiíbí mysl a du‰evnû osvûÏuje aÏ do pozd-

ního vûku. Pfiijìte kaÏdé pondûlí do malého

salonku Kulturního domu, kde se vám od pá-

té hodiny odpolední bude vûnovat obûtavá

trenérka a zku‰ená hráãka paní Rybínová

z Bruntálu. Daniel Mach



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Nenávist má lep‰í pamûÈ neÏ láska. Honoré de Balzac Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ãerven 2005

15. 6. 9.00 Kino Jumping Drums

16. 6. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

18. 6. 9.00 hotel 9. roãník závodu minikár o Pohár sta-

Pradûd rosty mûsta R˘mafiova

18. 6. 12.00 hotel 7. roãník závodu minikár o Pohár fiedi-

Pradûd tele SVâ

20. 6. 13.00 SVâ Poslední vafiení

27. 6. 18.00 SVâ Talianka - koncertní vystoupení

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Benjamin Vymazal ........................................................... R˘mafiov

Michaela Gromusová ....................................................... R˘mafiov

Adam Kohoutek ............................................................... R˘mafiov

Eli‰ka Macháãková .......................................................... R˘mafiov

Michaela Ludvarová ........................................................ R˘mafiov

Franti‰ek Sázel ................................................................. R˘mafiov

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

Vlasta Krãková - R˘mafiov ................................................... 81 let

Vojtûch Vykoukal - R˘mafiov ................................................ 81 let

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

Ludmila Îváãková - R˘mafiov .............................................. 84 let

Marie Podhajská - Jamartice ................................................. 85 let

Antonín ·ebík - R˘mafiov ..................................................... 85 let

Emilie Blablová - R˘mafiov .................................................. 86 let

Adolf Ry‰ka - R˘mafiov ........................................................ 92 let

Rozlouãili jsme se
Petr Slovák - R˘mafiov ........................................................... 1964

Viktor Jano‰ík - Jamartice ....................................................... 1945
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13. 6. 1865 nar. William Butler Yeats, irsk˘ básník, dramatik a prozaik 

pí‰ící anglicky, nositel Nobelovy ceny (zemfi. 28. 1. 1939) 

- 140. v˘roãí narození

14. 6. Svûtov˘ den dárcÛ krve
16. 6. Den afrického dítûte - vyhlásila OAU (Organizace africké

jednoty) jako vzpomínku na povstání a masakr dûtí v jiho-
africkém Sowetu v roce 1976

16. 6. Evropsk˘ den Ïidovské kultury
17. 6. Svûtov˘ den boje proti roz‰ifiování pou‰tí a sucha (deserti-

fikaci), vyhlá‰en v prosinci 1994 Valn˘m shromáÏdûním OSN
19. 6. 1905 nar. Jifií Voskovec, vl. jm. J. Wachsmann, herec, dramatik, reÏi-

sér, básník a pfiekladatel (zemfi. 1. 7. 1981) - 100. v˘roãí narození

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

20. 6. 1870 zemfi. Jules de Goncourt, francouzsk˘ prozaik (nar. 17. 12. 1830) 

- 135. v˘roãí úmrtí

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

21. 6. 1905 nar. Jean-Paul Sartre, francouzsk˘ filozof, prozaik a dramatik,

nositel Nobelovy ceny (zemfi. 15. 4. 1980) - 100. v˘roãí narození

21. 6. 1945 zemfi. Josef Hora, básník, kritik a Ïurnalista (nar. 8. 7. 1891) 

- 60. v˘roãí úmrtí

23. 6. 1990 zemfi. Alois Bejblík, pfiekladatel a publicista (nar. 2. 1. 1926) 

- 15. v˘roãí úmrtí

23. 6. 1955 zemfi. Franti‰ek Janda-Suk, první ãesk˘ olympijsk˘ medailista, 

první ãesk˘ atlet, kter˘ vytvofiil svûtov˘ rekord, jako první na svû-

tû pouÏil pfii hodu diskem otoãky - 50. v˘roãí úmrtí

24. 6. Svûtov˘ den osteoporózy, vyhlásila Svûtová zdravotnická
federace

25. 6. 1900 nar. Ladislav Îák, architekt, návrháfi nábytku, teoretik archite-

ktury, malífi (zemfi. 26. 5. 1973) - 105. v˘roãí narození

25. 6. 1860 nar. Gustave Charpentier, francouzsk  ̆skladatel (zemfi. 18. 2. 1956)

- 145. v˘roãí narození

25. 6. 1980 zemfi. Václav Fiala, malífi, grafik, ilustrátor (nar. 9. 12. 1933) 

- 25. v˘roãí úmrtí

25. 6. 1795 se v Praze konal první vefiejn˘ koncert Ludwiga van Beetho-
vena - 210. v˘roãí

26. 6. Svûtov˘ den boje proti drogám (Mezinárodní den boje proti
narkomanii) vyhlásilo Valné shromáÏdûní OSN 7. 12. 1987

26. 6. Mezinárodní den Spojen˘ch národÛ na podporu obûtí mu-
ãení, slaví se od roku 1997 na podnût OSN

26. 6. 1945 nar. Ondfiej Neff, prozaik, publicista, scenárista a pfiekladatel 

- 60. v˘roãí narození

V pondûlí 30. kvûtna 2005 oslavila Ïivotní jubileum 

na‰e b˘valá tfiídní uãitelka paní

Vlasta Lustigová
Paní uãitelko,

do dal‰ích let Vám pfiejeme pevné zdraví, 

du‰evní svûÏest a optimismus.

Îáci „Va‰í“ tfiídy VI. - IX. B

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 - ãerven

Pozor zmûna!!!
V sobotu je plavání pro vefiejnost od 13.00 do 19.00 hodin

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 13.00 - 19.00 hod.
3

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

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

Jeden z pravideln˘ch koncertÛ Talianky
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Mûstská knihovna

Kalendáfi celomûstsk˘ch akcí - II. pololetí 2005
Datum Název akce Pofiadatel Místo
âERVENEC
1. - 10. 7. Letní tábor Jemnice SVâ Jemnice

2. 7. Jezdecké závody Horymas Areál Skály

7. 7. Zájezd R˘mafiov - Slavkov 

- Lednice - R˘mafiov SVâ Slavkov, Lednice

15. - 23. 7. Letní sportovní tábor pro dûti SK Studio SaZ ·ternberk

18. - 31. 7. 3. roãník R˘mafiovského 

poháru smí‰. druÏstev

v kuÏelkách KU/TJ Jiskra KuÏelna TJ

22. - 29. 7. Letní tábor Vracov SVâ Vracov

23. 7. 38. roãník Memoriálu

Jana Suka SDH Zahrada Hedvy

23. 7. Dûtská soutûÏ SDH Zahrada Hedvy

23. 7. 4. roãník o Pohár 

soutûÏního druÏstva SDH Zahrada Hedvy

23. 7. 1. roãník VeteránÛ SDH Zahrada Hedvy

25. 7. - 3.8. Letní tábor Vracov SVâ Vracov

bez data: Volejbalov˘ turnaj 

smí‰en˘ch druÏstev VO/TJ Jiskra Stadion TJ

Dable turnaj - turnaj 

volejbalov˘ch druÏstev 

„Relaxa“ VO/TJ Jiskra Îìársk˘ Potok

Jindfiich ·treit - fotografie Muzeum Muzeum

Cviãí celé mûsto SK Studio SaZ Kluzi‰tû

V̆ mûnn˘ bazar knih Knihovna Knihovna

Zájezd - Nûmecko (Zeil Main) Svaz NûmcÛ Nûmecko

Datum Název akce Pofiadatel Místo
SRPEN
4. 8. Velké Losiny - koupání KâT Velké Losiny

6. 8. Triatlon DUKO Edrovick˘ ryb.

3. 8. Zájezd R˘mafiov - Litomy‰l 

- R˘mafiov SVâ Litomy‰l

12. + 13. 8. Indiana Jones VIII. roãník Junák areál Jun. chaty

18. - 20. 8. Adr‰pa‰ské skály - Broumov KâT Adr‰pach - Broumov

22. - 26. 8. Letní tábor na Relaxe SVâ Îìársk˘ Potok

27. 8 - 4. 9. Sportovnû-redukãní pobyt 

u mofie SK Studio SaZ Itálie

bez data: V̆ mûnn˘ bazar knih Knihovna Knihovna

Sportovní dovolená u mofie SK Studio SaZ Itálie

Jindfiich ·treit - fotografie Muzeum Muzeum

Setkání s pfiáteli z Nûmecka Svaz NûmcÛ SVâ

Datum Název akce Pofiadatel Místo
ZÁ¤Í
1. 9. Slavnostní zahájení 

‰kolního roku SSO· Prima SSO· Prima

1. 9. Host˘n - Tesák KâT Host˘n - Tesák

5. 9. Jak Ka‰párek vysvobodil 

krále Honzu Mahen Kino

10. 9. R˘mafiovská padesátka 

- 30. roãník (P, C) KâT R˘m. padesátka

17. 9. Lesní bûh lyÏafiÛ 

- vefiejn˘ závod LY/K Areál Strálek

3. - 24. 9. V̆ stava KâT k 30. v˘r. 

R˘mafiovské padesátky KâT Knihovna

24. 9. Náborové odpoledne 

a závod dûtí SK Studio SaZ Tûlocviãna

bez data: Rybáfiské závody

- dospûlí, Ïáci âRS Edrovick˘ ryb.

Tomá‰ Matera, Jitka Závi‰-

ková - fotografie Muzeum Muzeum

Pfiedná‰ka o historii 

R˘mafiovska Knihovna Knihovna

Beseda se spisovatelem Knihovna Knihovna

Okresní kolo hry Plamen SDH Zahrada Hedvy

Setkání ãl. Severní Morava

- Orlické hory v Rokytnici Svaz NûmcÛ Rokytnice

Maturity SSO· Prima SSO· Prima

Datum Název akce Pofiadatel Místo
¤ÍJEN
3. 10. Zahájení jazykov˘ch kurzÛ 

pro dospûlé Gymnázium Gymnázium
bez data: Pfiedná‰ka o historii R˘ma-

fiovska Knihovna Knihovna
T˘den knihoven Knihovna Knihovna
FIT sobota SK Studio SaZ Tûlocviãna
VernisáÏ J. ·treita (listopad) Gymnázium Gymnázium
Zdenûk Habr - ãernobílá fo-
tografie Muzeum Muzeum

Datum Název akce Pofiadatel Místo
LISTOPAD
11. 11. Setkání 70- a 75let˘ch obãanÛ MÚ, SPOZ, SVâ SVâ

s pfiedstaviteli mûsta
17. 11. “Turnaj 17. listopadu“ - ve-

fiejn˘ závod volejbalov˘ch 
druÏstev VO/TJ Jiskra Hala „G“

26. 11. Vefiejn˘ oddílov˘ závod SK Studio SaZ Tûlocviãna
bez data: Burza sportovních a turisti-

ck˘ch potfieb SVâ SVâ
Petr DoleÏal - plastika Muzeum Muzeum
Studentská akademie Gymnázium Gymnázium
Vefiejn˘ oddílov˘ kvalifika-
ãní závod SK Studio SaZ Tûlocviãna
Den otevfien˘ch dvefií SSO· Prima SSO· Prima
Pfiedná‰ka o historii R˘ma-
fiovska Knihovna Knihovna
Den otevfien˘ch dvefií Gymnázium Gymnázium
Oslava Dne studentstva SSO· Prima SSO· Prima

Datum Název akce Pofiadatel Místo
PROSINEC
2. - 4. 12. Sportovní mikulá‰sk˘ víkend SK Studio SaZ Kamzík
9. 12. Vánoãní akademie SK Studio SaZ Kino
10. 12. Grand Prix - turnaj TPS 

v kuÏelkách TPS KuÏelna TJ
12. - 15. 12. Vánoãní inspirace - v˘stava

k VánocÛm OS Janovice OS Janovice
16. 12. Koncertní veãer vánoãní SVâ ZU·
17. 12. “Cena G¤“ - turnaj v ku-

Ïelkách RD KU KuÏelna TJ
17. 12. FIT sobota SK Studio SaZ Tûlocviãna
17. 12. Adventní koncert pûveckého Obfiadní síÀOS Janovice

sdruÏení Variace Janov. zámku
26. 12. Stfiílí celá rodina SVâ SVâ
28. 12. Vánoãní turnaj v kuÏelkách 

- „Koulení o ceny“ KU KuÏelna TJ
31. 12. V̆ stup na Stránsk˘ vrch 

- 9. roãník KâT Stránsk˘ vrch
(setkání s KâT Bfiidliãná)

bez data: Vánoãní inspirace Knihovna Knihovna
Oslavy 60 let zaloÏení knihovny Knihovna Knihovna
Vystoupení pro dûti DD Ja-
novice SSO· Prima SSO· Prima
·árka Roãková - ryté sklo 
(vánoãní v˘stava) Muzeum Muzeum
Vánoãní laÈka - soutûÏ ÏákÛ SVâ Tûlocviãna
ve skoku vysokém
Mikulá‰sk˘ turnaj ve stol-
ním tenise ÏákÛ a dorostu SVâ SVâ
Akademie SSO· Prima SSO· Prima
Vánoãní besídka Svaz NûmcÛ SVâ

TJ JISKRA R¯MA¤OV
stálé akce: mistrovská utkání FO, LH, KU, TE, VO a ·A

R˘mafiovsk˘ desetiboj - celoroãní soutûÏ
Zimní turnaj v kopané
MAKL - jarní a podzimní ãást odbor. druÏstev v kuÏelkách
Halové turnaje mládeÏnick˘ch druÏstev v kopané
Odboráfiské turnaje druÏstev v ledním hokeji

KNIHOVNA
Po cel˘ rok funguje doná‰ková sluÏba knih imobilním obãanÛm.

Nav‰tivte v˘tvarnou v˘stavu
dûtsk˘ch prací

PÛjãovní doba o letních prázdninách
od 4. 7. 2005 do 8. 7. 2005

Z A V ¤ E N O

od 11. 7. 2005 do 31. 8. 2005

PO 9 - 16 hod.         ÚT 9 - 16 hod.
ST zavfieno

âT 9 - 16 hod.          PÁ 9 - 16 hod.
SO zavfieno

V̆ tvarná v˘stava dûtí na téma „Svût pravûk˘ch zvífiat“ trvá nadále.

Práce jsou vystaveny v dûtském oddûlení knihovny. Hlavní cenu -

Encyklopedii pfiírody - získal Jakub Zapletal, Ïák 3. A Z· Jelínkova.

V‰ech 80 prací bylo ocenûno drobnou sladkostí.

Dûkuji Prodejnû H+H paní Habrové za sponzorsk˘ dar.

Lenka Îmolíková, fieditelka knihovny
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Mûtské muzeum a Galerie Octopus

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

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 je

v Mûstském muzeu v R˘mafiovû

moÏno zhlédnout v˘stavu barevné

fotografie O Cenu Karla Schinze-

la. SoutûÏ barevné fotografie orga-

nizuje jednou za dva roky Stfiedis-

ko volného ãasu v R˘mafiovû ve

spolupráci s Mûstsk˘m muzeem

a Mûstsk˘m úfiadem v R˘mafiovû.

SoutûÏ byla pojmenována po

Karlu Schinzelovi, kter˘ se naro-

dil 20. 12. 1886 v Edrovicích

u R˘mafiova a zemfiel roku 1951

ve Vídni. Karel Schinzel je pova-

Ïován za objevitelskou osobnost

svûtového v˘znamu a pfiedev‰ím

za jednoho z nejvût‰ích prÛkop-

níkÛ barevné fotografie. Za svÛj

Ïivot pfiihlásil na 350 patentÛ

v USA, Nûmecku, Velké Británii

a Rakousku.

V leto‰ním roãníku jsou foto-

grafie roztfiídûny do kategorií:

pfiíroda; reportáÏ, dokument;

volné téma. SoutûÏ není omeze-

na vûkem, zúãastÀují se jí foto-

grafové amatéfii i profesionálo-

vé. Pfiijímány jsou jen fotogra-

fie barevné. Propozice soutûÏe

byly zaslány i do partnersk˘ch

mûst R˘mafiova - Krompach

(Slovensko) a Ozimku (Pol-

sko).

KaÏdoroãnû se soutûÏe zúãastní

kolem tfiiceti autorÛ. Vyhodno-

cení provedla odborná porota

ve sloÏení: Mgr. Bohumil

·véda, Lubo‰ Tesafi a Zdenûk

Habr.

Srdeãnû vás zveme na velmi za-

jímavou v˘stavu barevn˘ch fo-

tografií.

V˘sledková listina „O Cenu Karla Schinzela“

ReportáÏ, dokument
1) BraÀ se! Jifií Ko‰Èál

2) Úprk Jan Ko‰Èál ml.

3) “Lásko, BoÏe lásko“ Ivan Císafi

Pfiíroda
1) Krajina, Adr‰pachy Pavel Novotn˘

2) Barvy lesa 1 - 3 Jifií Ko‰Èál

3) Îijí mezi námi (vãela) Lucie Svobodová

Volné téma
1) Soubor: Krása skla, Vodní vír, Linie 1 Pavel Novotn˘

2) Nostalgie Stanislav Domansk˘

3) Z oãí do oãí Jan Ko‰Èál ml.

Hlavní cena:    Masky 1 - 3 Franti‰ek Divi‰

âestné uznání:   Zrcadlení 1 - 4 Daniela TvarÛÏková



V posledním ãlánku jsem se zmínil o snaze

tribunálu zbavit se urychlenû dal‰ího ne-

bezpeãného protivníka, jímÏ Jan Franti‰ek

Pabst, r˘mafiovsk˘ duchovní od sv.

Michaela, nespornû byl. TfiebaÏe se Boblig

nyní plnou vahou vrhl do Pabstova „pfiípa-

du“, vynucené insinuace vymámené proti

nûmu od t˘ran˘ch Ïen zatím na oko zálud-

nû bagatelizoval, mûl ãasu dost, neboÈ ani

nejstra‰nûj‰í t˘rání nepfiinutilo dûkana

Lauthnera, aby svého pfiítele denuncoval.

Je‰tû 1. záfií 1685 drze pí‰e biskupovi, kte-

r˘ zatím Pabsta chrání: „Pokud se t˘ká r˘-

mafiovského faráfie Jana Franti‰ka Babsta,

aãkoli byl usvûdãen devíti ·umpersk˘mi,

jelikoÏ podle va‰eho mínûní dotyãná pfii-

znání ve v‰em nesouhlasí a nemohlo b˘t

pfiistoupeno ke konfrontaci, mohlo by b˘t

s jeho zatãením poseãkáno.“ Pracuje v‰ak

dál, jenÏe nebohé Ïeny na muãidlech

Pabsta neznají, a tak tvrdí, Ïe jej v ãarodûj-

nickém kruhu na Petrov˘ch kamenech ne-

vidûly. Ani teì si ãarodûjky na Bobliga ne-

pfii‰ly, má totiÏ jasno, tvrdí, Ïe Ïeny jako

ãarodûjnice niÏ‰í kategorie mají „diversa

lumina“, tedy rozdílnou ostrost vidûní, a na

rozdíl od vy‰‰ích skupin „více zapomínají

a vÛbec ‰patnû vidí“.

Biskup Pabsta brání dál a nejspí‰e má ‰pat-

né svûdomí ze svého podílu na smrti

Lauthnerovû 18. záfií. Inteligentní Pabst,

kter˘ se po zatãení Lauthnerovû stal dûka-

nem a k R˘mafiovu pfiifafieny téÏ Velké

Losiny, ve svém odporu neustává. Je mu

jasné, Ïe po smrti pfiítele není cílem

Bobligov˘ch útokÛ jen on sám, ale Ïe se

prokurátor snaÏí najít cestu, jak pfienést po

vyãerpání pokladnic bohat˘ch ·umperãanÛ

procesy aspoÀ k chud‰ím mû‰cÛm mû‰ÈanÛ

r˘mafiovsk˘ch. Nepfiátelsk˘ knûz má b˘t 

umlãen na hranici a zároveÀ otevfiít cestu.

Smyãka se zatahuje.

V bezv˘chodné situaci volí Pabst krátce po

Novém roce 1686 útûk, varován znám˘mi.

Písemnû skládá s omluvou do rukou bisku-

pa své beneficium a doporuãuje na své mís-

to vicedûkana, v dopise plném oddanosti

k církvi upozorÀuje na Bobligovo nepfiátel-

ství vÛãi své osobû, uji‰Èuje, Ïe je zcela ne-

vinen, Ïádá rozpu‰tûní tribunálu a vytvofie-

ní nového, nezaujatého. O jeho prÛbûhu je

dobfie informován od blíÏe neurãeného

Kopa, kterému se podafiil útûk z losinského

Ïaláfie. Jeho noví pfiátelé, moudr˘ r˘mafiov-

sk˘ purkmistr a mûstsk˘ písafi, mu pak po-

mohli prodat osobní majetek. S lítostí se

s ním rozlouãili pfiátelé z radnice a vypro-

vodili jej s kostelními hospodáfii aÏ za mûs-

to, kde na nûj ãekal s povozem Kry‰tof

Hänsel z Osoblahy, pfiíbuzn˘ farské hospo-

dynû, kter˘ koupil dûkanÛv majetek na

dluh. V‰ichni tfii zabaleni do houní opustili

uprostfied kruté lednové zimy mûsto se dvû-

ma sty zlat˘ch a zamífiili na Nyssko ke knû-

zovu bratrovi. Ve Wildgrundu poblíÏ

Arnsdorfu ve Slezsku zanechal Jan

Franti‰ek své tûÏké zavazadlo, vsedl na ko-

nû, objel rozumnû Olomouc a zamífiil na

jiÏní Moravu.

Boblig, kter˘ nic netu‰il a uÏ se tû‰il na tuã-

nou kofiist, vyslal se spásn˘m opoÏdûním

do R˘mafiova bifiice, aby Pabsta zatkli a do-

vlekli pfied tribunál. Ostrouhali, ale na fafie

narazili na kuchafiku Katefiinu, jeÏ se zatím

vrátila ze Slezska a po hrubém nátlaku

„pfiiznala“, Ïe Pabst „opravdu ãaroval“.

Zmatení rabiáti pfiíli‰ inteligencí neopl˘va-

li a vrátili se s prázdnou. Po nev˘slovném

vzteku Bobliga, Ïe tedy nezatkli alespoÀ

farskou Katefiinu, je hnal zpût. Chytrá Ïena

v‰ak neãekala, a neÏ se jim podafiilo dotr-

mácet se po strm˘ch zmrzl˘ch a zavát˘ch

cestách do R˘mafiova, byla pryã s celou pa-

rádou.

Boblig, kter˘ se o Pabstovu útûku dozvûdûl

opoÏdûnû, neztratil hlavu a 15. ledna infor-

moval biskupa s Ïádostí o vydání zatykaãe

na zloãince „in fuga et latibulo“ (skr˘vají-

cího se na útûku). Mezitím knûz, kter˘ mûl

v patách Bobligovu „spravedlnost“, dorazil

aÏ ke svému str˘ci Konrádu Franti‰ku

Pabstovi na jeho faru v Drnholci, k „muÏi

uãenému, ctnostnému, co pfiíkladnû spravo-

val svou farnost“. UÏ uÏ byli pronásledova-

telé Janovi v patách a následujícího dne

vtrhli knapové na faru str˘ce, kter˘ byl ja-

ko ostatní duchovní uÏ dfiíve informován

o útûku synovce i povinnosti zadrÏet jej.

Chytr˘ str˘c vyfie‰il dilema pozoruhodnû,

podle vlastních slov Jana „zadrÏel a zavfiel

do sakristie“. Pochopy vyzval, aby si jej

spolu s ním za‰li vyzvednout, a hle, „okén-

ko vyraÏeno a psanec byl uÏ pryã“. Je jas-

né, Ïe nemusel nic vyráÏet a Ïe spí‰e obdr-

Ïel od str˘ce poÏehnání, potraviny a nûco

penûz na dal‰í cestu. Ale stíhejte takového

prosÈáãka faráfie bez zku‰eností se zloãinci?

Po Janovi se slehla zem. Dosud nikdo neví,

kde vzal svÛj konec.

Otázek je víc, ãlovûk s v˘znamn˘m titu-

lem, papeÏsk˘ protonotáfi, mohl hledat 

ochranu ãi dál se snaÏit o ukonãení nesmy-

slného pronásledování pfiímo u papeÏské

stolice v ¤ímû. Mohl téÏ volit cestu typic-

kou pro v‰echny evropské psance, kterou,

jak víme, podstoupila i chytrá farská hospo-

dynû Katefiina, tj. ztratit se v nebezpeãné ze-

mi nikoho mezi vojsky habsburského císafie

a jeho ustupujícím nepfiítelem, tureck˘m

sultánem, kde si nikdo nedovolil nûkoho

stíhat. Alternativ v‰ak je velké mnoÏství,

mohl zmizet v nûkteré ze zemí Rakousku

nepfiíli‰ naklonûn˘ch nebo zvolit jako otco-

vé poutníci bfiehy indijské - Ameriku.

Losinské ãi ‰umperské procesy skonãily aÏ

roku 1696. K pokusÛm Bobliga proniknout

do r˘mafiovské spoleãnosti patfií obvinûní

Ïeny janovického hejtmana Jifiího Hassnika

z Weitzenfeldu, Ïe jí ìábel uspofiádal ãaro-

dûjnick˘ pohfieb. Tentokrát dobfie neodhadl

své síly a janovickou vrchnost. Setkal se

s hrází posupného aÏ v˘smû‰ného mlãení

a lhostejn˘m nezájmem. Rychle se vrátil na

zem. Díky moudrosti R˘mafiovsk˘ch, od-

poru hejtmana a vrchnosti, ale pfiedev‰ím

díky stateãnosti pátera Pabsta se pfietrhl fie-

tûz obvinûní mífiící na R˘mafiovsko. Pokus

Jindfiicha Bobliga z Edel‰tatu vtrhnout téÏ

do Olomouce se setkal s tvrd˘m odmítnu-

tím pouãené obce a jejím v˘smûchem.

Nezbylo mu tedy, aã je to nespravedlivé,

neÏ doÏít v poklidu s pokladnicí plnou kr-

vav˘ch zlaÈákÛ a zcela klidn˘m svûdomím

jako majitel hostince U Divokého muÏe

(Bei wilde Man) právû v Olomouci a téÏ

v zapomenutí, jeÏ neb˘vá bûÏné u masové-

ho vraha tak ohromn˘ch rozmûrÛ.

Povûra v‰ak poÏírala své obûti dál. Roku

1686 upálili bláznivou Ïenu z Bfiidliãné,

která tvrdila, Ïe ãaruje, procesy byly údaj-

nû i ve Vajglovû a Dûtfiichovû. V roce 1689

spáleno vût‰í mnoÏství tûl podezfiel˘ch ne-

boÏtíkÛ ve Val‰ovském Dolu, 1690 stafien-

ka z Tûchanova a 1698 vrhli do ohnû dal‰í

neznám˘ poãet zemfiel˘ch. Je‰tû 9. 1. 1720

(4 roky po vysvûcení kaple V Lipkách)

ãtvrtil r˘mafiovsk˘ mistr ostrého meãe tûlo

zemfielé mû‰Èanky Koberové (Köhlerové?)

za pfiítomnosti dûkana Ratschkera, janovic-

kého hejtmana, purkmistra a rychtáfie, pro-

toÏe se posmrtná ztuhlost nedostavila 

v oãekávaném termínu. Tûlo pfii zákroku

dokonce krvácelo (hemofilie, hluboké bez-

vûdomí, kdo ví?), obecnû bylo v‰e jasné -

je v tom ìábel. Podle farní kroniky „Komi-

se rozhodla spálit bábu na hranici a popel

vmetat u Hutního lesa do fieky“.

Teprve protesty a odpor nové generace

‰lechty a osvícen˘, tfiebaÏe opatrn˘ postoj

Marie Terezie uãinily artikulem z roku

1766 pfiítrÏ ãarodûjnick˘m procesÛm a zo-

havování neboÏtíkÛ na území celé podunaj-

ské monarchie. Pfiesto si chudák nájemce

ml˘na v Horním Mûstû Tomá‰ Manisar je‰-

tû roku 1775 odsedûl nûkolik dní v ‰atlavû,

protoÏe „ãarodûjnick˘mi praktikami zpÛso-

bil smrt vedoucího úfiedníka janovické plá-

tenické manufaktury“, a to si uÏ v Praze bá-

dal exjezuita Dobrovsk˘, Pelcl a dal‰í ná-

rodní buditelé kolem Královské ãeské spo-

leãnosti nauk! K roku 1826 praví farní kro-

nika, Ïe „tkadlec Dufke a fiezník Karger,

ktefií oba zemfieli sebevraÏdou, nesmûli b˘t

pochováni na hfibitovû a byli dopraveni do

tak fieãeného Supího lesa za Harrachovem

a tam pohfibeni“. Ale tak se tehdy dálo

v‰em, kdo si sáhli na Ïivot sami. Je‰tû 1862

vykufiovali R˘mafiované své domy a doby-

tek proti zlému jidá‰sk˘m uhlím, na svaté-

ho Jana létala ko‰Èata imitující upalování

ãarodûjnic, domácím zvífiatÛm pomáhaly

proti ufiknutí ãervené hadfiíky a ãervené

tkaniãky dûtem. CoÏpak, nezajdeme si ke

kartáfice nebo vû‰tkyni, co vy na to? 

Mgr. Jifií Karel

BobligÛv pfiípad Pabst
Z historie
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PROJEKT 100 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 Tokiu.

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 ká-

mo‰em Milesem na exkurzi vinic v Santa Ynez Valley. Okouzlen

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

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 18. 6. 17.00

Plechov˘ bubínek
Drama (SRN/Francie/Polsko/Jugoslávie 1979)

Pfiíbûh zasazen˘ do GdaÀska v letech 1899 - 1945. Sleduje osudy

Oskara, kter˘ se brání úãasti ve svûtû dospûl˘ch tak dÛslednû, Ïe od-

mítne vyrÛst. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 18. ãervna 19.30

Letec
Drama (USA/Japonsko 2004)

Îivotní pfiíbûh v˘stfiedního miliardáfie Howarda Hughese, prÛkopní-

ka letectví a milovníka Ïen. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 19. ãervna 17.00

Hra na schovávanou
Horor (USA 2004)

Malá Emily si po smrti maminky vytvofií imaginárního pfiítele Charlieho.

Následuje v‰ak série hrÛzn˘ch událostí, které vedou k jednoznaãnému

závûru. Charlie není jen Emilina pfiedstava.  Pfiístupn˘ od 15 let

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 25. ãervna 17.00

Taking Off
Komedie (USA 1971)

Vlídn˘ pohled na pomatenou generaci 70. let, její nadûje, pfiání

i problematické vztahy s váÏen˘mi, staromódními a pokryteck˘mi

rodiãi. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 25. ãervna 19.30

Sluneãní stát aneb Hrdinové dûlnické tfiídy
Tragikomedie (âR 2005)

Tfii kamarádi z ostravské fabriky pfiijdou o práci a zaãnou podnikat. Pfied

nimi a jejich blízk˘mi se tak otevírá zcela nov˘ svût. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 26. ãervna 17.00

Jeho fotr, to je lotr!
Komedie (USA 2004)

Pokraãování úspû‰né komedie Fotr je lotr. Tentokrát se dovíme od-

povûì na otázku, co to mÛÏe b˘t za lidi, ktefií k pfiíjmení Yebal po-

jmenují syna Gaylord. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu

Mezi Stfiední a Bílou Opavu
Od Pradûdu se k severov˘chodu táhne horsk˘

hfibet, jehoÏ v˘chodní svahy s ãetn˘mi skalní-

mi v˘chozy spadají prudce do údolí Bílé

Opavy a svahy západní do údolí Opavy

Stfiední. Toto území Hrubého Jeseníku, které

horopisnû patfií od sedla Lyry k Medvûdské

hornatinû, je známé vrchy Îárov˘m, Lyrou

a Zámeckou horou. K nim patfií je‰tû hora

Plo‰ina, jeÏ spolu s pfiedchozími patfií k dal‰ím

jesenick˘m tisícovkám. Pro upfiesnûní tûchto

míst je je‰tû tfieba dodat, Ïe údolí Stfiední

Opavy bylo silnû po‰kozeno pfii povodních 

v r. 1997.

Minule jsme popsali cestu vedoucí vpravo nad

údolím Bílé Opavy z Hvûzdy k Vrbnu pod

Pradûdem, tentokráte se bude jednat o horskou

túru vedoucí zãásti po neznaãen˘ch cestách.

Od lázeÀské budovy Libu‰e v Karlovû

Studánce pÛjdeme místním okruhem, znaãe-

n˘m modrobíl˘m ãtvereãkem - „psaníãkem“,

lesem vpravo na Skalnat˘ vrch. Skalnat˘ vrch

je osamocená 35 m vysoká (nûkteré prameny

udávají aÏ 50 m vysoká) skála ze zvrásnûné ru-

ly, která je dobfie pfiístupná a na svém vrcholu

nese velk˘ dfievûn˘ kfiíÏ. Odtud jsou pûkné roz-

hledy do údolí Bílé Opavy. Po prohlídce místa

budeme pokraãovat po vyznaãeném okruhu

necel˘ch 500 m dále k silnici vedoucí

z Karlovy Studánky na Vidly. Po ní pak vy-

stoupáme k sedlu u Lyry, kde u lesního odpoãí-

vadla odboãíme vpravo na neznaãenou lesní

silniãku, která nás dovede po pravém úboãí

Lyry k Sedlové boudû. Skalnat˘ vrchol Lyry,

vysok˘ 1092 m, je oplocen˘ a nepfiístupn˘.

MÛÏeme se mu pfiiblíÏit i lesní travnatou cestou

a k Sedlové boudû pak sestoupit travnat˘m 

územím.

Od Sedlové boudy s kfiiÏovatkou lesních cest

vystoupáme opût neznaãenou cestou na 

1094 m vysok˘ Îárov˘ vrch s rozlehl˘mi ska-

lisky a zajímav˘mi v˘hledy k dal‰ím skalna-

t˘m útvarÛm. ProtoÏe tamní stezky a cesty ne-

jsou znaãené, je v˘hodné vrátit se zpût

k Sedlové boudû. Chceme-li dojít aÏ do Vrbna

pod Pradûdem, vydáme se po silniãce vpravo,

po níÏ vede i zelenû znaãená cyklotrasa. Ta nás

povede úboãím Îárového vrchu a Plo‰iny nad

pfiírodní rezervací Jelení buãina a kolem

Pytlácké chaty k Zámecké hofie nad Vrbnem.

Tam se dot˘ká ãervenobílého znaãení místního

okruhu. Chceme-li v‰ak na Zámeckou horu vy-

stoupit a prohlédnout si zbytky b˘valého stráÏ-

ního hradu Fırtenwalde, musíme se hned zpo-

ãátku dát po ãerveném znaãení vpravo a za-

krátko nás k vrcholu nasmûruje turistick˘ roz-

cestník. Zpût od vrcholu pokraãujeme v cestû

dolÛ stejn˘m smûrem nad kempem Koliba

a dojdeme tak ke kfiiÏovatce silnic Vrbno pod

Pradûdem - Îelezná - Ludvíkov s autobusovou

zastávkou. Délka popsané trasy je 15 km.

Cykloturisté si mohou popisované území - mi-

mo Skalnatého vrchu - projet po modfie znaãe-

né cyklotrase ã. 6029 z Karlovy Studánky

k Vidlím a od sedla Lyry do Vrbna pod

Pradûdem po zelenû znaãené cyklotrase 

ã. 6068. Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová
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Z okolních obcí

Akce hradu Sovinec

pozvánka na v˘stavu

pozvánka na koncert

B˘val˘ augustiniánsk˘ klá‰ter ve ·ternberku

BluesAperitiv
Pod zá‰titou ministra kultury âR Pavla Dostála, hejtmana

Olomouckého kraje Ivana Kosatíka a starosty mûsta ·umperku

ZdeÀka BroÏe, za finanãní podpory Ministerstva kultury âR,

Olomouckého kraje a mûsta ·umperku se uskuteãní ve dnech 17.

a 18. ãervna na parkovi‰ti Domu kultury v ·umperku koncert

bluesov˘ch kapel. Vstup je voln˘.
Zaãátek páteãního a sobotního koncertu je stanoven na 18. hodi-

nu.

Páteãní program (17. ãervna):
BLUES.EX (Îìár nad Sázavou), JAKUB KO¤ÍNEK (Praha),

VOLN¯ STYL (Praha), BLUESBERG (Olomouc), FLAT FIVE
(Odolena Voda)

Sobotní program (18. ãervna):
STRA·IDELN¯ ELEKTRIK BAND (Praha), EASY STREET
(PL Bystrzyca), SECOND BAND (SK Trnava), ÎALMAN BROT-
HERS BAND (SK Bratislava), BLUESTOUCH (SK - CZ) JiKo

Handkeho obãanské sdruÏení vás srdeãnû zve

do ·ternberka na prohlídku Handkeho galerie,

kostela Zvûstování (vãetnû ukázek hry na var-

hany), vûÏních hodin, textilních strojÛ a klá‰-

terních sklepÛ.

Stálou expozici Handkeho galerie tvofií sou-

bor obrazÛ barokního malífie Jana Kry‰tofa

Handkeho, proslaveného janovického rodáka,

kter˘ byl velice úzce spjat se ‰ternbersk˘m re-

gionem. V areálu b˘valého klá‰tera probíhají

projekty „Symboly minulosti - linie souãas-

nosti“ a „Transcendent ·ternberk 2005“, dále

pak v˘stavy prací ÏákÛ v˘tvarn˘ch oborÛ

ZU· Olomouckého kraje pod názvem „Stroje

a strojky“. Otevírací doba: út - ne 10.00 -

17.00; prohlídka je moÏná i ve 21.00.

BliÏ‰í informace na tel.: 604 591 340 nebo 

emailu: handke@seznam.cz.

Na Sovinci mûly dûti rej
PrÛchod pohádkov˘m hradem,

dovednosti s biãem a ‰vihadly,

hry, soutûÏe a dûtsk˘ rytífisk˘

turnaj, pohádky, loutkové diva-

dlo, pfiíbûhy, povûsti a tûÏkoo-

dûnci v plné zbroji. To je ãásteã-

n˘ v˘ãet nabitého víkendového

programu (28. a 29. kvûtna) na

hradû Sovinci, kter˘ tentokrát

vûnovali organizátofii dûtem

k Mezinárodnímu dni dûtí.

Víkendové reje a kejklífiské hrát-

ky, pfii kter˘ch se mimo jiné

pfiedstavili také známí baviãi

Tomá‰ Kfiupala a Zdenûk Vlãek,

nav‰tívilo na hradû témûfi 2500

náv‰tûvníkÛ. Mezi nejoblíbenûj-

‰í dûtské atrakce patfiily beze-

sporu my‰í závody, kde si dûti

mohly vsadit na nejrychlej‰í

my‰ku, která jako první pfiibûhne

k vytouÏené s˘rové pochoutce,

a mohly tak vyhrát nûkterou

z cen. Na hradû nechybûlo oblí-

bené sdruÏení Vagabundus, dût-

sk˘ divadelní soubor Sluneãník,

Magnet, Lidová skupina BOëI

a ‰ermífisko-divadelní spoleã-

nosti Cordiallo a Tartas.

Program byl velice pestr˘ a bo-

hat˘ a dûti se pfii nûm v Ïádném

pfiípadû nenudily. JiKo

Muzeum v Bruntále a hrad Sovinec

si vás dovolují pozvat na v˘stavu

Jaroslava Róny

SOCHY NA HRADù
VernisáÏ v˘stavy se 

uskuteãnila v sobotu 

4. ãervna v 16.00 

a úvodním slovem 

provázel Jindfiich ·treit.

V programu 

vystoupila skupina 

NEOâEKÁVAN¯

D¯CHÁNEK 

a také herec a moderátor 

David Vávra.

Expozice v˘stavy 

je vefiejnosti pfiístupná

od 5. ãervna 

do 30. záfií 2005

dennû mimo pondûlí 

od 9.00 do 17.00.

Zleva: Jaroslav Róna, Jindfiich ·treit a fieditelka bruntálského mu-
zea Hana Garnczarzová



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2005

19

·VÉDSKÉ OBLÉHACÍ LEÎENÍ
SEVEROV¯CHODNÍ DùLOST¤ELECKÁ BATERIE

VraÈte se s námi do 17. století - nejpohnutûj‰ího období historie na‰í zemû - a proÏijte letní t˘den ve vûrohodné kopii ‰védského leÏení z druhé poloviny tfii-
cetileté války v bezprostfiední blízkosti stfiedovûkého hradu Sovince.
Obecnû prospû‰ná spoleãnost Historické mûs-

teãko KfiíÏov nabízí studentÛm stfiedních a vy-

sok˘ch ‰kol moÏnost poznání ‰ermu rapírem,

kordem a meãem, ovládání paln˘ch zbraní

a dûl, stfielby z luku a ku‰e a dal‰ích zajíma-

v˘ch bojov˘ch technik. Tyto získané vojenské

dovednosti bude mít kaÏd˘ rekrut moÏnost

pfiedvést pfied ‰irokou vefiejností v historické

ukázce na hradû Sovinci. Na poãest „vítûzné

bitvy“ pak mÛÏe proÏít slavnostní veãer s roÏ-

nûním selete a dobr˘m mokem. Po ukonãení

pobytu úãastníci obdrÏí certifikát o absolvo-

vání základního v˘cviku v armádû ‰védského

generála Lennarta Torstenssona a DVD záz-

nam ze závûreãné bitvy.

Sedmidenní cykly zaãínají poslední t˘den

v ãervnu a konãí v polovinû záfií. Termín re-

gistrace je nejpozdûji do 15. 6. 2005.

Cena za t˘denní pobyt: 700 Kã (první t˘den

27. 6 - 3. 7. 2005 zdarma)

BliÏ‰í informace a formuláfi k registraci na-

leznete na www.centrumhistorie.cz, pfiípadnû

kontaktujte: Ing. Jitku Koãovou, tel.: 224

250 722, info@centrumhistorie.cz.

Formuláfi pfiihlá‰ky za‰lete na adresu: První

Sovinecká, a. s., ·robárova 32, 100 00 Praha

10, nebo se mÛÏete registrovat na www.cent-

rumhistorie.cz.

Kdo ztratil pamûÈ, ztratil víru v usmífiení
„BÛh nikomu nestraní, ale v kaÏ-

dém národû je mil˘ ten, kdo se ho

bojí a dûlá, co je správné.“

BÛh také dal kaÏdému ãlovûku

vlastní rozhodnutí. Jak s ním do-

vede zacházet, záleÏí na kaÏdém

z nás. Nevím proto, jestli se tímto

ãlánkem dobfie rozhoduji, jestli

konám správnû, ale to posoudí

sám BÛh.

KdyÏ jsem se 17. 11. 1940 naro-

dila, nevûdûla jsem, do jaké tûÏké

doby pfiicházím, ale v‰e jsem br-

zy s pláãem dítûte poznala. Moji

rodiãe zaãali budovat svÛj domov

na okraji Janovic v roce 1938

v ãásti, která patfiila je‰tû

R˘mafiovu, coÏ v dobû velké ne-

zamûstnanosti nebylo lehké. MÛj

bratr mûl tehdy 10 rokÛ a byl ta-

ké do stavby rodinného domku

zapojen. V‰e si museli sehnat sa-

mi. Na zedníka nebo jiné odbor-

níky nebyly finance. Zaãala tûÏká

doba odfiíkání. Tehdy jsem spatfii-

la svûtlo svûta pro radost rodiãÛ.

Myslím, Ïe spí‰e pro starost, pro-

toÏe válka jiÏ byla vyhlá‰ena

a nastala mobilizace. MÛj bratr se

narodil 20. 5. 1928 a také byl

v roce 1944 rozkazem povolán do

bojÛ, to mu bylo teprve 16 rokÛ.

Táta musel narukovat v roce

1941. Mamince zÛstala doma jen

starost o osud manÏela, nás dvou

dûtí a to jí je‰tû zÛstaly dluhy

z baráku. Byla bez jakékoli pod-

pory. Pracovala ale v závodû

Gebrüder Schiel, pozdûji Hedva.

Mû opatrovali lidé z okolí. Byly

to jakoby „tety“. Maminka one-

mocnûla na zápal plic a dlouho

leÏela v nemocnici v R˘mafiovû

a já byla u dobr˘ch pfiátel. Mûla

jen 45kg, kdyÏ se vrátila domÛ.

Nic neÏ strach a slzy jsem u ní ne-

vidûla. Táta kdyÏ psal, tak Ïe se

zastfielí, a bratr psal, Ïe má hlad.

Doma toho také moc nebylo.

Tatínek utrpûl tûÏk˘ úraz hlavy,

kdyÏ ho v polní nemocnici opero-

vali, ale to jiÏ ru‰tí lékafii, protoÏe

byl v zajetí. Celá na‰e rodina mû-

la své blízké ve válce, do které

musel nastoupit kaÏd˘ muÏ, ale

také teprve 15leté dûti.

KdyÏ k nám do R˘mafiova pfii‰li

ru‰tí vojáci jako osvoboditelé,

zemfielo je‰tû hodnû civilních 

obyvatel nûmecké národnosti,

ktefií chtûli hol˘ma rukama bránit

své mûsto. Zákopy kolem domÛ,

stfiílení, oheÀ a strach. Mrtví lidé

roztrhaní na polích, ulicích, i ko-

nû, ktefií byli roztrháni, a lidé si

z hladu ufiezávali kusy masa, tak

aby je nikdo nevidûl. Ru‰tí vojáci

znásilÀovali dívky a Ïeny, které se

pfied nimi musely schovávat nebo

se zohyzdit, aby vypadaly jako

staré a ‰pinavé báby. Mnoho jich

tak pfii‰lo o zdraví nebo o Ïivot.

Já, malá holka jménem Olga,

jsem se mûla od nich dobfie, tak

jako v‰echny dûti z okolí. Hráli

nám na „garmo‰ky“, tancovali,

rozdávali sladkosti, které jsme do

té doby neznali. Maminka se o mû

doma strachovala, kdyÏ jsem pfii-

cházela tfieba aÏ pozdû v noci,

rozzáfiená a je‰tû v zástûrce samé

dobroty. Ráno jsme uÏ zase hleda-

li své osvoboditele a dárce dobra.

KdyÏ maminka jednou zapo-

mnûla nechat dÛm otevfien˘, rus-

k˘ voják vykopl dvefie, a ona

plakala. Spávaly jsme obleãené,

abychom v nouzi mohly utéci.

Voják si sedl ke mnû a fiíkal nû-

mecky, jak jen umûl: „Proã vál-

ka? On má doma také dvû dûti

a Ïenu a svût je pfiece tak krás-

n˘.“ Dvefie opravil a ‰el.

17. 6. 1945 pfii‰el domÛ tatínek.

Po válce mûl moÏnost odejít do

Nûmecka, ale vrátil se do

R˘mafiova. Tady byl doma a mûl

tu svoji rodinu. Bratr s kamarády

byl propu‰tûn rusk˘mi vojáky,

ktefií mu fiekli, Ïe patfií je‰tû

k mamince. Dali mu na cestu do-

klady a peníze, aby mûl klidn˘

prÛchod domÛ. Peníze chtûl u‰e-

tfiit, abychom si mohli doma pfii-

lep‰it, bohuÏel do‰el jen do

Karviné, kde byl zajat a poslán

na práci do dolÛ. Bylo tam mno-

ho mlad˘ch NûmcÛ, PolákÛ a ãe-

chÛ. Fárali 700 metrÛ hluboko

a na cel˘ t˘den dostali kaÏd˘ je-

OKUSTE ATMOSFÉRU
T¤ICETILETÉ VÁLKY

NARUKUJTE DO T¤ETÍ
DùLOST¤ELECKÉ BATERIE

Rodiãe Olgy Schreiberové - Wittmannové (r. 1942)
Foto: archiv rodinného alba
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den pecen chleba, kter˘ mladé-

mu ãlovûku v Ïádném pfiípadû

nemohl vystaãit pro nasycení.

KdyÏ jeden fáral do dolÛ, jin˘ jej

staãil sníst. Do e‰usÛ dostávali

polévku, jestli se té Ïbryndû tak

dalo fiíci. Kdo zaváhal s e‰usem,

nalili ji vedle a mohl odejít.

KdyÏ v bfieznu 1946 dostal první

dovolenou, maminka se zhrozila.

·aty, které mûl na sobû, byly ‰pi-

navé, roztrhané, rukávy a nohavi-

ce krátké. Sám byl huben˘,

mûl Ïaludeãní bolesti a svíjel se

v kfieãích. Nav‰tívili na‰eho pana

doktora Bösseho, kter˘ zjistil ná-

dor ohromné velikosti. Bratr mu-

sel okamÏitû na operaci, kde mu

bylo odoperováno i pÛl Ïaludku.

Pomalu se zotavoval a do Karviné

uÏ nemusel jet. Mûl velké ‰tûstí,

mohlo se stát to nejhor‰í.

17. 8. 1945 o pÛlnoci tatínka od-

vedla i s dal‰ími nûmeck˘mi vo-

jáky policie na Janovick˘ zá-

mek. Tam byli jeden rok vûznû-

ni. LeÏeli na holé zemi a mamin-

ka mu chtûla donést deku a te-

plou polévku. To ale nemûla dû-

lat. Ihned ji osoãili. Nic nepotfie-

buje. Kdyby nebyl nûmeck˘m

vojákem, tak tady nebude!

Maminka odpovûdûla, Ïe kdyby

on odmítl nastoupit do armády,

tak toto dítû, a ukázala na mû, uÏ

je dávno sirotek.

KdyÏ zaãal v lednu 1946 první

transport do Nûmecka, byli v nûm

v‰ichni na‰i pfiíbuzní a známí.

Vût‰inou mûli syny a muÏe je‰tû

nezvûstné, nevûdûli, jestli vÛbec

je‰tû Ïijí. Dostali moÏnost sbalit si

50 kg, na kter˘ch jim záleÏí,

a mohli pûknû ‰lapat na Janovick˘

zámek. Tam bylo stanovi‰tû v‰ech

vyhnancÛ z domovÛ nûmecké ná-

rodnosti. Pfiedtím strhávali Ïenám

z rukou prst˘nky, náramky, náu‰-

nice, prostû zlato, hodnotné dary,

které dostaly od sv˘ch mil˘ch

k Ïivotním pfiíleÏitostem. Otázka

zní, kde tohle zlato, kterého neby-

lo málo, skonãilo. Jistû u správcÛ

zákona. POLICEJNích GARD!

KdyÏ byly dostateãnû obrány, vy-

síleny, hladové a Ïíznivé po dlou-

h˘ch dnech ãekání na zámku se

prÛvodem pû‰ky musely vydat

spolu s muÏi a s policejní ochran-

kou na vlakové nádraÏí do

R˘mafiova. Tam na nû ãekal ná-

kladní vlak, do kterého byli nuce-

ni nastoupit a v nejvût‰ích ledno-

v˘ch mrazech jet do neznáma.

Cesta trvala nûkolik dnÛ, mnoho

star˘ch, nemocn˘ch i dûtí zemfie-

lo. Jak byli v cizinû pfiijati, je dru-

há ãást celého utrpení nevinn˘ch

lidí, ktefií se celá léta války s hrÛ-

zou obávali o Ïivot sv˘ch dra-

h˘ch. Bylo to zásluhou velkého

vládce, kter˘ se sv˘mi pfiívrÏenci

celou zemi a skoro cel˘ svût pfii-

vedl do zkázy. Jméno této zrÛdy

nechci ani psát, natoÏ jej vyslovit.

Ani vojáci, ani lid doma nevûdûl,

co se dûje. Îe jsou pece, ve kte-

r˘ch se spalují tisíce lidí, Ïe jsou

hromadné hroby, kde násilnû

konãily Ïivoty nevinn˘ch. Nikdo

nedokázal zakroãit a celému utr-

pení zamezit. PROã?? ZrÛda se

narodila jen proto, aby mohla za-

bíjet. Ale znovu se stalo násilí,

zlo a utrpení. Prostû oko za oko,

zub za zub. Jestli to byl fa‰ismus

nebo komunismus, s potû‰ením

se ukájel na bolesti druh˘ch.

Tûlesnû i du‰evnû. Kolik bylo

mezi námi tajn˘ch, ktefií se za pe-

níze sníÏili, aby mohli druh˘m u-

blíÏit. Nehledûli, jestli to je pfiítel,

vlastní rodina nebo duchovní.

Takov˘ ãlovûk, aby byl dobr˘,

neznal ani svého bratra. Îijí mezi

námi a nedûlají si tûÏkou hlavu,

tak jako ti, co Ïili a Ïijí je‰tû nû-

kde ve svûtû pod jin˘m jménem.

Váleãní zloãinci. O co byli men‰í

ti, co tyto zloãiny provádûli pod

heslem druhého jména? Kolik ne-

vinn˘ch kvÛli nim bylo také po-

praveno a vûznûno? Byly to tak

dobré skutky? Mohu jen fiíci:

„Cel˘ Ïivot hledá ãlovûk domov.

Jedin˘ domov, ve kterém mÛÏe-

me Ïít vûãnû, je láska.“

Co udûlal totalitní reÏim, jsme po-

znali i my a na‰e rodina. Dne 

9. 4. 1948 nám pfii‰el pfiíkaz z úfia-

du, Ïe bûhem 48 hodin musíme

b˘t sbaleni, pfiipraveni opustit

dÛm a nastoupit na statek do

Bukovan. I pfies to, Ïe nám bylo

slíbeno, kdyÏ moji rodiãe zapra-

cují novû dosídlené obyvatele

v závodu Hedva, tak nám umoÏní

vycestovat k rodinû do Nûmecka.

Zrada od komunistÛ pfii‰la neãe-

kanû. Mohli jsme naloÏit jen tolik,

co se ve‰lo na mal˘ náklaìák.

Dvakrát se nepojede. Bylo to za

trest podle dekretu prezidenta re-

publiky ze dne 19. 9. 1945 o pra-

covní povinnosti osob, které po-

zbyly ãeskoslovenského státního

obãanství, konfiskát nûmeckého

majetku. V Bukovanech se k nám

chovali opravdu jako k tûm nej-

vût‰ím zvrhlíkÛm. Docílili jsme

toho, Ïe jsme se dostali do Tr‰ic,

ale znovu na statek. Stále jsme

byli povaÏováni za ty nejhor‰í. To

uÏ mi bylo osm rokÛ a mûla jsem

nastoupit do ‰koly. Moji rodiãe

odmítli pfiijmout znovu ãeskoslo-

venské obãanství, které nám bylo

v roce 1945 násilnû odebráno,

a trvali na vystûhování, jak nám

bylo slíbeno. I pfies to v‰echno

podle zákonÛ a paragrafÛ jsem do

‰koly musela nastoupit. I uãitelé

byli zaujatí vÛãi NûmcÛm, takÏe

jsem si jako dítû dosti zlého uÏila.

PoniÏování ani bití nebylo v˘jim-

kou. Pokoje jsme mûli v rÛzn˘ch

ãástech domu, které byly vlhké

a tmavé. S pomocí dobr˘ch pfiátel

jsme se dostali na statek do Velké

Bystfiice. Bylo nám tam dobfie.

Táta pracoval ve slévárnû, ale ma-

minka a bratr v zemûdûlství.

Rodiãe trpûli ztrátou domova,

domku, práce v Hedvû.

Po dvou letech, v roce 1950, jsme

se vrátili zpût do R˘mafiova.

V R˘mafiovû jsme dostali byt na

tehdej‰í ulici Gen. Stalina 8, nyní

Opavské 8, kde bydlím nadále.

Dochodila jsem osmiletou zá-

kladní ‰kolu. Stále jsme byli bez

obãanství, které rodiãe odmítali

pfiijmout, jelikoÏ nám je jiÏ jed-

nou odebrali. Bratr dostal v roce

1951 povolávací rozkaz, kter˘

nepfiijal. ¤íkal: „Mám vojny plné

zuby, mÛj táta byl za to, Ïe byl

vojákem, jeden rok vûznûn a ne-

mám ani obãanství.“ Pfii‰li pro

nûj dva policajti s fietûzy a odved-

li ho z domu. SlouÏil na

Slovensku, co nejdál od domova.

KdyÏ se chtûl oÏenit, musel pfii-

jmout ãeskoslovenské obãanství,

tak i já z téhoÏ dÛvodu v roce

1959 a nato i na‰i rodiãe. KdyÏ

jsem vidûla, jak se rodiãe trápí

nad ztrátou domku, kde si tolik

pfiáli v klidu Ïít, psala jsem prezi-

dentu Novotnému a Husákovi

i Václavu Havlovi. Stále to byl

konfiskát nûmeckého majetku, na

kter˘ nemáme nárok. Kdyby

jsme se nehlásili k nûmecké ná-

rodnosti, dalo by se nûco dûlat.

Kabáty jsme nedokázali obrátit.

Nemûli jsme k tomu ani dÛvod.

Proti âeské republice jsme nepra-

covali, neorganizovali Ïádné zlo,

Ïili tak jako obãané této zemû, ale

práva zatím Ïádná nemáme.

Je 60 rokÛ po hrÛze této války.

Jsem jiÏ 11 rokÛ v dÛchodu.

Vychovala jsem tfii syny, ktefií ab-

solvovali povinnou dvouletou zá-

kladní vojenskou sluÏbu v na‰í

zemi, kterou bych ani já za jinou

nevymûnila. Jsme tady doma, zde

jsme se narodili, máme tu své ro-

diny, pfiátele i práci. Já mám da-

rem osm vnouãat a jedno pra-

vnouãe. V závodû Hedva jsem od-

pracovala pln˘ch 40 rokÛ, vûfiím,

Ïe poctivû a samozfiejmû ráda.

Mám tady svoji rodinu, hroby

sv˘ch rodiãÛ, pfiíbuzn˘ch a pfiátel,

ktefií nás o trochu pfiede‰li. Mám

zde také svÛj kostelík sv. archan-

dûla Michaela, kde jsme byli

v‰ichni pokfitûni. V nûm se také

modlím za svobodn˘ Ïivot bez

zla, nenávisti a válek. KaÏd˘

z nás, národ ãesk˘ i nûmeck˘, si

proÏil hrÛzy války, kterou nikdo

z nás jiÏ nechce nikdy a v Ïádné

dobû proÏívat. Vûfiím, Ïe uÏ se ne-

zrodí pro nás lidi nová zrÛda, jaká

byla ta pfiede‰lá, která zasela tolik

nenávisti a bolesti do na‰ich dvou

národÛ, které spolu po staletí

‰Èastnû a spokojenû Ïily. AÏ do do-

by. do nebes volající katastrofy

druhé svûtové války.

Mûjme na mysli: „Îivot je pfiíli‰

krátk˘ a svût pfiíli‰ mal˘, aby-

chom z nûho udûlali boji‰tû.“

S dÛvûrn˘m spojením s Bohem

získávají lidé zcela jin˘ pohled na

vûci a navíc kaÏdé ráno nové srd-

ce. To pfieji sobû a pfieji to i vám,

milí pfiátelé na‰eho spoleãného

domova, kter˘ stojí na pevné ská-

le. Máme jednoho Boha, aÈ jsme

lidmi vûfiícími nebo nevûfiícími.

Jestli jsme ãe‰i nebo Nûmci nebo

jiné národnosti.

Usmífiení je tím jedin˘m klíãem,

kter˘ znovu otevírá dlouho uzam-

ãené dvefie.

S pfiáním v‰eho dobrého k poro-

zumûní a lásce

Olga Schreiberová - Wittmannová

Se sestfienicí Hertou a maminkou (r. 1943)
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Seriál

TûÏké umírání na prahu míru (3/8)
Nejhor‰ím dnem se pro R˘mafiovsko stal 

7. kvûten, kdy jen v R˘mafiovû zemfielo zby-

teãnû v prÛbûhu dne nejménû 34 lidí. Pfii bo-

jích zaplatilo Ïivotem 6 sovûtsk˘ch vojákÛ

(není vylouãeno, Ïe dva z nich zemfieli za

den ãi dva na utrpûná zranûní v r˘mafiovské

nemocnici, pokud není datum jejich smrti

chybné), ve Staré Vsi jeden a dal‰í, jenÏ mo-

hl b˘t i obûtí autohavárie pfii váleãné opera-

ci, v Janu‰ovû. Pohfibeni byli naãas v hro-

madném hrobû na mûstském hfibitovû, po-

zdûji exhumováni a pfievezeni na spoleãn˘

hfibitov v Opavû.

Sovûtská jednotka, jeÏ obsazovala R˘mafiov,

pro‰la stra‰liv˘mi masakry a ztrátami na

Kravafisku a HrabyÀsku, neboÈ patfiila do

svazku 4. ukrajinského frontu (gen. Jere-

menko), 107. stfieleckého sboru (gen. Gor-

dûjev), k 167. divizi (plk. Greãkosij) a jejímu

520. pluku. Velitelem mûsta se stal kapitán

Golubanov.

Zajímavé svûdectví o situaci prostého vojáka

vítûzné armády jsme téÏ získali od sovûtské-

ho dÛstojníka, úãastníka tûÏk˘ch bojÛ na

Kravafisku v dubnu 1945. Dokládá, Ïe bûÏní

vojáci sovûtské armády nemûli ve skuteãnos-

ti Ïádné informace o situaci ve válce, nevû-

dûli, Ïe se v blátiv˘ch zákopech dubna blíÏí

její konec a Ïe se jiÏ nacházejí na ãeskoslo-

venském území. Opakované útoky rudoar-

mûjcÛ byly drceny na pfiipravené a silné linii

nûmecké obrany. Vojáci postiÏení ‰okem,

ohlu‰ení a mnohdy krvácející prchali z bez-

v˘sledn˘ch útokÛ, ale útvary byly doplnûny

a bezohlednû vraceny pod pohrÛÏkou zastfie-

lení zpût. V jednotkách panovala beznadûj,

zoufalství a docházelo k vysokému poãtu se-

bevraÏd. Témûfi kaÏd˘ padl˘ od ãetafie níÏe

byl „nûznakomyj“, coÏ vypovídá o pomûru

sovûtského velení k vlastním vojákÛm.

Boje o R˘mafiov byly sice nesrovnatelné, ale

umíralo se i tady. Ze strany nepfiítele padlo 

7 vojákÛ, Bruno S. (47) a Wilhelm B. (31)

v R˘mafiovû a dva neznámí ve Staré Vsi, po

jednom v Dolní Moravici, Malé ·táhli

a Ondfiejovû. Neuvádíme pacienty r˘mafiov-

ského vojenského lazaretu, kde v kvûtnu

zemfieli dal‰í (9 osob) na následky star‰ích

zranûní. I tito se nûkdy omylem povaÏují za

padlé v boji o mûsto. Také oni naplnili beze-

jmenné hroby. Podle záznamÛ se sovûtské

velení nezajímalo ani zde o jména padl˘ch

sovûtsk˘ch vojínÛ a poddÛstojníkÛ, známe

jen jméno Gk. (asi gardového kapitána) A. F.
Dubovoje, kter˘ ztratil Ïivot ve vûku 45 let.

ObûÈmi bojÛ se stali v R˘mafiovû i civilisté.

V hostinci na námûstí zahynula jako první

Josefa S. (48) pfii pfiípravû obûda, kdyÏ dÛm

zasáhl dûlostfieleck˘ granát. Podobnû zem-

fieli i dal‰í: tkadlec Franz R. (69) (podle

vzpomínek s ním zahynula i jeho paní, 

av‰ak ta není uvedena v matrice, její smrt

mÛÏe souviset s neúpln˘m kosterním nále-

zem z ‰edesát˘ch let v místech válkou zni-

ãen˘ch domkÛ na Divadelní ulici) a dílove-

doucí Franz J. (65), zabit˘ stfiepinou graná-

tu stejnû jako námezdní dûlník Eduard S.
(56), kter˘ uprchl pfied frontou z Krnova.

Stfiepina granátu stála Ïivot i ãtyfiletého chla-

peãka Helmuta L., 10. 5. jej pohfibili rodiãe

na zahradû svého domku v ulici Na Stráni.

V nedalekém Ondfiejovû byl pfii sovûtském

útoku zastfielen fofit Emil F. (47) a zahynula

téÏ Hedvika J. (34) z Dolní Moravice, kte-

rou zabil dûlostfieleck˘ granát pfii ostfielování

nûmecké kolony v Horní Moravici.

Umírali v‰ak téÏ lidé bez pfiímé souvislosti

s nutn˘mi vojensk˘mi operacemi. V nûkte-

r˘ch pfiípadech se nena‰lo tûlo, jako u otce

známého nûmeckého sochafie, r˘mafiovského

rodáka a zastánce dobr˘ch vztahÛ mezi na‰i-

mi národy Herberta Dlouhyho, kter˘ byl od-

veden na udání, Ïe byl soudním úfiedníkem,

na neznámé místo a navÏdy zmizel. 7. kvût-

na do‰lo bez zjevn˘ch dÛvodÛ k masakru ne-

jménû 19 lidí (pamûtníci uvádûjí vy‰‰í poãet)

na Sovinci, jemuÏ tvofiil mohutnou a hrÛznou

kulisu hofiící hrad Sovinec, dfiíve zajateck˘

tábor vysok˘ch francouzsk˘ch dÛstojníkÛ

a místo posledních chvil kapitána Vincenta

Gilberta, zavraÏdûného 16. 4. 1941. Lze jen

hádat podíl zásob alkoholu ve sklepeních

hradu. Pili ustupující nûmeãtí vojáci, místní

obãané i pfiíchozí. Tragédii potvrzuje vedle

matrik téÏ pamûtnice z Moravského

Berouna, pfiítelkynû Helgy H., jeÏ zázrakem

pfieÏila, kdyÏ ji otec zakryl sv˘m tûlem.

Obûtí se stali náhodnû vybraní lidé ze

Sovince, ktefií byli spoleãnû postfiíleni samo-

paly neznám˘ch sovûtsk˘ch vojákÛ. Rodina

svûdkynû pocházela z Jifiíkova a pfii popravû

zemfieli její otec Josef H. (52), matka Marie
(49) s bratrem Gerhardem (13). Obûtí se

stala prokazatelnû i rodina ãeského sedláka

ze Sovince, hospodáfie Gustava P. se Ïenou

Marií. Kromû uveden˘ch se jedná i o dvû

dal‰í sovinecké Ïeny Gerlindu M. a Eliza-
betu S., Quida R. a dva manÏelské páry Au-
gustina s Gizelou W. a Rosu s Johannem
L., u nichÏ zápis v matrice neobsahuje dÛvod

úmrtí, rok narození ani ãíslo domu a název 

osady. Spoleãnû s nimi zahynuli i dal‰í:

Albertina L. z Vevefií, Josefa M., Werner
F. a Otto S. z Jifiíkova, tfii rolníci z KfiíÏova

Herman P., Kurt A. a Franz H., u nichÏ

rovnûÏ chybí rok narození a dÛvod smrti.

Jedná se pfiesvûdãivû o záznamy zhotovené

najednou a ve velkém úleku a spûchu. Je nej-

v˘‰e pravdûpodobné, Ïe se jedná o obûti 

exekuce. Jen u celé rodiny Helgy H. je za-

psáno vÏdy „zastfielen Rusy“. Hromadn˘

hrob leÏí podle ãesk˘ch pamûtníkÛ neozna-

ãen zprava na cípu lesíka vedle polní cesty

vedoucí k samotû Hutov.

SebevraÏdou ukonãil svÛj Ïivot téÏ Johann
W., pfiíbuzn˘ manÏelÛ W. ze Sovince, av‰ak

ani u nûj není uveden dÛvod a dal‰í nacioná-

le. Ida E. (57), Anna Sch. (53) a Anna St.
(82) vy‰ly 6. kvûtna po ulici v R˘mafiovû

vstfiíc útoãícím oddílÛm s praporem (bí-

l˘m?). Poslední byla patrnû ãeská Ïena ze

smí‰eného manÏelství. Následující den

v‰echny nalezli v chodbû domku na nynûj‰í

ulici 8. kvûtna znásilnûné a zardou‰ené.

Obuvník a dobrovoln˘ hasiã Bruno K. (53),

neohroÏen˘ odpÛrce nacistick˘ch man˘r,

mûl dost odvahy, kdyÏ se pokusil ze Ïebfiíku

hasit hofiící dÛm na Radniãní. Procházející

sovûtsk˘ voják mu prostfielil hlavu. Syn ães-

ké matky Ludmily trpûl pfii ãásteãném vûdo-

mí je‰tû celé tfii dny. Stavebního dûlníka

Rudolfa Wilhelma K. zabila kulka ve sta-

rém domku v prostoru b˘valé tvrze

(Vestenhof) na ulici 8. kvûtna, kdyÏ bránil

svou dvanáctiletou dcerku. AÏ v srpnu pfii

Ïních nalezli poblíÏ mûsta v obilném poli tû-

lo neznámého civilisty, byl ubit a podfiezán.

âtyfiiaãtyfiicetiletou Gertu P. vhodil nezná-

m˘ v Jamarticích omráãenou do vcelku mûl-

kého Podolského potoka nebo ji utopil. Dûti

nalezli utonulé aÏ o pût dní pozdûji u Bfii-

dliãné v fiece Moravici, kam Podolsk˘ potok

vtéká.

Obãas zas v kvûtnu 1945 prokmitne téÏ vzác-

ná lidská solidarita. Ida Krausová vzpomíná

na Rusa, kter˘ namífienou zbraní zabránil ji-

nému ve znásilnûní ‰estnáctileté dívky a do-

provodil vydû‰ené dûvãe domÛ. Gabriel W.

vypráví, jak jeho otec musel odevzdat sovût-

skému dÛstojníkovi nalezené fií‰ské marky.

K jeho zdû‰ení nechal voják nastoupit oby-

vatele celého domu do fiady ... a se slovy

„Bol‰oje spasibo“ kaÏdého z nich objal a po-

líbil. Jindy se byli vojáci ochotni podûlit

o své mizivé zásoby s hladovûjícími Nûmci.

A mÛÏeme se doãíst téÏ o zabíjaãce, kterou

uspofiádali vítûzní vojáci s nûmeckou rodi-

nou ke spokojenosti obou stran.

Mgr. Jifií Karel, ✝ Roman Icha,
Herbert Schneider

Velitel mûsta kapitán Golubanov
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Z historie obcí R˘mafiovska

R˘mafiovsko a hasiãstvo v dobách minul˘ch
V souvislosti s popisem poÏáru

v RyÏovi‰ti r. 1874 (uveden˘m
v minulém vydání RH 10-2005)
mÛÏe vyvstat téÏ otázka, jak byly

v té dobû zabezpeãeny obce proti

poÏárÛm vÛbec i jak se zhostil své-

ho poslání v RyÏovi‰ti zdej‰í hasiã-

sk˘ spolek, zaloÏen˘ mezi prvními

na okrese R˘mafiov jiÏ v r. 1871.

VraÈme se v‰ak nejprve k hasiã-

sk˘m spolkÛm na b˘valém okrese

trochu v obecnûj‰í rovinû.

První organizovan˘ hasiãsk˘ spo-

lek byl zaloÏen r. 1870 v R˘mafio-

vû jako sídle okresu a hned po nûm

následovalo RyÏovi‰tû r. 1871, dá-

le to byla Bfiidliãná 1873, poté

Horní Mûsto 1877. V mírném od-

stupu v r. 1882 Ruda a r. 1883 Re-

‰ov, r. 1884 Tylov a 1885 Koãov.

Stará Ves 1886, Jifiíkov a KnûÏpole

1887, Janu‰ov 1888, Mirotínek

a Vevefií 1889. V r. 1890 vznikli

hasiãi ve Stránském, Ondfiejovû,

Dobfieãovû. Následovala pauza de-

seti let s men‰ím nebo vût‰ím tla-

kem a pobízením pfiíslu‰n˘ch míst,

coÏ se projevilo na pfielomu století

v r. 1900, kdy byly schváleny ha-

siãské spolky v Lomnici, Nové

Vsi, Stfiíbrn˘ch Horách, Sovinci,

Karlovû, Jamarticích, Moravici, ve

Skalách, Arnolticích, Albrechti-

cích, Velké ·táhli, znovu schválen

hasiãsk˘ spolek ve Stránském, dá-

le pak ve Val‰ovû a Tvrdkovû.

Seznam konãí Tûchanovem 1911,

Edrovicemi 1924 a jako poslední

se ustanovili hasiãi v Malé ·táhli

aÏ v r. 1935.

Ov‰em ustanovení hasiãského

spolku bylo vûcí jednou a praktic-

ká moÏnost protipoÏárního zásahu

s tím vÏdy nebyla v souladu.

Popravdû na to ani státní správa

zas tak na 100 % nespoléhala a jiÏ

nejménû od dob vlády Marie Te-

rezie platily protipoÏární patenty 

ukládající obcím a mûstÛm organi-

zovat materiální zabezpeãení pro

pfiípad poÏáru i to, kdo se musí ha-

‰ení úãastnit, pfiíp. jak si poãínat.

V‰echny obce mûly tedy mít urãi-

t˘ poãet nádob na no‰ení vody,

strhávací háky, Ïebfiíky a dal‰í ná-

fiadí vÏdy v pohotovosti. V jakém

skuteãném stavu v‰e b˘valo, je 

otázka jiná.

UkaÏme si to na RyÏovi‰ti

a Lomnici. Mûsto RyÏovi‰tû mûlo

‰tûstí na prozíravého starostu, kte-

r˘ jiÏ v roce 1799 koupil hasiãskou

stfiíkaãku za 509 zlat˘ch. Cena to

byla vysoká a stroj to byl na svou

dobu „moderní“. Byl to leÏat˘ sud

na podvozku ze selského vozu, 

opatfien˘ jakousi pípou. Princip

práce byl takov˘, Ïe se do sudu

pfies plechov˘ trycht˘fi nalévala

put˘nkami ze dfieva nebo z povos-

kovaného plátna voda, která pfies

pípu vtékala do pístové stfiíkaãky

pohánûné silou dvou muÏÛ pomo-

cí dlouhé násady. Válec vlastní stfií-

kaãky byl dfievûn˘ a píst téÏ, otûs-

nûn˘ kÛÏí. Nûco jako velká hustil-

ka na kolo. Tlakem pístu se voda

tlaãila do hadice - pfiesnûji rovnûÏ

dfievûné, pozdûji mûdûné trubice -

a z ní vystfiikovala na hofiící objekt.

Pfii intenzivní práci pumpafiÛ do-

stfiíkla aÏ 6 m daleko. Jednotlivé

kusy trubic o délce asi 2 m byly

pospojovány koÏen˘mi spojkami.

Aby pfii stfiíkání nevznikaly v po-

trubí - nebo v dfievûn˘ch hadicích -

vzduchové bubliny, musel b˘t zá-

sobní sud pofiád doléván nosiãi vo-

dy a pumpafii nesmûli pfiestávat

v ãinnosti. Nûkolik tûchto „stfiíka-

ãek“, pfiesnûj‰í název je stfiikaã, se

dodnes dochovalo v nûkter˘ch

muzeích.

Stfiikaã byl tedy hlavním kusem

techniky hasiãÛ z RyÏovi‰tû. Pak

to byly je‰tû asi dva tucty rÛzn˘ch

„poÏárních ko‰Û“ - tedy nádob,

kter˘mi se k ohni fietûzem z lid-

sk˘ch rukou dopravovala voda.

NezapomeÀme ani na ruãní stfií-

kaãky, velmi podobné zmínû-

n˘m pumpám na kolo. Tûch bylo

14 a pracovaly tak, Ïe se pístem

natáhla do válce voda, bûÏelo se

k plamenÛm a voda vystfiíkla. Pro

pfiesnost, ve v˘bavû byly je‰tû Ïeb-

fiíky a háky na strhávání hofiících

stûn. ToÈ v‰e. RyÏovi‰tû mûlo je‰tû

to ‰tûstí, Ïe uÏ v r. 1803 zde byl zfií-

zen za purkmistra Richtera vodo-

vod ústící na námûstí do malé ka‰-

ny v dfievûné budce a z ní mohli

vodu ãerpat.

V sousední Lomnici, tehdy velké

obci, vypukl velk˘ poÏár v r. 1854

a zniãil desítku domÛ vãetnû tehdy

v˘stavného kostela sv. Jifií.

Lomnice se z poÏáru zmátofiila po

nûkolika letech, kostel byl provi-

zornû opraven a to stavební provi-

zorium trvá doposud. V této obci

a asi i v jin˘ch pouÏívali je‰tû jinou

hasební pomÛcku: prapor se sv.

Floriánem. Spí‰e to byla typická

kostelní korouhev v základû bílé

barvy, na jejíÏ jedné stranû byl text

prosby za odvrácení poÏárÛ s ma-

l˘m obrázkem P. Marie a na druhé

stranû byl zelenû a rudû vy‰it˘ sv.

Florián „an z vûdra vodu vylévá na

dÛm poÏárem stiÏen˘“. KdyÏ hofie-

lo, vyrazilo se k ohni s tûmi kbelí-

ky a Ïebfiíkem - stfiikaã nemûli.

Hlavnû se mávalo tou protipoÏární

korouhví. Jak˘ to mûlo efekt na 

uha‰ení, tûÏko fiíct a myslím, Ïe ta-

dy neplatilo ani úsloví, Ïe „víra po-

máhá a uzdravuje“. Pfii poÏáru kos-

tela v r. 1854 totiÏ podlehl ohnivé-

mu Ïivlu i tento praporec. Nûktefií

se sice pozdûji domáhali jeho ob-

novení, leã neuspûli. Díky tûmto

diskusím v‰ak o nûm víme.

Samotné zakládání hasiãsk˘ch

spolkÛ vycházelo ze zásad u‰le-

chtil˘ch a bylo podporováno i díky

poji‰Èovnám, to by bylo rozsáhlé

téma. Samy obce podporovaly ha-

siãe i z toho dÛvodu, Ïe se do jisté

míry zbavovaly odpovûdnosti za

prevenci i v˘cvik muÏstva, péãi

o techniku, organizaãní záleÏitosti.

To podstatné, tedy financování

ãinnosti a nákup techniky, na ob-

cích zÛstalo, proto nûkteré obce

dlouho váhaly s iniciativou na zfii-

zování místních hasiãÛ, a pokud

propásly vhodnou dobu pfiízni-

vou sdruÏování do spolkÛ koncem

19. stol., pak nové hasiãské spolky

zakládaly obtíÏnû.

Nedílnou kapitolou hasiãsk˘ch

spolkÛ byl vlastní spolkov˘ Ïivot.

Dá se fiíct, Ïe nûkde byl zaloÏen

spolek, mûl uÏ svÛj vysvûcen˘ pra-

por, stejnokroje, hudbu, pofiádal

slavnosti - ale stfiíkaãka jim chybû-

la. To je právû pfiíklad lomnick˘ch

hasiãÛ. Oficiálnû se udává zaloÏe-

ní v r. 1900, ale z jednání zastupi-

telstva plyne, Ïe jiÏ v r. 1893 zde

byl spolek hasiãsk˘ a mûl Feuer-

komandanta. âlenové v krojích

b˘vali ozdobou svátku BoÏího tûla

nebo pouti do Tylova na sv. Annu.

Dokonce v té dobû jiÏ byl postaven

Feuermagazinn - Ïel bez stfiíkaãky,

jen s tûmi dÏbery na vodu, háky

a Ïebfiíkem. Stfiíkaãka byla zakou-

pena v r. 1900 od ãeské (!) firmy

Smekal a v dost boufilivém ovzdu-

‰í vefiejné schÛze tuto „hanbu nû-

mectví“ kritizujících ãlenÛ Spolku

vojensk˘ch vyslouÏilcÛ si hasiãi

i obec rozhodnutí uhájili s odvolá-

ním na pfiíznivou cenu a kvalitu.

V‰echna ãest tûm jinak rozváÏn˘m

obecním tatíkÛm!

Sice bez stfiíkaãky, nicménû v pa-

rádním stejnokroji a hlavnû „se

zbraní poboãní, a sice tesákem dÛ-

stojn˘m úfiadu“ chodil na slavnos-

ti a úfiední pochÛzky tehdej‰í lom-

nick˘ „ohnûkomant“. ZmiÀuji se

o ní proto, Ïe se aÏ po na‰e dny do-

chovala, je pûkná a desítky let, kdy

s ní paní M. sekala pro svou drÛbeÏ

kopfiivy ve chlívku, jí moc neublí-

Ïily. Po odborném o‰etfiení se

k velkému pfiekvapení na ãepeli

objevil témûfi neznateln˘ ãesk˘ ná-

pis, Ïe tento tesák je vûnován za-

slouÏilému hasiãskému ãinovníku

v Praze! Nabízí se vysvûtlení, Ïe

zbraÀ pochází „z druhé ruky“,

moÏná byla pûkná a relativnû laci-

ná. Ta ãeská písmena se „vy‰mirg-

lovala“ a nebylo po stránce nacio-

nální co fie‰it. AÏ díky kopfiivám

vykouklo ãeské ‰ídlo z nûmeckého

pytle ven. Lomniãtí hasiãi mûli

i vlastní hymnu, spí‰e tedy pochod

sloÏen˘ pro jejich potfieby kolem r.

1950. Dnes jej asi neznají, ostatnû

ani nepochodují. Zato jsou daleko

‰iroko známi svou pfiipraveností

i vybavením jak pro poÏáry, tak

pro rÛzné havárie.

Hasiãi z RyÏovi‰tû nejsou na fre-

kventované silnici jako ti v Lom-

nici a nejsou tak ãasto vidût pfii po-

hromách, zato udrÏují pûknou dlo-

uholetou tradici masopustních

ma‰karád a vÛbec kulturních akti-

vit. Bruntálské noviny o nich

s vdûãností ãas od ãasu napí‰í - na

rozdíl od ostatních obcí, ve kter˘ch

se nic zajímavého nedûje nebo to

z Bruntálu nejde zahlédnout. Jen

pár r˘palÛm trochu vadí, Ïe vût‰i-

nou pí‰í o RyÏovi‰ti na Bruntálsku

namísto o RyÏovi‰ti na R˘mafiov-

sku. To uÏ je jiné téma, a tak radû-

ji skonãíme. Jaroslav Chytil

Organizace a spolky
V okolí R˘mafiova se vyskytuje i na‰e nejvût‰í sova v˘r velk˘.

Nûkolik párÛ zde i hnízdí. KaÏdoroãnû probíhá mapování tûchto hníz-

di‰È. Pokud by nûkdo z fiad pfiede-

v‰ím lesních dûlníkÛ a myslivcÛ

vûdûl o nûjakém takovém hnízdi‰-

ti (i opu‰tûném nebo zniãeném),

prosím kontaktujte nás na telefo-

nu 603 276 522.

Ing. Miroslav Glacner,
âeská spoleãnost ornitologická
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Sport

Po tfiiceti letech minikárov˘ch závodÛ v R˘mafiovû zazní jejich labutí píseÀ
V prÛbûhu 70. let se objevily mi-

nikáry jako nové odvûtví motoris-

tického sportu pro mládeÏ - hochy

i dívky. Jednalo se o ãtyfikolová

vozítka, uzpÛsobená pro jízdu

s kopce. První zájemci a ãlenové

minikárov˘ch aktivit v R˘mafiovû

na‰li útoãi‰tû v Domû pion˘rÛ

a mládeÏe (DPM) R˘mafiov.

Propagátorem minikár, konstruk-

térem, mechanikem, trenérem

a vedoucím v jedné osobû byl Jan

Trávníãek. Minikáry mûly zpoãát-

ku dfievûné rámy, na kter˘ch byla

pfiipevnûna kola (vût‰inou z kolo-

bûÏek), zadní náprava byla pevná,

pfiední náprava fiiditelná pomocí

volantu s lankov˘m nebo fietízko-

v˘m pfievodem. Brzdy se na zad-

ní nápravu montovaly ‰palíkové

nebo ãelisÈové. Zpoãátku si zá-

vodníci minikáry mezi sebou pÛj-

ãovali. První schÛzky nad‰encÛ se

konaly v garáÏi nebo ve sklepû

pana Trávníãka.

K zaãáteãníkÛm minikárov˘ch

jezdcÛ se fiadí Jifií Lustig, Alfréd

Heinisch, Jifií Jahn, Rostislav

Polách, Vlastimil a Jarka Îákovi

z Horního Mûsta a Du‰an

Trávníãek. První závod absolvo-

vali r˘mafiov‰tí závodníci

v Mariánském Údolí. Krajského

pfieboru se zúãastnili Lustig,

Heinisch a Jahn. Pfied závody se

trénovalo na sídli‰ti Vûtrná nebo

u 2. Z· R˘mafiov.

Postupem ãasu docházelo k mo-

dernizaci a zdokonalování mini-

kár po konstrukãní stránce. Rámy

se zaãaly vyrábût kovové, miniká-

ry mûly litá kola, hfiebenové fiíze-

ní, hydraulické brzdy, speciální

plá‰tû z Rubeny Náchod a kola

byla nasazena na rychlobûÏn˘ch

loÏiskách. Mnoho dal‰ích kon-

strukãních prvkÛ doznalo vylep-

‰ení. Vût‰inou podle dostupnosti

a moÏností rodiãÛ, neboÈ oni byli

hlavními konstruktéry, ale pfiede-

v‰ím sponzory sv˘ch potomkÛ.

I kdyÏ se o konstrukãní záleÏitos-

ti a údrÏbu starali rodiãe, hlavním

mechanikem byl pan Radoslav

Mûfiínsk˘, kter˘ sv˘mi radami

a zruãností vÏdy ochotnû pomohl.

Na závody jezdil nejen jako jeden

z rodiãÛ závodníka, ale byl vÏdy

dostateãnû vybaven náhradními

díly a náfiadím ze sv˘ch zdrojÛ.

Vedle moderních minikár se rov-

nûÏ znaãnû roz‰ífiil poãet ãlenÛ

minikárového krouÏku. Postupnû

se schÛzky pfiemístily do technic-

k˘ch dílen DPM (b˘val˘ hasiãsk˘

dÛm) na námûstí Míru. Nov˘mi

vedoucími se postupnû stali pan

Valerián, Ing. Keclík, pak znovu

p. Valerián, kter˘ zÛstal miniká-

rám vûrn˘ aÏ dosud. Pozdûji se

nov˘mi ãleny stali: Mûfiínsk˘,

Valeriánová, GaÏar, Kreãmer, Ke-

clík, Sázel, Urban, Procházková,

Talian, Lipka, ·arman, bratfii Vol-

kové, sourozenci Hradílkovi, bra-

tfii Nedomlelové, Vepfiek, Dobi‰,

Poulík, Tkaãíková, ·uráÀ a Ku-

báÀ.

Dopravu na závody zaji‰Èovali ro-

diãe - vût‰inou osobními auty, dá-

le pak závod RD R˘mafiov (pod

jehoÏ patronací r˘mafiov‰tí závod-

níci jezdili) nákladními auty

uzpÛsoben˘mi pro osobní dopra-

vu, pfiípadnû autobusy âSAD pro-

stfiednictvím RD a DPM, kteréÏto

proplácely dopravné.

První závody minikár na domácí

trati se jely z námûstí Míru (start

byl pfied prodejnou Nábytek

Polách) s kopce na kfiiÏovatku

a dále k b˘valému OSP, kde byl

cíl. TraÈ mûfiila cca 420 m. I kdyÏ

jsme v horách, pofiádn˘ kopec

v R˘mafiovû není, a tak jsme hle-

dali dal‰í tratû - od 2. Z· k závo-

du Hedva a Technick˘m sluÏbám,

dále na silnici vedoucí z Horního

Mûsta smûrem do R˘mafiova ke

kotelnû na OkruÏní ulici; na silni-

ci z R˘mafiova do Dolní Moravi-

ce. Na poslední trati se startem

u hotelu Pradûd, smûrem k b˘valé

lékárnû a k 1. Z·, kde je cíl za kfii-

Ïovatkou, se jezdí dodnes. Vyta-

hování minikár od cíle ke startu se

provádûlo pomocí traktoru a lana,

ke kterému se pfiipojovali jednot-

liví jezdci i s minikárami.

Pestrobarevn˘ had minikár s jezd-

ci vytahovan˘mi do prostoru star-

tu byl velmi pÛsobiv˘.

Úãast na závodech minikár

v R˘mafiovû byla vÏdy vysoká.

Mnohdy pfiijelo aÏ 145 jezdcÛ

z celého âeskoslovenska, proto

musel b˘t s pochopením úfiadu

a policie uzavfien stfied mûsta, kte-

r˘ poslouÏil jako parkovi‰tû.

Závody se v R˘mafiovû jezdily

o Pohár fieditele RD, v posledních

devíti, respektive sedmi letech se

jezdí dva závody v jednom dnu,

a to o Pohár starosty mûsta R˘-

mafiova a o Pohár fieditele Stfie-

diska volného ãasu R˘mafiov. Zá-

vody se u nás vÏdy tû‰ily zájmu

‰iroké vefiejnosti. R˘mafiov‰tí zá-

vodníci jezdili na závody po ce-

lém âeskoslovensku. Nejednou

byla vidût kolona aÏ ‰esti osob-

ních aut s minikárami na stfie‰e

nebo na pfiívûsech, pfiípadnû auto-

bus pln˘ na‰ich minikáristÛ. Ze

závodÛ se vraceli ovûnãeni vavfií-

ny a s vítûzn˘mi poháry. Skvûlé

v˘sledky jim udûlaly jméno po

celé zemi. V okresních a kraj-

sk˘ch mûfiítcích dosahovali vy-

rovnan˘ch úspûchÛ. Mezi nejlep‰í

patfiili: Heinisch, Kreãmer, Trá-

vníãek, Mûfiínsk˘, Lipka, bratfii

Nedomlelové, Procházková, Ga-

Ïar, Keclík, Valeriánová-Tkaãíko-

vá, z nichÏ poslednû jmenovaní

byli nûkolikanásobn˘mi úãastní-

ky mistrovství republiky, kde do-

sahovali velmi dobr˘ch v˘konÛ

a skvûle tak reprezentovali R˘ma-

fiov. Leona Valeriánová-Tkaãíko-

vá se stala dokonce mezinárodní

mistryní Polska. R˘mafiov‰tí mi-

nikároví jezdci se zúãastnili mist-

rovství Evropy ve ·v˘carsku a ta-

ké prvních závodÛ formule 1 na

okruhu v maìarském Hungarorin-

gu. Poslední dvû akce byly odmû-

nou dfiíve aktivním minikáristÛm.

Nûktefií z poãetné skupiny aktiv-

ních jezdcÛ se podíleli i na orga-

nizaci závodÛ v R˘mafiovû a pÛ-

sobili také jako v˘znamní funkci-

onáfii - rozhodãí 1. tfiídy s pÛsob-

ností po celé republice (Valerián,

Keclík, Dohnal), v krajské sekci

minikár (Valerián, Keclík). Ing.

Keclík byl zvolen prezidentem

minikár âR.

Z v˘sledkÛ a zku‰eností z miniká-

rového sportu ãerpali pfii pfiecho-

du do motokárového sportu

Volek, GaÏar a Trávníãek, z nichÏ

poslední dva jmenovaní dosaho-

vali velmi dobr˘ch v˘sledkÛ v re-

publikov˘ch závodech. Jan Trá-

vníãek byl v˘znamn˘m funkcio-

náfiem motokár v âR.

Nakonec to nejlep‰í. Minikárov˘

jezdec, kter˘ vy‰el z na‰ich fiad -

Petr Poulík, je znám vefiejnosti ja-

ko automobilov˘ závodník nejen

v âR, ale i v zahraniãí. UmisÈuje

se na pfiedních místech.

Co dodat na závûr? Minikárov˘

sport byl podporován Základní

organizací Autoklubu, ale i fiadou

sponzorÛ, bez jejichÏ pomoci by-

chom nedosáhli jiÏ zmínûn˘ch

v˘sledkÛ. KaÏdá pomoc ãi poda-

ná ruka byla podporou pfii organi-

zaci závodu minikár v R˘mafiovû.

Struãn˘m ohlédnutím se konãí tfii-

cetiletá éra minikárového sportu

v na‰em mûstû. ¤ada pamûtníkÛ

by mohla tyto fiádky doplnit, ale

máme za to, Ïe struãn˘ pfiehled

dostateãnû popsal ãinnost tohoto

sportu.

Na závûr bychom chtûli tímto po-

zvat v sobotu 18. ãervna v‰echny

pfiíznivce, pamûtníky, fandy a ce-

lou r˘mafiovskou vefiejnost na
historicky poslední závod mini-
kár v R˘mafiovû o Pohár staro-
sty mûsta R˘mafiova a o Pohár
fieditele SVâ. Proã poslední zá-

vod? Za poslední ãtyfii roky jiÏ ne-

závodí za mûsto R˘mafiov ani je-

den závodník a také neexistuje

klub ani Ïádná organizace, která

by mladé mikárové jezdce pfiipra-

vovala. Ing. Vladimír Keclík
Hodnocení v úzkém sportovním kruhu r˘mafiovsk˘ch závodníkÛ

Foto: archiv Radoslav Mûfiínsk˘

Závodní dráha vedla po dne‰ní tfi.
HrdinÛ Foto: archiv V. Keclík
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Taneãní skupina Freeze Dance SVâ R˘mafiov trhla rekord
V nedûli 8. kvûtna vyrazila na‰e

taneãní skupina Freeze Dance

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

na soutûÏ O Popelãin stfievíãek.

Bojovat jsme sem pfiijeli s velkou

formací s názvem Street Show
v juniorské kategorii v hiphopo-

vém stylu. Hned od zaãátku na‰e-

ho pfiíjezdu nás pronásledovala

obrovská tréma. Vûdûli jsme, Ïe

máme velkou konkurenci, Ïe jest-

li se chceme dobfie umístit, musí-

me do toho dát úplnû v‰echno

a zatancovat naprosto bez chyby.

Pfii‰la na‰e chvíle. Mûli jsme jít

na parket. Teì uÏ jen ná‰ pokfiik.

A jdeme na to!

Vystoupení máme za sebou, mys-

líme, Ïe se to povedlo, ale o tom,

jak se umístíme, rozhodne aÏ pû-

tiãlenná porota. Vûdûli jsme, Ïe

v‰echna vystoupení byla v˘bor-

ná, takÏe to bude opravdu boj.

Napûtí stoupá. Pfiichází hodnoce-

ní od porotcÛ (nejlep‰í známka je

jedniãka, nejhor‰í ‰estka), vyhla-

‰uje se taneãní skupina Freeze

Dance a známky jsou 1-1-1-1-1.

Super! Jsme první! Jsme stra‰nû

‰Èastní! To ale je‰tû není v‰echno.

Je‰tû pfiichází vyhla‰ování abso-

lutního vítûze - tohle mÛÏe vyhrát

pouze jedna skladba ze v‰ech vy-

stoupení, která ten den probûhla,

bylo jich asi 50. V‰echny soubo-

ry netrpûlivû ãekají, kdo to asi bu-

de. Porota se radí. Pfiichází mode-

rátor, aby vyhlásil vítûze. Jeho

slova jsou: Absolutním vítûzem,
tedy vystoupením, které porotu
zaujalo ze v‰ech nejvíc, se stává
taneãní skupina Freeze Dance
z R˘mafiova se skladbou s názvem
Street Show. Tak to je fakt super,

tohle jsme opravdu neãekali. Stali

jsme se absolutními vítûzi! Za

tohle v‰echno musíme podûkovat

na‰í skvûlé, nejlep‰í trenérce na

svûtû, Petfie âechové. Je to hlav-

nû její zásluha, to ona nás nauãila

tancovat, bojovat a my jí za

v‰echno stra‰nû moc dûkujeme!

Máme ji moc rádi.

O t˘den pozdûji jsme cel˘ ví-

kend strávili opût na soutûÏích.

V sobotu 14. kvûtna jsme jeli na

mistrovství Moravy do Olomou-

ce. Zde se stfietly soubory z celé

Moravy. Tady nám ne‰lo o to, na

kterém místû se umístíme, ale

o to, aby nás porota zahrnula

mezi nejlep‰í a nominovala na

mistrovství ãeské republiky. I ta-

dy jsme bojovali v hiphopovém

stylu, ale tentokrát v kategorii

hlavní a se skladbou s názvem

Jeden ku patnácti. Opût jsme

zabojovali naprosto skvûle. No-

minaci od poroty jsme obdrÏeli

a ve dnech 4. - 5. ãervna jedeme

na mistrovství ãeské republiky

do Brna.

V nedûli 15. kvûtna jsme jeli na

soutûÏ do Hluãína. Nesla název

O Hluãínsk˘ talent. Na soutûÏ

jsme pfiijeli se tfiemi skladbami,

v‰echny byly opût v hiphopovém

stylu. První skladba byla zafiaze-

na do kategorie do 18 let a jme-

novala se Peace. S touto sklad-

bou sem pfiijeli zaãáteãníci taneã-

ní skupiny Freeze Dance.

Hluãínsk˘ talent byl jejich první

soutûÏí, a i pfiesto si mezi dvaceti

soupefii vybojovali nádherné 3. mí-

sto! Ve stejné kategorii soutûÏili

taneãníci se skladbou Street
Show, tato skladbiãka vybojova-

la místo první a zároveÀ se stala

rekordmanem Hluãínského talen-

tu. V‰ech pût porotcÛ, ktefií ji

hodnotili, nám dali maximální

poãet bodÛ, a tak jsme trhli re-

kord Hluãínského talentu.

V kategorii do 25 let jsme soutû-

Ïili s malou formací s názvem

Free. V této kategorii se pfiedsta-

vilo více jak dvacet soupefiÛ. My

jsme to ale nevzdávali, bojovali

jsme aÏ do konce, chtûli jsme do-

sáhnout té nejlep‰í pozice a nako-

nec jsme i s touto skladbou vy-

hráli zlato.

Z Hluãínského talentu jsme si od-

vezli dva nádherné poháry, spou-

stu radosti, skvûl˘ch záÏitkÛ.

Jsme moc rádi, Ïe jsme se k tan-

cování dostali a Ïe mÛÏeme tré-

novat právû s takovou trenérkou,

jakou je na‰e Petra âechová. 

âlenové taneãního souboru
Freeze Dance

R˘mafiov má vicemistryni âR v aerobiku
Závodnice Sportovního klubu Studio Sport

a zdraví velmi úspû‰nû zakonãily závodní se-

zónu 2004-05. Na posledním závodu sezóny

Mistrovství âR v soutûÏním Aerobic Master
Class 15. kvûtna 2005 v Praze reprezentovalo

klub celkem 7 závodnic: Terezka Krywdová,

Gábina Kováfiíková, Renata ·védíková, Zuzka

Buãková, Mí‰a Mezihoráková, L˘die

·védíková a Olga âloveãková.

Osmiletá Terezka Krywdová se na mistrov-

ství pfiedvedla jako velká bojovnice a ve velmi

silné konkurenci 103 závodnic, které postoupi-

ly ze v‰ech krajÛ âR, zcela zaslouÏenû vybojo-

vala nádherné 4. místo.

V̆ kon v‰ech závodnic v kategorii nad 18 let

byl obdivuhodn˘ - vraÏedné tempo, sloÏitá

choreografie, rychlé stfiídání nároãn˘ch prvkÛ.

Byla to opravdu pfiehlídka mistrovského aero-

biku. V konkurenci 62 nejlep‰ích závodnic

z celé âR se tfii na‰e závodnice probojovaly do

finále MâR:

Olga âloveãková - 15. místo, Renata
·védíková - 8. místo a L˘die ·védíková -

nádherné 2. místo. V‰em závodnicím gratulu-

jeme a dûkujeme za v˘bornou reprezentaci

sportovního klubu a mûsta R˘mafiova. 

Zdenûk KfiíÏka, prezident SK

Olga, L˘die, Renata, Mí‰a, Zuzka, Gábina, Terezka Dvû nejúspû‰nûj‰í závodnice L˘die a Terezka.
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R˘mafiovsk˘ desetiboj 2005 fini‰uje
V pátek 20. kvûtna probûhla pfiedposlední disciplína R˘mafiovského desetiboje 2005 - vrh kou-

lí. Za vzornou organizaci a prÛbûh celé soutûÏe je nutno pochválit garanta této disciplíny Jardu

Hofmana, kter˘ obûtavû upravil sektor na vrh koulí na hfii‰ti Z· 1. máje a pfiichystal pro v‰ech-

ny zúãastnûné sportovi‰tû na ‰piãkové úrovni.

Své síly pfii‰lo zmûfiit 48 borcÛ, ktefií pfiedvedli napínavé souboje a podali vyrovnané v˘kony.

V˘sledky:

Kategorie Îeny A (4 kg) Kategorie Îeny B (4 kg)
1. Hájková Hana 8,06 m 1. Sovi‰ová Eva 6,92 m

2. Svobodová ZdeÀka 7,58 m 2. ·opíková Irma 6,84 m

3. Valová Olga 7,01 m 3. Tylová Alexandra 6,76 m

Kategorie MuÏi A (7 kg) Kategorie MuÏi B (5 kg) Kategorie MuÏi C (4 kg)
1. Kobolka Bofiivoj 10,43 m 1. Volek Ivo 10,40 m 1. Koneãn˘ Antonín 8,78 m

2. Rektofiík Bronislav 9,80 m 2. Hofman Jaroslav 9,56 m 2. Látal Franti‰ek 8,39 m

3. Calábek Petr 9,24 m 3. Sovi‰ Ivan 9,27 m 3. Smetana Vojtûch 7,60 m

V pátek 17. ãervna 2005 v 17 hodin bude ukonãen leto‰ní roãník zá-

vûreãnou disciplínou - sprintem na 60 m. Oãekáváme hojnou úãast

i proto, Ïe veãer od 19 hodin bude v restauraci U Hrozna 29. roãník

R˘mafiovského desetiboje slavnostnû ukonãen a nejúspû‰nûj‰ím spor-

tovcÛm budou pfiedány poháry. Souãasnû budou dohodnuty organi-

zaãní záleÏitosti pfií‰tího, jubilejního 30. roãníku R˘mafiovského de-

setiboje. Ing. Alena Jurá‰ová

Fotbalov˘ oddíl TJ JISKRA - v˘sledkov˘ servis

Celkové pofiadí po 9 disciplínách:

1. místo 2. místo 3. místo
Îeny A Hájková Hana Valová Marcela Pitorová Jana

Îeny B Sovi‰ová Eva Jurá‰ová Alena Míãková Markéta

MuÏi A Rektofiík Bronislav Kistan Vladimír Jaro‰ Jifií

MuÏi B Volek Ivo Sovi‰ Ivan Hofman Jaroslav

MuÏi C Smetana Vojtûch Koneãn˘ Antonín Dfievo Josef

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 10. 6. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 16. 6. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

12/2005
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S P O R T O V N Í
K L U B

Studio Sport a Zdraví R˘mafiov

BliÏ‰í informace :
SK Studio Sport a Zdraví

ÎiÏkova 31, 795 01 R˘mafiov

Tel. 554 212 346

DDDD ùùùù VVVV ââââ AAAATTTTAAAA     IIII     CCCC HHHH LLLL AAAA PPPP CCCC EEEE

oooo dddd     4444     dddd oooo     1111 7777     llll eeee tttt         

nnnn aaaa     zzzz áááá vvvv oooo dddd nnnn íííí     aaaa eeee rrrr oooo bbbb iiii kkkk

HHHH llll eeee dddd áááá

Zdenûk Kaláb
Vûtrná 916/15, 795 01 R˘mafiov, 

tel.: 554 211 728, 
mobil: 602 394 791

ELEKTROINSTALACE, 
ELEKTROMONTÁÎE,
ELEKTROOPRAVY

- vã. zaji‰tûní 
elektrick˘ch revizí

Provádíme napojení na novû vybudovanou spla‰ko-
vou kanalizaci z hlavního fiadu aÏ po stávající v˘vod
z va‰eho objektu. Kompletní dodávka vã. v˘kopo-
v˘ch prací, potrubí, revizní
‰achty, odvozu pfiebyte-
ãné zeminy a protoko-
lu o tlakové zkou‰-
ce nutné ke ko-
laudaci. Ve‰ke-
ré formality (vy-
t˘ãení sítí Te-
lecomu, ply-
náren, vo-
dáren ,
SME
apod.)
vyfiídí-
me za
vás.

NEJSTE JE·Tù NAPOJENI 
NA NOVOU KANALIZACI?

Informace: p. Pokorn˘, tel.: 608 830 881

Provozovatel maloobchodní sítû prodejen 
potravin vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici:

VVEEDDOOUUCCÍÍ PPRROODDEEJJNNYY PPOOTTRRAAVVIINN
(okr. Bruntál)

ZZÁÁSSTTUUPPCCEE VVEEDDOOUUCCÍÍ((HHOO))
PPRROODDEEJJNNYY PPOOTTRRAAVVIINN

(okr. Bruntál)

PPooÏÏaadduujjeemmee:: NNaabbíízzíímmee::

• vyuãen v oboru • dobré platové podmínky
• min. 3 roky praxe • zamûstnanecké v˘hody

jako vedoucí
• znalost práce na PC
• dobré organizaãních 

schopnosti
• komunikativnost

Strukturovan˘ Ïivotopis a pfiípadné dotazy
po‰lete na adresu: folget@foldr.cz
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R¯MA¤OV, Husova 3,
tel.: 554 211 120, 776 884 331

Biosolárium TURBO vertikál - 39 trubic 160 W
7 - 8 Kã/1 min

(bûÏná cena na trhu je 12 - 14 Kã/1 min.)

Biosolárium v R˘mafiovû patfií ke ‰piãkov˘m soláriím 
v souãasné dobû na ãeském trhu.

Opalovací ãas je zkrácen na max. 12 min.
Je hygienické, s vnitfiním ventilátorem.

Informace o biosoláriích na www.radical.cz

NEP¤EHLÉDNùTE prosím následující!!!
BRUNTÁL, Revoluãní 7,

tel.: 606 826 209, 605 870 400
(vedle KB, pod VZP, b˘valé bistro Valá‰ek)

Solárium horizontální
24 trubic 100 W cena 3 Kã/1 min
38 trubic 100 W cena 4 Kã/1 min

Obû solární studia jsou souãástí prodejen
se znaãkov˘m obleãením, obuví a doplÀky

FREESTYLE SHOP M
R˘mafiov, Husova 3,
Bruntál, Revoluãní 7

TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2, (vedle pošty 1. patro) 554 230485

Více informací a aktivace služby na níže uvedené adrese

Časově neomezený internet

již od399Kč / měsíc a aktivací za1Kč.

Pevnou linku teď pořídíte jen za 99Kč !

Navíc získáte 180 min volání zdarma (60 minut po dobu 3 měsíců)
POZOR! Nabídka platí jen do 30. 6. 2005

AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! AKCE! 

AUTO DùDOCH
Hornomûstská 23, R˘mafiov, tel.: 554 230 254, 777 16 15 15, 777 65 99 95; e-mail: autodedoch@seznam.cz; www.autodedoch.cz

... A dal‰í zajímavé vozy najdete u nás v autobazaru.
Dovoz kvalitních a provûfien˘ch vozÛ ze zemí EU na objednávku a dle pfiání zákazníka.

NEVÁHEJTE A NAV·TIVTE NÁS!

AUTOBAZAR
❏ V˘kup za hotové ❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet ❏ Prodej na splátky

AUTOSERVIS
❏ ve‰keré servisní sluÏby

❏ karosáfiské práce (rovnací stolice Autoline)

❏ pneu servis

·koda Felicia
Combi 1.3 Mpi,
r. v. 1997, 
162 tis. km,
centrál, otáãko-
mûr, mlhovky.
Cena: 
85 000 Kã.

Opel Vectra 1.6
16V, 1. maj., 
r. v. 1996, 
84 tis. km,
serv. kniha,
ABS, 2x airbag,
posil. fiíz., cent-
rál, imob., rá-
dio. Cena: 
125 000 Kã.

Peugeot 306
Break 1.9 D,
79 tis. km,
1998, 1. maj.,
serv. kniha.,
klima, 4x air-
bag, centrál, el.
okna, orig. rá-
dio, ABS. Cena:
159 000 Kã.

Nisan Almera
2.0 D SLX, 
r. v. 1997, 
110 tis. km, 
1. maj., 2x air-
bag, posil. fiíz.,
el. okna 
a zrcátka.
Cena: 
125 000 Kã.

VW Golf 1.9
TDI, r.v. 1995,
152 tis. km, 
alarm, centrál,
taÏné, rádio 
+ CD, 
Cena: 
99 000 Kã.

Fiat Palio
Weekend 1.2, 
r. v. 2000, 
2x airbag, rá-
dio, el. okna,
centrál, posil.
fiíz., mlhovky.
Cena: 
129 900 Kã.

Citroen Xsara
Break 1.9 TD,
124 tis. km,
1999, 1. maj.,
4x airbag, 
klima, rádio 
+ CD, el. okna,
centrál. 
Cena: 
159 900 Kã.

Renault Mégane
Scénic, 1.9 DTI,
r. v. 1999, 
121 tis. km, 
klima, 2x air-
bag, centrál,
ABS, el. okna 
a zrcátka. 
Cena: 
209 900 Kã

Citroen
Berlingo 1.9
Multispace, 
r. v. 1999, 
105 000 km,
klima, 2x air-
bag, el. okna 
a zrcátka, centrál. 
Cena: 
179 000 Kã

Opel Astra Ca-
ravan, 1.7 TD, 
r. v. 1997, 
154 tis. km,
centrál, rádio,
2x airbag, taÏné,
‰íbr, AL kola.
Cena: 
119 000 Kã

·koda Octavia
Combi 1.9 TDI,
81 kW, 127 tis.
km, 1. maj., dig.
klima, ASR, rá-
dio, el. okna
a zrcátka, cent-
rál, 2x airbag
a dal‰í. Cena: 
275 000 Kã.

Ford Galaxy GLX
1.9 TDI, r. v.
1997, 1. maj.,
136 tis. km, serv.
kniha, 2x airbag,
ABS, rádio, ne-
záv. topení, el.
okna a zrcátka,
mlhovky. Cena:
219 900 Kã.



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.

Peugeot Partner 1.9 D, 1. maj., 
r. v. 2001, 124 tis. km, airbag, imob.,
posil. fiíz., el. zrcátka a pfiední okna,
centrál. Cena: 219 000 Kã.

Renault Twingo 1.3, 3dvéfi., 
r. v. 1993, 115 tis. km, rádio,
Al kola, zadní stûraã. 
Cena: 68 000 Kã.

Ford Escort 1.8 D, r. v. 1995, 
111 tis. km, airbag, ABS, rádio,
centrál, imob., el. okna, posilovaã
fiízení, taÏné. Cena: 79 900 Kã.

·koda Felicia Combi 1.3 LXi 50 kW,
r. v. 1997, 196 tis. km, rádio, cent-
rál, imob, taÏné, tónovaná skla, zá-
mek fiadící páky. Cena: 69 900 Kã.

Lancia Kappa 2.4 TD, 1. majitel, 
r. v. 1997, aut. klima, airbag, ABS,
centrál, imob., el. okna a zrcátka,
posil. fiízení. Cena: 123 900 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

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: 595 000 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: 168 500 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.

Opel Vectra 2.2 16V Eleg., aut. kli-
ma, 1. maj., r. v. 2002, 79 tis. km,
4x airbag, ABS, pal. poã., CD, el. ok-
na a zrc., centrál. Cena: 279 000 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: 179 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.6 LX 55
kW, r. v. 1997, 96 600 km, rádio,
venkovní teplomûr, stfie‰ní okno,
tónovaná skla. Cena: 98 000 Kã.

Seat Cordoba 1.6 GLX, r. v. 1997,
125 tis. km, 2x airbag, ABS, CD,
posil. fiíz., taÏné, zámek fiad. páky,
imob., centrál. Cena: 109 000 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: 359 000 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 JAKO BONUS !!!


