
Mistfii lasa, biãe, koltu a toma-
hawku se sjeli na evropské show
do R˘mafiova

Hrad Sovinec oÏil mistry dobo-
v˘ch fiemesel. Ti pfiedávali zku-
‰enosti mlad˘m

Edrovick˘ triatlon provûfiil fyziãku více jak osmi desítek
sportovcÛ
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V pofiadí jiÏ III. mistrovství

Evropy v ovládání honáckého bi-

ãe, trikovém lasování, Ïonglování

s revolvery a hodu noÏem a to-

mahawkem se spoleãnû se soutû-

Ïí o Cenu Indiany Jonese 2005 

uskuteãnilo ve dnech 12. a 13. srp-

na v areálu Skautského stfiediska

Na Stráni. Pofiadatelem bylo jiÏ

tradiãnû Skautské stfiedisko Na

Stráni v R˘mafiovû spoleãnû se

sdruÏením W-club Praha. Naopak

poprvé se role gestora akce ujala

národní poboãka amerického

Wild West Arts Clubu (WWAC),

která vznikla loni na podzim a je-

jímÏ patronem je ‰piãkov˘ zaoce-

ánsk˘ biãafi a laureát prestiÏní

Ceny Johna Bradyho z leto‰ního

mistrovství svûta ve westerno-

v˘ch disciplínách v Oklahomû

Mark Weinger alias Mark The

Whip, kter˘ se evropského ‰am-

pionátu v R˘mafiovû zúãastnil 

osobnû.

Na westernové klání zavítalo více

jak pût desítek soutûÏících z celé-

ho âeska, nechybûly ani evropské

‰piãky ze Slovenska, Polska

a Nûmecka, vãetnû prezidenta W-

clubu Praha Jindry Zobla. Diváci,

kter˘ch se nad oãekávání organi-

zátorÛ dostavilo více jak dva a pÛl

tisíce (z toho 2400 platících),

zhlédli bravurní ekvilibristiku s to-

mahawky, lasy, biãi a kolty.

Spatfiili mistry westermany, jak˘-

mi jsou napfiíklad showman

Radim Jesse Michálek z Dolní

Lutynû, kter˘ si z leto‰ní soutûÏe

odvezl titul mistra Evropy v ovlá-

dání biãe, dále pistolník s titulem

mistra svûta Jindra Zobl, loÀsk˘

biãafisk˘ mistr svûta Láìa Gin ·ín

a mnoho dal‰ích.

Pozadu nezÛstalo ani westernové

mládí. Vynikajícího úspûchu do-

sáhl patnáctilet˘ R˘mafiovan

Martin Pavela, kter˘ ve skaut-

ském stfiedisku trénuje teprve 

tfietí rok. V soutûÏi o Cenu In-

diany Jonese vybojoval v trefo-

vaãkách s biãi druhé místo.

Vítûzem se stal v této disciplínû

rovnûÏ R˘mafiovan Marcel Dan-

ny Regmund.

Divácky asi nejatraktivnûj‰í byla

disciplína sfoukávání svíãek po-

mocí biãe. Svíãky byly umístûny

na pûtiramenném svícnu za dfie-

vûnou stûnou a plamínky byly vi-

dût pouze ãtyficentimetrov˘mi dû-

rami. Podmínky mûli soutûÏící

ztíÏeny - foukal totiÏ siln˘ vítr,

pfiesto se R˘mafiovanu Daliboru

Dájovi Kubelkovi podafiilo biãem

sfouknout tfii svíce. O nároãnosti

této disciplíny svûdãí fakt, Ïe na

mistrovství svûta v ameri-

ckém Las Vegas se to podafiilo

snad jedinkrát v historii svûto-

v˘ch ‰ampionátÛ jistému Austra-

lanovi, od té doby nikomu.

Nad soutûÏními disciplínami bdû-

ly ostraÏité oãi porotcÛ Jindry

Zobla (W-club Praha), Ladislava

Gina ·ína (WWAC âR), Marka

The Whipa (WWAC USA)

a Václava ·arocha z Orlové.

PrÛvodní komentátorské slovo

znûlo tradiãnû z úst redaktora ãa-

sopisu Western World Slavomila

Janova.

Na své si pfii‰ly i dûti, které na

westernové kolbi‰tû zavítaly.

·plhaly po provazovém Ïebfiíku,

trefovaly se ‰ipkami na terã

s medvûdem nebo jaguárem, nû-

které se svezly i na koni. Místní

speciality - bizoní párek, pardálo-

vy steaky, mexick˘ gulá‰ nebo in-

diánské cigáro - zahnaly i ten nej-

ukrutnûj‰í hlad. Ti, kdo vydrÏeli

aÏ do veãerních hodin, si mohli

skoãit do kola na pravém country

bále tfieba americkou ãtverylku

v doprovodu ‰umperské kapely

Vûtrolam. Pfiedtím ov‰em vystou-

pili malí westernoví taneãníci

z matefiské ‰koly na ulici 1. máje

V popfiedí Dalibor Dája Kubelka z R˘mafiova, kter˘ biãem sfouknul tfii
svíce v disciplínû Zoro.



pod vedením paní fieditelky

EvÏenie Resnerové. Bylo moÏné

také vyhrát jednu z cen bohaté

tomboly. V závûru se pfiedstavila

ohÀová show Akáda a pfiesnû

o pÛlnoci se na hvûzdnaté obloze

rozprostfiel ohÀostroj pln˘ barev

a svûteln˘ch efektÛ. A to byla

známka toho, Ïe III. mistrovství

Evropy ve westernov˘ch doved-

nostech se skuteãnû nach˘lilo ke

svému úplnému závûru. Ti, ktefií

odolali spánku, posedûli u táborá-

ku aÏ do ranního rozbfiesku a pfii-

pomenuli si staré známé písnû.

¤íká se do tfietice v‰eho dobrého,

ale i zlého. To druhé bohuÏel pla-

tilo o zaãátku leto‰ního mistrov-

ství, které bylo poznamenáno

váÏn˘m incidentem. V noci z pát-

ku na sobotu, pfied oficiálním za-

hájením mistrovství Evropy, do-

‰lo k potyãce mezi pfiedloÀsk˘m

mistrem Evropy ve vrhu noÏem

Karlem Waldmannem a ‰estadva-

cetilet˘m mladíkem z Centra bo-

jov˘ch umûní a relaxace

v Orlové. ·arvátka, ve které hrál

svou roli i alkohol, vyvrcholila

tím, Ïe osmaãtyfiicetilet˘ vrhaã

noÏÛ zasadil svou speciální vo-

jenskou d˘kou mladíkovi pfiím˘

zásah do krajiny srdeãní. Ranûn˘

musel b˘t okamÏitû pfievezen do

bruntálské nemocnice, odkud jej

Letecká záchranná sluÏba tran-

sportovala do Fakultní nemocni-

ce v Ostravû Porubû, kde se pod-

robil operaci. Jeho zdravotní stav

se podle posledních informací

zlep‰uje. (Informace v dobû uzá-
vûrky.) Podle tiskové mluvãí

bruntálské policie bylo útoãníko-

vi sdûleno obvinûní z tûÏkého

ublíÏení na zdraví a o den pozdû-

ji (14. 8.) byl vzat do vazby.

Druhé kolo vrhu noÏem, které se

mûlo konat v sobotu, organizátofii

zru‰ili. Událost se stala, jak jiÏ

bylo fieãeno, nad ránem a se sa-

motn˘m mistrovstvím a soutûÏe-

mi nemûla nic spoleãného.

Poãasí nezklamalo, atmosféra

soutûÏí byla skvûlá, v˘borní lidé,

nová pfiátelství, obrovské zku‰e-

nosti a poznatky, to je zcela urãi-

tû deviza pro pofiádání dal‰ích

roãníkÛ mistrovství Evropy

a soutûÏe o Cenu Indiany Jonese.

Tûm, kdo pfiispûli, byÈ nepatrn˘m

dílem, ke zdárnému prÛbûhu ak-

ce, patfií neskonal˘ obdiv a velké

díky. Zejména v‰em ãlenÛm i ne-

ãlenÛm Skautského stfiediska Na

Stráni, organizátorÛm a sponzo-

rÛm. Tfietí oficiální mistrovství

Evropy ve westernov˘ch doved-

nostech je minulostí. AÈ Ïije wes-

ternová Evropa 2006! Pfií‰tí rok

v R˘mafiovû nashledanou! JiKo
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Cena Indiany Jonese
v ovládání biãe - trefovaãky
1. místo – Marcel Danny Regmund - R˘mafiov

2. místo – Martin Robinson Pavela - R˘mafiov

3. místo – Roman Vymûtalík - Osíãko

Vítûz show biã – Petra Pet Michálková – Dolní Lutynû

Vítûz show laso – Dan Krejãífi - Letovice

Vítûz show revolvery – Jan Vymûtalík - Osíãko

Cena za objev roku udûlena:

Jakubu 

·imonovi 

(9 let) 

z Velkého 

Mezifiíãí

Mistrovství Evropy v ovládání biãe

1. místo - Radim Jesse Michálek - D. Lutynû

2. místo - Pavel Kuãa - Brno

3. místo - Jan Betlach - âeská Tfiebová

Mistrovství Evropy v ovládání lasa

1. místo - Milo‰ Chmel - Letovice

2. místo - Mirek âern˘ - Vratimov

3. místo - Dan Krejãífi - Letovice

Mistrovství Evropy v hodu tomahawkem

1. místo - Josef Pepé Smékal - Havífiov

2. místo - Josef Apo‰tagi - Pfierov

3. místo - Dalibor Alf Petr - Trojanovice

Mistrovství Evropy v Ïonglování s revolvery

1. místo - Jan Vymûtalík - Osíãko

2. místo - Radim Jesse Michálek - Dolní Lutynû

3. místo - Pavel Pedro Michálek - Dolní Lutynû

V˘sledky jednotliv˘ch soutûÏí
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rozhovor
Na otázky odpovídá vedoucí

Skautského stfiediska Na Stráni

Alois Loy ·imko.

Jak hodnotíte leto‰ní roãník
z pohledu náv‰tûvnosti?
Za organizátory leto‰ního III.

roãníku mistrovství Evropy ve

westernov˘ch dovednostech mo-

hu fiíci, Ïe jsme s náv‰tûvností

spokojeni. Navíc musím zdÛraz-

nit, Ïe celá akce byla velmi dob-

fie sponzorsky finanãnû zaji‰tû-

na. Mohli jsme zaznamenat pro

nás velmi pfiíznivé ohlasy ná-

v‰tûvníkÛ, Ïe úroveÀ soutûÏí rok

od roku stoupá.

Nestálo by za to vûnovat více ãa-

su a prostfiedkÛ na propagaci
tohoto ‰ampionátu, aby byla
soutûÏní základna je‰tû vût‰í?
Tyto westernové sporty jsou po-

mûrnû málo roz‰ífiené. Jedná se

vût‰inou o místní westernová

sdruÏení nebo uskupení, pfiípad-

nû westernová mûsteãka, která

jsou zamûfiena spí‰e komerãnû

a jejichÏ ãlenové jsou vesmûs vá-

zaní smluvnû letní sezónou a ne-

jsou zamûstnavatelem uvolnûni

na dal‰í aktivity, jakou je kupfií-

kladu na‰e soutûÏ v R˘mafiovû.

âeho byste se chtûli v budoucnu
vyvarovat a co se naopak letos
z va‰eho pohledu velmi povedlo?
Musíme pfiednû vyfie‰it dostateã- nou dodávku elektrické energie.

Chybí tady vhodná elektrická

pfiípojka vãetnû potfiebn˘ch jisti-

ãÛ. To musíme pfiebudovat.

Pozitivnû se vyvíjí stále lep‰í zá-

zemí. Vybudovali jsme za pfii-

spûní firmy Katr, s. r. o., napfií-

klad pûkné dfievûné stánky na

obãerstvení.

Prosl˘chalo se, Ïe by se ãasem
mûl evropsk˘ ‰ampionát stûho-
vat do jiné lokality R˘mafiova.
Je to pravda?
O nûãem takovém jsem sly‰el,

ale tato informace nepochází

zcela urãitû od ãlenÛ skautského

stfiediska. Prozatím se nic po-

dobného nepfiipravuje.

Jak soutûÏící a pofiadatelé vní-
mali úvodní tragick˘ incident?
Poznamenal nûjak mistrovství
Evropy?
Urãitû. Atmosféru mistrovství to

zcela jistû poznamenalo, hlavnû

to osudné sobotní ráno bylo pro

mnohé velmi smutné a tvrdé.

Záchranka, policie. Zpoãátku to

vypadalo, Ïe celá disciplína

v hodu tomahawkem a noÏem

bude zru‰ena. Jak napûtí trochu

opadlo, bylo rozhodnuto, Ïe se

uskuteãní alespoÀ hod tomahaw-

kem.

Dûkuji za rozhovor.

Hlavní partnefii
Mistrovství Evropy 2005
v R˘mafiovû:

1. Mûsto R˘mafiov

2. Presbeton

3. KoM - Kovo‰rot Moravia, a. s.

4. Katr, a. s.

5. Auto La‰ák R˘mafiov

6. Kartografie Praha

7. Unisco CZ, s. r. o.

8. Markop Trade, s. r. o., F.-Místek

9. RD R˘mafiov

10. Turistické známky, s. r. o.

11. Pilsner Urquell

12. Gambrinus

13. Velkopopovick˘ kozel

a dal‰í
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vybíráme ze zpráv

Aktuálnû z mûsta

Radní podpofiili komunitní centrum pro romské dûti a mládeÏ
Rada mûsta pfiijala na svém zase-

dání v pondûlí 18. ãervence cel-

kem devûtatfiicet usnesení, z ni-

chÏ jedno mûlo charakter doporu-

ãení pro jednání zastupitelstva

mûsta. Vût‰ina usnesení se t˘kala

bytov˘ch záleÏitostí, zejména

prodlouÏení nájemních smluv,

pfiidûlení bytÛ, v ‰esti pfiípadech

pak pfiidûlení bytÛ v pÛdních ve-

stavbách na âapkovû ulici ã. 8

a 10 v R˘mafiovû na základû

pfiedloÏeného seznamu uchazeãÛ.

Radní vzali na vûdomí zprávu

o ãinnosti komise pro obãanské

záleÏitosti za rok 2004 a zprávu

o vyfiizování návrhÛ, podnûtÛ,

pfiipomínek a stíÏností za období

od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005.

Rada mûsta schválila pronájem

nebytov˘ch prostor v tzv. „do-

meãku“, tj. v objektu ÎiÏkova

29 v R˘mafiovû, Spoleãenství

RomÛ na Moravû, o. p. s., za 

úãelem provozování komunitní-

ho centra pro romské dûti a mlá-

deÏ. V odpoledních hodinách

zde budou organizovány krouÏ-

ky - taneãní, v˘tvarn˘, hudební,

vzdûlávací, informaãní a spor-

tovní - a docházející dûti budou

mít moÏnost s centrem absolvo-

vat také letní tábor. Podmínkou

schválení pronájmu je, Ïe Ïada-

tel provede úpravu objektu na

vlastní náklady.

Schválení pfiíspûvkÛ
Rada mûsta schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku osadnímu v˘boru v Ondfiejovû na pofiádání poutû a oslav v˘roãí zaloÏení kaple sv. Anny

ve v˘‰i 2 000 Kã a dále pfiíspûvku 2 000 Kã osadnímu v˘boru v Jamarticích na pofiádání oslav Mezinárodního dne dûtí.

Obce jsou v souladu se zákonem ã. 128/2000 Sb. a v souladu s petiãním zákonem ã. 85/90 Sb., povinny fie‰it písemné návrhy, pfiipomínky

a petice obãanÛ. Za sledované období bylo na odboru kanceláfie starosty evidováno celkem 25 stíÏností. Vyfiízeno je 24 z nich a jedna stíÏnost

je v fiízení. JiKo

¤idiãi, pozor!
Opravu komunikace R˘mafiov - Ondfiejov - Val‰ovsk˘ DÛl provázejí uzavírky

Od pondûlí 15. srpna 2005 byl ãásteãnou
uzávûrou omezen provoz na komunikacích

II/445 a II/449 v R˘mafiovû (tfiída HrdinÛ od

kfiiÏovatky s ulicí Revoluãní v R˘mafiovû

pfies Ondfiejov po hranici Moravskoslezské-

ho kraje v obci Val‰ovsk˘ DÛl). Pfiedpoklá-

dané ukonãení stavebních prací a ãásteãné 

uzávûry je 20. listopadu 2005. V uvedenou

dobu bude provádûna oprava povrchu komu-

nikací recyklací za studena a frézováním vo-

zovky spojená s pokládkou nového Ïiviãné-

ho povrchu a stavebními úpravami stávají-

cích silniãních propustí. Provoz bude usmûr-

nûn pomocí svûtelného signalizaãního zafií-

zení.

Od 1. záfií 2005 v‰ak dojde k úplnému uza-
vfiení silnice II/449 - od kfiiÏovatky ve smûru

na Stránské (za R˘mafiovem) po hranici

Moravskoslezského kraje v obci Val‰ovsk˘

DÛl. NavrÏená objízdná trasa smûrem na

R˘mafiov vede z Dlouhé Louãky pfies Sovinec

a Stránské do R˘mafiova. Pro smûr na

Olomouc povede trasa z R˘mafiova ulicí

OkruÏní pfies Horní Mûsto, Tvrdkov, Rudu

a Kfiivou do Dlouhé Louãky. Úsekem úplné 

uzávûry budou moci projíÏdût pouze vozidla

pravidelné autobusové linkové dopravy firem

Connex, a. s., a âSAD, a. s., vozidla integro-

vaného záchranného systému a vozidla Policie

âR. Také zde se pfiedpokládá ukonãení staveb-

ních prací nejpozdûji 20. listopadu 2005.

Souãasnû sdûlujeme, Ïe práce budou pokra-

ãovat i v roce 2006, termíny budou v návaz-

nosti na klimatické podmínky upfiesnûny.

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství Ïá-

dá fiidiãe o dodrÏování stanovené rychlosti,

zv˘‰enou pozornost a respektování pfiechod-

ného dopravního znaãení. Oba úseky by mû-

ly b˘t hotovy na jafie 2006. JiKo

Komise pro obãanské záleÏitosti pfii Radû

mûsta R˘mafiova pracuje pod vedením

Kvûtoslavy Sicové a její ãinnost zaji‰Èuje tfii-

náct ãlenÛ. Komise zabezpeãuje osobní, ro-

dinné i spoleãenské slavnostní události, kte-

r˘mi doprovází spoluobãany od narození aÏ

po smuteãní rozlouãení.

Jednou z hlavních ãinností komise je vítání
nov˘ch obãánkÛ do svazku obce, které se

koná ãtyfiikrát roãnû v sále ZU·. V loÀském

roce se narodilo 88 dûtí, z nichÏ se 77 úãast-

nilo vítání. Komise zaji‰Èuje rovnûÏ svatební
obfiady na zámku v Janovicích. V roce 2004

se uskuteãnilo 39 svatebních obfiadÛ, tfii se

konaly na hradû Sovinci.

Îivotní jubilea jsou dal‰í náplní ãinnosti ko-

mise pro obãanské záleÏitosti. Pro 70- a 75le-

té obãany pofiádají ãlenové komise vÏdy na

podzim slavnostní veãer - spoleãenskou osla-

vu spojenou s pfiedáním kytice, besedou, ob-

ãerstvením a doprovodn˘m programem.

V roce 2004 dosáhlo 80 a více let 198 obãa-

nÛ, jimÏ ãlenové komise v den narozenin 

osobnû blahopfiáli, pfiedali jim dárek a jména

jubilantÛ byla v pfiípadû jejich souhlasu navíc

uvefiejnûna v R˘mafiovském horizontu.

Komise organizuje také smuteãní obfiady.

Na poÏádání rodiny pfiipraví i pfiednese smu-

teãní projev Kvûtoslava Sicová nebo BoÏena

Filipová.

O ãinnosti komise pro obãanské záleÏitosti

O vyfiizování stíÏností za období od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005

„Flemi‰ka“ poskytne sportovní zázemí mlad˘m
Jak jsme jiÏ v minulém vydání informovali,

uskuteãnila se ve stfiedu 13. ãervence pra-

covní schÛzka ãlenÛ zastupitelstva mûsta

s architektem Petrem âehovsk˘m, kter˘

pfiedstavil návrh studie rekonstrukce námûstí

Míru a námûstí Svobody. V závûru pracovní-

ho jednání pak vedoucí odboru Ïivotního

prostfiedí a v˘stavby MûÚ R˘mafiov

Franti‰ek âermák pfiiblíÏil studii, která zná-

zorÀuje zatraktivnûní areálu zahrady Hedvy.

Pfiiná‰íme slíben˘ rozhovor o zam˘‰lené re-

konstrukci námûstí, ale také o zvelebení are-

álu v zahradû Hedvy. Na otázky odpovídá

RNDr. Franti‰ek âermák, vedoucí odboru Ïi-

votního prostfiedí a v˘stavby MûÚ R˘mafiov.

Jak˘ bude smysl a úãel pfiipra-
vované rekonstrukce námûstí
a odkud poplynou finanãní pro-
stfiedky na ni?
To, Ïe se zpracovává studie, kte-

rá je plnû dotována z fondÛ

Evropské unie, je‰tû nutnû ne-

znamená realizaci rekonstrukce

námûstí. K samotné rekonstrukci

vede dlouhá cesta. Vypracování

studie je prvním krokem. Po

nûm následují dal‰í. Koneãnou

podobu rekonstruovaného ná-

mûstí musí schválit zastupitel-

stvo mûsta, ale také obãané, kte-

fií budou mít zájem vznést pfiipo-

mínky nebo uplatnit svÛj názor

na vefiejném projednávání. Pak

se jiÏ postupuje v souladu se zá-

konem. Je tfieba získat územní

rozhodnutí, stavební povolení

a nejdÛleÏitûj‰ím momentem je

získání prostfiedkÛ na samotnou

rekonstrukci. Nepfiedpokládá se,

Ïe by celou rekonstrukci hradilo

mûsto z vlastních prostfiedkÛ.

Celková ãástka bude totiÏ pfied-

stavovat fiádovû 20 mil. korun.
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Námûstí se rekonstruují a zvele-

bují v celé fiadû mûst, jako pfií-

klad slouÏí zrekonstruované ná-

mûstí v nedalekém Bruntále, kde

podstatná ãást prostfiedkÛ byla

hrazena z fondÛ Evropské unie.

Chtûli bychom z fondÛ EU zís-

kat 70 - 80 % prostfiedkÛ jako

nenávratnou dotaci. I kdyÏ je ve

mûstû fiada palãivûj‰ích problé-

mÛ, napfiíklad co se t˘ãe komu-

nikací, pfiesto se domnívám, Ïe

námûstí je centrum mûsta a za-

slouÏí si, aby bylo jeho vizitkou.

DokáÏete fiíci, kdy by se mohlo
pfiistoupit k samotné realizaci
rekonstrukce námûstí?
Skuteãnû to záleÏí na spoustû

faktorÛ, poãínaje tím, jak bude

probíhat projednávání návrhu

s obãany. MÛÏe se stát, Ïe bude

rozdíln˘ názor mûsta, obãanÛ

a orgánÛ státní správy. Je tfieba

zdÛraznit, Ïe námûstí patfií do

mûstské památkové zóny, tudíÏ

neopominutelné slovo v tomto

pfiípadû mají také památkáfii, kte-

fií se jiÏ dnes vyjadfiují napfiíklad

k umístûní zelenû na námûstí,

k uÏití nûkter˘ch prvkÛ apod.

Projednávání návrhu a celé stu-

die to v fiadû aspektÛ mÛÏe zkom-

plikovat. Je to také otázka získá-

ní prostfiedkÛ, jak zde jiÏ zaznûlo,

a tento nároãn˘ zámûr mûsta

a zastupitelÛ vyÏaduje urãit˘ ãas.

Hlavní slovo v koneãné fázi bude

mít zastupitelstvo mûsta. Vyslo-

vit konkrétní termín samotné rea-

lizace se opravdu neodvaÏuji.

Nepfiedpokládám, Ïe se s rekon-

strukcí zaãne v pfií‰tím roce.

MÛÏete pfiiblíÏit na‰im ãtená-
fiÛm samotnou studii budoucího
zrekonstruovaného námûstí?
Studie vychází z pÛvodní kon-

cepce námûstí, které mûlo cha-

rakter typického stfiedovûkého

kamenného námûstí. Proto jsou

napfiíklad památkáfii velmi skou-

pí na zeleÀ a jsou také stfiízliví

v pouÏití moderních prvkÛ.

Otevfienou otázkou zÛstává za-

chování nebo odstranûní vzrost-

l˘ch stromÛ, které nejsou podle

odborníkÛ v dobrém zdravotním

stavu, naopak vût‰ina zastupitelÛ

se vyjádfiila pro jejich zachování.

V tom smyslu pfiivítáme také ná-

zory vefiejnosti na zachování

vzrostlé zelenû na námûstí.

Podstatnou ãást rekonstruované-

ho námûstí bude tvofiit dlaÏba.

Stávající betonové dlaÏdice

o rozmûru 30x30 urãitû nejsou

zrovna reprezentativní. Mûla by

je nahradit kamenná dlaÏba rÛz-

né struktury, rozliãné velikosti

a typu, poãínaje Ïulovou mozai-

kou pfies Ïulovou kostku, vãetnû

fiezaného kamene apod.

Námûstí z hlediska dopravy by

mûlo vypadat tak, Ïe podél jeho

obvodu bude objízdná komuni-

kace, stávající úhlopfiíãná bude

zru‰ena, zachován bude jen její

náznak, kupfiíkladu odli‰n˘m

zpÛsobem dlaÏby, aby se vûdûlo,

Ïe tudy v minulosti vedla. Na se-

verní a západní stranû bude ko-

munikace lemována men‰ími

stromky. Po obvodu námûstí bu-

dou parkovací místa.

Námûstí by mûlo mít rovnûÏ

vodní prvek, pfiedpokládá se, Ïe

to bude ka‰na. Pamûtníci si urãi-

tû vzpomenou, Ïe námûstí mûlo

ka‰ny dokonce dvû. ZvaÏuje se,

zda na námûstí vybudovat tzv.

pítko, ãi nikoliv. Jedná se podle

zastupitelÛ o záleÏitost dosti zra-

nitelnou z hlediska vandalismu.

V prostoru pfied prodejnou potra-

vin CAVA by mûl b˘t zachován

prostor pro hromadné akce, hu-

dební produkce apod. a bude

zv˘raznûn strukturovanou dlaÏ-

bou do tvaru kruhu, uprostfied

nûj mÛÏe b˘t vloÏen znak mûsta.

Kolem radnice bude zachován

prstenec zelenû, bude doplnûn

mobiliáfi námûstí o laviãky a od-

padkové ko‰e. Bude doplnûno 

osvûtlení, designérsky se ztotoÏ-

ní se stávajícím kulovit˘m tva-

rem a zru‰eny budou velké sto-

Ïáry tvaru písmene „T“.

Souãástí rekonstrukce námûstí by

mûla b˘t také rekonstrukce

Radniãní ulice. Tam je situace da-

leko hor‰í neÏ u samotného ná-

mûstí. Nevyhovující je dne‰ní

pergola, zídka, dlaÏby, ale i pfie-

bujelá a neurbanizovaná zeleÀ

pfied b˘valou prodejnou „Dulaj“.

Dosti váÏn˘m sporem je zacho-

vání nebo pfiemístûní mûstské trÏ-

nice. Architekti a památkáfii jsou

názoru, Ïe trÏnice na stávajícím

místû nemá co dûlat. Zastupitelé

se vût‰inou shodli na tom, Ïe by

mûla b˘t pfiemístûna do dnes jiÏ

volného prostoru naproti prodej-

nû Elektro - nábytek pana Ichy

(mezi obchodní dÛm Koruna a

obytn˘ dÛm), je potfieba ov‰em

jednat s vlastníkem pozemku.

TrÏnice by nemûla b˘t daleko od

námûstí z dÛvodu dostupnosti.

Diskutabilní je i to, zda by na

místû trÏnice mûla vzniknout par-

kovací místa, ãi nikoliv. Na ná-

mûstí totiÏ parkovacích míst proti

stávajícím ubude. Názory se

v tomto smûru rÛzní. Pfievládá ná-

zor parkování nebudovat, spí‰ dát

prostor klidové zónû. Momentál-

nû se celá studie po pfiipomínkách

zastupitelÛ dopracovává. AÏ bude

hotova, bude uvefiejnûna jednak

v R˘mafiovském horizontu, ale

také na Úfiední desce mûsta, aby

se k tomuto návrhu mohl vyjádfiit

co nejvût‰í poãet obãanÛ mûsta.

MÛÏete, pane doktore, pfiiblíÏit
obãanÛm mûsta druh˘ návrh -

studii - na zvelebení areálu v za-
hradû Hedvy? S ãím tato studie
poãítá, s ãím naopak nikoliv
a co mÛÏe oãekávat od zatrak-
tivnûní areálu hlavnû mlad‰í
generace?
Podobnû jako námûstí jsou areály

kolem edrovického rybníka

a v zahradû Hedvy uvedeny jako

priorita, kterou si zastupitelstvo

vyt˘ãilo v tomto volebním obdo-

bí, a jsou pokládány za rekreaã-

nû-sportovní centrum. Stejnû ja-

ko studie na rekonstrukci námûstí

i tato studie by mûla b˘t hrazena

z fondÛ Evropské unie a nemûla

by v Ïádném pfiípadû zatíÏit roz-

poãet mûsta. Studii bude zpraco-

vávat firma Arborea a domnívám

se, Ïe koncepce, kterou pfiedloÏi-

la, na‰la u zastupitelÛ pomûrnû

kladnou odezvu. Podot˘kám, Ïe

se nebude jednat o Ïádné drastic-

ké úpravy. Areál zahrady Hedvy

a okolí edrovického rybníka by

plnily i nadále svÛj dosavadní re-

kreaãní a sportovní úãel, ale vyu-

Ïití by se zdokonalilo a roz‰ífiilo.

Zachovány by zÛstaly tradiãní

prvky, jako pódium a hledi‰tû,

které by pro‰ly renovací, prostor

pro taneãní zábavy a lyÏafiské zá-

zemí. Podle zastupitelÛ by mûlo

dojít napfiíklad k odhluãnûní pó-

dia, aby nedocházelo k obtûÏová-

ní okolních obyvatel nadmûrn˘m

hlukem. Základní my‰lenka spo-

ãívá ve vytvofiení multifunkãního

areálu s tím, Ïe by se doplnil

systém asfaltov˘ch cest, které by

mûly v koneãné fázi slouÏit pro

jízdu dûtí na kolech i pro vyzna-

vaãe jízdy na koleãkov˘ch brus-

lích nebo lyÏích (v létû) a podob-

nû. Pro skateboardisty budou

v Hedvû navíc umístûny prvky

typu U-rampy apod. Stezky by

byly doplnûny „tréninkov˘mi za-

stávkami“, kde by byla umístûna

napfiíklad hrazda, zafiízení na po-

silování, jednoduchá posilovací

bradla a dal‰í, coÏ by mohlo b˘t

zajímavé nejen pro Ïáky a stu-

denty ‰kol, ale také pro lidi, ktefií

si chtûjí udrÏet dobrou fyzickou

kondici. Upraven by mûl b˘t pro-

stor pro taneãní zábavy, pfiiãemÏ

by se zabudovaly do zemû jedno-

duché kotvy na uchycení mobil-

ního zastfie‰ení, které by slouÏilo

konkrétním akcím.

To jsou úpravy v samotné za-
hradû Hedvy. A co se pfiipravuje
v okolí edrovického rybníka?
Pfiedpokládá se propojení areálu

zahrady Hedva s areálem edro-

vického rybníka pû‰í komunikací

s tím, Ïe ve spojnici obou areálÛ

by mûlo b˘t umístûno dûtské

centrum s rÛzn˘mi atrakcemi pro

dûti, splÀující pfiísné bezpeãnost-

ní normy. Souãástí areálu by mû-

la b˘t také tfiímetrová lezecká

cviãná stûna pro dûti (tzv. boul-

dering; boulder = kámen) a dále

se poãítá s vybudováním parko-

vi‰tû. Objekt stávající sauny by

se mûl stát souãástí vût‰ího areá-

lu, kter˘ zfiejmû nebude stavût

mûsto, ale podnikatelsk˘ subjekt.

Mûsto by vybudovalo inÏen˘rské

sítû. Vhodná by byla v˘stavba

restaurace, ze sportovního zamû-

fiení napfiíklad hala na bowling,

squash a podobné aktivity, které

fiada lidí v souãasnosti vyhledá-

vá. Pfiedpokládá se, Ïe hfii‰tû na

volejbal se pfiebuduje pro pláÏo-

v˘ volejbal a vybuduje se travna-

té víceúãelové hfii‰tû pro volej-

bal, ko‰íkovou, street basketbal

(ko‰íková na jeden ko‰) apod.

Hovofiíme zde o ryze letních
sportech a k tûm patfií zcela jis-
tû kvalitní koupání. Pfiipravuje
se v rámci zkvalitnûní sluÏeb
pro obãany a náv‰tûvníky mûsta
nûco v tomto duchu?
Koupání v R˘mafiovû je vûãnû

diskutované téma. Osobnû jsem

realista, plavu rád, a pokud se

podívám na prÛbûh leto‰ního lé-

ta, dnÛ na koupání nebylo letos

dosud mnoho. Je potfieba si uvû-

domit, Ïe R˘mafiov není Haná,

prÛmûrná teplota je zde o 5°C niÏ-

‰í a na‰e oblast má drsné klima-

tické podmínky. Pokud bychom

vybudovali umûlé koupali‰tû,

byÈ vyhfiívané, nebo bazén, mûs-

tu by nejen jeho vybudování, ale

pfiedev‰ím jeho provoz velmi za-

tíÏily rozpoãet, nehledû na pfiísné

podmínky, kter˘mi se vefiejná

koupali‰tû dnes musí fiídit (plav-

ãík, ‰atny, pfiísné hygienické nor-

my, sociální zázemí, kvalita vo-

dy, oplocení atd.). Vezmûme pfií-

klad Uniãova, kam jezdí lidé

z R˘mafiova, Bruntálu a dal‰ích

mûst a náv‰tûvnost zde ãiní 20 ti-

síc náv‰tûvníkÛ roãnû (takovou

náv‰tûvnost by asi ani nejvût‰í

optimista v R˘mafiovû neoãeká-

val). Pfiesto zaznamenává Uni-

ãov ztrátu nûkolika set tisíc ko-

run. S podobn˘mi problémy se

pot˘kají vlastníci kryt˘ch bazé-

nÛ v Bfiidliãné a v Bruntále.

Architekti prohlásili, Ïe bychom
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si mûli váÏit pfiírodního koupa-

li‰tû. Nicménû edrovick˘ rybník

je stále chápán r˘mafiovskou ve-

fiejností jako „bahÀák“. Nechápu

proã. Rybník byl dokonale od-

bahnûn. (Bahnem se rozumí or-

ganická hmota a té je v rybníku

skuteãnû minimum.) To, co se

jeví koupajícím jako bahno, je

rozbfiedl˘ jílovit˘ podklad.

Vstup do rybníka je navíc po ka-

menn˘ch oblázcích. Voda v ryb-

níce je pfiísnû sledována hygie-

nou jako pfiírodní koupací místo

a nikdy nenastala situace, aby

byla zji‰tûna zhor‰ená kvalita

vody, nebo dokonce byl vydán

zákaz koupání. Studie, která je

dnes ve stavu rozpracovanosti

a která stejnû jako studie námûs-

tí bude pfiedmûtem dal‰ího jed-

nání zastupitelÛ a pochopitelnû

se k ní budou moci vyjádfiit ob-

ãané mûsta, nepoãítá s Ïádn˘mi

úpravami t˘kajícími se edrovic-

kého rybníka. V˘jimkou bude

vylep‰ení stezky vedoucí po hrá-

zi. UvaÏuje se v budoucnu o vy-

budování malého brouzdali‰tû

pro dûti, které by bylo souãástí

sportovnû-rekreaãního areálu.

Souãástí bude také dfievûné 

oplocení, situované ze Sokolov-

ské ulice, zbytek oplocení bude

proveden drátûn˘m pletivem.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

·kolství

Základní umûlecká ‰kola zahajuje ‰kolní rok
Revoluãní zmûny, které se dûjí v rámci r˘ma-

fiovského ‰kolství, zmûny související pfiede-

v‰ím se sluãováním základních ‰kol, se základ-

ní umûlecké ‰koly kdovíjak nedotknou. Je aÏ

pfiekvapivé, s jak˘m klidem lze oãekávat pfií-

chod nového ‰kolního roku na pÛdû umûlecké-

ho vzdûlávání. Tento ãas b˘vá vût‰inou spojen

s urãit˘m napûtím, s oãekáváním zmûn, aÈ uÏ

k lep‰ímu nebo k hor‰ímu. Jak se zdá, základní

umûleckou ‰kolu Ïádné pfievratné zmûny neãe-

kají, a tak se dá pfiepokládat, Ïe v˘uka v umû-

leck˘ch oborech bude v R˘mafiovû i v Bfiidli-

ãné probíhat na stejnû vysoké úrovni, jako to-

mu bylo vloni.

O vynikajících v˘sledcích dûtí, které do

„ZU·ky“ chodí, skuteãnû nelze pochybovat

a pfiesvûdãit se o nich mÛÏe kaÏd˘, vzpomene-

li si na vynikající koncerty, v˘stavy a pfiedsta-

vení, které uãitelé a dûti upofiádali v loÀském

roce, vzpomene-li si na zcela ojedinûlé úspûchy

úãastníkÛ soutûÏí, kde dûti s pfiehledem obstály

i v mezinárodní konkurenci, na pfiedstavení 

oper, jimÏ ‰kola zaji‰Èovala organizaci, a na

dal‰í a dal‰í aktivity. O v‰ech tûchto akcích by-

li ãtenáfii R˘mafiovského horizontu jiÏ v prÛbû-

hu ãasu informováni a nebude jistû nutné je

znovu opakovat.

Co tedy Základní umûlecká ‰kola dûtem
z R˘mafiova a z Bfiidliãné nabízí?
Probíhá zde v˘uka ve tfiech umûleck˘ch obo-

rech - hudebním, v˘tvarném a literárnû-drama-

tickém. Hudebníci se mohou uãit hfie na klavír,

kytaru, dechové nástroje, akordeon, zpûv, bicí

a housle. V̆ tvarníci se mohou tû‰it na mnoho

v˘tvarn˘ch technik - pfies malbu, kresbu, kera-

miku aÏ ke zpracování pfiírodnin, textilu

a módnímu návrháfiství. Divadelníci se v rámci

v˘uky literárnû-dramatického oboru uãí nejen

recitovat básnû, ale i hrát divadelní hry, scény,

monology, ke slovu pfiichází i tvorba vlastních

divadelních kompozic. Ozdobou dûní ve ‰kole

b˘vá celo‰kolní projekt, do nûhoÏ se zapojují

v‰echny dûti ze v‰ech oborÛ - v˘tvarníci vysta-

vují, hudebníci je doprovázejí, divadelníci pro-

kládají vystoupení scénami.

Komu je v˘uka v základní umûlecké ‰kole urãe-
na?
Do základní umûlecké ‰koly chodí pfiedev‰ím

ti, kdo mají zájem se vzdûlat v umûleck˘ch 

oborech a koho nebaví trávit voln˘ ãas vysedá-

váním pfied poãítaãem, televizí, pfiípadnû v par-

cích a restauracích. V̆ uka v na‰í ‰kole pfiedsta-

vuje naprosto vynikající prevenci v‰ech patolo-

gick˘ch jevÛ, které se dnes u dûtí projevují.

Vskutku, z fiad ÏákÛ základní umûlecké ‰koly

se rekrutuje mizivé procento kufiákÛ, drogovû

závisl˘ch, jedincÛ s kriminálními sklony. Dále

‰kola zaji‰Èuje pfiípravu a vzdûlání tûm, ktefií

chtûjí získané znalosti a dovednosti uplatnit pfii

svém dal‰ím studiu na konzervatofiích, umûlec-

k˘ch stfiedních a vysok˘ch ‰kolách, vãetnû pe-

dagogick˘ch fakult a stfiedních ‰kol. Kdo si

vzpomene na poãet takto pfiijat˘ch studentÛ

v minulosti, zcela jistû potvrdí, Ïe tuto funkci

‰kola plní ve zcela mimofiádn˘ch intencích.

Dûní ve ‰kole je tradiãnû doprovázeno nestan-

dardními, pfiesto v‰ak dÛleÏit˘mi a oblíben˘mi

aktivitami, jako jsou Koncert uãitelÛ, soutûÏ

Zpívá a hraje celá rodina, nahrávání a vydává-

ní CD, v˘stavy, divadelní pfiedstavení, organi-

zace koncertÛ vynikajících umûlcÛ atd.

Slavnostní zahájení nového ‰kolního roku
probûhne tradiãnû 1. záfií v 15 hodin v kon-
certním sále ‰koly v R˘mafiovû a 2. záfií v 15
hodin v uãebnû v˘tvarného oboru
v Bfiidliãné. Na tomto zahájení se v‰ichni zá-

jemci dozví více informací o v˘uce a o dûní ve

‰kole, noví Ïáci se mohou seznámit se ‰kolou

a s uãiteli. Ten, kdo by nestihl v tomto ãase do

‰koly pfiijít, nemusí vû‰et hlavu a mÛÏe pfiijít

v podstatû kter˘koli jin˘ den v odpoledních ho-

dinách a v‰e domluvit pozdûji. Je v‰ak dÛleÏité

zdÛraznit, Ïe kapacita ‰koly je omezená a to-

mu, kdo pfiijde pozdû, by se mohlo stát, Ïe na

nûj nezbude místo.

Informace o ‰kole lze také získat telefonicky na

ãíslech 554 211 818 (kanceláfi), 554 230 167

(fieditelna), 723 471 903 (mobil fieditele).

Na v‰echny, ktefií vyuÏijí té vynikající moÏnos-

ti a pfiijdou do základní umûlecké ‰koly, se spo-

lu se v‰emi uãiteli tû‰ím na setkání! 

Dr. Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Pozvánka na pohádku

VÍTE, JAK KA·PÁREK ZACHRÁNIL KRÁLE HONZU?
... Ïe nevíte? Tak to urãitû musíte pfiijít na po-

hádku Jaroslava Kolodûje Jak Ka‰párek za-
chránil krále Honzu, kterou pro malé i velké

diváky nastudoval amatérsk˘ divadelní spolek

Mahen. Jeho aktéfii zahrají pohádku v pondûlí
5. záfií v 17.00 v mûstském kinû. Ve veselé po-

hádce se pfiedstaví vodník, ãerti, ãertovská ba-

biãka Tupapila a ãarodûjnice Pedikola, králov-

na, princezna Karolínka, kuchafika Anka, udat-

n˘ král Honza a nebude pochopitelnû chybût

ani Ka‰párek. Vstupenky budou k dostání v po-

kladnû kina pfied pfiedstavením. Vstupné pro

dûti bude 20 Kã a pro dospûlé 25 Kã.

Dûti, studenty, rodiãe a ostatní pfiíbuzenstvo sr-

deãnû zvou herci divadla Mahen R˘mafiov. Herci souboru Mahen pfii zkou‰ce pohádky



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT14/2005

8

Domov odpoãinku ve stáfií pfiivítá více jak tfii desítky seniorÛ
V sobotu 1. fiíjna leto‰ního roku bu-
de zahájen provoz Domova odpoãin-
ku ve stáfií v Dolní Moravici.
Obyvatelé budou do Domova

pfiijímáni po podpisu vzájemné

Dohody o poskytování ubytová-

ní a sluÏeb, kterou je moÏné si

vyzvednout uÏ dnes na stfiedisku

Diakonie âCE na tfiídû HrdinÛ

48 v R˘mafiovû.

(Kontakt na tel./fax 554 211 294;

e-mail: diakoniecce@atlas.cz).

Pfii pfiijetí do Domova odpoãinku

ve stáfií v Dolní Moravici nehra-
dí zájemce Ïádn˘ vstupní po-
platek. Platby obyvatel v Domo-

vû za pobyt, stra-

vu a standardní

sluÏby budou sro-

vnatelné s plat-

bami obyvatel ve

státních zafiíze-

ních. Pfiechodné

pobyty budou mo-

Ïné v délce max.

3 mûsícÛ.

„Zájemci o pobyt
v Domovû se
k nám budou moci pfiijet podívat
i se sv˘mi pfiíbuzn˘mi je‰tû pfied
sv˘m nástupem, aby se seznámi-
li s prostfiedím Domova,“ uvedla

k pfiipravovanému otevfiení Do-

mova odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici fieditelka r˘mafiovské

Diakonie Marcela StaÀková.

Právû Diakonie R˘mafiov bude

mít Domov a jeho obyvatele na

starost.

„V Domovû bude v pracovních
dnech od 7.00 do 15.00 k dispo-
zici sociální pracovnice, která
vyfiídí ve‰keré záleÏitosti t˘kající
se nástupu i ukonãení pobytu
v Domovû, plateb za pobyt
a sluÏby, pfiedání a ukládání ãás-
ti dÛchodu ãi sociálních dávek,“
uvedla dále fieditelka Diakonie.

Domov tvofií jedna dvoukfiídlá

budova obklopená parkem, jed-

no její patro je upravené pro po-

byt obyvatel s Alzheimerovou

chorobou a demencí. V DOS bu-

de Ïít celkem 34

seniorÛ v jedno-

nebo dvoulÛÏko-

v˘ch pokojích vy-

baven˘ch zákla-

dním nábytkem -

postelí, skfiíní, Ïi-

dlemi nebo kfies-

ly a lÛÏkovinami.

Na pokojích bu-

dou umyvadla

s pfiívodem teplé

a studené vody a kuchyÀské lin-

ky. BuÀky budou vybaveny

vlastním hygienick˘m zafiízením

(WC, sprcha).

Obyvatelé si mohou pokoje vy-

zdobit podle svého vkusu nebo

vybavit vlastním nábytkem.

V budovû budou spoleãné jídel-

ny. Jídlo bude podáváno 4x den-

nû, u diabetikÛ 5x dennû. V ku-

chyÀkách na oddûleních bude tr-

vale k dispozici peãivo, ãaj, mlé-

ko nebo káva. Po dohodû s o‰et-

fiujícím lékafiem bude personál

podávat diety Ïluãníkové, ‰etfií-

cí, diabetické, podle zdravotního

stavu bude moci b˘t vytvofiena

i individuální dieta.

Celodenní péãi o obyvatele bu-

dou zaji‰Èovat o‰etfiovatelky

a peãovatelky, odbornou zdra-

votnickou péãi zdravotní sestry.

DÛleÏitou souãástí této péãe bu-

de i rehabilitace, poskytovaná

po dohodû s lékafiem. Praktick˘

lékafi bude v Domovû ordinovat

nûkolikrát t˘dnû, psychiatr

1x za 14 dní. Osobní prádlo 

obyvatel bude prát prádelna,

drobné opravy prádla provede

‰vadlena Domova. Obyvatelé

budou moci vyuÏívat také slu-

Ïeb kadefinice. Manikúru a pedi-

kúru provádûjí na pfiání odborné

pracovnice.

O aktivní vyuÏití volného ãasu

obyvatel se budou starat ergote-

rapeutky, které nabídnou úãast

na rÛzn˘ch tvÛrãích aktivitách.

V letních mûsících budou s imo-

bilními obyvateli jezdit na vozí-

ku na projíÏìku do okolí apod.

Obyvatelé Domova si také bu-

dou moci vybrat z bohaté nabíd-

ky kulturních a spoleãensk˘ch

akcí (kulturní vystoupení dûtí

i umûleck˘ch souborÛ) a zájezdÛ

(do divadla, za poznáváním na‰í

vlasti). V knihovnû Domova bu-

de k dispozici v˘bûr literatury

rÛzn˘ch ÏánrÛ podle zájmu oby-

vatel.

Evangelické, katolické a husit-

ské bohosluÏby se budou konat

1x t˘dnû pfiímo v Domovû.

Obyvatele podle jejich zájmu

a potfieby mÛÏe nav‰tívit také

pastoraãní pracovnice, která se

bude vûnovat pfiedev‰ím osob-

ním rozhovorÛm, nav‰tíví oby-

vatele v nemocnicích a poskytne

jim duchovní a sociální poraden-

ství a péãi. JiKo

Podûkování Diakonie âCE - stfiediska v R˘mafiovû
Na‰e stfiedisko by chtûlo touto cestou vy-

jádfiit srdeãné podûkování ShromáÏdûní

NûmcÛ v âechách, na Moravû a ve

Slezsku za zprostfiedkování finanãní pod-

pory od Spolkové republiky Nûmecko,

která byla pouÏita na vybudování pfiíjez-

dové rampy k budovû stfiediska na tfi.

HrdinÛ 48.

Aãkoli jsou vnitfiní prostory na‰eho stfie-

diska plnû bezbariérové, imobilní klienti

mûli doposud vstup do nich notnû ztíÏen˘.

Díky tûmto financím v‰ak mÛÏeme své

sluÏby je‰tû více zkvalitnit.

Uveden˘ dar je zároveÀ dÛkazem, Ïe na-

vzdory problematické a nedofie‰ené minu-

losti na‰ich národÛ dokáÏeme v obãanské

rovinû bez problémÛ komunikovat a spo-

lupracovat. I to je pfiíspûvek k budování

jednotné Evropy.

Marcela StaÀková, fieditelka stfiediska
Vladimír Stanzel,

pfiedseda pfiedstavenstva
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V osobním autû
havarovalo

osm mlad˘ch lidí
O tom, Ïe alkohol za volant ne-

patfií, se v sobotu 16. ãervence

pfiesvûdãila parta mlad˘ch lidí,

ktefií se vydali za zábavou.

Hodinu pfied pÛlnocí v‰ak jejich

jízda skonãila ve zdi rodinného

domu v Albrechticích poté, co se

21let˘ fiidiã Felicie otoãil dozadu

a vzápûtí dostal smyk. Auto se

pfievrátilo na bok a v havarova-

ném vozidle zÛstalo s fiidiãem dal-

‰ích sedm mlad˘ch lidí. Devate-

náctiletá spolujezdkynû utrpûla

lehké zranûní. U fiidiãe bylo zji‰tû-

no poÏití alkoholu. ·koda na vo-

zidle dosáhla v˘‰e 60 tisíc Kã.

V souvislosti s tímto pfiípadem 

upozorÀuje Policie âR motoristy,

Ïe zvlá‰tû v období prázdnin do-

chází k podobn˘m pfiestupkÛm

u mlad˘ch fiidiãÛ ãastûji a jejich

nezodpovûdné poãínání mÛÏe

vést aÏ k závaÏn˘m dopravním

nehodám se zranûními.

Opil˘ zlodûj motorky
prchal pfied policií

Hned nûkolika pfiestupkÛ se do-

pustil 19let˘ mladík z R˘mafiova,

kter˘ ve stfiedu 27. ãervence o pÛl

druhé v noci fiídil na OkruÏní ulici

motocykl Babeta. KdyÏ spatfiil

hlídku policie, motocykl upustil

a dal se na útûk. Policisté v‰ak by-

li rychlej‰í, dostihli provinilce,

kterému namûfiili 1,83 promile,

a v poutech jej pfiedvedli na oddû-

lení. Mladík se podrobil odbûru

krve. V evidenci fiidiãÛ bylo zji‰-

tûno, Ïe nevlastní fiidiãsk˘ prÛkaz,

a Babetu navíc fiídil bez osvûtlení

a bez ochranné pfiilby. Policisté

zjistili, Ïe motocykl odcizil u bu-

dovy nemocniãní laboratofie na

Lidické ulici.

Násilím se spory nefie‰í
R˘mafiov‰tí policisté ve stfiedu 

3. srpna pfiekvalifikovali pfiestu-

pek proti obãanskému souÏití na

trestn˘ ãin ublíÏení na zdraví, kte-

rého se mûl dopustit zatím nezná-

m˘ pachatel v úter˘ 26. ãervence

na Radniãní ulici v R˘mafiovû.

Tam nejdfiíve slovnû a potom fy-

zicky napadl 46letého muÏe z R˘-

mafiova. Ránou pûstí jej srazil

k zemi. Napaden˘ pfied útoãní-

kem utíkal, ten jej v‰ak pronásle-

doval a povalil na zem. ZpÛsobil

mu zranûní v obliãeji, na ruce

a naraÏení Ïeber.

RovnûÏ pro trestné ãiny v˘trÏnic-

tví a ublíÏení na zdraví zahájil po-

licejní komisafi v Bruntále v úter˘

2. srpna trestní stíhání 23letého

muÏe z R˘mafiova. Ten 12. kvûtna

nûkolikrát strãil v r˘mafiovském

baru do 17letého chlapce, pak jej

hlavou udefiil do obliãeje a zlomil

mu nosní kÛstky.

Ani 22let˘ muÏ z Bruntálu neujde

trestnímu stíhání pro trestné ãiny

v˘trÏnictví a ublíÏení na zdraví.

Ve stfiedu 29. ãervna bezdÛvodnû

provokoval na Radniãní ulici

v R˘mafiovû 17letého mladíka

z R˘mafiova. Poté jej napadl rana-

mi pûstí do hlavy, uchopil za odûv

a narazil ho na kovov˘ sloup pod-

loubí. ZpÛsobil mu pohmoÏdûní

hlavy a krevní podlitiny.

Pro pokus trestného ãinu ublíÏení

na zdraví je od 9. srpna stíhán ta-

ké 25let˘ muÏ z R˘mafiova. 

28. bfiezna napadl na Husovû ulici

tfii muÏe. Nejprve uhodil pûstí do

obliãeje 23letého muÏe, kter˘ se

snaÏil bránit. Útoãník ale uchopil

kámen a tfiikrát jím po‰kozeného

uhodil do hlavy. ZpÛsobil mu leh-

k˘ otfies mozku a dvû trÏné rány

na hlavû. Kamenem potom uhodil

do hlavy i dal‰ího 20letého muÏe

a zpÛsobil mu trÏné rány nad 

uchem. KdyÏ muÏ uskoãil, kámen

násilníka jej zasáhl do ãela.

Dal‰ím kamenem rváã uhodil

16letého mladíka.

Zlodûj kradl na vysílaãi
u Jamartic

Zatím neznám˘ pachatel mezi

kvûtnem a ãervencem vystfiíhal

ãást drátûného oplocení a vnikl do

prostoru vysílaãe IZS Pegas -

Matra v lesním porostu asi 1,5 km

od Jamartic. Pachatel odstranil

mechanické zábrany pro v˘stup

na Ïebfiík vysílaãe a odcizil li‰ty

záchytného bezpeãnostního systé-

mu. Ministerstvu vnitra zpÛsobil

‰kodu za 80 tisíc korun. K pfieru-

‰ení radiového provozu ãi k pfií-

mému po‰kození radiokomuni-

kaãního zafiízení nedo‰lo.

Pfii nehodû se tûÏce
zranil motocyklista

K veãeru v úter˘ 2. srpna do‰lo

v Janovicích na kfiiÏovatce ulic

Opavská a ·kolní k váÏné doprav-

ní nehodû. Pûtadvacetilet˘ fiidiã

motocyklu Honda bez platného

technického osvûdãení pfiedjíÏdûl

pfied kfiiÏovatkou traktor s pfiívû-

sem a zfiejmû pfiehlédl v kfiiÏovat-

ce vozidlo ·koda, které odboão-

valo vlevo. Do‰lo k boãnímu stfie-

tu. Motocyklista nezvládl fiízení,

narazil do zábradlí a tûÏce se zra-

nil. ·koda na vozidlech byla vy-

ãíslena na 13 tisíc korun. Alkohol

u fiidiãÛ nebyl prokázán.

Lupiãi si vyhlédli
zlatnictví

a prodejnu potravin
V pátek 5. srpna krátce po tfietí

hodinû ranní rozbil neznám˘ pa-

chatel dlaÏební kostkou v˘lohu

zlatnictví na Radniãní ulici

v R˘mafiovû. Odcizil náramky,

prsteny z chirurgické oceli, stfiíbra

a 12 kusÛ hodinek rÛzn˘ch zna-

ãek. Majitelka zlatnictví vyãíslila

‰kodu na témûfi 24 tisíc korun.

Také do prodejny potravin

v R˘mafiovû se nûkdo o tfii dny

pozdûji vloupal pfies rozbitou v˘-

lohu. V noci z 8. na 9. srpna roz-

bil sklo a z parapetu prodejny vy-

táhl sto balíãkÛ cigaret, zapalova-

ãe a holící ãepelky. Majiteli zpÛ-

sobil ‰kodu ve v˘‰i 6 tisíc Kã.

Odcizil motorovou pilu
z neuzamãeného auta

Nezavfiené zadní okno vozidla

Nissan zlákalo v dobû od 4. do 

5. srpna na ulici U Potoka nezná-

mého pachatele. Ze zadního se-

dadla odcizil motorovou pilu

a ãtyfiia‰edesátiletému majiteli

zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 17 tisíc Kã.

Policie polapila
15letého zlodûje

Ve stfiedu 10. srpna zahájil poli-

cejní komisafi Skupiny kriminální

policie a vy‰etfiování v Krnovû

trestní stíhání 15letého chlapce

pro trestné ãiny krádeÏe, neopráv-

nûného uÏívání cizí vûci a po‰ko-

zování cizí vûci. A to poté, co se

v pátek 5. srpna na tfiídû HrdinÛ

v R˘mafiovû vloupal do areálu fir-

my a násilím vnikl do odstave-

n˘ch nákladních vozidel, která se

pokusil nastartovat. Dále se vlou-

pal do multikáry, kterou nastarto-

val a pfii jízdû s ní havaroval.

ZpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 36 600

Kã. V sobotu 6. srpna odpoledne

vnikl na NádraÏní ulici

v R˘mafiovû do uzamãeného ná-

klaìáku, z kabiny odcizil doklady

a po‰kodil elektroinstalaci. Z dfie-

vûné buÀky pak odcizil tfii ochran-

né pfiilby a sluchátka. V pondûlí 

8. srpna veãer na Bartákovû ulici

rozbil v˘lohu prodejny a z para-

petu odcizil cigarety a drogistické

zboÏí. V úter˘ 9. srpna veãer opût

na Bartákovû ulici rozbil okénko

novinového stánku, z kterého pak

odcizil rÛzné zboÏí. Celková ‰ko-

da, kterou chlapec zpÛsobil, pfie-

sáhla v˘‰i 55 tisíc korun.

V˘zva obãanÛm
V souvislosti s objasnûním tûch-
to krádeÏí r˘mafiov‰tí policisté
zajistili loga (znaky) vozidel
rÛzn˘ch znaãek a vyz˘vají ob-
ãany R˘mafiova a okolí, kter˘m
byly v dobû od 4. do 5. srpna ty-
to znaky odcizeny, aby se pfii-
hlásili na Obvodním oddûlení
PâR R˘mafiov. JiKo

Dostal smyk a pfievrátil se na stfiechu
K havárii do‰lo 9. srpna za obcí Stará Ves. Tfiiapadesátilet˘ fiidiã

vozidla Renault pfii prÛjezdu zatáãkou vozidlo pfiibrzdil, na mok-

rém povrchu dostal smyk a zfiejmû nezvládl fiízení. Vyjel mimo ko-

munikaci, kde se vozidlo pfievrátilo na stfiechu. Oprava Renaultu

pfiijde majitele na 50 tisíc Kã. Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn.



V rámci novû budovaného Historické-
ho parku Moravy a Slezska byla ve
ãtvrtek 28. ãervence v Jifiíkovû
u R˘mafiova pro pozvané hosty zpfií-
stupnûna Zahradní galerie u HalouzkÛ.
Vefiejnosti se pak brána galerie otev-
fiela o dva dny pozdûji, v sobotu 
30. ãervence.
Pozvaní starostové, umûlci, pod-

nikatelé a dal‰í celebrity byli

svûdky pfiedání tfií certifikátÛ o zá-

pisu do ãeské Guinnessovy knihy

rekordÛ pfii Muzeu rekordÛ a kuri-

ozit se sídlem v Pelhfiimovû. Do

rukou fiezbáfie Jifiího Halouzky

(47) pfiedal certifikáty prezident

pelhfiimovské agentury Dobr˘

den Miroslav Marek.

Tfii fiezbáfiská díla, která se zapsa-

la do historie âeské republiky ja-

ko NEJ, reprezentuje zaprvé nej-

vût‰í evropsk˘ betlém, kter˘ ãítá

na padesát postav, váÏí osm tun

a není dosud dokonãen. „Po ús-
pû‰ném dotvofiení díla, kdy pfiibu-
dou dal‰í postavy betlému, by-
chom se chtûli ucházet o svûtov˘
primát a také zápis do svûtové
Guinnessovy knihy rekordÛ,“ pro-

zradil náv‰tûvníkÛm galerie fiez-

báfi Jifií Halouzka, kter˘ na otevfie-

ní zahradní galerie pfiivítal v˘-

znamného hosta - prezidenta

Federace betlémÛ v ¤ímû  PhDr.

Vladimíra Vaclíka - nesmírnû

skromného a obûtavého ãlovûka,

z jehoÏ rukou Jifií Halouzka obdr-

Ïel vlastnoruãnû psanou knihu Co

nevíte o Betlémech.

Dal‰ím ãesk˘m unikátem je nej-

vût‰í dfievûn˘ obraz - Dûd Pradûd

a jeho fií‰e, kter˘ má rozmûry 520

x 222 x 24 cm a je vyfiezán ze ãty-

fiiadvaceti lipov˘ch kmenÛ.

Zobrazuje Pradûdovu fií‰i, samot-

ného Pradûda, Ïivot chud˘ch lidí

pod horami, skfiítky ve zlat˘ch

‰tolách a nejv˘znamnûj‰í místa

v Jeseníkách. „Obraz vznikal
podle pÛvodního originálu, jehoÏ
torzo se dochovalo, a detaily ob-
razu budu vylep‰ovat podle dal-
‰ích dostupn˘ch historick˘ch úda-
jÛ,“ doplnil fiezbáfi Halouzka.

Tfietím, nejmonumentálnûj‰ím

fiezbáfisk˘m skvostem zapsan˘m

do ãeské Guinnessovy knihy re-

kordÛ, kter˘ dominuje nejen celé

zahradní galerii, ale také obci

Jifiíkov, je nejvût‰í dfievûná socha

dûda Pradûda. Vysoká je 10,4 met-

rÛ, váÏí úctyhodn˘ch 15 tun a ‰i-

roká je 5 metrÛ (viz titulní strana).

Na so‰e Pradûda pracoval fiezbáfi

Halouzka po dobu tfií let v zimû

i v létû a na její v˘robu spotfiebo-

val více jak dvacet kubíkÛ topolo-

vého dfieva. „Inspirací pfii fiezbáfi-
ské práci na so‰e dûda Pradûda
byla sto let stará pfiedloha, podle
níÏ také Pradûd vznikl. Pradûd byl
patronem havífiÛ, podle toho je ta-
ké odûn. Má panské ‰aty posázené
drahokamy, které se v okolí dob˘-
valy. Na hlavû má hornickou ãap-
ku s bílou chocholkou a v ruce dr-
Ïí hornické kladívko,“ popisuje

své veledílo Jifií Halouzka.

Dfievûn˘ obr musel b˘t z bezpeã-

nostních dÛvodÛ pfiipoután ke sto-

dole. Podle Halouzky je vyfiezán

tak, Ïe by stál bez jakékoliv opory,

ale jak prohlásil fiezbáfi: „âert ni-
kdy nespí. Najednou pofiádnû za-
fouká a Pradûd se ‘vydá’ na ob-
hlídku hor.“
První hosté si ve ãtvrtek prohlédli

v doprovodu fiezbáfie Halouzky 

areál zahradní galerie, seznámili

se z dÛmysln˘m ekologick˘m ãi‰-

tûním dvou rybníãkÛ, spatfiili tfii-

cetihlavé stádo daÀkÛ chované

v obofie a mûli moÏnost si také za-

hrát obfií vyfiezávané ‰achy.

Souãástí galerie je také odpoãin-

ková zóna a konírna s koãárovou

dopravou, která slouÏí turistÛm

a náv‰tûvníkÛm k projíÏìkám ne-

jen v létû, ale i v zimû.

Otevírací doba Zahradní galerie

u HalouzkÛ je stanovena od úter˘

do nedûle v dobû od 10.00 do

16.00. V pondûlí je zavírací den.

Náv‰tûvou Zahradní galerie

u HalouzkÛ nebudou náv‰tûvníci

urãitû zklamáni. JiKo
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Galerii u HalouzkÛ vévodí desetimetrov˘ Pradûd

Nápis na nejvût‰ím vyfiezávaném dfievûném obraze v âR:

Poutníãe,
prodli zde v krátkém mlãení.

Stojí‰ teì uprostfied fií‰e povûstí,
kde PradûdÛv dobrotiv˘ duch

stfiehl bohÛm podoben
po v‰echny ãasy.

Následuj nyní cíl pouti
u‰lechtil˘ch lidí,

ktefií ‰li pfied námi
pfiipravovat cestu,
ktefií nám otevfieli

nebeskou idylu hor
na jasn˘ch hÛry v˘‰inách.

BudiÏ díky v‰em za jejich dílo,

za jejich ãiny, to, co vze‰lo
z hluboké lásky k vlasti.

Jejich jméno
nebuì nikdy
zapomenuto.

Buì nám posvátné
dûdictví vlasti.

V‰e, co jí dalo dech,
tvárnost a hodnotu.
BudiÏ nám navÏdy

zachováno.
Víra,
vlast,
národ

a krb domova.

Prezident Federace betlémÛ v ¤ímû Vladimír Vaclík pfiestfiíhává pásku
pfii otevfiení zahradní galerie u HalouzkÛ
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Seriál

TûÏké umírání na prahu míru (6/8)
K v˘roãí 60 let od konce II. svûtové války

Také ãerven pfiinesl dal‰í zbyteã-

né ztráty lidsk˘ch ÏivotÛ. JiÏ 3. 6.

zemfiela vlastní rukou stafiena

Marie S. (77) z R˘mafiova a 4. 6.

rozdrtil tûÏk˘ pfiedmût hlavu

Annû R. (59) pfii nucené práci.

Dne 15. ãervna spáchal v du‰evní

depresi sebevraÏdu dvaadvaceti-

let˘ Ukrajinec z okresu Dobro-

mysl Michal M. ve Staré Vsi, 

uvádûn˘ jako ãeledín. Nejspí‰e se

jednalo o váleãného zajatce nebo

zavleãeného dûlníka, zdá se, Ïe jej

motivoval odÛvodnûn˘ strach

z nuceného návratu do SSSR, jak

se zmíníme dále.

Do konce mûsíce si sáhli na Ïi-

vot dal‰í: 18. 6. r˘mafiovsk˘ ob-

chodník Kurt (Norbert ?) R.
(48) a o dva dny pozdûji jeho Ïe-

na Marianna (42), Ferdinand
N. (63) z RyÏovi‰tû a ke konci

ãervna je‰tû tfiicetiletá paní

Ludmila H. z Dobfieãova. Ne-

jasné je téÏ úmrtí dvouleté dce-

ru‰ky lamaãe kamene z Horního

Mûsta Inge Margarety W. S Ïi-

votem nejspí‰e skoncovala

Marie B. (48) z Dobfieãova

a smrt dal‰ích, Marie J. (66)

z Malé ·táhle, snad pfiíbuzné

mladé Ïeny zabité 7. 5. v Dolní

Moravici, a Gizely S. (42)

z Malé Morávky, patfií rovnûÏ

mezi nevysvûtlené, stejnû jako

úmrtí mladého uãnû pÛvodem

z Bruntálu Rudolfa T. (16) 16.

6. v R˘mafiovû.

Dopoledne 30. ãervna 1945

vzru‰ila R˘mafiov dûsivá udá-

lost. Ve mûstû, jeÏ dosud nemûlo

rozhlas, dostal Herbert M., vyni-

kající violista, nejspí‰ syn kapel-

níka r˘mafiovské dechovky a po-

zdûji fieditel hudební ‰koly

v Hamburku, aniÏ vûdûl, co se

pfiipravuje, pfiíkaz vybubnovat,

Ïe se musí v‰ichni nûmeãtí oby-

vatelé mûsta dostavit na námûstí.

Star˘ mûstsk˘ policista Weis-

sgerber nebyl podle mínûní orga-

nizátorÛ dostateãnû dobr˘ bube-

ník. Se‰lo se nejménû 3 000 lidí

s dûtmi. Z radnice vyvedli dva

spoutané muÏe, ‰estapadesátile-

tého svobodného pokladního

Franze L. a pûtaãtyfiicetiletého

vedoucího hospodáfiského druÏ-

stva Franze H., do prostoru pfied

dne‰ním pohfiebním ústavem,

kde po bojích zÛstal vrak nûmec-

kého pancéfiového vozu. Z radni-

ce vy‰lo nûkolik vojákÛ poprav-

ãí ãety. Vzápûtí krátká dávka ze

samopalÛ. S rozsudkem se nikdo

nezdrÏoval. Oba muÏe skosila

neãekaná smrt pfied oãima nevû-

fiících a vydû‰en˘ch pfiihlíÏejí-

cích. Mrtvé nechali od odpoledne

horkého dne leÏet na místû v ka-

luÏi krve je‰tû cel˘ch 24 hodin.

Pro v˘strahu. Zoufalá manÏelka

Franze H. se v‰e dozvûdûla, kdyÏ

mu nesla do vûzení jídlo.

Oba po nûkolika dnech vûznûní

údajnû odsoudila a popravila

procházející ãs.

zahraniãní jed-

notka. Pamû-

tníci neví nebo

mlãí. Podstatu

pfiípadu dodnes

zahaluje rou‰-

ka tajemství.

DÛvody popra-

vy dvou muÏÛ,

tj. pfiechovává-

ní nabit˘ch pi-

stolí (zápis aÏ

z roku 1948),

jak uvádí mûst-

ská kronika, se

rozcházejí s tvr-

zením nûkolika

z mála pamût-

níkÛ, ktefií po-

dali informace.

Jistû v‰ak vy‰la

ze snahy od-

stra‰it potenci-

onální zá‰kod-

níky, o nichÏ se

ãasto mluvilo

více, neÏ byla

pravda, nebez-

peãí se ale vy-

louãit nedalo.

Pozdûji se uká-

zalo, Ïe obavy

byly liché a exe-

kuce pfiinej-

men‰ím unáhle-

ná. Obyvatelé

byli sice dva-

krát podle stan-

ného práva vy-

zváni pod po-

hrÛÏkou zastfie-

lení, aby odevz-

dali v‰echny

palné i chladné

zbranû s municí

(i radiopfiijíma-

ãe, motorová

vozidla ad.),

neboÈ se jich

mezi lidmi opravdu skr˘valo vel-

ké mnoÏství. ZaráÏí v‰ak chybû-

jící vy‰etfiovací protokol a exe-

kuãní v˘rok stanného soudu se

zdÛvodnûním tvrdého rozsudku,

pakli byl vÛbec pofiízen.

Mgr. Jifií Karel, ✝ Roman Icha,
Herbert Schneider

Okresní správní komise v Rýmařově

Vyhláška
Číslo: 4/1945

Poněvadž není dodržováno nařízení okresní správní komise v Rýmařově
číslo 1/45 ze dne 23. 6. 1945 o nošení „N“, zrušují se veškerá povolení
výjimek o nošení „N“, která byla vydána před datem této vyhlášky, takže
od nynějška jsou povinny všechny osoby německé národnosti nositi 
označení „N“.
Současně se ukládá všem složkám národní bezpečnostní stráže, aby se
ve svém obvodu postaraly ihned o přísné dodržování tohoto nařízení.
Úřední řečí u všech čsl. úřadů jest jedině čeština nebo slovenština.
Podání učiněná v jiném jazyku jsou považována za neučiněná.
Osoby něm. národnosti smí se zdržovati mimo své obydlí pouze v době
od 5. hod. ráno do 21. hod. večerní.
Osoby něm. národnosti jsou povinny odvésti všechna jízdní kola u pří-
slušné stanice národní bezpečnostní stráže, která veškerá odvedená ko-
la řádně zajistí. Jízdní kola budou ponechána pouze těm, kdož budou mí-
ti potvrzení od zaměstnavatele, že jich používají na cestu do zaměstná-
ní přes 4 km, když toto potvrzení bude ověřeno okresní správní komisí
v Rýmařově.
Veškeré obyvatelstvo nechť do dvou dnů odevzdá všechny předměty na-
bité od příslušníků kterékoliv armády u příslušné stanice národní bez-
pečnostní stráže.
Z důvodu národní bezpečnosti zakazuje se s okamžitou platností vstup
do lesa všemu obyvatelstvu německé národnosti. Obyvatelstvu němec-
ké národnosti zakazuje se zbytečné zdržování na místech veřejných ne-
bo veřejně přístupných, jakož i jakékoliv shromažďování a shlukování.
Kdo nemá řádné povolení k držení neb nošení zbraně, jest povinen do
24 hodin od vyhlášení odevzdat veškeré zbraně neb jejich součástky, ja-
kož i náboje u příslušné stanice národní bezpečností stráže. Každý ma-
jitel domu nebo bytu jest osobně zodpovědným za odvedení všech sho-
ra uvedených předmětů nacházejících se v domě nebo bytě.
Neuposlechnutí shora uvedených ustanovení, pokud není trestné podle
zvláštních zákonů a nařízení, bude stíháno podle čl. 3. organisačního zá-
kona č. 125/1925 sb. z. a. n.
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 19. 7. 1945.
Rýmařov, dne 18. července 1945 Za okresní správní komisi v Rýmařově 

Dr. Frey v. r.
Vytiskla První česká knihtiskárna v Rýmařově

Fota: archiv Muzea R˘mafiov a Jaroslava Hrubana
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Malé ohlédnutí za 29 milionÛ korun
Bylo to v dobû, kdy jsem pracoval jako ve-

doucí zemûdûlského referátu Okresního úfia-

du v Bruntále. Mûl jsem v tu dobu pfiiprave-

n˘ projekt pfiechodu okresÛ ·umperk

a Bruntál na tzv. slu‰né, ekologické zemûdûl-

ství. Zásluhou b˘valého komunisty a bohu-

Ïel pfiednosty Stanislava Navrátila, dne‰ního

starosty Bruntálu, se tento projekt nepodafii-

lo realizovat.

V tu dobu mne nav‰tívil soukrom˘ zemûdû-

lec pan Jan Hofiák s Ïádostí o zaji‰tûní dota-

ce na v˘stavbu malé mlékárny. Vzhledem

k situaci, kdy byly pro pfiebyteãnou kapacitu

postupnû zavírány vybudované mlékárny

(Îamberk, Zábfieh na Moravû a dal‰í), jsem

pana Hofiáka upozornil na velké riziko dané-

ho podnikatelského zámûru a doporuãil jsem

mu zaji‰tûní zahraniãního partnera, kter˘ by

dodal technologii pro pfiípadnou v˘robu s˘ra

typu Gorgonzola kdysi vyrábûného r˘mafiov-

skou mlékárnou a souãasnû zajistil spolufi-

nancování. Pan Hofiák mne neposlechl a v˘-

sledkem je dluh obãanÛm R˘mafiova ve v˘‰i

29 milionÛ Kã.

Vyz˘vám tímto pana starostu, kdyÏ nebyl scho-

pen podat stíÏnost proti usnesení Policie âR ze

dne 10. 6. 2005, k podání obãanskoprávní Ïa-

loby na b˘valé jednatele spoleãnosti Sortie,

ktefií sv˘m jednáním pfiipravili nás, obãany

mûsta R˘mafiova, o v˘‰e uvedenou ãástku.

Za tyto finanãní prostfiedky by mûl R˘mafiov

krásné koupali‰tû, vyhfiívané solární energií,

a souãasnû i autokemp tolik potfiebn˘ pro

roz‰ífiení turistického ruchu.

Souãasnû vyz˘vám pana Hofiáka, aby udûlal

v‰e pro navrácení tûchto nemal˘ch finanã-

ních prostfiedkÛ obãanÛm na‰eho mûsta. Tyto

peníze se neztratily ani nevypafiily. 

Ing. Josef ·véda, obãan R˘mafiova

Otevfien˘ dopis
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov

starosta Ing. Petr Klouda

R˘mafiov

Vûc: Îádost o zvefiejnûní informací pro obãany mûsta R˘mafiova

Na základû zákona o informacích Vás Ïádám, pane starosto, o zvefiejnûní seznamu v‰ech ãlenÛ zastupitelstva, ktefií se podíleli na schválení 

usnesení ãíslo 147/11 ze dne 26. 3. 1992.

Dále potom seznam zastupitelÛ schvalujících usnesení ã. 320/20 o prodeji pozemku ã. 2161 spoleãnosti Sortie a ruãení ve v˘‰i 29 milionÛ Kã.

Dûkuji pfiedem za kladné vyfiízení. Ing. Josef ·véda

MùSTO R¯MA¤OV
námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov

VáÏen˘ pan

Ing. Josef ·véda

Dukelská 4

795 01 R˘mafiov

Otevfien˘ dopis; Malé ohlédnutí za 29 milionÛ korun
VáÏen˘ pane inÏen˘re,

tímto Vám odpovídám na Va‰i Ïádost o poskytnutí informace ve vûci zvefiejnûní seznamu zastupitelÛ, ktefií se podíleli na schválení usnesení

ã. 147/11 ze dne 26. 3. 1992 a ã. 320/20 ze dne 24. 6. 2003. (Na mysli máte pravdûpodobnû usnesení ã. 332/20.)

Musím zdÛraznit, Ïe není a nikdy nebylo evidováno, jak hlasují jednotliví zastupitelé. Pfii hlasování je vÏdy jen proveden souãet hlasÛ 

a usnesení zastupitelstva mûsta je pfiijato, je-li schváleno nadpoloviãní vût‰inou z celkového poãtu zastupitelÛ. Jak hlasovali jednotliví zastu-

pitelé v pfiípadû jmenovan˘ch usnesení, tedy nelze zjistit. Pro Va‰i informovanost jen uvádím seznam zastupitelÛ, ktefií se mohli na schvále-

ní usnesení podílet, protoÏe se zúãastnili zasedání, kde byla usnesení pfiijata.

Usnesení 147/11: Adamová Marie, Ing. Hrdina Vojtûch, Mgr. Karel Jifií, Ing. Koláfi Pavel, Mgr. Kubita Jifií, Mgr. Labounková Jarmila, Mgr.

Motyková Gabriela, Navrátil Tomá‰, MUDr. Olejník Marián, Ondra Miroslav, MUDr. RÛÏiãka Miroslav, Rychl˘ Pavel, MUDr. Servus

Bohumil, Ing. Slováãek Miroslav, Syfiínek Milan, Ing. Tome‰ek Antonín, Valá‰ek Rudolf, Ing. Veiser Jan, Vojáãek Miroslav, Îatecká BoÏena.

Usnesení 332/20: Adamová Marie, Filipová BoÏena, Heinisch Alfréd, Mgr. Karel Jifií, Ing. Koláfi Pavel, Mgr. Kubita Jifií, Mgr. Labounková

Jarmila, Mgr. Motyková Gabriela, Navrátil Tomá‰, Ondra Miroslav, Ing. Pavlásek Bernard, MUDr. RÛÏiãka Miroslav, Rychl˘ Pavel, MUDr.

Servus Bohumil, Ing. Slováãek Miroslav, Ing. Veiser Jan.

K dal‰ímu bodu Va‰í Ïádosti uvádím, Ïe pravdûpodobnû ne zcela pfiesnû uvedenému problému rozumíte. Mûstu vznikla faktická ‰koda tím,

Ïe muselo vyplatit svoji zástavu a ztratilo tak 5 mil. Kã. Je to samozfiejmû ‰koda velmi vysoká a má velmi neblah˘ dopad na rozpoãet mûsta,

ale pfiece jen je podstatnû niÏ‰í neÏ Vámi uvádûn˘ch 29 mil. Kã. Tyto peníze byly zapÛjãeny bankou klientovi, ale mûstu R˘mafiov nikdy ne-

patfiily, a tak úvahy o tom, co mohlo mûsto za tyto peníze vybudovat, jsou bezpfiedmûtné. Jde o ‰kodu, kterou zpÛsobil klient bance.

Ve vûci Va‰í v˘zvy k podání obãanskoprávní Ïaloby uvádím, Ïe uvedené záleÏitosti konzultuji s právními zástupci mûsta a zastupiteli a ve‰-

keré úkony ãiním na základû v˘stupÛ z tûchto jednání.

S pozdravem Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

odpovûì starosty
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Vítání nov˘ch obãánkÛ
Koncem ãervna pfiipravil sbor

pro obãanské záleÏitosti dal‰í ví-

tání dûtí, v pofiadí jiÏ tfietí v tom-

to roce. Po nûkolika de‰tiv˘ch

dnech za sebou se jakoby zázra-

kem hned ráno objevilo sluníãko,

které pozdra-

vilo dvanáct

nov˘ch obãán-

kÛ na‰eho mû-

sta. JiÏ dlou-

ho pfied zaãá-

tkem se schá-

zeli rodiãe se

sv˘mi rato-

lestmi a s ne-

zbytn˘m do-

provodem dal-

‰ích pfiíbuz-

n˘ch pfied bu-

dovou mûstského úfiadu, aby spo-

lu se ãleny SPOZu tyto ratolesti

náleÏitû pfiivítali.

Je to na Bfiidliãnou nevídan˘ po-

ãet. Od zaãátku roku jsme jiÏ pfii-

vítali celkem tfiicet krásn˘ch mi-

minek. Tentokrát mûli pfievahu

chlapci v poãtu sedmi a jmenovi-

tû to byli: Libor Válek, René

Szabo, Zdenûk ·prtel, Michael

Nûmãík, Libor Jacko, Marek

Furi‰ a Miroslav Koãifiík. Krá-

sn˘m dûvãátkÛm dali rodiãe tato

jména: Barbora Pta‰ková, Adél-

ka âecháková, Hana Cihelková

a pfiekrásná dvojãátka SoÀa a Pa-

vlína Grossovy.

Doprovázeni sv˘mi nejbliÏ‰ími

si vyslechli pûkné písnû a básnû

v podání ÏákÛ základní ‰koly

a po slavnostním uvítání pfiedse-

dy SPOZu Rostislava Malíka byl

proveden zápis do Pamûtní kni-

hy. Îáci pfiedali rodiãÛm kytiãku

a mal˘ dárek jako památku na

tento slavnostní den. Bylo to 

opravdu milé a srdeãné dopoled-

ne v obfiadní síni mûstského úfia-

du. V‰ichni máme z na‰ich no-

v˘ch spoluobãánkÛ radost a pfie-

jeme jim do dal‰ího Ïivota hodnû

zdraví, aÈ z nich mají rodiãe a je-

jich blízcí jenom potû‰ení. 

Daniel Mach

Zajímavosti z mûstského úfiadu
Zastupitelstvo mûsta schválilo Cenovou mapu územnû urba-

nizovan˘ch a územnû neurbanizovan˘ch pozemkÛ v k. ú.

Bfiidliãná, Albrechtice u R˘mafiova a ve Vajglovû s platností

od 1. 7. 2005 a uloÏilo tajemnici, aby jedenkrát roãnû vÏdy

k 1. 7. pfiedloÏila vyhodnocení cenové mapy v návaznosti na

aktuální ceny pozemkÛ.

Dále zastupitelstvo mûsta uloÏilo starostovi a zastupitelce

Jifiinû ·kudlové vypracovat v nûkolika variantách návrh no-

vého postupu mûsta pfii prodeji bytÛ z vlastnictví mûsta na zá-

kladû komerce a tyto návrhy pfiedloÏit na jednání zastupitel-

stva. Zastupitelé schválili poskytnutí pÛjãky ve v˘‰i 70 tis. Kã

vlastníkÛm bytového domu na Hfibitovní ulici na opravu ha-

varijního stavu soklu tohoto domu a schválili pfiijetí dotace na

v˘stavbu nájemních bytÛ - „Stavební úpravy M· na

Komenského ulici 319 v Bfiidliãné - 16 bytov˘ch jednotek“,

a to ve v˘‰i 8,8 mil. Kã od Státního fondu rozvoje bydlení.

ZároveÀ schválili vyfiízení úvûru na dofinancování této akce

v potfiebné v˘‰i. V návaznosti na toto usnesení schválili 

ukonãení ãinnosti v M· na Komenského ulici k 30. 6. 2005.

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o odkoupení kontejnerÛ na

separovan˘ sbûr odpadu mezi mûstem Bfiidliãná a spoleãnos-

tí REMIT ·ternberk. V souvislosti s tímto usnesením bylo

schváleno poskytnutí „Zplnomocnûní pro spoleãnost REMIT

·ternberk“. Pfiedmûtem je závazek mûsta zajistit v oblasti své

pÛsobnosti sbûr, tfiídûní a pfiedávání k vyuÏití komunálního

odpadu vãetnû odpadu obalového a poskytovat o tom spoleã-

nosti EKO-KOM, a. s., která provádí sbûr separovaného od-

padu z obalÛ, závazné informace a závazek spoleãnosti EKO-

KOM, a. s., platit za to mûstu odmûnu v závislosti na celko-

vém mnoÏství vytfiídûného odpadu. Daniel Mach

Kalfest 2005
V pátek 5. srpna se uskuteãnil dlouho oãekávan˘, v pofiadí jiÏ ãtvrt˘ roãník tra-

diãní pfiehlídky folku a country muziky nazvan˘ Kalfest 2005. ManÏelé

Kala‰ovi spolu s patronem celé akce Klubem biatlonu Bfiidliãná uspofiádali

v prostorách stfielnice na Nerudovû ulici akci, na kterou se tû‰ili nejen pfiízniv-

ci této hudby. Pozvání pfiijalo osm skupin: Wolné sdruÏení, ZlomeÀáci,

Keltgrass band, Arrest, Kentaur, NSPB, Hofiínek&syn a Xavier Baunaxa. Zcela

zaplnûn˘ areál stfielnice aplaudoval v‰em skupinám, spokojenost byla na obou

stranách, k ãemuÏ pfiispûl i moderátor Kalfestu 2005 Jirka Lilek, jakoÏ i pofia-

datelé, ktefií pfiipra-

vili bohaté obãer-

stvení a s nadsáz-

kou i pûkné poãa-

sí. V‰ichni vyjádfii-

li podporu dal‰ímu

roãníku tohoto bá-

jeãného koncertu

a pevnû vûfií, Ïe se

podafií pfiilákat je‰-

tû vût‰í poãet hu-

debních skupin

a snad i divákÛ. 

M. Kala‰ová
a D. Mach

Turnaj ve scrabblu

Klub ãesk˘ch turistÛ
Turisté z Bfiidliãné nav‰tívili v ãerven-

ci nejsevernûj‰í ãást âeské republiky,

a sice LuÏické hory a ·luknovsk˘ v˘-

bûÏek. Kdo chce poznat nádhernou,

romantickou a atraktivní pfiírodu, mûl

by tato místa urãitû nav‰tívit. Jsou zde

hluboké lesy, v˘hledové vrcholy s ma-

lebn˘mi rozhlednami, skalní hrádky,

zfiíceniny hradÛ a nakonec se mÛÏe 

unaven˘ poutník vykoupat v pfiehradû

s ãistou vodou.

Poãasí turistÛm opravdu pfiálo.

V krátkosti je potfieba zmínit se ales-

poÀ o tûch nejzajímavûj‰ích místech,

které Bfiidliãen‰tí nav‰tívili. Prvním

byl hraniãní vrchol Hvozd (750 m),

po sestupu do vsi jménem Krompach

si prohlédli tfii tisy, jejichÏ stáfií se od-

haduje na 500 let. Z dal‰ího vrcholu

jménem LuÏ je krásnû vidût Je‰tûd

a dal‰í pozoruhodností byla zfiícenina

hradu Tol‰tejn, kter˘ zde stojí jiÏ od

14. století. Dal‰í den vystoupali tu-

risté podél kfiíÏové cesty, kterou tvofií

jedenáct velmi zajímav˘ch rokoko-

v˘ch v˘klenkov˘ch kaplí s kamenn˘-

mi reliéfy, aÏ na Jedlovou, kde se na-

chází 23 m vysoká kamenná rozhled-

na z roku 1891. Tfietí den si poutníci

prohlédli ·luknov a jeho okolí s hlu-

bok˘m kaÀonem, skalními útvary

a nakonec se vykoupali v jiÏ zmínûné

Kyjovské pfiehradû. Poslední den byl

vyhrazen prohlídce hradu Lemberk

a mûst Jablonného v Podje‰tûdí

a Liberce. Za de‰tivého poãasí se tu-

risté vrátili do Bfiidliãné.  

Ludmila HorÀáãková

S velk˘mi problémy se pot˘kaly na své cestû na ostravsk˘

turnaj v zajímavé hfie zvané scrabble dvû úãastnice

z Bfiidliãné. Zaãátek turnaje nakonec stihly, ale první kola

v této soutûÏi jim nevy‰la tak, jak si naplánovaly. V dal‰ích

kolech, kter˘ch bylo celkem devût, mûly co dohánût.

Nakonec se to z vût‰í ãásti povedlo, se sv˘m umístûním

v‰ak nebyly moc spokojeny. Lep‰í z na‰í dvojice Jarmila

GardoÀová obsadila 22. místo a BlaÏena RÛÏiãková skon-

ãila osmadvacátá. Pfiesto do‰lo proti minulému turnaji ke

zlep‰ení. Tenkrát se soutûÏící umístily ve druhé polovinû

startovního pole, a teì se umístily v první pÛlce. Nasbírané

zku‰enosti jistû zúroãí v dal‰ích turnajích a budou vítûzit

i nad tûmi nejlep‰ími. Daniel Mach

Country kapela Keltgrass Band
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Zavítejte na Mûstské slavnosti v Bfiidliãné
V sobotu 27. srpna si v‰ichni rezervujte ãas

na velkolepou akci na místním fotbalovém

stadionu, která nese název „Mûstské slavnos-

ti Bfiidliãná“. Jedná se o první roãník a orga-

nizátofii v ãele s Vûrou Jurá‰ovou jej zaãali

pfiipravovat uÏ brzy na jafie. Ve spolupráci

s generálními sponzory - Al Investem

Bfiidliãná a MûÚ Bfiidliãná - pfiipravili akci,

která podle ohlasÛ sv˘m rozsahem a pestro-

stí jak pro dospûlé, tak hlavnû pro dûti

v Bfiidliãné dosud nebyla uspofiádána. Dûti si

pfiijdou na své ve velkém lunaparku s nafu-

kovací skluzavkou, autodromem a koloto-

ãem, vystoupí klaun, loutkoherci s pohádkou

Princ Nebojsa a Rytífiské povídání o princi

Bajajovi, kde si zahrají i dûti, kynologové

pfiedvedou ukázky v˘cviku psÛ, bude moÏné

se projet na koni. Pfiijìte se pobavit a nav-

‰tivte nejvût‰í zábavnou slavnost v historii

novodob˘ch dûjin mûsta Bfiidliãná.

Dospûlí zhlédnou trh historick˘ch fiemesel

a prodejní stánky, k vidûní bude zbrojífi, krej-

ãí, svíãkafi, tkaní na rámu. Práci nûkter˘ch fie-

meslníkÛ si náv‰tûvníci budou moci vyzkou-

‰et, stejnû jako si zasoutûÏit ve stfielbû z luku

a ku‰e v dobové stfielnici, k vidûní bude

Ïonglérská show s prapory, vrhání noÏÛ, ex-

hibice s biãi, vystoupí taneãní skupina

„Break - klub“, veãer se uskuteãní ohÀová

show s pyrotechnick˘mi efekty a nezbytná

taneãní zábava. Zkrátka je na co se tû‰it a or-

ganizátofii vûfií, Ïe poãasí bude této akci pfiíz-

nivû naklonûno. Obãerstvení bude v takovém

mnoÏství a sortimentu, Ïe nikdo hladem ur-

ãitû trpût nebude.

P¤IJëTE, NEBUDETE LITOVAT ! ! !

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Akce hradu Sovinec

Kraj i letos podpofií údrÏbu lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tras
Také v zimní sezónû 2005/2006

podpofií Moravskoslezsk˘ kraj

údrÏbu lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch

tras v Beskydech a Jeseníkách.

K dispozici je pro nadcházející

sezónu nejménû 2,1 milionu

korun - podle poptávky to ale

mÛÏe b˘t témûfi o tfietinu více.

„Kraj i letos podpofií roz‰ífiení

poãtu kilometrÛ tras v regionu,
znamenat to bude v˘razné zlep-
‰ení podmínek pro zimní spor-
ty. Vût‰ina stezek je v blízkosti
vût‰ích lyÏafisk˘ch stfiedisek,
a to v˘znamnû zpfiíjemÀuje ro-
dinnou rekreaci, protoÏe je tu
moÏné vyuÏívat ‰irokého spekt-
ra sluÏeb i sportovních moÏ-

ností. Upravené lyÏafiské trasy
zvy‰ují náv‰tûvnost zimních
stfiedisek a tím v˘znamnû pod-
porují rozvoj turismu na sever-
ní Moravû a ve Slezsku - z nû-
kter˘ch stfiedisek máme zprávy
o nárÛstu zájmu aÏ o 200 pro-
cent,“ komentovala motivaci

dlouhodobé podpory kraje v té-

to oblasti Petra Papou‰ková

z odboru regionálního rozvoje

krajského úfiadu s tím, Ïe kraj

si mapoval také ohlasy vefiej-

nosti - byly velmi kladné, hlav-

nû proto, Ïe si kraj ohlídal kva-

litní údrÏbu po celou sezónu. 

·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

Rytífi Kobylka
nebyl na hodování skoup˘

Pozvánka na pfií‰tí akci

3. a 4. záfií
O prsten ãerné vdovy

Stfiedovûk˘ mumraj na gotické tvrzi

ÎIVOT A ETIKETA NA HRADECH 15. STOLETÍ

P¤I NÁMLUVÁCH UDATN¯CH RYTÍ¤Ò 

A KRÁSN¯CH DAM

• Módní pfiehlídka gotického a renesanãního o‰acení

• Rytífisk˘ turnaj v seku meãem O prsten ãerné vdovy
• Dobová gotická hudba, kejklífii, Ïongléfii, divadlo

• Slavnostní prÛvod a rytífiské námluvy

• Obléhání hradu a bitva v hradním pfiíkopu

Uplynul˘ víkend 13. a 14. srpna se na hradû Sovinci „hodovalo, pilo

a slavilo“. Probíhala zde totiÏ jedna z nejnav‰tûvovanûj‰ích akcí se-

zóny Hodokvas rytífie Kobylky. Na nûkolik desítek dobov˘ch fieme-

slníkÛ pfiedvedlo svÛj fortel, stvrzen˘ nûkdy více, jindy ménû zdafii-

l˘m „glejtem“. Více jak ‰est tisíc náv‰tûvníkÛ, coÏ je podle purkrabí-

ho 3. historicky nejpoãetnûj‰í náv‰tûva hradu, mûlo moÏnost spatfiit

v˘robu másla v díÏi nebo zpracování mal˘ch placiãek podle star˘ch

receptur. Dûti se pfiiuãily, jak se kdysi právalo na val‰e, obdivovatelé

kováfiského cechu vidûli v˘robu drobn˘ch umûleck˘ch pfiedmûtÛ,

mydláfi vyrábûl pfied zraky kolemjdoucích m˘dla, k ochutnání byly

v˘robky perníkáfie a vãelafie, ten pfiedvedl, jak se stáãí med. Vedle ko-

‰íkáfi pletl z proutí ko‰e a k tomu v‰emu byl k vidûní bohat˘ program.

Purkmistr udûloval právo trÏní, zanedlouho nato vzdali poddaní hold

rytífii Kobylkovi, kter˘ zavítal na hrad, vykonáno bylo právo útrpné

na nepoctivém trhovci, do‰lo i na „trhání“ ruky kapsáfie, kter˘ kradl.

To v‰e proloÏeno podmaniv˘mi tóny dobové hudby, divadelními

pfiedstaveními, rytífisk˘mi souboji a kejklífisk˘mi show.

Vadou na kráse byl podle sdûlení nûkter˘ch náv‰tûvníkÛ snad jen ne-

dostatek parkovacích míst, bobky koní na trase koãárové dopravy

a minimum míst k sezení v blízkosti hradu. Ale i tyto nedostatky se

zcela jistû ãasem vyfie‰í. JiKo



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Dfiíve neÏ se zítfiek stane vãerej‰kem, lidé ãasto pfiehléd-

nou ‰ance, které jim nabízí dne‰ek. ãínské pfiísloví
Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - srpen 2005
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Pranostiky na mûsíc záfií
• V záfií mnoho poÏárÛ b˘vá, proto se obloha rdívá.
• Teplé záfií - dobfie se ovoci i vínu dafií.
• Záfiijov˘ dé‰È polím potrava, záfiijové spr‰ky pro víno otrava.
• Boufiky v druhé polovinû záfií pfiiná‰ejí mnoho vûtrÛ.
• Ozve-li se v záfií hrom, bude v zimû zavát kaÏd˘ strom.
• Teplé záfií - fiíjen se mraãí.
• Záfií víno vafií a co nedovafií, fiíjen dopeãe.
• Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
• KdyÏ ãeãetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
• Pûkné rÛÏe v zahrádkách vû‰tí pûkn˘ podzimek a pozdní zimu.
• Podzim bohat˘ na mlhu vû‰tí v zimû mnoho snûhu.
• Záfií, na léto jde stáfií.
• Na svatého ·tûpána krále je uÏ zima namále. (2. záfií)
• Panny Marie narození - vla‰toviãek rozlouãení. (8. záfií)
• Po svatém KfiíÏi podzim se blíÏí. (14. záfií)
• Po svatém Matou‰i ãepici na u‰i. (21. záfií)
• Na svatého Cypriána chladno b˘vá ãasto z rána. (26. záfií)
• Kolem svatého Václava nové léto nastává. (28. záfií)
• Na svatého Jeron˘ma stûhuje se k nám uÏ zima. (30. záfií)

V dobû letních prázdnin se zájmové krouÏky ve Stfiedisku
volného ãasu neprovozují. SVâ pofiádá v té dobû letní tábory.

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Karolína Knápková .......................................................... Stará Ves
Jakub Gorãík .................................................................... Stránské
Natálie Hnátová ............................................................... R˘mafiov
Matûj Turták .................................................................... R˘mafiov
Andrea Kramafiíková ....................................................... Stará Ves
Radovan Zoth .................................................................. R˘mafiov
Michaela KoÀafiíková ...................................................... R˘mafiov
·tûpán Filip ..................................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Karel Hanu‰ - R˘mafiov ........................................................ 80 let
Marie Rajnohová - R˘mafiov ................................................. 80 let
BoÏena Geroltová - R˘mafiov ................................................ 80 let
Bfietislav Hanu‰ - R˘mafiov ................................................... 80 let
Jaroslava Doupovcová - R˘mafiov ........................................ 81 let
Anna Lukovská - R˘mafiov ................................................... 81 let
Ludmila Sm˘kalová - R˘mafiov ............................................ 81 let
Hedvika ·tûpaníková - R˘mafiov .......................................... 82 let
Josef Vymazal - R˘mafiov ...................................................... 85 let
Jan Rezák - R˘mafiov ............................................................. 85 let
ZdeÀka Pokorná - R˘mafiov .................................................. 85 let
Marie ·tûpjáková - R˘mafiov ................................................. 85 let
Anna Klime‰ová - R˘mafiov .................................................. 86 let
Anna Mitáãková - R˘mafiov .................................................. 86 let
Ludmila Rechtoriková - R˘mafiov ......................................... 86 let
Ludmila KoÀafiíková - R˘mafiov ........................................... 87 let
Franti‰ek Orság - Harrachov ................................................. 89 let

Rozlouãili jsme se
Adolf Nûmec - Jamartice ....................................................... 1940
Juliana Sabová - R˘mafiov ...................................................... 1921
Milena Jungwirthová - R˘mafiov ............................................ 1946
Juraj Smitek - R˘mafiov .......................................................... 1922
Marie NoÏiãková - R˘mafiov .................................................. 1923

Matrika MûÚ

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
pofiádá

Kurz tance a spoleãenského chování

Pfiihlá‰ky odevzdejte v SVâ R˘mafiov

do 10. záfií 2005
Kurz je nutné zaplatit nejpozdûji 17. 9. 2005

Informace a pfiihlá‰ky: Eva Kudláková, tel. 554 211 410

Pod vedením taneãního mistra
PAVLA MùRKY

Kurz zaãíná ve ãtvrtek 15. 9. 2005
v 18.00 hodin ve velkém sále

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

Taneãníci absolvují 13 lekcí

a závûreãnou kolonu 16. 12. 2005

Cena: 650 Kã

19. 8. 1995 zemfi. Vladimír ·kutina, prozaik a scenárista (nar. 16. 1. 1931)

- 10. v˘roãí úmrtí

21. 8. 1915 zemfi. Karel Myslbek, malífi a grafik (nar. 24. 7. 1874) - 90. v r̆. úmrtí

22. 8. 1920 nar. Ray Bradbury, americk˘ prozaik, scenárista, autor sci-fi

- 85. v˘roãí narození

22. 8. 1925 zemfi. Vojtûch Hynais, malífi, dekoratér a grafik (nar. 14. 12. 1854)

- 80. v˘roãí úmrtí

23. 8. 1965 zemfi. Jan Antonín BaÈa, podnikatel (nar. 7. 3. 1898) - 40. v˘r. úmrtí

24. 8. 1885 nar. Václav ·pála, malífi a grafik (zemfi. 12. 5. 1946) - 120. v˘r. nar.

25. 8. 1900 zemfi. Friedrich Nietzsche, nûmeck˘ filozof a básník (nar.

15. 10. 1844) - 105. v˘roãí úmrtí

26. 8. 1880 nar. Guillaume Apollinaire, vl. jm. Wilhelm Apollinaris de Ko-

strowitzky, francouzsk˘ básník, prozaik, dramatik a esejista (zemfi. 

9. 11. 1918) - 125. v˘roãí narození

28. 8. 1895 nar. Václav Kaplick˘, prozaik a publicista (zemfi. 4. 10. 1982)

- 110. v˘roãí narození

První nebo druh˘ víkend v záfií
Dny evropského dûdictví (European Heritage Days) nebo také

Dny otevfien˘ch dvefií památek - byly oficiálnû ustaveny 

Radou Evropy v roce 1991. Pro vefiejnost se zpfiístupÀují zají-

mavé památky, budovy, objekty a prostory, vãetnû tûch, které 

jsou jinak nepfiístupné

1. 9. Svûtov˘ den míru - vyhlásila OSN v roce 1959

1. 9. 1970 zemfi. Fran£ois Mauriac, francouzsk˘ prozaik, dramatik, nosi-

tel Nobelovy ceny (nar. 11. 10. 1885) - 35. v˘roãí úmrtí

2. 9. 1995 zemfi. Václav Neumann, dirigent (nar. 29. 9. 1920) - 10. v˘r. úmrtí

4. 9. 1965 zemfi. Albert Schweitzer, nûmeck˘ teolog, lékafi a filozof kultu-

ry, nositel Nobelovy ceny míru (nar. 14. 1. 1875) - 40. v˘r. úmrtí

7. 9. 1915 zemfi. Antonín Petrof, prÛmyslník, zakladatel ãeské v˘roby 

pian (nar. 15. 8. 1839) - 90. v˘roãí úmrtí

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti (Mezinárodní den boje proti 

negramotnosti) - slaví se od roku 1966

8. 9. 1915 zemfi. Franti‰ek Adolf ·ubert, spisovatel, dramatik, první fiedi

tel Národního divadla v Praze (nar. 27. 3. 1849) - 90. v˘r. úmrtí

8. 9. 1995 americká rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa a Rádio 

Svoboda zahájila po svém pfiestûhování z Mnichova vysílání 

z Prahy - 10. v˘roãí

8. 9. 1995 zemfi. Franti‰ek Nepil, prozaik, autor knih pro dûti (nar. 10. 2. 1929)

- 10. v˘roãí úmrtí

9. 9. Mezinárodní den pÛvodního obyvatelstva - rozhodnutí pfii-

jato v prosinci 1994 VS OSN, slaví se kaÏd˘ rok bûhem 

Mezinárodní dekády pÛvodních obyvatel svûta

15. 9. 1890 nar. Agatha Christie, anglická prozaiãka a dramatiãka, autorka 

detektivních pfiíbûhÛ (zemfi. 12. 1. 1976) - 115. v˘roãí narození

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, vyhlásilo v roce 

1994 VS OSN, den v˘roãí podepsání Montrealského protoko-

lu v roce 1987

16. 9. Den církevního ‰kolství
16. 9. 1905 nar. Vladimír Holan, básník a pfiekladatel (zemfi. 31. 3. 1980)

- 100. v˘roãí narození
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NA DOBRÉ VLNù
S MIROSLAVEM MORAVCEM

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov a umûlecká agentura RAJCHA
zvou na besedu se znám˘m hercem Miroslavem Moravcem, která se

uskuteãní 2. záfií 2005 v sále ZU·.

Herec nezamûnitelné-

ho hlasu bude vyprá-

vût o svém Ïivotû,

práci na divadle, ve

filmu i pfied televizní

kamerou. Jako neko-

runovan˘ král ãeské-

ho dabingu bude mlu-

vit i o této profesi.

Vstupné: 100 Kã; mlá-
deÏ a seniofii 50 Kã.
Pfiedprodej vstupe-
nek v informaãním
centru pfii mûstském
muzeu na námûstí
Míru ã. 9.

Mûtská knihovna

PÛjãovní doba o letních prázdninách
do 30. 8. 2005

Po - 9.00 - 16.00 hodin, Út - 9.00 - 16.00 hodin, St - zavfieno, 
ât - 9.00 - 16.00 hodin, Pá - 9.00 - 16.00 hodin, So - zavfieno

Lenka Îmolíková, fieditelka knihovny

✓ Po letních prázdninách zahajuje Mûstská knihovna v R˘mafiovû
tradiãní pfiedná‰ky historika Jifiího Karla a první poprázdninová je na-

plánována jako vÏdy na první úter˘ v mûsíci (6. 9.). Zájemci o po-

znávání historie na‰eho mûsta a okolí se tentokrát vypraví na pro-

hlídku farního kostela sv. archandûla Michaela. Sraz tradiãnû v 17.00

pfied knihovnou.

✓ Také v mûsíci záfií bude v hale knihovny instalována v˘stava k 30.
v˘roãí R˘mafiovské padesátky. Autory v˘stavy budou ãlenové Klubu

âesk˘ch turistÛ R˘mafiov a nejen oni.

✓ A koneãnû do tfietice pfiinese mûsíc záfií do knihovny besedu s bás-
nífikou Alenou Riedlovou Slepiãkovou. Ov‰em pfiesn˘ termín besedy

není je‰tû znám. Knihovna jej uvefiejní s dostateãn˘m pfiedstihem. 

Lenka Îmolíková, fieditelka knihovny

Stfiedisko volného ãasu
v R˘mafiovû

zahajuje v pondûlí 12. záfií 2005

HRÁTKY
PRO MAMINKY S DùTMI

pro dûti od cca 1,5 roku

Zábavné dopoledne pro maminky s dûtmi bude probíhat vÏdy

v pondûlí v dobû 9.30 - 10.30 v malém sále SVâ.

Máme v úmyslu vytvofiit pfiíjemn˘

kolektiv z dûtí a maminek, které se

pokusíme zaujmout fiíkankami a hra-

mi. K dispozici bude také hrací kou-

tek, kde se mohou „neposedové“ od-

reagovat.

Zkrátka nepfiijdou ani maminky, více

se dozvíte na první schÛzce 12. záfií.

S sebou si pfiineste:

pfiezÛvky - dospûlí i dûti, pohodlné

obleãení.

Kapacita „hrátek“ je omezena.

Písemné pfiihlá‰ky lze vyzvednout v SVâ.

Informace na tel. 776 685 543.

Stfiedisko volného ãasu
v R˘mafiovû

zahajuje ve stfiedu 14. záfií 2005

HRÁTKY
PRO MAMINKY S DùTMI

pro dûti od cca 5 let

Odpolední program pro maminky s dûtmi bude probíhat vÏdy

ve stfiedu v dobû 16.30 - 17.30 v klubovnû SVâ.

Jak vypl˘vá z názvu, v hrát-

kách si budeme hrát (pohybové

hry, rozpoãitadla, tvofiivé ãin-

nosti).

Více se dozvíte na první schÛz-

ce 14. záfií.

S sebou si pfiineste:

pfiezÛvky - dospûlí i dûti, poho-

dlné obleãení.

Kapacita „hrátek“ je omezena. Písemné pfiihlá‰ky lze vyzved-

nout v SVâ.

Informace na tel. 776 685 543.

Bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost - srpen - záfií

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

a ve stfiedu je otevírací doba prodlouÏena do 20.00 (od záfií zase jen do 19.00)

Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod. Stfieda 14.00 - 20.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod. Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

V nedûli 28. a v úter˘ 30. srpna bude bazén pro vefiejnost od 16.00 do 18.00 uzavfien.

Sleva vstupného - prodej do 15.30 !!!
Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C

AQUA CENTRUM
SLUNCE

na Jesenické ulici

POZOR!!! ZMùNA
Aquacentrum Slunce 

je do 30. záfií uzavfieno

Od 1. fiíjna bude otevfieno - pfiiprave-
ny jsou nové sluÏby

(informace v pfií‰tím vydání)

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958
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Mûtské muzeum a Galerie Octopus

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

Záfiijové v˘stavy v Galerii Octopus
Ve dnech od 2. do 26. záfií vysta-

ví své práce nespornû zajímavá

autorka keramiky spoleãnû s ne-

ménû osobit˘m v˘tvarn˘m foto-

grafem a autorem pfiebalÛ alb

skupiny Rale Vladimíra

Václavka. Ve velkém sále nabíd-

ne Jitka Závi‰ková rozsáhl˘

soubor uÏité keramiky vãetnû

pÛvabn˘ch mís, které spolu 

s osobitou plastikou tvofií ve

svém olomouckém ateliéru.

Brnûnsk˘ fotograf Martin Píro
je autorem cyklu Cesta, kter˘ 

tkví sv˘m obsahem mezi v˘tvar-

nou a dokumentární fotografií

a jejÏ vytvofiil na sv˘ch cestách

po Indii, vysokohorském Nepálu

a Malajsii. Hlavním tématem je

ãlovûk ve svém typickém pro-

stfiedí mraveni‰È indick˘ch mûst

i osamûlí sukovití chodci ve vy-

schl˘ch vysokohorsk˘ch údo-

lích, ale pfiedev‰ím naléhavé po-

znání autora o pfiíslu‰nosti ãlo-

vûka k v‰elidskému spoleãenství

v‰ude na svûtû. Mezi monumen-

tálními snímky, jeÏ zatím nemû-

la na‰e galerie nikdy moÏnost

vystavit, dominují barevné zábû-

ry nad zajímavû dûlen˘mi sním-

ky tónovan˘mi do okrovû písko-

vé barvy. Snad jen je‰tû pfiipojit

autorovo motto:

âlovûk má jedno srdce
jednu cestu téÏ
kdyÏ se té cesty bojí‰
nedojde‰, nedojde‰
(V. Václavek)

V̆ stava opût otevírá pohled do

dal‰ích dvou dílen originálních

umûlcÛ ze ‰iroké ‰kály souãas-

ného ãeského umûní. 

Galerie Octopus

Mladí se bavili na Battle Kings 2005
V sobotu 16. ãervence se konala

v r˘mafiovské zahradû Hedvy pro

místní, pfiespolní, ale i zahraniãní

mládeÏ pfievratná událost.

V‰ichni, kdo si chtûli do své du‰e

nalít alespoÀ trochu hip hop kul-

tury, se z ‰irokého okolí zaãali

stahovat do r˘mafiovské „Flem-

dy“. Uskuteãnil se tam první roã-

ník festivalu Battle Kings. Celá

akce probíhala na dvou podiích.

Rap Stage pfiivítala celkem osm

rapov˘ch skupin nejen z âR, ale

i ze zahraniãí. Z USA pfiijeli The

Regime, z Moskvy zase ruská

kompilace P-13. Domácí scénu

zastoupili Syndrom Snopp (Pra-

ha), ACY (Opava), Respektive

(Olomouc), Pán a Pán (·um-

perk), Wuty&Mihai (Ústí nad

Labem) a místní Omega styl

(R˘mafiov).

Na druhém pódiu, Battle Stage,

probíhaly bitvy v break dance, je-

jichÏ vítûz si mûl odnést pohár

Battle Kings a penûÏitou cenu 

10 000 Kã. Na soutûÏ dorazilo mi-

mo taneãníkÛ z âeska i pût pol-

sk˘ch skupin. Od pÛl tfietí odpo-

ledne se u brány zaãínali hromadit

první náv‰tûvníci. Poãasí bylo

skvûlé, vypadalo to, Ïe slunce vy-

drÏí na nebi aÏ do svého západu.

Mezi 15. hodinou a pÛlnocí se

„kotel“ rozjíÏdí naplno. Jako

první do nûj nastupují olomouãtí

Respektive. Po necelé hodince

jsou stfiídáni místním seskupe-

ním Omega styl. Ti, podporová-

ni Neãekan˘m Zwratem, kfití

svou novou desku s názvem

R˘mák. Ústeãtí Wuty&Mihai se

ujímají mikrofonu a chrlí na dav

své r˘my. Z Battle Stage se uvol-

nil Dj Alarm a pfiipojil se ke kon-

certu ACY. To uÏ pfiichází na fia-

du Pán a Pán ze ·umperka. Z v˘-

chodu se ukazují P-13 následo-

váni Syndromem Snopp a hlavní

produkcí dne The Regime

z USA celá akce konãí. Úãastní-

ci se rozcházejí.

Pro soutûÏ v break dance se zare-

gistrovalo celkem 13 skupin.

Nûkteré z âR, ale pfieváÏnû

z Polska. Na pódium jich v‰ak

nastoupilo pouze ‰est - ostuda pro

âR, která byla zastoupena pouze

opavsk˘mi UpWardBreakers. Po

prvním kole odpadly dvû skupi-

ny. Pro zbylou ãtyfiku následova-

lo semifinále. Po hodinové pauze

pokraãoval boj o 3. místo. Finále

se neslo ve znamení âesko versus

Polsko. Bez napínání - na‰i skon-

ãili druzí a battle prohráli. Z hlav-

ní v˘hry 10 000 Kã a poháru se

nakonec radovali pol‰tí Lionel

Kings. Tfietí místo vybojovala

rovnûÏ polská skupina Azizi.

Cel˘ festival probûhl bez problé-

mÛ, a tak byl za jásotu a nad‰ení

více jak pûti stovek divákÛ pfied

pÛlnocí ukonãen. Snad síly a vÛ-

le zÛstanou na pfií‰tí rok a cel˘

maratón zopakujeme. Doufejme,

Ïe také ubude házejících klacky

pod nohy. Na závûr bychom

chtûli podûkovat v‰em sponzo-

rÛm a partnerÛm, ktefií pomohli

vzniku Battle Kings. Tû‰íme se

na spolupráci v pfií‰tím roce.

SEE YOU THERE (Uvidíme se

tam). BKTeam

Fota: archiv BKTeam
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sobota 20. srpna 17.00

Ray
Hudební drama (USA 2004)

Dosud nevyprávûn˘ pfiíbûh dramatického osudu americké hudební le-

gendy Raye Charlese. Snímek, jehoÏ vzniku pfiedcházel patnáctilet˘

sbûr materiálu a sledování Rayovy tvorby. Vzestupy a pády ãlovûka,

kter˘ svûtu daroval zcela nov˘ zpÛsob vnímání hudby. ReÏie: T. Hack-

ford; hrají: J. Foxx, K. Washington, R. King. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 20. srpna 19.30

Prokletí
Hororová komedie (USA 2005)

V ulicích Los Angeles fiádí pfiízrak z jiného svûta, vlkodlak. Setkání s ním

zmûní pokojn˘ Ïivot tfií mlad˘ch lidí. DokáÏí se vzepfiít osudu, nebo se

stanou jen souãástí nekoneãného fietûzce zla? ReÏie: W. Craven; hrají: Ch.

Ricci, J. Eisenberg, J. Jackson, S. Elizabeth. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 27. srpna 17.00

Kinsey
Drama (USA 2004)

Îivotopisn˘ film o profesoru Alfredu Kinseym, jehoÏ studie lidské

sexuality zpÛsobily svou otevfieností obrovsk˘ poprask v konzerva-

tivní spoleãnosti první poloviny 20. století. ReÏie: B. Condon; Hrají:

L. Neeson, L. Linney. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 27. srpna 19.30

Prokletá Argentina
Drama (USA/·panûlsko/VB/Argentina 2003)

Pí‰e se rok 1976. V Buenos Aires zaãínají mizet lidé, ktefií se posta-

vili diktatufie vlády. Carlosova Ïena Cecilia je jednou z pohfie‰ova-

n˘ch. Hrají: Antonio Banderas a dal‰í. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 28. srpna 17.00

Kouzeln˘ kolotoã
Animovaná pohádka (VB 2004)

Pfiíbûh malé Florance, kterou zlé kouzlo uvûznilo v tajemné ledové

jeskyni pod kouzeln˘m kolotoãem. Vysvobodit ji mohou jenom její

pfiátelé pes Dougal, kráva Ermintruda, slimák Brian a králík Dylan.

ReÏie: D. Brothwick, J. Duval, F. Passingham.  MládeÏi pfiístupn˘

sobota 3. záfií 17.00

Zostane to medzi nami
Milostné drama (Slovensko/ãR 2003)

Pfiíbûh tfií lidí, ktefií neumí Ïít ve dvojici, ale nemají odvahu Ïít sami.

Hlavní postava Danica Ïije sice s úspû‰n˘m Michalem, av‰ak náhod-

nû potká charismatického Tomá‰e. Ten do jejího uspofiádaného Ïivo-

ta pfiiná‰í dosud nepoznané silné emoce. Hrají: Michal Dlouh˘,

Tomá‰ Hanák, Danica Jurãová. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 3. záfií 19.30

Rukojmí
Akãní krimi (USA 2004)

Elitní policejní vyjednavaã Jeff Talley je svou prací jiÏ natolik trau-

matizován, Ïe se rozhodne pfiijmout místo prostého policisty na ma-

lém mûstû. Jeho noãní mÛra tím v‰ak nekonãí, protoÏe jeho prvním

úkolem je vysvobodit rukojmí z rukou tfií brutálních zloãincÛ. V hlav-

ní roli Bruce Willis.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 10. záfií 17.00

Hotel Rwanda
Váleãné drama (Kanada/VB 2004)

Skuteãn˘ pfiíbûh novodobého Oskara Schindlera. Paul Rusesabagin

je majitelem hotelu, kter˘ za normálních okolností slouÏí diplomatic-

ké smetánce. Bûhem vypuknutí brutální obãanské války ve Rwandû

v roce 1993 v‰ak bez váhání otevfie svÛj hotel bezbrann˘m uprchlí-

kÛm. Tûch se tam aÏ do konce konfliktu nakonec tísní nûkolik tisíc. 

Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 10. záfií 19.30

Moje velká indická svatba
Muzikálová komedie (VB/USA 2004)

Pomáda na bombajsk˘ zpÛsob. Pfiíbûh, kter˘ svede dohromady dva

lidi z naprosto odli‰n˘ch kultur. Komedie plná barev, humoru a emo-

cí, v níÏ se stfietává v˘chod se západem. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 17. záfií 17.00

Perly a svinû
Komedie (Finsko 2003)

Komedie o tom, kterak ãtyfii náctiletí bratfii vedou svoji o nûco mlad-

‰í sestru aÏ k vítûzství v pûvecké soutûÏi Super Star. To se samozfiej-

mû neobejde bez mnoha zmatkÛ a nehod. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 17. záfií 19.30

Ong-Bak
Akãní (Thajsko 2003)

Bruce Lee je mrtev, Chackie Chan stárne. Arnold Schwarzenegger

v politice. Je ãas pro nového akãního hrdinu. Jeho hlavním úkolem

je vrátit do své vesnice ukradenou posvátnou sochu zvanou Ong-

Bak. Pfiístupn˘ od 12 let

a Filmového klubu

Kapliãka v Ondfiejovû oslavila 105 let
V nedûli 31. ãervence si

Ondfiejov‰tí pfiipomenuli

poutí ke kapli svaté Anny

105. v˘roãí jejího zaloÏení.

Nedûlní bohosluÏbu nav‰tívi-

lo velké mnoÏství farníkÛ. Pfii

m‰i zahrál a zazpíval

Chrámov˘ sbor Petra Wolffa.

Pfied náv‰tûvou kaple, ale i po

m‰i svou produkcí zpfiíjemni-

lo poutníkÛm dopoledne hu-

dební uskupení Duo Akord

Vladimíra Bulka a Ludmily

Sigmundové. JiKo
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KDE? Velk˘ sál Stfiediska volného ãasu R˘mafiov
KDY? 20. srpna ve 20.00
KDO? James Whiting - SUGAR BLUE (!!!)

Doprovodná kapela: The Pant (Bfiidliãná)
Rotor (R˘mafiov)

V polovinû prosince loÀského roku mûl zpívající
hráã na foukací harmoniku Sugar Blue se svou
mezinárodní bluesovou kapelou bûhem krátké do-
by za sebou jiÏ druh˘ koncert v Praze. Sugar Blue
je svûtovû proslul˘ bluesov˘ muzikant. Je nosite-
lem ocenûní Grammy za nejúspû‰nûj‰í bluesové al-
bum a hrál na harmoniku na tfiech LP legendár-
ních Rolling Stones.
„Hrál jsem s Countem Basiem, s Muddy
Watersem i s Rolling Stones a s Dylanem.
V‰echnu tuto hudbu propojuje stejn˘ pocit.
Nestarám se o to, jestli je to rock, blues, fun-
ky nebo jazz, má stejn˘ základy - blues. A to,
Ïe jsou u vás nejznámûj‰í Rolling Stones, je
‰patn˘, i kdyÏ oni sami jsou dobfií, ale takov˘
uÏ je Ïivot. VÏdyÈ samotn˘ název Rolling
Stones pochází z jedné bluesové písniãky od
Muddyho Waterse,“ fiíká Sugar Blue, vlast-

ním jménem James Whiting.

Jak se pfiipravujete na koncerty?
KaÏd˘ den hraji 4 - 6 hodin. To znamená, Ïe

cviãím, skládám a také hodnû poslouchám.

Prostû trénuji. Obvykle tomu vûnuji odpo-

ledne a veãer pfied spaním.

PovaÏujete to za svou práci, nebo máte
je‰tû nûjak˘ jin˘ job jako spousta muzi-
kantÛ u nás? No, já se Ïivím hudbou a je to

pro mne to jediné. Jestli jsem tady, ve

Státech nebo kdekoli jinde v Evropû. To mne

baví a to jediné dûlám.

KdyÏ je pro vás cviãení a pfiíprava prací,
co jsou potom koncerty a vystoupení nebo
práce v nahrávacím studiu?
Ó koncerty! To je hlavnû veliká radost! To

nelze povaÏovat za práci!

Jak ãasto koncertujete?
KdyÏ mám dobr˘ mûsíc, tak mám asi 20 kon-

certÛ.

Není to únavné?
VÛbec ne. Miluji to. âím více hraji, tím více

mne to baví.

Je to jako droga? Máte rád slogan „sex-
drogy-rock and roll“?
Já myslím, Ïe sex patfií do postele, drogy do

‰pitálu a R’n’R na pódium (pak se krátce od-

mlãel, naãeÏ prohodil cosi nejasného o nûja-

ké vhodné kombinaci a upfiímnû se té my‰-

lence zasmál ... pozn. aut.).

Kde máte svou domovskou scénu? Kde
trávíte ãas mezi koncerty?
Není Ïádné mezi, mohu b˘t v Chicagu stejnû

jako v Bernu nebo v Praze.

Kde je tedy vá‰ domov?
(... nadzdvihl koÏenou ãapku, kterou mûl ne-
ustále na hlavû, a ukázal zespod na její vnit-
fiek) Tohle je mÛj domov! (... a pak se spolu
s námi dlouho smál...)
Povûzte nám nûco o sv˘ch zaãátcích. Jak
jste se uãil hrát, jakou literaturu jste vyu-
Ïíval a jakého jste mûl uãitele?
Literaturu?! Propána, jak se chcete uãit blues

z kníÏky? Uãitele, to ano, ty nejlep‰í.

V‰echny jsem poslouchal uÏ od mládí a po-

slouchám dodnes. Chce to hodnû poslouchat,

hrát a zkou‰et napodobovat melodie, licky,

postupy, doprovody a kombinace. Uãím se

dodnes i od spoluhráãÛ, kytaristÛ. A také je

tfieba hodnû hrát. Já jsem zaãal hrát s kapelou

asi v ‰estnácti letech. Nic to nebylo.

Pfiedpoklady v‰ak musíte mít. Rytmus, cit

pro frázování a hlavnû dobr˘ hudební sluch.

KdyÏ zvládnete ãistû „do-re-mi-fa...“, máte

vyhráno... (smích). Samo sebou jsem ãetl

i knihy a uãebnice, ale zajímaly mne jen ob-

rázky m˘ch vzorÛ.

Zkou‰el jste nûkdy hrát podle not?
(???)
Dobrá, tedy jinak: jak vás ovlivÀuje hud-
ba odli‰n˘ch kultur? Evropská, africká, a-
rabská ãi asijská?
Myslím, Ïe ano. Asi dvanáct let jsem hrál

s japonsk˘m kytaristou. V souãasné dobû vy-

stupuji s evropskou kapelou.

A co va‰e zámofiská kapela?
KdyÏ jsem odjel ze StátÛ, rozpustil jsem ji.

Po dvaceti minutách rozhovoru jako by uÏ

nebylo na co se ptát. Moc jsme se toho nedo-

zvûdûli, tedy spí‰e nic tak pfievratného, pfiesto

jsme mûli pocit, jako bychom toho sympatic-

kého chlapíka znali osobnû uÏ hezkou fiádku

let. Je‰tû chvilku jsme tak spolu tlachali více-

ménû o blues a bluesové harmonice a k na‰í

radosti zji‰Èovali, jak podobné máme názory

na souãasnou pozici bluesové hudby, na po-

sluchaãe, ktefií chodí na bluesové koncerty,

i na zpÛsoby provedení skladeb na pódiu.

Jeho pohotové, struãné a v˘stiÏné odpovûdi

nám braly otázky z úst, a tak jsme se asi po

tfiiceti minutách rozlouãili. Sugar se pomalu

zvedl, a neÏ opustil ná‰ stÛl, vzal do ruky ma-

lou ‰edou krabiãku, která celou dobu leÏela

pfied ním na stole, a vsunul si ji do kapsy.

Staãil jsem si v‰imnout jen nápisu. Special

20. Trochu jsem se zastydûl. Mohl nûco za-

hrát, nûãím se bl˘sknout, a my jsme ho k to-

mu vÛbec nepustili. Místo do foukaãky fou-

kal jen do kávy. Cítil jsem se provinile.

Na‰tûstí jen do té chvíle, neÏ jsem se podíval

k vedlej‰ímu stolu, kde se s plnou pusou zu-

bil ten veselej ãernej chlápek s harmonikou

v kapse a s koÏenou ãapkou místo loÏnice.

Pfievzato:
http://jyxo.cz/clanky/spolecnost-20050412

Autofii: Jarda HÛla, Karel „Charlie“ Slavík

Foukání do kávy aneb Harmonikáfi od Rolling Stones hraje v R˘mafiovû
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Kam na v˘let

R˘mafiovská padesátka slaví 30 let
„.není to závod, ale provûrka osobní zdatnosti, fyzické pfiipravenosti a pevné vÛle.“

R˘mafiovská padesátka patfiila a patfií sv˘m

názvem i charakterem k dálkov˘m pocho-

dÛm, i kdyÏ turisté mimo padesátikilometro-

vou trasu chodili a chodí trasy krat‰í a cyk-

listé dnes jiÏ jezdí i trasy del‰í. OsvûÏme si

pamûÈ, co je to dálkov˘ pochod a proã?

Dálkov˘ pochod, tato forma pû‰í v˘konnost-

ní turistiky, je provûrkou fyzické zdatnosti,

chodí se na vzdálenost alespoÀ 50 km za do-

bu 12 hodin, a proto je tfieba se na nûj fyzic-

ky pfiipravit. Tak popisuje tuto formu turisti-

ky star‰í sportovní pfiíruãka. V âeskoslo-

vensku se dálkové pochody zaãaly organizo-

vat v 60. letech a svÛj pÛvod mûly v nároã-

nûj‰ích turistick˘ch akcích, jako byly napfi.

pfiechody hor pû‰ky ãi na lyÏích. V sedmde-

sát˘ch letech, v dobû normalizace, obliba

dálkov˘ch pochodÛ a dálkov˘ch etapov˘ch

pochodÛ ãi jim podobn˘ch akcí rostla. Bylo

obtíÏné dostávat se za hranice, a tak jste

mohli za pomûrnû nízké finanãní náklady pfii

takov˘chto akcích poznat znaãnou ãást

âeskoslovenska, uplatnit a pfiípadnû zkvalit-

nit své sportovní, kulturnû-poznávací a od-

bornû-technické znalosti a navíc se potkávat

s mnoha zajímav˘mi, chytr˘mi a vzdûlan˘mi

lidmi, proÏít neobvyklou dovolenou a navá-

zat nová pfiátelství.

První roãník R˘mafiovské padesátky se tedy

konal 25. záfií 1976 a v˘bor turistického od-

dílu povûfiil MUDr. ZdeÀka Nûmeãka pfií-

pravn˘mi a organizaãními pracemi pro jeho

uspofiádání. Doktor Nûmeãek se ujal tohoto

úkolu velmi odpovûdnû, s notnou dávkou 

iniciativy a nov˘ch nápadÛ. Po zvolení nové

trasy a hlavnû po jejím pro‰lápnutí a zmûfie-

ní se definitivnû pfiijala trasa jak „padesátky“

z R˘mafiova pfies Rab‰tejn, Dobfieãov,

Re‰ovské vodopády, Sovinec, Stránské

a Stráleckou myslivnu zpût do R˘mafiova

v délce 51,5 km, tak i trasy „pûtadvacítky“

z R˘mafiova pfies Skály, Dobfieãov, Re‰ovské

vodopády a Stráleckou myslivnu do

R˘mafiova v délce 24,4 km. Pro tyto trasy

pfiipravil doktor Nûmeãek propozice, jejichÏ

souãástí mimo podrobného popisu tras byl

i zákres pfiev˘‰ení tras, které mûli úãastníci

zdolat, a také upozornûní na

místní pfiírodní a historické

zajímavosti.

NeÏ Padesátka odstartovala,

bylo nutné zajistit jak její

propagaci nejen v místû, ale

i napfiíklad v krajsk˘ch no-

vinách, tak i celou fiadu dal-

‰ích úkolÛ. Bylo potfieba

získat desítky dal‰ích ãlenÛ

oddílu ke spolupráci pfii 

ubytování turistÛ z jin˘ch

míst v tûlocviãnû na

Hornomûstské ulici, na kon-

trolu trati a jejího znaãení

tam, kde nebyly turistické

znaãky, coÏ bylo mezi

Sovincem a Stránsk˘m a také mezi Skalami

a Dobfieãovem. Pro vlastní oznaãení byly

tehdy pouÏity Ïluté ‰ipky, o které se postara-

li mladí bratfii Nûmeãkovi. Dále bylo tfieba

pfiipravit celou fiadu rÛz-

n˘ch orientaãních tabulek

ke startu, na kontroly a k cí-

li, tiskopisy pro startovní

listiny, zajistit a upravit ma-

l˘ sál JKS na námûstí, zajis-

tit a uskuteãnit rozvoz dvo-

jic na kontroly, ale také ãaj

a obãerstvení pro úãastníky

pochodu a pfiipravit pro nû

drobné upomínkové dárky.

A takto vypadalo obsazení

startu, cíle a kontrol: na

startu A. Strako‰, na kontro-

lách - na Rab‰tejnû S.

Valá‰ek a D. Janovská,

v Dobfieãovû E. Dvorsk˘, A.

Vítková a M. MrÀka, na Re‰ovsk˘ch vodo-

pádech M. Matûj a L. Barto‰ková, na Sovinci

manÏelé Smetanovi, na tajné kontrole

u Strálecké myslivny N. Nûmeãková a N.

Horáková, v cíli J. Nûmeãek a F. Vychodil.

Na kaÏdé kontrole mûli várnici horkého ãaje

a nejnutnûj‰í léky a obvazy. Prezence - zápis

na akci - se zaji‰Èovala jiÏ v pátek odpoledne

a v sobotu brzy ráno. Tam velmi mile pfie-

kvapili manÏelé StaÀkovi, uãitelé ze ‰koly ve

Staré Vsi, kdyÏ na „pûtadvacítku“ pfiivedli

26 chlapcÛ a dûvãat z tamní ZD· a spolu

s nimi pak pochod absolvovali. O kolik za

nimi zÛstaly (a dodnes zÛstávají) r˘mafiov-

ské ‰koly! První R˘mafiovské padesátky se

zúãastnilo 181 turistÛ z Prahy, Brna,

Gottwaldova, Olomouce, Bruntálu i odjinud.

Kronikáfi dále uvádí: Je tfieba povûdût - díky

vám - kdoÏ jste pomáhali pfiipravovat, orga-

nizovat a hlavnû 25. 9. realizovat I. roãník

R 50. Kronika nechÈ zachová jména tûch,

kdo úãinnû pfiiloÏili ruku k dílu:

- organizaãní 21ãlenn˘ ‰táb Padesátky v ãe-
le s MUDr. Nûmeãkem, na nûmÏ leÏela hlav-
ní tíha pfiíprav a starostí
- Jindra Biãíková, pfiedsedkynû ZRTV Jiskra
R˘mafiov
- hlavní v˘bor TJ Jiskra v ãele s pfiedsedou
Iljou Barákem

Poslední srovnání agendy pro „50“ (vpravo MUDr. Z. Nûmeãek)

Kontrola na Re‰ovsk˘ch vodopádech

Kontrola v Dobfieãovû
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- pracovníci n. p. Hedva R˘mafiov, ktefií zho-
tovili vkusné vlajeãky
- pracovnice kuchynû OÚNZ nemocnice
R˘mafiov za ochotnou pfiípravu nûkolika vár-
nic ãaje
- pracovníci n. p. Kovohutû Bfiidliãná v ãele
se Sl. Valá‰kem, ktefií vytiskli propagaãní
a informaãní letáãky.
A dále je v kronice zapsáno:
Na závûr I. roãníku si tedy pfiejme, aby:
- zku‰enosti získané v r. 1976 zlep‰ily je‰tû
více pfií‰tí R˘mafiovskou padesátku
- se i v r. 1977 na‰lo dost obûtavcÛ, ktefií rá-
di pomohou
- z r˘mafiovsk˘ch dospûl˘ch a ‰kolní mládeÏe
pfiibylo na start o 100 % úãastníkÛ více
- svou zdatnost si na Padesátce ovûfiilo co
nejvíce sportovcÛ z jin˘ch oddílÛ TJ Jiskra
- se na‰e „50“ stala jen pfiirozen˘m vyvrcho-
lením celoroãní soustavné turistické ãinnosti.

AÈ tedy Ïije pfií‰tí roãník R˘mafiovské pade-

sátky!

A tak dnes po tfiiceti letech mÛÏeme hodno-

tit, jak se pfiání organizátorÛ prvního roãníku

v prÛbûhu let plnila a splnila.

V r. 1978 pfiibyla trasa 35 km. AÏ do r. 1983,

kdy vedl ‰táb „50“ stále

MUDr. Nûmeãek, se chodi-

lo po trasách v Nízkém

Jeseníku. Na pfiání a dopo-

ruãení turistÛ se od r. 1984

zaãaly smûrovat trasy i do

Jeseníku Hrubého. Ten rok

vedl organizaci akce Milan

Habart, kter˘ zanedlouho

tragicky zahynul, a Padesá-

tka byla dvoudenní. Star-

tovalo se stále je‰tû z ná-

mûstí.

V r. 1985 a letech dal‰ích se

start pfieloÏil na kluzi‰tû, or-

ganizaci vedl EvÏen Dvor-

sk˘ a pak Lad. Vykoukal -

Saly. Nûkdy v r. 1988 zaãaly starty u Junácké

chaty Na Stráni, organizaci vedl Alois ·imko

- Loy. V r. 1994 pak díky jemu a pfiedev‰ím

Jar. Lachnitovi pfiibyly

Padesátce i cyklotrasy, start

byl u Z· na Jelínkovû ulici

a trasa vedla do Nízkého

Jeseníku. V r. 1995, to bylo

dvacáté v˘roãí Padesátky, se

startovalo opût z námûstí

a trasa vedla do Hrubého

Jeseníku. V r. 1997 byl ter-

mín akce naplánován na 

23. srpna. Ten den zemfiel

MUDr. Zdenûk Nûmeãek,

startovalo se z námûstí, 

úãastníkÛ pfii‰lo pomûrnû

málo (75), i pfies krásné po-

ãasí. Naopak v r. 1999 pfii‰lo

na start 160 turistÛ a osm or-

ganizátorÛ. Díky sportovnímu desetiboji TJ

Jiskra také pfiib˘vá úãastníkÛ - pfiedev‰ím

cyklistÛ. I za ‰patného poãasí pfii‰lo na start

v sobotu 8. záfií 2001 devatenáct pû‰ích turis-

tÛ a ‰estadvacet cyklistÛ. V pátek 7. záfií zem-

fiel pan EvÏen Dvorsk˘.

Na úãast na Padesátce má samozfiejmû velk˘

vliv poãasí a vhodná propagace vãetnû osobní-

ho pozvání a pfiesvûdãování. Je nutno fiíci, Ïe

pro propagaci posledních deseti roãníkÛ udûlala

nejvíce paní Vlasta PoledÀáková. JiÏ od první-

ho roãníku trvá mal˘ zájem nebo spí‰e nezájem

o úãast ze strany r˘mafiovsk˘ch rodiãÛ a dûtí.

TûÏko uÏ budou pfiekonány poãty úãastníkÛ

z prvních deseti roãníkÛ. Za prvních deset let

trvání akce se zúãastnilo 5 294 startujících,

a to nejen z na‰í republiky, ale i z b˘valé

NDR. Nejvíce lidí pfii‰lo a pfiijelo v r. 1978

(613), v r. 1981 (628), v r. 1982 (813) 

a v r. 1983 (697). Ale i na‰i turisté se na oplá-

tku úãastnili jin˘ch turistick˘ch dálkov˘ch

a dálkov˘ch etapov˘ch pochodÛ tehdy v repub-

lice pofiádan˘ch. Svûdãila o tom i koresponden-

ce a kartotéka úãastníkÛ, které pomáhaly dokto-

ru Nûmeãkovi v získávání pochodníkÛ.

Omlouvám se, Ïe v tomto ãlánku nejsou jme-

novitû uvedeni v‰ichni, kdo pomáhali nejen

pfii první, ale i dal‰ích padesátkách s organi-

zací a pfiispívali tak k propagaci R˘mafiova.

Pro neúplnost nûkter˘ch údajÛ a nedostatek

místa nebylo moÏné v‰echny uvést. Patfiívali

k nim B. Hoduláková, F. Dvofiák, I. Havla-

nová, M. Sedláãková a dal‰í a dal‰í.

Pro leto‰ní tfiicát˘ roãník, jehoÏ organizaãní

‰táb vede Ing. J. Jelínek (pfiedev‰ím díky jemu

se znovu objevují na trasách kontroly), si tedy

mÛÏeme pfiát pfiedev‰ím pûkné poãasí, protoÏe

to je nejdÛleÏitûj‰í ãinitel, vedle zdraví v‰ech

zájemcÛ, pro dostateãnou úãast na této akci.

A tak zveme v‰echny, ktefií mají zájem o po-

hyb, aby v sobotu 10. záfií pfii‰li ãi pfiijeli (jiÏ

od 6.00 ráno padesátníci) na start Padesátky

podle zvefiejnûn˘ch informací na dal‰í stranû.

Pro sbûratele dfievûn˘ch turistick˘ch známek

jsou pfiipraveny v˘roãní turistické známky

i pûkné úãastnické listy. Závûrem si tedy pfii-

pomeÀme motto z poãátku ãlánku, uvádûjící

jiÏ tfiicet let propagaci Padesátky: „... není to

závod, ale provûrka osobní zdatnosti, fyzické

pfiipravenosti a pevné vÛle.“ (âlánek je pfii-
praven podle údajÛ v turistick˘ch kronikách)

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

Pozvánka na v˘stavu
Zveme vás také k náv‰tûvû v˘stavy o historii R˘mafiovské padesátky, 

která bude od 3. záfií otevfiena v prostorách Mûstské knihovny v R˘mafiovû.

Kontrola na Sovinci

Tajná kontrola u Strálecké myslivny

Pfied startem na námûstí
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Start a cíl: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov (u autobusového nádraÏí od 6.00 do 10.00)

Pû‰í trasy: 50 km- start v 6.00 (nejpozdûji v 7.00)

10, 25, 35 km- start v 6.00 (do 9.00)

5 km - start do 10.00

Cyklotrasy: 25, 42 a 55 km - start v 9.00

Startovné: dûti do 5 let zdarma

5 - 10 let 5 Kã

ãlenové KâT, studenti a dÛchodci 10 Kã

ostatní úãastníci20 Kã

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

Obãerstvení: na trase vlastní, v cíli ãaj

Upomínky: úãastnick˘ list, moÏnost zakoupení plakety R˘mafiovské padesátky a v˘roãní

turistické známky

Akce se koná za kaÏdého poãasí!
KaÏd˘ se úãastní na vlastní nebezpeãí. âlenové KâT jsou poji‰tûni proti úrazu. Pro cyklisty je povinná pfiilba.

Popis tras:

Pû‰í trasy:
50 km R˘mafiov - Janovice - Pod V̆ hledy - Rab‰tejnská myslivna - Bedfiichov - Dobfieãov - Tvrdkov - Re‰ovské vodopády - 

Re‰ov - U Strálecké myslivny - Sovinec - KfiíÏov - Stránské - R˘mafiov

35 km R˘mafiov - Janovice - Pod V̆ hledy - Rab‰tejnská myslivna - Bedfiichov - Dobfieãov - Tvrdkov - Re‰ovské vodopády - 

Re‰ov - U Strálecké myslivny - R˘mafiov

25 km R˘mafiov - Skály - Horní Mûsto - Dobfieãov - Tvrdkov - Re‰ovské vodopády - Re‰ov - U Strálecké myslivny - R˘mafiov

10 km R˘mafiov - Hornomûstská zatáãka - lyÏafiská chata U Vãelína - Ondfiejovsk˘ potok - R˘mafiov

5 km R˘mafiov - vodojem - Ondfiejov - Ondfiejovsk˘ potok - R˘mafiov

Cyklotrasy:

55 km R˘mafiov - Albrechtice u R˘mafiova - Vajglov - RyÏovi‰tû - Lomnice u R˘mafiova - Pod Rychtáfiem - Roudno - Velk˘ 

Roudn˘ - Volárna - Nová PláÀ - Val‰ov - Bfiidliãná - Velká ·táhle - Jamartice - R˘mafiov

42 km R˘mafiov - Albrechtice u R˘mafiova - Vajglov - RyÏovi‰tû - Lomnice u R˘mafiova - Pod Rychtáfiem - CT 6148 - Nová PláÀ 

- Val‰ov - Bfiidliãná - Velká ·táhle - Jamartice - R˘mafiov

25 km R˘mafiov - Albrechtice u R˘mafiova - Vajglov - Bfiidliãná - Velká ·táhle - Jamartice - R˘mafiov

V˘bava: Horské nebo trekové kolo a pfiilba.

Jede se po cyklotrasách a silnicích za plného silniãního provozu!

Sponzofii: Elektro Kotrla, Lékárna 110 - RNDr. D. Karajannis, Maso a uzeniny - A. Buxbaumová, R˘mafiovská pekárna, s. r. o., 

Îelezáfiství - M. âu‰ková, Îelezáfiství - P. Ko‰uliã a Potraviny Lazarczyk.

Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov
a Stfiedisko volného ãasu

zvou na
XXX. roãník

R¯MA¤OVSKÉ PADESÁTKY
a

EVROPSKÉ DNY TURISTIKY - 1. ROâNÍK
v sobotu 10. záfií

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji mimofiádnû

aÏ od 16. 9. 2005

Uzávûrka vydání

je ve ãtvrtek

8. 9. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

15/2005

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE



Pokud jste jiÏ s nápady a námûty

na vyuÏití posledních prázdnino-

v˘ch dnÛ sv˘ch potomkÛ u kon-

ce, na‰e redakce ve spolupráci se

Zoologickou zahradou v Ostravû

pfiipravila pozvánku na zajímav˘

v˘let do Zoo Ostrava.

Náv‰tûvníci mohou v srpnu vidût

vÛbec poprvé nová mláìata anti-

lopy losí, jelena sibifiského, Ïira-

fy, opice hulmana posvátného, la-

my alpaky, kachniãky hfiivnaté 

a kufiat pávÛ korunkat˘ch Ve ãtvr-

tek 4. srpna se vylíhlo mládû pla-

meÀáka kubánského. K novû ote-

vfien˘m expozicím patfií vedle pa-

vilonu slonÛ (otevfien v listopadu

2004) také tfii nové prostorné vo-

liéry pro severské druhy sov (ote-

vfieny v kvûtnu 2005) a první prÛ-

chozí expozice v Zoo Ostrava –

âínská zahrada (otevfiena v ãer-

venci 2005). Novinkou jsou

prázdninové veãerní projíÏìky 

v zoovláãku. Zoo je otevfiena kaÏd˘

den po cel˘ rok. V srpnu od 9.00

do 19.00. Pokladny a pavilony se

zavírají v 18.00. Spojení pfiímo

k vstupní bránû zaji‰Èují z centra

mûsta trolejbusy ã. 101 a 104.

Více informací na: www.zoo-os-

trava.cz; tel.: 596 241 269.  JiKo
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Kritick˘ma oãima

Co je to, kdyÏ se fiekne ...

¤íkáme jim vandalové ...
Tak si mnohdy fiíkám proã ...?
Proã musel nûkdo zniãit laviãku, která slou-

Ïila v‰em? Proã musel nûkdo vytrhat okras-

né dfieviny z truhlíkÛ na námûstí? Proã musel

nûkdo dokazovat svou sílu na cedulkách mi-

neralogické expozice (naproti hotelu

Excelent)? Proto, Ïe jsou men‰í neÏ jejich ni-

ãitel? Proã nûkteré dûti otrhávají pracnû na-

lepené plakáty z plakátovacích míst na‰eho

mûsta? „Nûkdo“ plakáty pfiece musel nalepit

a „nûkdo“ si plakátovací sluÏbu musel zapla-

tit? Je to tím, Ïe to dûti nevûdí, Ïe nejsou po-

uãeny rodiãi nebo jim tento pomûrnû samo-

zfiejm˘ údaj nesdûlili ve ‰kole?

Proã nûktefií z nás dennû vyhazují papírky od

nanukÛ, bonbónÛ ãi dokonce plechovky nebo

krabiãky od nápojÛ tak zoufale bezohlednû

a flegmaticky do trávy a naprosto se nezajíma-

jí o jejich dal‰í osud? Domnívají se snad, Ïe ko-

lem tohoto zanefiádûného místa jiÏ nikdy nebu-

dou muset projít? Nebo se jen spoléhají na to,

Ïe pfiijde ochotná a pracovitá sleãna

z Mûstsk˘ch sluÏeb a „jejich“ nepofiádek se se-

trvaãností sobû vlastní „jaksi“ uklidí? Nezvykli

jsme si pfiíli‰ na svou vlastní pohodlnost? Na to,

Ïe za nás tu hor‰í práci vÏdy nûkdo udûlá?

Nechci b˘t moralista a nemíním zde mento-

rovat ani se vÏívat do role kantorÛ ãi psycho-

logÛ, ov‰em to, co jsem spatfiil na vlastní oãi

u lékárny na Radniãní ulici, pfiedãilo v‰ech-

ny mé pfiedstavy. Pomûrnû tenk˘ kmen ne-

pfiíli‰ vzrostlého javoru se neubránil nájezdu

rozbûsnûného vandala - niãitele, kter˘ (jak

jsem se dovûdûl pozdûji) si na nebohém stro-

meãku vybíjel svou zlost znásobenou alko-

holov˘m opojením se sekyrou v ruce.

Îijeme vÛbec v roce 2005 ...? V civilizované

spoleãnosti vzdûlan˘ch a inteligentních tvo-

rÛ? Oháníme se sv˘mi právy a zapomínáme

pfiitom na práva druh˘ch. Copak rostliny ne-

mají právo na Ïivot? Mohou za problémy li-

dí? Nûkdy se v návalu vzteku pfiirovnáváme

k jedincÛm z fií‰e zvífiat. Ale pokud by zvífia-

ta umûla mluvit, zcela jistû by vynadala ona

nám. JiKo

Vandal
= bezohledn˘ niãitel kulturních hodnot

Starovûk˘ ¤ím pro‰el od svého zaloÏení r. 753

pfi. n. l. obdobím království, republiky i císafi-

ství. Z malého mûsta se stal hlavním mûstem

svûtové fií‰e, kterou nakonec ãekal úpadek. UÏ

r. 395 n. l. byla fií‰e fiímská rozdûlena na zá-

padní a v˘chodní a brzy nato neslavnû vstou-

pili do dûjin ¤íma Vandalové.

Patfiili ke germánsk˘m kmenÛm, které sídlily

kolem r. 100 n. l. na Jutském poloostrovû

a u dolního toku Odry. Odtud pronikli zaãát-

kem 5. století do Galie (dne‰ní Francie) a do

Hispánie (dne‰ní ·panûlsko). Dodnes po nich

nese jih ·panûlska oznaãení Andalusie (pÛ-

vodnû Vandalusie), podobnû jako má dne‰ní i-

talská Lombardie název po Langobardech.

Z Hispánie si Vandalové vytvofiili základnu

a v˘chodisko k dal‰ímu pfiesunu, tentokrát do

severní Afriky. Jejich král Geiserich (427 -

477) vybudoval na severoafrickém pobfieÏí

království, které se brzy stalo postrachem pro

západní ãást Stfiedomofií. Odtud podnikali

Vandalové taÏení i na Apeninsk˘ poloostrov

a 2. ãervna 455 vtrhli do ¤íma. Jejich fiádûní

a plenûní trvalo celé dva t˘dny. Nazpût od-

plouvali s bohatou kofiistí a jejich lodû se pr˘

proh˘baly pod tunami zlata a stfiíbra ãi umû-

leck˘ch dûl. Dokonce pr˘ strhli i pozlacenou

stfiechu Jupiterova chrámu, dávn˘ to symbol

fiímské moci. Z takové pohromy se ¤ím uÏ ni-

kdy nevzpamatoval. Po nov˘ch barbarsk˘ch

vpádech sesadil r. 476 jeden z germánsk˘ch

vÛdcÛ Odoaker posledního fiímského císafie

Romula Augustula a kdysi mocná fií‰e zanikla.

A Vandalové? Jejich království vyvrátil 

v r. 534 vojevÛdce byzantského císafie Justiniána

Belisar (505 - 565) a Vandalové byli postupnû po

men‰ích skupinách rozvezeni do rÛzn˘ch ãástí

v˘chodofiímské fií‰e a tak zmizeli z dûjin. ZÛstali

v‰ak jejich následovníci - vandalové, ktefií niãí

kulturní památky dodnes. JiKo, -zr-

netradiãní pozvánka
ZOO Ostrava zve k náv‰tûvû
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Sport

Leto‰ní Memoriál Jana Suka pfiinesl na‰im hasiãÛm smÛlu
V sobotu 23. ãervence se konala v zahradû Hedvy
soutûÏ dobrovoln˘ch hasiãÛ Memoriál Jana Suka,
dále souboj o Pohár soutûÏního druÏstva, soutûÏ
mlad˘ch hasiãÛ a pfiebor jednotlivcÛ.
SoutûÏ zahájili mladí hasiãi a startovali v kate-

goriích mlad‰í a star‰í. V kategorii mlad‰ích se

zúãastnilo jen jedno druÏstvo z Janovic. V ka-

tegorii star‰ích se druÏstva nadûjn˘ch hasiãÛ

umístila v pofiadí - 1. Janovice, 2. RyÏovi‰tû, 

3. R˘mafiov.

Po tûchto soutûÏích nastoupila druÏstva dospû-

l˘ch. DruÏstvo Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ

mûsta R˘mafiova bohuÏel nepotvrdilo tradiãní

roli favorita a nezopakovalo loÀské prvenství.

DÛvodem bylo nehod-

nocení v˘konu v dÛsled-

ku rozpojení hadice

u hasiãského stroje.

Vítûzem se stalo druÏ-

stvo dobrovoln˘ch hasi-

ãÛ z Podûvous s ãasem

16,9 sekund, následová-

no druÏstvem z Velk˘ch

Ho‰tic a Vrbna pod

Pradûdem.

Na‰i „dobráci“ v‰ak za-

bojovali v klání o Pohár

soutûÏního druÏstva

a dosáhli v˘konu 18,15

vtefiin, coÏ staãilo na

stfiíbrnou pozici. Lep‰ího

ãasu dosáhlo druÏstvo

Vrbna pod Pradûdem, na

tfietím místû se umístilo

druÏstvo hasiãÛ z Podû-

vous, které to mûlo do

R˘mafiova nejdále. Podû-

vousy se nacházejí kou-

sek od Plznû.

Pofiadatelé se proti loÀ-

sku „vytáhli“. Podafiilo

se jim totiÏ zv˘‰it poãet

soutûÏních druÏstev. I kdyÏ se nejednalo o pfie-

vratná ãísla a pamûtníci si jistû vzpomenou na

roky, kdy do R˘mafiova jezdilo nûkolik desítek

hasiãsk˘ch druÏstev, i ãíslo 18 (soutûÏních

druÏstev) je z hlediska souãasn˘ch v˘dajÛ na

pfiípravu druÏstva, startovné a dopravu pomûr-

nû dobré.

Velké díky za organizaãní pfiípravu Memoriálu

Jana Suka patfií v‰em dobrovoln˘m i profesio-

nálním hasiãÛm z R˘mafiova. SDH R˘mafiov

dûkuje také v‰em sponzorÛm, ktefií se podíleli

na hladkém prÛbûhu tohoto skvûlého sportov-

ního klání. Nashledanou pfii pfií‰tím roãníku

Memoriálu Jana Suka v R˘mafiovû! JiKo
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V DuKo triatlonu bodovali i r˘mafiov‰tí sportovci
Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov byl
v sobotu 6. srpna pofiadatelem jede-
náctého roãníku DuKo triatlonu, kte-
r˘ byl odstartován o pÛl jedenácté
u edrovického rybníka v R˘mafiovû
za úãasti více jak osmi desítek spor-
tovcÛ.
PfiipomeÀme, Ïe klub DuKo

vznikl na poãátku roku 2000 a je

registrován jako obãanské sdru-

Ïení. Mezi jeho zákládající ãleny

se fiadí nestofii Pavel Pode‰va -

mistr republiky, Vlastimil Dur-

man a Jifií Vavrou‰ek. âlenové

klubu - závodníci v kategorii do-

rostu - se umisÈují v republiko-

v˘ch závodech na pfiedních mís-

tech. Vedení klubu organizuje se

sv˘mi ãleny celou fiadu sportov-

ních soutûÏí pro dûti a mládeÏ

i dospûlé z r˘mafiovského regio-

nu. Mezi nejúspû‰nûj‰í akce patfií

dûtsk˘ závod u pfiíleÏitosti Dne

dûtí, závody horsk˘ch kol a triat-

lonov˘ závod.

Letos triatlonistÛm poãasí moc

nepfiálo, zpoãátku drobnû popr-

chávalo, ale jak uÏ to u triatlonu

b˘vá, ostfiílení borci byli zvyklí

na ledaco. I na tûch nejmen‰ích

bylo vidût, Ïe za sv˘mi sportov-

ními vzory nechtûjí zÛstat poza-

du, a tak i kdyÏ mnozí s drkotají-

cími zuby, pfiece jen se ponofiili

do ne zrovna teplé vody

„Edroviãáku“. Disciplíny plavá-

ní, jízda na kole a bûh byly roz-

dûleny svou délkou podle vûko-

v˘ch kategorií. (Plavání od 100

do 1000 m, jízda na kole od 2,5

do 36 km a bûh od 1,5 do 8 km).

Z R˘mafiovsk˘ch si v kategorii

muÏi A nejlépe vedl Michal

Kubi‰ z TK DuKo R˘mafiov, kte-

r˘ si vybojoval 16. pozici.

V˘bornû si vedl Pavel Staník

z Bfiidliãné, kter˘ obsadil 5. pfiíã-

ku. Borci z TK DuKo bodovali

i v kategorii muÏi B (40 - 44 let),

kdy se na 4. místû umístil

Vlastimil Koke‰ a na 8. místû

Miroslav Beil. Karel StrÏínek

z CK Stará Ves obsadil 9. místo.

V kategorii B1 (45 - 49 let) obsa-

dili na‰i sportovci Pfiemysl Voráã

(TK DuKo) 3. místo a Jifií

·tanglich z R˘mafiova 5. místo.

Kategorie B2 (nad 50 let) byla

obsazena pouze dvûma borci,

z nichÏ první místo obsadil

Miroslav KáÀa (TK DuKo).

Stejnû tak i kategorie B2 (muÏi

nad 50 let) mûla dva úãastníky,

z nichÏ druhé místo získal Ivan

Sovi‰ (Horská sluÏba R˘mafiov).

V kategorii star‰ích ÏákÛ (Gm)

mûl R˘mafiov dva zástupce -

Radka ·vikruhu (TJ Jiskra), kte-

r˘ obsadil 7. místo, a Jifiího

Kytlicu (TJ Jiskra), ten skonãil

devát˘.

Velkou radost v kategorii mlad-

‰ích ÏákÛ (Hm) udûlal Radek

Vörö‰ (TJ Jiskra), kter˘ získal

zlatou medaili. V kategorii

Benjamínci (Im) se na tfietím

místû umístil Marek Ry‰ka (TK

DuKo) a na 5. místû Robert

Kautz (SOK R˘mafiov). A koneã-

nû v poslední kategorii C (‰tafe-

ty) si nejlépe vedl Patrik HuÏva

z TK DuKo R˘mafiov, kter˘ se 

umístil na 3. pfiíãce.

Jedna z nejvût‰ích leto‰ních akcí

sportovního klubu DuKo R˘ma-

fiov je jiÏ minulostí. Organizátofii

dûkují touto cestou v‰em sponzo-

rÛm, bez kter˘ch by se akce neo-

be‰la. Na soutûÏi se sponzorsky

podíleli tito partnefii:

1. Moravskoslezsk˘ kraj

2. Mûsto R˘mafiov

3. MIKO Trade, s. r. o.

4. Author - Stratílek Litomy‰l

5. Kelly’s Bicykle

6. Al Invest Bfiidliãná, a. s.

7. 5. stavební CZ, a. s.

8. KSI

9. Pivovar Litovel

10. Stansped - S. Jufiena

11. KoM - Kovo‰rot Moravia Export, a. s.

12. STAS, vefiejná obchodní spoleãnost

13. Lamont - kuchynû

14. Rojana, s. r. o.

15. Prádelna - ·opík

16. R˘mstav

17. Penzion Mary

18. Elektro J. Bernátek

19. Penzion Relaxa - J. Halla

20. Technická zafiízení budov - Procházka 

a Vavrou‰ek

21. DuKo - prodejna jízdních kol

22. Ozvuãení - pan Sigmund JiKo
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TK Jes se vrátil z mistrovství svûta v USA
VáÏení a milí ãtenáfii,

chtûla bych vás tímto informovat

o soutûÏi i na‰em pobytu na

mistrovství svûta v Orlandu na

Floridû. Zaãnu od zaãátku.

Jak jsem jiÏ v pfiede‰lém ãlánku

psala, odletûly jsme v pondûlí

18. 7. 2005 z Ruzynû do

Frankfurtu, dále pak do

Charlotte a odtud do Orlanda.

Let byl pomûrnû dlouh˘, ale bez-

problémov˘, jen na emigraãním

jsou dosti nepfiíjemní úfiedníci

(to mi dá za pravdu kaÏd˘, kdo

tento pohovor absolvoval).

Pfiivítalo nás neuvûfiitelné vedro

(40 - 45 °C) a 100% vlhkost

vzduchu, na coÏ na‰inec není

zvykl˘.

Ubytování i místo konání soutû-

Ïe byly totoÏné a bez nadsázky

fantastické. Hotel je velmi krás-

nû fie‰en˘ se vstupní halou, ka-

várnou, jídelnou a pfiíjemn˘m

posezením venku. Jmenoval se

Caribe Royale a v jeho centru se

nacházel vodní areál s vodopá-

dem, bazénem, vífiivkami, posi-

lovnou a „koktejlov˘mi“ bary.

V‰e pod ‰ir˘m nebem, kolem

krásná zeleÀ, palmy a nesnesitel-

né horko. Pokoje velmi vkusnû

zafiízené s potfiebnou klimatizací.

Druh˘ den jsme mûly volno, ale

konalo se zde Mistrovství

Severní Ameriky ve stepu a jazz

dance, tak jsme se ‰ly podívat.

Stepafii byli v˘borní, hodnotila

se technika stepu a rychlost no-

hou. Mû osobnû nejvíce zajímal

jazz a pfiiznám se, Ïe jsem byla

zklamaná. Vidûla jsem jazz ly-

rick˘, kabaretní, muzikálov˘, ale

ne moderní. Ten tu chybûl.

Dal‰í den ráno probûhla prezen-

ce úãastníkÛ a prostorové zkou‰-

ky. Ty probíhaly kupodivu bez

hudby. K dispozici byla taneãní

scéna, nûkolik pfiilehl˘ch sálÛ na

rozcviãení, v‰e bez organizace,

v‰e s americk˘m klidem. Na tu-

to svûtovou soutûÏ se sjeli taneã-

níci z 12 zemí svûta: Finska,

Austrálie, Nûmecka, Francie,

Ruska, Slovenska, Slovinska,

âeska, Japonska, Norska,

Kanady a Spojen˘ch státÛ ame-

rick˘ch.

Samotná soutûÏ zaãínala 21. 7.

2005 v 8 hodin ráno. SoutûÏilo

se v taneãních disciplínách: ba-

let, modern dance a jazz dance

v kategorii sóla, dua, malé a vel-

ké formace. Nejpoãetnûji byla

zastoupena sóla v modern dance

a jazz dance, kde musela probûh-

nout základní kola, dále semifi-

nále a finále. A právû v obou

tûchto kategoriích tanãila na‰e

dûvãata. Nikola âudovská - sólo

modern dance Ïeny a Markéta

Kohoutková - sólo jazz dance ju-

niorky. V‰echny ostatní katego-

rie mûly jen kola finálová.

Pfiedsedkyní poroty byla paní

Hana ·vehlová ze Slovenska

a dále zástupci Kanady, âeské

republiky, Finska, Nûmecka,

Slovinska, Slovenska a USA.

DivákÛm v sále i samotn˘m ta-

neãníkÛm byly k dispozici dvû

velké plazmové obrazovky.

Celou soutûÏ zahajovala katego-

rie modern dance Ïeny, tzn.

Nikola, která mûla startovní ãís-

lo 243. KdyÏ jsem ji vidûla na-

stupovat na taneãní scénu, mûla

jsem srdce aÏ v krku a takfika

jsem ned˘chala. Ale po prvních

tónech hudby to pfie‰lo a já vûdû-

la, Ïe svoje vystoupení zvládne

v˘bornû. A taky Ïe ANO!!!

PÛsobila naprosto vyrovnanû

a taneãní v˘raz byl velmi pfie-

svûdãiv˘. „âudola“ (tak jí fiíká-

me v souboru) si vytancovala

nádherné 8. místo!

Také Markéta mûla ve své kate-

gorii velkou konkurenci. Je prav-

dou, Ïe v‰echny taneãnice ze zá-

mofií mají vynikající techniku (to

bylo to jediné, co mû fascinova-

lo), ale chybí jim pfiirozenost

v tanci. Mnohé pÛsobily aÏ pfiíli‰

strojenû. KdyÏ ‰la Markéta tan-

covat, velmi jsem si pfiála, aby to

pofiádnû rozbalila a ukázala, jak˘

jazz se tanãí v âesku. Opravdu to

pfiedvedla. Dala do tance v‰ech-

nu svoji energii a já Ïasla, proto-

Ïe tak jsem ji tancovat je‰tû nevi-

dûla. „Maky“ se nakonec umísti-

la na velmi krásném 22. místû!

Pfiedstavte si, váÏení ãtenáfii,

jsou na 8. a na 22. místû na SVù-

Tù!!! Je to naprosto úÏasné,

skvûlé a já jim za to moc a moc

dûkuji. Byla to soutûÏ, na kterou

nikdo z nás jen tak nezapomene,

a hlavnû, je to velká zku‰enost.

Jsem moc ráda, Ïe tanãím a mám

kolem sebe partu takov˘ch bláz-

nÛ a nad‰encÛ, bez nich by to

prostû ne‰lo. Jsem ‰Èastná, Ïe

znám tak úÏasné dûti, které cho-

dí k nám do souboru, a vûfite mi,

Ïe i kdyÏ nejsou v‰ichni stejnû

‰ikovní, mám je moc ráda, proto-

Ïe jsou souãástí mého Ïivota.

V kvûtnu pfií‰tího roku by se mûl

TK Jes zúãastnit Mistrovství

Evropy v Moskvû! Svoji práci

mám moc ráda a váÏím si jí.

Stejnû tak si váÏím i na‰ich

sponzorÛ, kter˘m tímto opût dû-

kuji. Alena Tome‰ková

Jsou to:
Mûsto R˘mafiov

RD R˘mafiov - Ing. Pohloudek

Katr, a. s., Stará Ves

Klempífiství Pipa

Nábytek Polách

5. stavební - Ing. Vepfiek

Franti‰ek Stoklasa

Horymas, s. r. o.

Almon Dagmar Monincová

Z· Jelínkova

Gymnázium R˘mafiov

Izolpa R˘mafiov

Shop tabák R˘mafiov

I - Nova CZ, s. r. o., Bruntál

Lamont, s. r. o.

Antonín Kohoutek

Naìa Bednáfiová

Kvûtinka p. La‰tuvkové

Josef Bernátek

Firma Lojzo

KoM Moravia, s. r. o.

Firma Planiãka
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TS Freeze Dance jedou na mistrovství svûta
âlenové r˘mafiovské taneãní

skupiny Freeze Dance získali

ãtyfii tfietí místa na mistrov-

sk˘ch soutûÏích. 4. - 5. ãervna

se v Brnû pod názvem Beat

Street 2005 konalo mistrovství

âeské republiky v kategorii hip

hop, break dance a electric

boogie. První den soutûÏe se

Michal ZeÈák v juniorské kate-

gorii electric boogie sólo probil

tfiemi pfiedkoly do finále a ob-

sadil 3. místo! Druh˘ den se

v prÛbûhu soutûÏního galave-

ãera pfiedvedlo na‰e r˘mafiov-

ské duo (Martin Sedláãek

a Michal ZeÈák) ve stejném ta-

neãním stylu v hlavní vûkové

kategorii a získalo také 3. mís-

to.

S obûma tituly postoupili taneã-

níci na mistrovství Evropy, které

se konalo o dva t˘dny pozdûji,

16. - 19. ãervna, v rakouském

mûstû Graz. Mimo ãesk˘ch ta-

neãních skupin zde mûlo zastou-

pení také Polsko, Slovinsko,

Rakousko a mnoho dal‰ích ev-

ropsk˘ch státÛ. Michal se svou

skvûlou improvizací obhájil 

3. místo v sólu. Také v duu ta-

neãníci z R˘mafiova ukázali

svou robotickou choreografii

a stali se prvními vicemistry

Evropy a tím si zajistili postup

na mistrovství svûta v Nûmecku.

Oba soutûÏící dûkují vedoucí

TS Freeze Dance Petfie

âechové za podporu. 

Martin Sedláãek

Na mistrovství chybûlo Bednáfiovi k bronzu dvanáct setin
Na Mistrovství âeské republiky v atletice, které se
konalo 2. - 3. ãervence v Kladnû, nechybûl ani
R˘mafiovan Tomá‰ Bednáfi, hájící barvy Vítkovic.
Pfiedstavil se v závodû na 1500 metrÛ a dobûhl si
pro „bramborovou medaili“.
Na start patnáctistovky se postavila desítka

nejlep‰ích bûÏcÛ z âeské republiky. Hned od

startu bylo jasné, Ïe se nepobûÏí Ïádn˘ super

rychl˘ závod, ale Ïe to bude taktick˘ závod,

kter˘ se rozhodne ve fini‰i. V prÛbûhu závodu

se sice „urval“ Adam Císafi a vypracoval si asi

desetimetrov˘ náskok, hlavní pole ale jeho ná-

stup neregistrovalo a v závûreãném kole ná-

skok smazalo. Rozhodovalo se tedy na posled-

ních zhruba 200 metrech.

Závodníci se strkali lokty a na to trochu dopla-

til Tomá‰. „Nechal jsem se hloupû zavfiít, bylo
to tam hodnû o loktech. Musel jsem hodnû obí-
hat a tím jsem ztratil,“ vysvûtluje Tomá‰.

Opakovala se tedy situace z loÀského mistrov-

ství, kdy Tomá‰e od cenného

kovu dûlilo pouh˘ch ãtrnáct

setin, letos to bylo dvanáct.

Doufejme, Ïe pfií‰tí rok se

„Bedysovi“ podafií smÛlu zlo-

mit. Vítûzem se stal Vladimír

BartÛnûk a druh˘ byl jiÏ zmi-

Àovan˘ Adam Císafi.

Z dal‰ích vystoupení Tomá‰e

si urãitû zaslouÏí jmenovat

Zlatou tretru v Ostravû, kde zá-

vodil v pfiedprogramu a zvítû-

zil. „Opravdu závodit se zaãa-
lo aÏ v posledních tfii sta met-
rech. Tentokrát jsem si pohlí-

dal ‰pici a mûl v závûru nejvíce sil,“ komentu-

je své vítûzství r˘mafiovsk˘ atlet Tomá‰

Bednáfi.

V leto‰ní sezónû se bohuÏel Tomá‰ovi nepoda-

fiilo splnit limit pro start na mistrovství Evropy

do 22 let v nûmeckém Erfurtu. „U nás je
stra‰nû málo závodÛ, a kdyÏ uÏ se nûjak˘ bûÏí,
je to vÏdy taktická bitva. Je to ‰koda, protoÏe si
myslím, Ïe limit byl urãitû v m˘ch silách ãi spí-
‰e nohách. Na kvalitní závody v zahraniãí ne-
jsou prostfiedky, protoÏe sezóna je uÏ i tak fi-
nanãnû velmi nároãná. BohuÏel, v na‰em regi-
onu jen máloktefií sponzofii podporují atlety,“
posteskl si Bednáfi.

Na zaãátku srpna bude Tomá‰ reprezentovat

âeskou republiku na mezistátním utkání do 22

let v Manchesteru. Jedná se o velmi prestiÏní

mítink, na kterém se utkají atleti domácí

Anglie se ·panûlskem, Francií a âeskou re-

publikou. Tomá‰ bude jistû dobfie reprezento-

vat jak âeskou republiku, tak i na‰e mûsto.

„Samozfiejmû se porvu o co nejlep‰í v˘sledek.
Takov˘ závod je vÏdy v˘zvou. âlovûk se tady
mÛÏe ukázat,“ vûfií si Tomá‰ Bednáfi pfiezdíva-

n˘ Bedys. ChOliMistrovství âR muÏÛ a Ïen na dráze v Kladnû 2. - 3. 7. 2005

Fota: archiv Freeze Dance
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P O Z V Á N K A
na 6. roãník krajského volejbalového turnaje

o Pohár pfiedsedy KVV âSSD Moravskoslezského kraje,
kter˘ se koná

10. záfií 2005 od 9.00
na hfii‰ti TJ Sokol Dolní Moravice

DoplÀkov˘ program:

Atrakce pro dûti, vystoupení lidov˘ch umûlcÛ, tombola, ‰achov˘ turnaj, obãerstvení, veãer posezení u táboráku s hudbou.

Pofiadatelé: MO âSSD Dolní Moravice pod patronací OVV âSSD Bruntál.

Pfiijìte si zasportovat, pobavit se, vezmûte s sebou i rodinné pfiíslu‰níky a pfiátele.

Prezence od 8.00.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na setkání pofiadatelé:

Marie Hofmanová Jan Trmal Ladislav Velebn˘

tajemnice OVV âSSD pfiedseda MO pfiedseda OVV âSSD Bruntál

602 835 386 554 273 296

554 718 026 603 839 431

ovv.bruntal@cssd.cz dolnimoravice@cbox.cz

Nahlaste se, prosím, do 15. 8. 2005 na v˘‰e uvedené kontakty, nejlépe e-mailem. MO âSSD
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Požadujeme:
- minimálně tříletou praxi v oboru MKD

- poctivé jednání

Nabízíme:
- dobré platové podmínky

- přidělení vozidla nebo zařazení na místo střídače

Kontakt:
Stanislav Juřena, tel.: 554 703 460 (7.00 - 16.00)

přijme řidiče
pro mezinárodní

kamionovou dopravu

prodá
star‰í poãítaãe

IBM 330,
r. v. 1997
(poãítaã,

monitor 15, 
klávesnice a my‰

za cenu: 
595 Kã

vã. DPH.Technická specifikace:
RAM 16M, HD 1,2 GB 
a 850 MB, FDD 3,5.
Kontakt na tel.: 554 222 632 nebo 602 572 057

VYHLA·UJEME KONKURZ

❒  obchodních zástupcÛ (muÏi i Ïeny)

❒  manaÏérÛ (muÏi i Ïeny)

❒  ‰kolitelÛ (muÏi i Ïeny)

BEZ OMEZENÍ VùKU

Îivotopisy zasílejte
do 25. 8. 2005 na adresu:
Irena Jurková,
Pod Hradem 542
783 44 Námû‰È na Hané
Kontakt: mobil 607 957 619

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

MUDr. Lada Peterková

GYNAP s. r. o.
soukromá gynekologická ordinace

Poliklinika Uniãov, Nemocniãní 270/5
tel.: 585 053 254; +420 606 316 530

Ordinaãní hodiny:

Pondûlí 8.00 - 15.00
Úter˘ 13.00 - 18.00
Stfieda 7.00 - 13.00
âtvrtek 12.00 - 17.00
Pátek 7.00 - 12.00 (lich˘ t˘den)

Polední pfiestávka od 12.00 - 12.30 hodin

Pacientky pfiedem objednané a akutní stavy
jsou o‰etfieny pfiednostnû
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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

Peugeot 406
Break, 1.8 D, 
r. v. 1998, 
105 tis km, 
klima, 2x air-
bag, ABS, 
el. okna, cent-
rál. 
Cena: 
179 900 Kã.

Subaru Impreza
2.0 GL, r. v.
1997, 128 tis
km, 4x4, 
redukce, klima,
ABS, 2x airbag,
el. okna 
a zrcátka, 
rádio. Cena: 
129 000 Kã.

Fiat Seicento S,
900 ccm, 
r. v. 1998, rádi-
omagnetofon,
zadní stûraã,
nízká pojistka 
a spotfieba.
Cena: 
87 000 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: 
119 000 Kã.

Citroen Picaso
2.0 HDI, r. v.
2002, 1. maj.,
49 tis. km, kli-
ma, 4x airbag,
rádio + CD, pal.
poã., po‰ko-
zeno kroupami.
Cena: 
249 900 Kã.

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

Opel Vectra
Combi DTI, 
r. v. 1999, 
87 tis. km, 
klima, 4x air-
bag, centrál,
rádio, el. okna
a zrcátka.
Cena:
185 000 Kã. 

Fiat Brava 1.9
TD ELX, 
r. v. 1998, 
121 tis. km, 
klima, 2x air-
bag, rádio,
centrál, el. 
okna a zrcátka.
Cena: 
125 000 Kã.

Mercedes Benz
Sprinter 2.9 TDI,
5 míst, r. v. 1997, 
98 tis. km, ABS,
ABD, rádio +
CD, centrál, 
taÏné 2,5 t, nez.
topení. 
Cena: 
279 000 Kã.

Opel Vectra 2.2
DTI GTS, r. v.
2003, 92 tis.
km, aut. klima,
ABS, ASR,
ESP, 8x airbag,
rádio + CD, 
v˘bava v el.,
centrál. Cena:
399 900 Kã.

Fiat Tipo 1.7 D,
r. v. 1988, 
220 tis. km, 
rádiomagneto-
fon. 
Cena: 
12 000 Kã.

Seat Cordoba
Vario 1.4 i, 
r. v. 1998, 
128 tis. km, 
2x airbag, 
el. okna, rádio.
Cena: 
128 000 Kã.

Jsme tady pro VÁS

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

OD
15. srpna

Pfii nákupu zboÏí nad 4.000 Kã bageta
z R˘mafiovské pekárny Z D A R M A

DO
31. srpna

tel.: 554 254 445

R˘mafiov, 8. kvûtna 61

smûr Bfiidliãná

D O D A V A T E L  S T A V E B N Í H O  M A T E R I Á L U

Cemix 082, 030, 033, 023 4%

Lepidlo FLEX 25 kg 219 Kã

Pûna pistolová 750 ml 99 Kã

Silikon sanitar. bíl˘ 59 Kã

Obklady 1. jakost od 129 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 Boxer 1.9 D, 5míst., uÏit-
kov˘, r. v. 1998, 150 tis. km, alarm,
posilovaã fiízení, taÏné, kfiídlové
zadní dvefie. Cena: 149 000 Kã.

Seat Inca 1.9 D, 2míst., 3dvéfi.,
r. v. 1996, 162 600 km, rádio,
imobilizér, posilovaã fiízení.
Cena: 89 000 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX 55 kW,
r. v. 1996, 83 tis. km, airbag,
ABS, rádio, centrál, imob., el.
zrcátka. Cena: 99 000 Kã.

Mazda 323 F 2.0 V6 GT, klima, 
r. v. 1995, 165 700 km, 2x airbag,
ABS, el. okna, posil. fiíz., centrál,
el. zrcátka. Cena: 119 000 Kã.

·koda Felicia Combi 1.3 GLXi 50
kW, r. v. 1995, 98 500 km, rádio,
centrál, imob., ostfiik. svûtel, zá-
mek fiadící páky. Cena: 69 900 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

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

Peugeot 406 2.1 D, r. v. 1996, 152 tis.
km, 2x airbag, ABS, senzor stûraãÛ,
aut. klima, rádio, el. zrcátka a okna,
centrál. Cena: 164 900 Kã.

Fiat Brava 1.2 16V, r. v. 1999, 93
tis. km, klima, airbag, rádio, cent-
rál, imob., el. okna, posil. fiíz., ven-
kovní teplomûr. Cena: 126 000 Kã.

Ford Fiesta 1.4 16V Zetec, r. v.
1997, 102 tis. km, klima, 2x air-
bag, rádio, imob., posil. fiíz., el.
okna, centrál. Cena: 109 000 Kã.

· - Octavia Combi 1.8 20V Turbo, 
r. v. 2000, 186 tis. km, klima, 2x
airbag, ABS, centrál, el. okna, palub.
poã., el. zrcátka. Cena: 189 900 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: 279 000 Kã.

Opel Astra 1.6 Comfort, 3dvéfi., 
r. v. 1998, 89 tis. km, 4x airbag,
ABS, CD, posil. fiíz., el. a okna,
centrál a dal‰í. Cena: 173 900 Kã.

Peugeot 106 1.1, 5dvéfi, r. v.
1999, 87 800 km, klima, airbag,
rádio, imob., posil. fiíz., el. okna,
centrál. Cena: 119 500 Kã.

Seat Cordoba 1.9 TDi 74 kW, r. v.
2004, 3 250 km, 6x airbag, ABS,
palub. poã., aut. klima, el. zrc. a ok-
na, centrál, CD. Cena: 339 000 Kã.

·koda Octavia 1.6i 75 kW, 
1. maj, CZ, r. v. 2003, 95 tis. km,
2x airbag, ABS, rádio, imob., po-
sil. fiízení. Cena: 279 000 Kã.

· - Fabia Combi 1.9 SDi 47 kW,
r. v. 2001, 122 tis. km, imobilizér,
posil. fiíz., taÏné, airbag, rádio.
Cena: 169 000 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.

·koda Felicia Combi 1.6GLX, kli-
ma, zemní plyn + benzín, r. v. 1997,
109 600 km, centrál, imob., posil.
fiízení a dal‰í. Cena: 109 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 1.8 16V GLX,
klima, r. v. 1994, 123 700 km, 2x 
airbag, el. zrcátka a okna, centrál,
CD + rádio a dal‰í. Cena: 69 900 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: 358 000 Kã.

Ford Escort 1.6 16V, klima, 
r. v. 1995, 148 700 km, air-
bag, imob., el. pfi. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 68 000 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.

·koda Fabia Combi 1.4 MPi 50 kW,
r. v. 2002, 76 600 km, airbag, rádio,
centrál, imob., posil. fiíz., zámek
fiad. páky. Cena: 198 000 Kã.

!!! A TO V·E JAKO BONUS !!!


