
První dva záfiijové dny policie
kontrolovala pfiipoutání dûtí v au-
tech.

Od 3. záfií je otevfiena v mûst-
ském muzeu v˘stava keramiãky
Závi‰kové a fotografa Píra

V sobotu 10. záfií odstartoval jiÏ 30. roãník R˘mafiovské 
padesátky za úãasti témûfi dvou stovek pû‰ích a cyklistÛ
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V r˘mafiovském regionu nastoupilo 1. záfií do jedenácti prvních
tfiíd základních ‰kol celkem 164 prvÀáãkÛ
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·kolství

anketa

Téma vydání

Ve ãtvrtek 1. záfií byl na v‰ech ‰kolách za-

hájen nov˘ ‰kolní rok 2005-2006. V r˘ma-

fiovském regionu nastoupilo do jedenácti

prvních tfiíd základních ‰kol celkem 164

prvÀáãkÛ. Témûfi polovina z nich (80) pfii-

tom bude nav‰tûvovat slouãenou Základní

‰kolu R˘mafiov. Dal‰ích ãtyfiiaosmdesát

dûtí pfiipadá na ostatní obce: Bfiidliãnou

(41), Dolní Moravici (7), Horní Mûsto

(10), RyÏovi‰tû (9), Starou Ves (4) a Malou

Morávku (13). Oproti loÀsk˘m ãíslÛm je to

pomûrnû znaãn˘ nárÛst, v celkovém souã-

tu je letos v prvních tfiídách základních

‰kol na R˘mafiovsku o cel˘ch ãtyfiicet dûtí

více.

Prázdniny skonãily: Ïáci zahájili nov˘ ‰kolní rok

Jak jste proÏili práz-
dniny a kter˘ záÏitek
byl pro vás nejzají-
mavûj‰í?

Petra Míãková (14), 9. A:

Prázdniny jsem proÏila vût-

‰inou s rodinou, se kterou se

pfies rok normálnû nevidím.

Byla jsem t˘den u sestfienic,

u babiãek v Ostravû, v Brnû

a v ·umperku. Nejvíc jsem

si uÏila, kdyÏ jsme byli

v Chorvatsku, jízdu na vod-

ním banánu a parasailing.

Vodní banán je takov˘ vále-

ãek pfiipoutan˘ za ãlunem,

na kterém jedou lidi po vl-

nách, a pfii parasailingu je za

ãlunem pfiivázan˘ padák.

Ondfiej Kobolka (13), 8. A:

Prázdniny jsem proÏil u mo-

fie v Chorvatsku a v Bulhar-

sku. KdyÏ jsem zrovna ne-

byl u mofie, tak jsem byl na

trénincích. Vûnuji se bûhá-

ní na lyÏích a v létû se pfii-

pravujeme normálním bû-

hem nebo jízdou na kolo-

bûÏkách. MÛj nejlep‰í záÏi-

tek byly asi vlny u mofie

v Bulharsku, kde jsme byli

sedm dní.

Veronika Fofová (11), 6. A:

Já jsem prázdniny proÏila

docela dobfie. Byli jsme

s rodiãi na dovolené v jiÏ-

ních âechách. Vidûla jsem

rybník RoÏmberk. Byli

jsme se podívat i v âes-

k˘ch Budûjovicích. MÛj

nejvût‰í záÏitek bylo asi

Muzeum stfiedovûkého mu-

ãení v âesk˘ch Budûjovi-

cích.

Radek Vörö‰ (13), 7. A:
Já jsem byl skoro pofiád

v R˘mafiovû, protoÏe jsem

trénoval na sezónu bûÏec-

kého lyÏování. Jsem teì ve

velmi silné kategorii, tak se

snaÏím, abych do ní trochu

zapadal. Na dovolené jsem

nebyl, ale stanovali jsme

s klukama tady a chodili

jsme na rybník. MÛj nej-

vût‰í záÏitek bylo to, Ïe

jsem vyhrál triatlon na

Edrovickém rybníku v ka-

tegorii mlad‰ích ÏákÛ.

Jak jste proÏili práz-
dniny a tû‰ili jste se
do ‰koly?

Hana Mareãková (6), 1. C:

Já jsem byla o prázdninách

u mofie v Itálii, ale uÏ si ne-

pamatuju, jak se to tam

jmenovalo. Byli jsem tam

sedm dní. Nejlep‰í bylo,

jak jsme s taÈkou sbírali

mu‰le. Do první tfiídy jsem

se tû‰ila.

Jan ·ulek (6), 1. C:
Já jsem byl o prázdninách

doma. Byl jsem taky

v Zoologické zahradû v Le-

‰né. Do ‰koly jsem se netû-

‰il, chtûl jsem mít rad‰i je‰-

tû prázdniny.

Zuzana Oplu‰tilová (7),
1. B:

Byla jsem u tety Vûrky

a u tety BoÏky v Opavû

a v Bruntále. Taky jsem by-

la s mamkou v lese a vidû-

la jsem dvû srneãky a mor-

ãátko. Do ‰koly jsem se tû-

‰ila.

Michal Kaláb (6), 1. B:

Já jsem byl o prázdninách

na dovolené ve ·panûlsku,

sbírali jsme mu‰le a kamín-

ky. Chodil jsem taky na ba-

zén. Chtûli jsme jít do bota-

nické zahrady, ale stálo to

moc euro. Do ‰koly jsem

se tû‰il.

Lenka Machalíãková (8),
2. A:

Já jsem byla v Chorvatsku.

Potom jsem byla u babiãky

v Bfiidliãné. Jezdili jsme na

v˘lety, tfieba do zoo na

Svatém kopeãku u Olomo-

uce. Tam se mi nejvíc líbi-

la opice. Do ‰koly jsem se

tû‰ila.

·tûpán Krobot (8), 2. B:

My jsme byli v Chorvatsku

a potom jsme jeli do Polska,

do Zelówa. Babiãka se tam

narodila a chtûla se tam po-

dívat. Líbilo se mi, Ïe jsme

se mohli po ãtyfiech letech

vykoupat zase v mofii

v Chorvatsku. Do ‰koly

jsem se moc netû‰il, protoÏe

zaãne zase uãení. JiKo a ZN

Kdy se nebudeme uãit?
K nejoblíbenûj‰ím dnÛm ‰kolní-

ho roku samozfiejmû patfií dny

volné - prázdninové a sváteãní,

které poskytnou trochu toho

rozpt˘lení a odpoãinku bûhem

deseti vyuãovacích mûsícÛ.

Ve stfiedu 28. záfií volnem osla-

víme Den ãeské státnosti.
Podzimní prázdniny pfiipad-

nou na stfiedu 26. fiíjna a ãtvrtek

27. fiíjna, v pátek 28. fiíjna bude-

me slavit Den vzniku samo-
statného ãeskoslovenského
státu.

Na ãtvrtek pfiipadá 17. listopad -

Den boje za svobodu a demo-
kracii.
Vánoãní prázdniny zaãínají

v pátek 23. prosince a konãí

v pondûlí 2. ledna, vyuãování

zapoãne v úter˘ 3. ledna.

První pololetí konãí v úter˘ 

31. ledna. Jednodenní pololet-
ní prázdniny prodlouÏí násle-

dující víkend o pátek 3. února.

Jarní prázdniny budou v okre-

se Bruntál probíhat v t˘dnu od

27. února do 5. bfiezna.

Velikonoãní pondûlí pfiipadá na

17. dubna a oba kvûtnové svát-

ky - Svátek práce a Den osvo-
bození - vycházejí rovnûÏ na

pondûlky.

Vyuãování ve ‰kolním roce

2005/2006 se uzavfie v pátek 

30. ãervna. -zr-
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rozhovor
Na otázky t˘kající se nadcházejícího ‰kolního roku jsme se zeptali nového fieditele Základní ‰koly R˘mafiov Mgr. Miloslava Horkého.

Pane fiediteli, po v˘bûrovém fií-
zení jste se stal nov˘m fiedite-
lem Základní ‰koly R˘mafiov,
která vznikla slouãením dosa-
vadních dvou základních ‰kol.
Ve funkci jste teprve krátce,
ale mÛÏete fiíci, jaké máte
pfiedstavy o vedení ‰koly, jaké
budou va‰e první kroky ve
funkci a jak se díváte na sou-
ãasnou koncepci ãeského ‰kol-
ství?
Slouãení obou základních ‰kol

v R˘mafiovû bylo dlouho a peã-

livû pfiipravováno. Na konci

loÀského ‰kolního roku zvládli

zamûstnanci ‰kol nároãné stû-

hování kabinetÛ, uãebních po-

mÛcek i cel˘ch uãeben. Nová

‰kola má k dispozici ãtyfii bu-

dovy. Na Národní ulici 15 jsou

umístûny tfiídy 1. a 2. roãníku,

ãást ‰kolní druÏiny a jídelna pro

na‰e nejmen‰í dûti. V areálu 

1. máje se budou uãit Ïáci 3. - 5.

roãníku, ktefií zde mají také

‰kolní druÏinu. ·kolní jídelna

zÛstala na svém místû na ulici

1. máje 30. Îáci druhého stup-

nû jsou v hlavní budovû na

Jelínkovû ulici, pouze tfii tfiídy

6. roãníku jsou umístûny v bu-

dovû na ulici Julia Sedláka.

Mé první kroky ve funkci fiedi-

tele ‰koly plynule navazují na

konec loÀského ‰kolního roku.

Jde hlavnû o vytvofiení podmí-

nek pro zahájení v˘uky ÏákÛ.

Ve v‰ech budovách probíhaly

bûhem prázdnin opravy a úpra-

vy, nûkde i velmi rozsáhlé re-

konstrukce. ·kola se snaÏí, za

v˘razné podpory zfiizovatele -

MûÚ R˘mafiov, vytvofiit pro r˘-

mafiovské dûti skuteãnû dÛstoj-

né a pfiíjemné prostfiedí.

Spojená ‰kola má 850 ÏákÛ a 90

zamûstnancÛ. Moje pfiedstavy

o vedení takového subjektu

jsou konkrétní a vycházejí z re-

ality. Aby ‰kola dobfie fungova-

la, musí b˘t jasné, kdo za co ne-

se odpovûdnost a jaké má kom-

petence - poãínaje fieditelem

a zástupci fieditele, v˘chovn˘m

poradenstvím, pfies prevenci

patologick˘ch jevÛ aÏ po eko-

nomick˘ a správní úsek.

Na souãasnou koncepci ãeské-

ho ‰kolství se dívám velmi

optimisticky. V na‰em ‰kolství

totiÏ probíhá snad nejvût‰í zmû-

na od doby Marie Terezie.

·koly dostaly rámec pro vytvo-

fiení vlastního ‰kolního vzdûlá-

vacího programu - podstatné je,

Ïe se do ‰kol dostávají moderní

pedagogické metody, které jsou

nejen efektivnûj‰í, ale plnû re-

spektují osobnost Ïáka, vedou

ke schopnosti komunikovat

a spolupracovat. Vytváfiejí pro-

stor jak pro nadané Ïáky, tak

pro dûti se speciálními vzdûlá-

vacími potfiebami.

V leto‰ním roce, zejména v ob-
dobí letních prázdnin, pfiistou-
pila ‰kola k rozsáhlej‰ím re-
konstrukcím. MÛÏete fiíci, o ja-
k˘ rozsah prací se jednalo, kte-
ré firmy je provádûly, jaké pro-
stfiedky byly na tyto investice
vynaloÏeny a kdo se podílel na
jejich financování? Nezkomp-
likovaly vám práce zahájení
‰kolního roku?
Jak jsem se jiÏ zmínil, na

v‰ech budovách probíhaly

o prázdninách intenzívní prá-

ce. Kromû bûÏného malování

a oprav bylo nutné vybudovat

komunikaãní systém mezi bu-

dovami - telefonní linky aÏ do

jednotliv˘ch kabinetÛ, poãíta-

ãovou síÈ, internetové propoje-

ní. Budova na Jelínkovû ulici

se doãkala kompletních no-

v˘ch ‰aten - kaÏd˘ Ïák zde má

svou vlastní skfiíÀku.

Nejrozsáhlej‰í úpravy probíhají

na ulici 1. máje. Nevyhovující

plochá stfiecha nad ‰atnov˘m

pavilonem je nahrazena sedlo-

vou stfiechou. Celá budova má

nová plastová okna. Práce stále

je‰tû probíhají, ale interiér ‰ko-

ly je jiÏ témûfi hotov. Kolem bu-

dovy je le‰ení, ‰kola dostane

nov˘ kabát v podobû termofa-

sády. Termín dokonãení je ko-

nec záfií. Samozfiejmû Ïe nám

práce komplikují Ïivot, ale v˘-

sledn˘ efekt za to stojí. Firma

AREA stavby, s. r. o., Bohumín,

která vze‰la z v˘bûrového fiíze-

ní, zatím harmonogram prací

dodrÏuje. Radûji bychom ve

‰kole mûli nûkterou z místních

stavebních firem, ale v˘bûrové

fiízení je v˘bûrové fiízení.

Více neÏ desetimilionová in-

vestice by pro rozpoãet ‰koly

byla nedostupná, bez pfiíspûvku

zfiizovatele a získání státní do-

tace by rekonstrukce probíhat

nemohla.

Leto‰ním prázdninám bylo de-
finitivnû odzvonûno. ·kolní
zvonek zato pfiivítal prvního
záfií na‰e nejmen‰í - prvÀáãky.
Kolik jich letos nastoupilo
a v kolika tfiídách, kolik dûtí
dojíÏdí z okolních obcí a kolik
ÏákÛ má slouãená základní

‰kola celkem? O kolik prvÀákÛ
nastoupilo do ‰koly více ãi mé-
nû neÏ v pfiedchozích letech?
Odzvonilo prázdninám, ale

i ‰kolnímu zvonûní. Vyuãovací

hodina má stále 45 minut a do-

drÏují se pfiestávky, ale zvonek

ve ‰kole jiÏ není tím povûstn˘m

signálem.

PrvÀáãky jsme letos pfiivítali

v poãtu 80, z ãehoÏ vzniknou

ãtyfii tfiídy prvního roãníku.

Z celkového poãtu 850 ÏákÛ

tvofií 20 % Ïáci dojíÏdûjící 

z okolních obcí. PfiestoÏe jsem

optimista, demografick˘ v˘voj

v R˘mafiovû nenaznaãuje ná-

rÛst v poãtu ÏákÛ - neãekáme

v‰ak ani v˘razn˘ pokles.

PrvÀáãci se, aÏ na nepatrné v˘-

jimky, do ‰koly tû‰í, na‰ím pfiá-

ním je, aby jim radost ve ‰kole

vydrÏela po celou dobu ‰kolní

docházky a aby pfiitom zvládli

v‰echny nároãné úkoly, které

pfied nimi jsou.

Jak jste strávil dovolenou a co
byste chtûl vzkázat v‰em ÏákÛm
a sv˘m pedagogick˘m kole-
gÛm?
Letos opravdu pfieváÏnû pra-

covnû a v neustálém pohybu,

stejnû jako kolegové zástupci,

uãitelé i správní zamûstnanci,

ale tfii tropické dny leto‰ního lé-

ta jsem si nenechal ujít a strávil

je s rodinou u vody.

Na‰i Ïáci i uãitelé letos proÏí-

vají velké zmûny - nové pro-

stfiedí, nové kolektivy. MÛj

vzkaz? Respektujme jeden dru-

hého, mûjme k sobû úctu a uã-

me se spolupracovat.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo
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Kolik stojí prvÀáãek?
Pro dítû, které pfiijde prvního záfií poprvé do

‰koly, je to velk˘ záÏitek a v˘znamn˘ Ïivot-

ní pfiedûl, rodiãÛm ov‰em pfiiná‰í tento oka-

mÏik i starosti, jak ho na povinnou ‰kolní

docházku vybavit. Najednou totiÏ potfiebuje

spoustu vûcí - hraãky vystfiídají psací

a kreslicí potfieby, obrázkové kníÏky uãeb-

nice a papíry na „ãmárání“ se‰ity.

¤adu vûcí dûti dostanou zdarma od státu

pfiímo ve ‰kole. Mezi nû patfií zejména 

uãebnice vãetnû slabikáfie, jeÏ pfiedstavují

sumu pfiibliÏnû 500 Kã na jednoho Ïáka,

a dále balíãek pomÛcek v hodnotû 200 Kã,

kter˘ sestavuje kaÏdá ‰kola samostatnû.

Napfiíklad r˘mafiovské dûti na‰ly ve svém

balíãku letos písanky, se‰ity, deníãek, tuÏky,

voskovky, gumu, barevn˘ papír, abecedu

a ãíslice a nûkteré dal‰í uãební pomÛcky.

Zbytek uÏ musí pofiídit rodiãe sami. Seznam

toho, co je pro prvÀáãka potfieba, obvykle

dostávají pfii lednovém zápisu do první tfií-

dy. Souhrn poloÏek závisí na tom, co jiÏ

‰kola pro své Ïáãky zajistila, a poãítá se

s tím, Ïe v prÛbûhu roku budou rodiãe vy-

potfiebované nebo zniãené pomÛcky doku-

povat. Seznam ov‰em obsahuje i nûkolik

poloÏek, které je moÏno ãerpat takfiíkajíc

z domácích zásob, jako jsou rÛzné hadfiíky,

kolíãky, ‰pejle, krabiãky, ruãník, ubrousky

nebo cviãební úbor.

Abychom byli trochu v obraze, provedli

jsme mal˘ prÛzkum, jehoÏ objektem byl po-

mysln˘ r˘mafiovsk˘ prvÀák, kter˘ dostal pfii

zápise seznam potfiebn˘ch vûcí a jehoÏ ro-

diãe se je rozhodli pofiídit pfiímo ve mûstû.

NejdraÏ‰í poloÏkou je aktovka, která stojí

kolem 1000 Kã, ale mÛÏe b˘t i o nûco lev-

nûj‰í nebo naopak mnohem draÏ‰í. Ceny 

ostatních potfieb a pomÛcek, jako je pou-

zdro, pero, tuÏky, ‰tûtce, barvy, obaly, des-

ky, nÛÏky, lepidlo ãi pfiezÛvky, se pohybují

v fiádech korun ãi desítek korun.

Suma, kterou by za svou ‰kolou povinnou ra-

tolest rodiãe zaplatili, ãiní pfiibliÏnû 1500 aÏ

2300 Kã. Pokud se v‰ak rozhodli jet na ná-

kup do nûkterého vût‰ího mûsta, pfiípadnû do

supermarketu, aby vyuÏili tlak konkurence

nebo moÏnost nákupu „v akci“, mohli v˘ba-

vu pro prvÀáãka pofiídit o nûco levnûji, pfii-

ãteme-li v‰ak náklady za dopravu, je mnoÏ-

ství u‰etfien˘ch penûz pouze relativní. ZN

Prima má v leto‰ním ‰kolním roce pln˘ stav
Místostarosta mûsta R˘mafiova

Ing. Jaroslav Kala a vedoucí od-

boru ‰kolství Bc. Leona Pleská

pfiivítali 1. záfií v sále základní 

umûlecké ‰koly 53 nov˘ch stu-

dentÛ prvních roãníkÛ Soukromé

stfiední odborné ‰koly Prima, kte-

fií nastoupili do studijních oborÛ

Vefiejnosprávní ãinnost a Mana-

gement a turismus. Noví studenti

a jejich rodiãe pfiijeli také letos ze

v‰ech moravsk˘ch krajÛ. Kromû

R˘mafiova, Bfiidliãné, Bruntálu,

Krnova také z Jeseníku, Mohel-

nice, Hanu‰ovic, Olomoucka,

·umperska, Ostravy, Zábfiehu

a dal‰ích míst.

O první roãníky ‰koly byl letos

velk˘ zájem a ‰kola nemohla vy-

hovût v‰em zájemcÛm, protoÏe

má obsazenu plnou kapacitu míst

povolenou Ministerstvem ‰kol-

ství mládeÏe a tûlov˘chovy

(M·MT) âR. V novém ‰kolním

roce nastoupilo na ‰kolu také nû-

kolik nov˘ch, plnû aprobovan˘ch

uãitelÛ. Velk˘ v˘znam bude ‰kola

v pfií‰tím ‰kolním roce pfiikládat

v˘uce cizích jazykÛ, které bude

vyuãovat ‰est uãitelÛ, a v˘uce v˘-

poãetní techniky, pro niÏ byla zfií-

zena dal‰í uãebna a získán dal‰í

kvalifikovan˘ uãitel.

Studenti ‰koly mají k dispozici

‰kolní prodejnu, autobus, mohou

pracovat v klubu a studentské ra-

dû a nûktefií jsou ãleny rady ‰koly,

která ve ‰kole pracuje jiÏ fiadu let. V mimo‰kolní ãinnosti mohou

studenti rozvíjet svÛj zájem ve

‰kolní knihovnû, v redakci ãaso-

pisu Prima, rozhlasovém studiu,

fotokrouÏku, literárním klubu,

klubu mlad˘ch v˘tvarníkÛ, ve

sportovních hrách a v mnoha dal-

‰ích aktivitách, studentky se mo-

hou prezentovat jako maÏoretky.

·kola poãítá i se zapojením do

vût‰iny soutûÏí vyhla‰ovan˘ch

M·MT a také bude pokraãovat

ve spolupráci se zahraniãními

partnery, s nimiÏ navázala druÏbu

‰kola nebo mûsto. Vyvrcholením

budou koncem ‰kolního roku te-

matické zájezdy do zahraniãí.

Praxi budou v leto‰ním ‰kolním

roce studenti oboru Management

a turismus získávat v nov˘ch pro-

storách ‰kolní cestovní agentury

a Studentského informaãního cen-

tra na Národní ulici (b˘val˘ hotel

Koruna), které bude nabízet fiadu

sluÏeb pro obãany R˘mafiova.

V období leto‰ních prázdnin

pracovali ve ‰kole fiemeslníci,

ktefií vymûnili v domovû mlá-

deÏe stará okna za nová, opra-

vili komín a stfiechu na budovû,

byly modernizovány toalety,

poloÏeny nové koberce a lino-

lea, vymûnûna umyvadla, na-

tfieny v‰echny dvefie. Novû byly

vybaveny nûkteré kabinety a u-

ãebny jazykÛ a administrativní

techniky. 

Vedení SSO· Prima R˘mafiov

Obãané mûsta, pozor!!!
Cestovní agentura CEKA a Studentské informaãní centrum

zahájily 5. záfií 2005 ãinnost v nov˘ch prostorách Obchodního domu Koruna na Národní ulici ã. 5

S r d e ã n û z v e m e !

CEKA - cestovní agentura zahajuje pfiedprodej vstupenek na koncert skupiny ELÁN, kter˘ se bude konat 

4. 10. 2005 v 19.30 na Zimním stadionu v Olomouci.

Pro milovníky chmelového moku pofiádáme zájezd do Mnichova na pivní slavnosti Oktoberfest 2005, konan˘

30. 9. - 2. 10. 2005.

Fota: SSO· Prima
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Na zku‰ené v litevském Alytusu
Na zahraniãní pracovní cestu do

litevského Alytusu, která se kona-

la ve dnech 7. - 12. srpna 2005, vy-

slala rada mûsta delegaci ve sloÏe-

ní Ing. Jaroslav Kala a Bc. Leona

Pleská za mûsto R˘mafiov, Mgr.

Jaroslava Slaviãínská za Gymná-

zium R˘mafiov a Marcela Pavlová

za Stfiedisko volného ãasu.

Hlavním bodem programu cesty,

která se uskuteãnila na pozvání

zástupkynû fieditele ‰koly Pane-

muné Viduriné Mokykla paní

Silvije Pe‰teniené, byla pfiíprava

a následná úãast ve stfiedo‰kol-

ském projektu „Open your eyes“,

spoluorganizovaném studentsk˘m

sdruÏením „Baltu Ainiai“.

Pfiedstavitelé mûsta Alytus, místo-

starosta Sigitas Kauzonas a ve-

doucího odboru ‰kolství a kultury

pan Albinas Minkeviãius, uvítali

r˘mafiovskou delegaci oficiálním

pfiijetím na radnici za úãasti tisku,

rozhlasu a televize a v‰echny pfií-

jemnû pfiekvapili vyvû‰ením ães-

ké vlajky na radnici (vlála po celou

dobu pobytu âechÛ v Alytusu).

V krátkém neformálním rozhovo-

ru se pak v‰ichni vûnovali spoleã-

nému tématu - ‰kolství a volnoãa-

sov˘m aktivitám mládeÏe v obou

mûstech.

Zajímavou zku‰eností byla také

náv‰tûva v litevském parlamentu,

kde mûla oficiální delegace ne-

v‰ední pfiíleÏitost k rozhovoru

s poslancem litevského parlamen-

tu za konzervativní stranu panem

Egidijusem Vareikisem a v‰ichni

také vyuÏili moÏnosti prohlídky

celé budovy vãetnû zasedacího

sálu, modlitebny ãi parlamentní

galerie - zde v‰echny potû‰ila prá-

vû probíhající v˘stava fotografií

Jindfiicha ·treita. Alytu‰tí hostite-

lé byli nad‰eni, kdyÏ se dozvûdû-

li, Ïe autor pochází z R˘mafiovska

a nav‰tûvoval právû r˘mafiovské

gymnázium.

V následujícím dni se R˘mafiova-

né a kolektiv pedagogÛ alytuské

‰koly spoleãnû vûnovali vypraco-

vání zadání pro studenty úãastnící

se projektu. V Alytusu pracuje ce-

lomûstská ‰kolská rada, v níÏ je

z kaÏdé ‰koly zastoupen jeden

Ïák, a na kaÏdé ‰kole pak funguje

Ïákovská rada, jejíÏ pfiedstavitelé

pravidelnû jednají se zástupci ‰ko-

ly. Îáci a studenti se tak aktivnû

podílejí na vzdûlávání a pfiípravû

akcí urãen˘ch právû pro nû.

Pfiístup studentÛ ke v‰em ãlenÛm

r˘mafiovské delegace tak pfiekva-

poval svou otevfieností a spontán-

ností - kdyÏ chlapci zjistili, Ïe mí-

stostarosta aktivnû hraje basket-

bal, utvofiili litevsk˘ a „ãesk˘“

t˘m a uspofiádali krátk˘ zápas.

(Mimochodem, „âe‰i“ i pfies v˘-

raznou v˘‰kovou pfievahu prohrá-

li.) V rámci projektu pak studenti

vypracovali informaãní plakáty

a letáky, které varovaly pfied ne-

bezpeãím koufiení, alkoholu

a drog, pfiedloÏili své plány na

zlep‰ení Ïivota ve ‰kole v nadchá-

zejícím ‰kolním roce a pfiipravili

kulturní vystoupení.

V posledním dni se pak na‰el ãas

na krátkou prohlídku mûsta 

a mûstského muzea a na pozvání

zástupcÛ národního parku Îuvin-

tas také na náv‰tûvu okolní pfiíro-

dy a jezera Dusia.

R˘mafiovská delegace mûla bo-

huÏel smÛlu, Ïe nemohla naplnit

cel˘ plánovan˘ program - právû

v dobû jejího pobytu v Alytusu

suÏovaly Litvu vichfiice s pfiívalo-

v˘mi de‰ti, na nûkter˘ch místech

zemû byly záplavy. Pfiesto na

v‰echny Litva zapÛsobila velice

pfiíjemn˘m dojmem a její obyva-

telé jako pfiíjemní a milí lidé.

Pracovní cesta ukázala, Ïe v Ïá-

kovské samosprávû jsou litevské

‰koly daleko pfied ãesk˘mi a Ïe

plánovan˘ dlouhodob˘ projekt

Gymnázia R˘mafiov, na nûmÏ bu-

de spolupracovat Liceum Ogól-

nokszta∏càce im. Marii Sk∏odo-

wskiej-Curie v Andrychówû,

Gymnázium Krompachy a právû

litevská Panemuné Viduriné

Mokykla, bude smyslupln˘ 

a efektivní nejen pro jednotlivé

studenty, ale i pro r˘mafiovské

‰kolství jako celek. -ona-

UÏiteãná informace

Po‰tolky ve mûstech
Po‰tolka obecná patfií do kategorie mal˘ch,

ale velmi uÏiteãn˘ch dravcÛ. Je pfiibliÏnû

velká jako holub, ‰tíhlej‰í, s pfievládajícím

skofiicovû hnûd˘m zbarvením.

V dobû jarního toku a zásnubních letÛ na se-

be upozorní pronikav˘m kfiikem, stejnû jako

pfii vyvádûní mláìat, které probíhá v mûsíci

ãervenci.

Její uÏiteãnost se mûfií mnoÏstvím drobn˘ch

hlodavcÛ, ktefií tvofií vût‰inu potravy po‰tolky.

Na polích s velk˘m v˘skytem hrabo‰Û je proto

úãelné rozmístit posedy dravcÛ tvaru T, které

po‰tolkám i ostatním dravcÛm usnadÀují lov,

a hlodavci jsou tak tlumeni pfiirozenou cestou,

bez pouÏití chemikálií.

Po‰tolky nestaví hnízdo. V pfiírodû obsadí hníz-

da jin˘ch velk˘ch ptákÛ, skalní fiímsy nebo

vhodné dutiny stromÛ.

V posledních desetiletích lze pozorovat nárÛst

populace po‰tolek obecn˘ch, a protoÏe jejich

pfiírodní hnízdní teritoria jsou obsazena, dochá-

zí dnes jiÏ ke zcela bûÏnému zahnízdûní ve mûs-

tech a obcích.

Pro hnízdûní si po‰tolky vyberou vût‰inou

v˘‰kové budovy a vajíãka samiãka snese do

pfiíhodného v˘klenku, vûtracího otvoru

a ãasto pod svody de‰Èové vody se

stfiech. V̆ jimkou není zahnízdûní ve

velkém kvûtináãi na balkonu panelo-

vého domu.

Hnízda jsou vût‰inou umístûna tak,

Ïe zaji‰Èují naprostou bezpeãnost po

dobu sezení na vajíãkách, ale jakmile

se mláìata vylíhnou a postupnû ros-

tou, je jim prostor hnízda stále tûs-

nûj‰í. Pfii potyãkách o potravu a pfii

prvních letov˘ch pokusech pak mno-

hé z nich konãí na chodníku pod

hnízdem. Takové mládû, pokud není

schopno odletût, je pak vystaveno 

útoku koãky, psa nebo jinému nebezpeãí.

V pfiípadû, Ïe takové mládû najdeme a víme,

kde se nachází hnízdo, postaãí mládû dopravit

na blízké bezpeãné vyv˘‰ené místo a po‰tolky

se mládûte znovu ujmou.

Pokud to není moÏné nebo je mládû zranûno pá-

dem, urychlenû se obraÈte na speciální záchran-

nou stanici, která je pro oblast Jesenicka zfiízena

v obci Stránské v areálu Pradûdovy zahrádky.

Pracovníci stanice vám poskytnou radu, jak na-

lezené mládû odchytit a pfiipravit k pfiedání do

stanice, nebo sami pfiijedou. (Kontakt pro první

pomoc: tel. 554 291 000; mobil: 777 256 577;

Petr Schäfer, Stránské 55, 793 51.)

Ve stanici je mláìatÛm zaji‰tûna odborná péãe,

pfiípadnû léãba zranûní, a po odchování a dope-

fiení jsou mláìata ve speciálním programu vy-

pou‰tûna do volné pfiírody. Takto ‰Èastnû dopad-

lo napfiíklad pût mláìat po‰tolek, které hnízdily

na budovû b˘valé rychty v Dolní Moravici, kde

stavební práce na fasádû budovy ohroÏovaly ús-

pû‰né vyvedení mláìat. Po telefonickém vyro-

zumûní pracovníci stavební firmy mláìata, je‰-

tû v prachovém pefií, dopravili na stanici do

Stránského, kde uÏ bylo v‰e otázkou rutiny.

Dnes jiÏ po‰tolky brázdí oblohu spoleãnû s dal-

‰ími zachránûn˘mi mláìaty. Petr Schäfer
Foto: Vûra Teplárková

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

Z jednání rady mûsta
V pondûlí 22. srpna se uskuteãnilo zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. âlenové rady pfiija-

li celkem osmasedmdesát usnesení, z nichÏ

tfiináct mûlo charakter doporuãení pro jed-

nání zastupitelstva mûsta. Vût‰ina schvále-

n˘ch usnesení se t˘kala majetkov˘ch a by-

tov˘ch záleÏitostí.

Rada vzala na vûdomí zprávu o hospodafie-

ní spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o., za ob-

dobí leden aÏ ãerven 2005 a zprávu o ãin-

nosti Bytermu za 1. pololetí roku 2005.

Radní vzali na vûdomí rovnûÏ zprávu o hos-

podafiení mûsta k 31. ãervenci 2005 a v˘-

hled hospodafiení k 31. 12. 2005 a zprávu

o plnûní vûcného plánu rozvoje mûsta do

roku 2006.

Radní dále schválili rozsah a jednotlivé dru-

hy poji‰tûní majetku mûsta, které bude sjed-

náno v pojistné smlouvû od 1. ledna 2006.

Rada schválila poskytnutí finanãního pfiís-

pûvku ve v˘‰i 35 tisíc Kã SdruÏení rodiãÛ

a pfiátel ‰koly pfii Gymnáziu R˘mafiov na

krytí dluhÛ v souvislosti se studentskou

chatou EvÏenka (za elektroinstalaãní práce,

instalaci kotle, bojlerÛ a radiátorÛ) a na fi-

nancování zájezdu studentÛ (sociálních pfií-

padÛ). JiKo

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í v ˘ b û r o v é h o  fi í z e n í
v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
na místo:

referenta dávek sociální péãe odboru sociálních vûcí a zdravotnictví

Místo v˘konu práce: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: fiíjen 2005

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou

Pracovní úvazek: 1,0.

Platová tfiída: v souladu se zákonem ã.143/1992 Sb. a nafiízením vlády ã. 637/2004 Sb. v platném znûní - 8. platová tfiída

PoÏadavky: splnûní povinností dle § 6 odst. 4 a pfiedpokladÛ dle § 4 zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch 

celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní

Jiné poÏadavky:
• poÏadovan˘ stupeÀ vzdûlání - stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou;

• dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

• praxe v sociální oblasti;

• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 71/1967 Sb., 482/1991 Sb.);

• zku‰enosti v práci s lidmi, schopnost empatie a jednání s lidmi v krizov˘ch situacích;

• odpovûdnost a preciznost;

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• referent vykonává státní správu na úseku sociální péãe, zpracovává návrhy a Ïádosti na poskytnutí jednorázov˘ch a opakovan˘ch dávek 

podle §§ 73, 90 zákona 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeãení, a dle §§ 23, 51 provádûcí vyhlá‰ky ã. 182/1991 Sb., poskytuje vûcné dávky 

a zvlá‰tní pomoc obãanÛm, ktefií se ocitli v mimofiádnû obtíÏn˘ch pomûrech nebo v nich Ïijí;

• shromaÏìuje materiály, provádí terénní ‰etfiení, zaji‰Èuje dÛkazní prostfiedky a podklady, na jejichÏ základû vydává ve správním fiízení rozhodnutí;

• zaji‰Èuje zpracování platebních pfiíkazÛ a provádí mûsíãní uzávûrku v˘plat dávek, sleduje ãerpání;

• zaji‰Èuje podklady a vydává rozhodnutí u neoprávnûnû vyplacen˘ch dávkách, vypracovává dohody o splátkách a sleduje plnûní;

• zpracovává statistické v˘kazy.

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 6 odst. 3 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

• datum a místo narození uchazeãe;

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

• místo trvalého pobytu uchazeãe;

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního pfiíslu‰níka;

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se ãinnosti v sociální oblasti;

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ 3 mûsíce;

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání.

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 3. fiíjna 2005.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 3. fiíjna 2005

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bude uchazeãÛm

oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru sociálních vûcí a zdravotnictví 

MûÚ Marie Cimbotová, tel.: 554 254 210.

MùSTO R¯MA¤OV

námûstí Míru 1,

795 01 R˘mafiov
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Zdravotnictví

V˘znamná náv‰tûva

Dodavatel vody sníÏil její cenu
Dobrou zprávou pro odbûratele vody v R˘mafiovû je

to, Ïe spoleãnost VaK, a. s., Bruntál, která spravuje

vodovody v Bruntále, R˘mafiovû a Razové, sníÏila

od 1. záfií 2005 cenu vody ze souãasn˘ch 33,50 Kã

(vãetnû DPH) na 26,56 Kã + 5% DPH. Tento krok

se podafiil po jednání s provozovatelem spoleãného

vodovodu, spoleãností SmVaK Ostrava, a. s.

Pfiipomínáme, Ïe pfiedchozímu provozovateli vodo-

hospodáfiského zafiízení, spoleãnosti BRVOS

Bruntál, s. r. o., bylo rozhodnutím krajského úfiadu

odebráno povolení k provozování vodovodÛ slou-

Ïících pro vefiejnou potfiebu. DÛvodem byla skuteã-

nost, Ïe u spoleãnosti BRVOS Bruntál, s. r. o., by-

la prostfiednictvím technického auditu zji‰tûna nû-

která závaÏná pochybení. Spoleãnost VaK Bruntál,

a. s., zaji‰Èuje dodávku pitné vody v R˘mafiovû,

Bruntále a Razové od 1. ãervence leto‰ního roku.  

JiKo

Stát zemûdûlce nechrání, spekulanti pfieplácejí pÛdu
Stát dostateãnû nechrání soukromé zemûdûl-

ce, ktefií pfied lety v dobré vífie privatizovali

movité i nemovité majetky statkÛ na prona-

jaté pÛdû a zadluÏili se. Nedoãkali se pfied-

kupního práva na pÛdu, kterou obhospodafiu-

jí, a nedostatkÛ v zákonu o pÛdû zneuÏívají

dobfie organizované skupiny spekulantÛ. Ty

nemají problém v soutûÏích pfieplatit místní

zemûdûlce. Na tom se shodli zemûdûlci

z Bruntálska, Opavska i odjinud s ministrem

zemûdûlství Petrem Zgarbou bûhem setkání,

které se uskuteãnilo v úter˘ 6. záfií

v Penzionu Avalanche v Dolní Moravici.

Podle fieditelky bruntálské Agrární komory

Miloslavy Novákové se nefie‰í ani tak para-

doxní situace, kdy zemûdûlec pfiijde o po-

zemky, které fiádnû obhospodafioval, a je‰tû

bude muset vracet dotace, protoÏe nesplnil

podmínku pûtiletého nájmu. Ministr Zgarba

pfiipustil, Ïe stát nedostál vefiejnému závaz-

ku, kter˘ pfied lety vyslovil exministr Lux,

tedy Ïe pÛda je nedílnou souãástí privatizo-

vaného majetku. Nicménû stát se musí nejpr-

ve vypofiádat s fenoménem restitucí.

Skuteãností ov‰em je, Ïe mezi lednem a srp-

nem leto‰ního roku bylo vydáno 92 procent

pozemkÛ pfiedkupcÛm restituãních nárokÛ

a pouze osm procent získali pfiímí restituen-

ti.

Také zemûdûlci byli nuceni nûkteré restituã-

ní nároky odkoupit, aby ochránili své inves-

tice a podnikání. B˘val˘ ministr Jaroslav

Palas zdÛraznil, Ïe zákon o prodeji pÛdy vze-

‰el z poslaneckého návrhu, a pfiestoÏe do nûj

rezortní ministerstvo integrovalo své návrhy,

není dobr˘. PÛvodnû se zvaÏovalo, Ïe by ze-

mûdûlec mûl právo získat 500 hektarÛ

a o zbytek pozemkÛ by soutûÏil se sobû rov-

n˘mi zájemci o pÛdu. Namísto toho zÛstalo

u poloviny z 500 hektarÛ a navíc se do tfiice-

tiletého reÏimu splátek dostávají také subjek-

ty, které s hospodafiením nemají nic spoleã-

ného. PÛdu v na‰em regionu skupují také je-

dinci, ktefií dluÏí státu jinde.

„Jsme v pozici ÏebrákÛ ãekajících, zda nám
stát prodá nûjak˘ drobeãek. UÏ by se projed-
nou mûla udûlat restituãní teãka,“ fiekl jeden

z úãastníkÛ, hospodafiící v Pohofielicích. Jiní

soudí, Ïe fiádnû hospodafiící zemûdûlec by

mûl mít garantován pronájem pÛdy na sto let,

zaznûl tu ov‰em také názor, Ïe by soutûÏ mû-

la b˘t rovná i pro dal‰í, nové zájemce o pod-

nikání v zemûdûlství. Ti by mûli mít právo

dosáhnout na pozemky. Alena KiedroÀová

Oddûlení léãby bolesti léãí akupunkturou i depresivní stavy
Po pfiestûhování oddûlení léãby bolesti do

nov˘ch prostor hlavní budovy Nemocni-

ce, s. r. o., R˘mafiov, které se plánuje na

konec záfií, se roz‰ífií nabídka pro pacien-

ty o léãbu depresivních stavÛ pomocí aku-

punktury. Tato léãba bude provádûna ve

spolupráci s klinick˘mi pracovníky i psy-

chiatry privátními. Pacienti se budou mo-

ci objednávat na oddûlení chronické bo-

lesti v rámci anonymity pfiímo na lince

554 253 331 u primáfie oddûlení.  

MUDr. Stanislav Horák

Vzorky krve jsou novû oznaãovány ãárov˘m kódem
Nemocnice R˘mafiov zakoupila pro potfie-

by hematologicko-transfúzního oddûlení

pracovi‰tû Bruntál nov˘ hematologick˘ 

analyzátor v hodnotû cca 1 milionu korun.

Pfiístroj je urãen k mûfiení krevního obrazu.

„Na‰e oddûlení si nadále udrÏuje vysok˘
standard pfiístrojového vybavení. Pro vût‰í
bezpeãnost pacientÛ jsme tento mûsíc za-
vedli tzv. ãárové kódy, které oznaãují jed-
notlivé vzorky ihned pfii první evidenci
v na‰í laboratofii. âárové kódy a jejich evi-

dence v poãítaãovém systému zamezují zá-
mûnû vzorkÛ v prÛbûhu vy‰etfiení na jedno-
tliv˘ch pfiístrojích a znemoÏÀují selhání
lidského faktoru. Tuto zmûnu vnímám vel-
mi pozitivnû. Je to dal‰í krok ke zkvalitnû-
ní na‰í práce po zavedení centrálního pfií-
jmu v minul˘ch letech,“ doplnila primáfika

stanice Ivana Krajsová.

Hematologicko-transfúzní oddûlení zpra-

covává vzorky krve z Bruntálska, Vrben-

ska a R˘mafiovska. „Do na‰í hematologic-

ké ambulance pfiicházejí na vy‰etfiení také
pacienti, ktefií jsou k nám odesláni ze zdra-
votnick˘ch pracovi‰È celého okresu i z Kr-
novska. Míru rizikov˘ch faktorÛ pro vznik
Ïilní trombózy u tûchto pacientÛ jsme
schopni zhodnotit a fie‰it z velké ãásti sami,
v oblasti molekulární genetiky spolupracu-
jeme s laboratofiemi Onkologického centra
J. G. Mendela v Novém Jiãínû,“ dodala

primáfika. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

Nûkteré názory zemûdûlcÛ vyslechl ministr Petr Zgarba i pfii individuálních rozhovorech. 
Foto: Alena KiedroÀová
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Zase pfiijde den, kdy láska vrátí se k nám
Milí ãtenáfii,

máte pocit, Ïe ‰kola nebo práce není jedin˘m

va‰ím Ïivotním naplnûním, Ïe nûco chybí ve

va‰em okolí, a máte chuÈ, energii a nápady, jak

to zlep‰it v komunitû, kde Ïijete, ale nemáte

moÏnost to udûlat?

I toto stálo na poãátku na‰eho projektu „Zase

pfiijde den, kdy láska vrátí se k nám“, kter˘ je

podporován programem Make a Connection -

Pfiipoj se. Ten nám ukázal, Ïe lze promûnit své

sny v realitu. O jak˘ projekt jde, ãím se zab˘-

vá, pro koho je urãen, a spousty dal‰ích uÏi-

teãn˘ch a dÛleÏit˘ch informací jste se mohli

doãíst v nûkterém z minul˘ch ãísel. Pfiipo-

meÀme si ty nejpodstatnûj‰í.

Mezinárodní program Make a Connection,

kter˘ u nás probíhá jiÏ ãtvrt˘m rokem, je za-

mûfien na podporu dobrovolnick˘ch aktivit

mlad˘ch lidí od 16 do 24 let. Ti mûli do 31. 3.

2005 moÏnost podat svÛj vlastní projekt a zís-

kat na jeho realizaci grant ve v˘‰i aÏ 50 000

Kã. V dubnu 2005 zasedla regionální hodnotí-

cí komise a v kvûtnu 2005 rozhodla hlavní ko-

mise v Praze o koneãném v˘bûru projektÛ. Od

ãervna do prosince 2005 probûhne realizace

v‰ech vybran˘ch projektÛ.

Pro zástupce vítûzn˘ch projektÛ byla pfii-

chystána dvû ‰kolení. První z nich probûh-

lo v ãervnu v Horní Lomné a soustfiedilo se

na komunikaci, projektov˘ managament,

správu financí a média. Na ‰kolení se se‰el

dobr˘ kolektiv mlad˘ch nad‰encÛ, ktefií si

uÏili mnoho legrace, a v˘sledek ‰kolení byl

(více neÏ) úspû‰n˘.

Program Make a Connection je financován fir-

mou Nokia a patrony jsou Mezinárodní nada-

ce mládeÏe (IYF) a Nadace rozvoje obãanské

spoleãnosti (NROS). Koordinátorem progra-

mu pro Moravskoslezsk˘ kraj je obãanské

sdruÏení Vita pod vedením Mgr. Dagmar

Pijáãkové.

V základû je to „miminko“, co se t˘ãe granto-

v˘ch programÛ, a mûlo by nám ukázat, jak Ïá-

dat o granty jin˘ch subjektÛ. Na zaãátku na‰e-

ho projektu „Zase pfiijde den, kdy láska vrátí se

k nám“ jsme mûli mnoho nápadÛ. Staãilo si

jen vybrat. A rozhodli jsme se pro jeden z nej-

dÛleÏitûj‰ích. Pomáhat dûtem z Dûtského do-

mova v Janovicích. Chceme jim vytvofiit as-

poÀ zãásti takové dûtství, které má skoro kaÏ-

dé dítû v úplné rodinû. Zlep‰íme jejich psy-

chick˘ a fyzick˘ rozvoj formou plaveck˘ch

kurzÛ ve zdej‰ím Aquacentru v R˘mafiovû, re-

habilitaãních a jin˘ch klasick˘ch a relaxaãních

cviãení, dále lekcemi „Malého umûlce“ a v ne-

poslední fiadû i akcí „Letní dovádûní“, které

25. ãervna probûhlo poprvé. V budoucnu by-

chom chtûli pro dûti pfiipravit hipoterapii.

Ráda bych touto cestou podûkovala dal‰ím

spolupracovnicím - Lucii Knejpové, Zuzanû

Vrbíkové, Martinû Strykové, Andree

âechákové, Zuzanû Janou‰kové a Danû

Badalové za jejich stálou aktivitu a trpûlivost

pfii pfiekonávání prvotních pfiekáÏek. ZároveÀ

toto podûkování patfií p. Biãíkové, která umoÏ-

nila dûtem z Dûtského domova v Janovicích

bezplatnou úãast na Cviãení rodiãÛ s dûtmi,

které probíhá kaÏdé úter˘ od 16 do 17 hod.

v TJ Jiskra R˘mafiov. OceÀuji také ochotu, 

obûtavost a dovednost cviãitelek Lenky

·tefkové a Ivany Klementové, kterou projevu-

jí pfii cviãení, snahu integrovat tyto dûti do spo-

leãnosti a moÏnost rozvíjet a zdokonalovat je-

jich fyzickou stránku, která je v tûchto letech

velmi podstatná. Nesmím zapomenout na je-

jich dobrou organizaci a bohatou náplÀ tûchto

cviãení. Dík patfií i toleranci zúãastnûn˘ch ro-

diãÛ a jejich ratolestí. Je‰tû jednou vám moc

dûkuji za dobr˘ skutek a vûfiím v úspû‰nou

spolupráci v budoucnosti, protoÏe i vám urãitû

velmi záleÏí na úsmûvu mal˘ch dûtí.

Na závûr bych chtûla dementovat tvrzení uve-

dené v ãlánku „Dûti v janovickém domovû ne-

mají na nudu ãas“ (11/2005), kde autor pí‰e

o projektu jako o projektu, jehoÏ zakladatelem

je SSO· Prima, s. r. o. Toto tvrzení je mylné

a zavádûjící. Jak jsem jiÏ v˘‰e uvedla, jedná se

o projekt „Zase pfiijde den, kdy láska vrátí se

k nám“, na nûmÏ se podílí osm zástupkyÀ, kte-

ré pocházejí z rÛzn˘ch ‰kol a tuto aktivitu pro-

vádûjí ve svém volném ãase a nezávisle na

‰kole!!! Ani Ing. Ludvika Matzkeová není ini-

ciátorkou tohoto projektu, ale nastartovala nás

k tomu, abychom se zamysleli nad sociální si-

tuací nûkter˘ch lidí v na‰em okolí, ktefií potfie-

bují pomoc. Vûfiím, Ïe se nám to povede, a rá-

di pfiivítáme jakoukoliv nabízenou pfiíleÏitost,

která pomÛÏe tûmto dûtem. 

Barbora Potyková, zástupce projektu

Letní dovádûní v Janovicích
Dne 25. ãervna 2005 pofiádal ko-

lektiv mlad˘ch nad‰en˘ch lidí za

podpory programu Make
a Connection - Pfiipoj se v rám-

ci projektu „Zase pfiijde den,
kdy láska vrátí se k nám“ akci

Letní dovádûní, jejímÏ cílem by-

lo sblíÏit dûti z dûtského domova

s vefiejností a zpfiíjemnit jim so-

botní odpoledne.

V‰e probíhalo v areálu Dûtského

domova v Janovicích. Na dûti ãe-

kala spousta her, jako napfi. ská-

kání v pytli, kop na branku, jízda

zruãnosti, skládání puzzle a dal-

‰í. Mimo to mûly dûti moÏnost

povozit se na koni. Za v‰echny

disciplíny dostaly sladkou odmû-

nu a zavr‰ením v‰ech dovednost-

ních a zábavn˘ch soutûÏí bylo

kolo ‰tûstí, které

se dûtem líbilo

nejvíce. V podve-

ãer pfiíjemného

dne jsme si s dût-

mi opekli bufity.

Myslíme si, Ïe dû-

ti proÏily hezké

odpoledne, které

jim zpfiíjemnilo

v‰ední chvilky

v jejich Ïivotû.

Chtûli bychom,

aby takov˘ch okamÏikÛ proÏily

mnohem více. Jejich rozzáfiené

obliãeje jsou pro nás motivací

k dal‰í práci. V budoucnu na dûti

ãekají lekce cviãení a plavání, je-

jichÏ cílem je nauãit je zdravému

zpÛsobu Ïivota, k nûmuÏ patfií

právû sport. Doufáme, Ïe se nám

v‰e vydafií a dûtem se budou

v‰echny zmiÀované aktivity líbit.

Lucie Knejpová, Andrea
âecháková, Zuzana Janou‰ková

Chtûli bychom jménem na‰ich dûtí podûkovat osobnû v‰em, kdo jak˘mkoliv zpÛsobem pomohli v uplynul˘ch letech 

Dûtskému domovu Janovice u R˘mafiova.

Proto pofiádáme dne 24. 9. 2005 v 15.00 setkání v domovû, aby se v‰ichni sponzofii mohli seznámit s dûtmi, 

kter˘m pomáhají, a se zafiízením, ve kterém dûti Ïijí.

Tû‰íme se na Vás. Mgr. Alena Horká

P O Z V Á N K A

Fota: autorky ãlánku
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Nezamãená skfiíÀka
pfiilákala zlodûje

Policie pátrá po pachatelích lou-

peÏe, k níÏ do‰lo 22. srpna krát-

ce po poledni v hale modelárny

v Horním Mûstû. Dva neznámí

muÏi zde odcizili z batohu v ne-

uzamãené skfiíÀce mobil a penû-

Ïenku s doklady a platebními

kartami. V místnosti svaãinárny

si z batohu je‰tû vzali hotovost 

1 000 Kã.

K popisu podezfiel˘ch muÏÛ by-

lo zji‰tûno následující: První

muÏ byl ve vûku 25 - 30 let, 175

cm vysok˘, atletické postavy,

mûl ãerné rovné krat‰í vlasy, ho-

vofiil plynule ãesky. Na sobû mûl

sportovní obleãení. Druh˘ muÏ

mûl asi 35 let, 190 cm, byl atle-

tické vypracované postavy, mûl

krátké rovné ‰pinavû blond vla-

sy. Na sobû mûl modré o‰oupané

rifle a triãko s krátk˘m rukávem.

Pachatelé z místa ãinu odjeli ve

Fabii.

LoupeÏe v maringotce
objasnûny

Ve ãtvrtek 25. srpna zahájil poli-

cejní komisafi SKPV v Bruntále

stíhání 18letého mladíka

z R˘mafiova pro trestn˘ ãin lou-

peÏe. Skutku se mûl dopustit

o nûkolik dnÛ dfiíve, kdyÏ na

OkruÏní ulici vnikl do pojízdné

maringotky ob˘vané 42let˘m

muÏem. MuÏe napadl a s noÏem

v ruce po nûm pod pohrÛÏkou

smrti poÏadoval peníze. Po‰ko-

zen˘ mu peníze vydal. Mladí-

kovi to ale zfiejmû nestaãilo

a o dva dny pozdûji rozbil okno

stejné maringotky, dostal se do-

vnitfi a opût s noÏem poÏadoval

po 42letém muÏi ãástku 1 000

Kã. I tentokrát mu pfiepaden˘

muÏ peníze vydal. Krátce nato

byl nebezpeãn˘ mladík policisty

zadrÏen a umístûn do policejní

cely.

KrádeÏ hfibitovních lamp
V dobû mezi 24. a 27. srpnem

odcizil neznám˘ pachatel z náh-

robních kamenÛ dvou hrobÛ na

hfibitovû v Bfiidliãné okrasné

mosazné lampy. První mûla hod-

notu 4 500 Kã a druhá 2 800 Kã.

Pfiípadem se zab˘vá místní od-

dûlení policie.

Dal‰í úvûrov˘ podvod
Z dal‰ího z celé fiady v souãas-

nosti ‰etfien˘ch pfiípadÛ úvûro-

v˘ch podvodÛ byl v tûchto dnech

obvinûn 21let˘ mladík z Tvrd-

kova. Ten se mûl dopustit podvo-

du v únoru 2005, kdyÏ uzav-

fiel prostfiednictvím autobazaru

v R˘mafiovû úvûrovou smlouvu

s praÏskou spoleãností. Na jejím

základû byl mladíkovi poskytnut

úvûr na zakoupení vozidla Re-

nault Mégane v cenû 138 000 Kã.

Obvinûn˘ zaplatil 27 300 Kã

a zavázal se poskytnut˘ úvûr 110

700 Kã splácet. První splátku

mûl pfiitom uhradit do 8. bfiezna.

Mladík v‰ak jednorázovû zapla-

til jen dvû splátky v ãervnu 2005

a dal‰í splátky jiÏ nehradil.

Navíc bylo zji‰tûno, Ïe pfii sjed-

návání úvûrové smlouvy uvedl

nepravdivé údaje ohlednû svého

zamûstnání a v˘‰e pfiíjmu.

Leasingové spoleãnosti nyní

dluÏí více neÏ 100 000 Kã.

Opil˘ chlapec skonãil
v nemocnici

V pondûlí 29. srpna zahájil poli-

cejní inspektor SKPV Bruntál

trestní stíhání 57letého muÏe

z R˘mafiova pro trestn˘ ãin po-

dávání alkoholick˘ch nápojÛ

mládeÏi. Skutku se mûl dopustit

odpoledne 6. ãervna, kdyÏ za-

koupil 14letému chlapci dva lit-

ry ãerveného vína. Chlapec poté

víno vypil a v silné opilosti mu-

sel b˘t rychlou záchrannou sluÏ-

bou pfievezen do nemocnice

v Krnovû.

84let˘ fiidiã
narazil do stromu

Pût minut po poledni 30. srpna

havaroval mezi hranicí okresu

·umperk a Starou Vsí 84let˘ fii-

diã Felicie. Ten byl údajnû pfii

jízdû po pfiímém úseku komuni-

kace oslnûn sluncem, vyjel mi-

mo komunikaci a tam ãelnû na-

razil do stromu. Na autû si zpÛ-

sobil ‰kodu za 50 000 Kã. Utrpûl

zranûní s dobou léãení asi 1 t˘-

den. PoÏití alkoholu u nûj bylo

vylouãeno.

Dvû vloupání
za jednu noc

V noci z 31. srpna na 1. záfií roz-

bil zatím neznám˘ pachatel té-

mûfi tfiicetikilov˘m kamenem

sklenûnou v˘plÀ vstupních dvefií

prodejny elektro v R˘mafiovû.

Odcizil video, dvû DVD a po-

‰kodil stojanovou lampu. Na

dvefiích zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i

10 000 Kã. Celková ‰koda ãiní

témûfi 21 000 Kã. 

Ve stejné dobû do‰lo v R˘mafio-

vû k dal‰ímu vloupání, kdyÏ ne-

znám˘ pachatel rozbil okno skla-

du prodejny stavebnin, odkud si

pak odnesl rÛzné stavební mate-

riály a pomÛcky. Celková ‰koda,

která majiteli provozovny vznik-

la, je asi 7 000 Kã. Obû vloupání

‰etfií r˘mafiov‰tí policisté.

Mladík zaútoãil
na policistu

Za svou agresivitu bude pykat

23let˘ mladík z Jesenicka, kter˘

byl obvinûn z trestn˘ch ãinÛ v˘-

trÏnictví a útoku na vefiejného ãi-

nitele. Tûch se mûl dopustit v no-

ci 24. ãervence pfied hotelem na

námûstí Svobody v R˘mafiovû.

Po opakované v˘zvû r˘mafiov-

sk˘ch policistÛ, aby nestál na sil-

nici a ‰el si stoupnout na chod-

ník, slovnû jednoho z policejních

inspektorÛ napadl, a kdyÏ byl

vyzván, aby hlídku následoval

na sluÏebnu, napadl policistu fy-

zicky. Chytil ho za uniformu

a strhl k zemi. Násilného jednání

se dopustil pfied dal‰ími svûdky.

Po útoku byl zadrÏen a nyní je

proti nûmu vedeno trestní stíhání

na svobodû.

18let˘ hoch napadl
v baru dva muÏe

I dal‰í mladík, tentokrát z Bfii-

dliãné, je trestnû stíhán za v˘trÏ-

nictví a ublíÏení na zdraví. Je

obvinûn z toho, Ïe 2. ãervence

brzy ráno v místním baru fyzic-

ky napadl 49letého muÏe. Strãil

do nûho tak, Ïe muÏ upadl na

dláÏdûnou podlahu, a je‰tû na

Pásovec chrání dûti v autû
Ve ãtvrtek 1. a v pátek 2. záfií se uskuteãnila v okrese Bruntál dopravnû-bezpeãnostní akce zamûfiená

pfiedev‰ím na bezpeãnost dûtí v prvních dvou ‰kolních dnech. V rámci této akce probûhla i preven-

tivní kampaÀ „Pásovec“. Dûti jako spolujezdci v kontrolovan˘ch vozidlech, které byly pfiipoutány

v pfiíslu‰n˘ch zádrÏn˘ch systémech - autosedaãkách, obdrÏely od policistÛ hraãku - figurku pásovce

Eliho. Akce mûla za úkol podpofiit poutání mal˘ch spolujezdcÛ i v místech, kde to není pfiikázáno.
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nûj skoãil. Útokem mu zpÛsobil

zlomeninu ramenní kosti. Po-

‰kozenému se snaÏil pomoci

22let˘ muÏ, do kterého mladík

rovnûÏ strãil. Druh˘ napaden˘

rovnûÏ upadl na zem a pádem

na stfiep na podlaze si roztrhl 

oboãí.

Podnapil˘ fiidiã ujíÏdûl
pfied policií

Dne 6. záfií krátce pfied pÛlnocí

bylo na Opavské ulici v R˘ma-

fiovû hlídkou policie zastavová-

no vozidlo jedoucí ve smûru od

Janovic. ¤idiã nereagoval na

znamení k zastavení a v jízdû po-

kraãoval. Byl pronásledován slu-

Ïebním vozidlem a po pfiedjetí

zastavil teprve na znamení

STOP. Policisté zjistili, Ïe vozid-

lo fiídil 60let˘ muÏ z Karviné.

Vyzvali jej, aby se podrobil de-

chové zkou‰ce, av‰ak muÏ

zkou‰ku i lékafiské vy‰etfiení od-

mítl.

Cyklistka nedala
na kfiiÏovatce pfiednost

Nehoda s lehk˘ch zranûním se

odehrála 8. záfií odpoledne na

kfiiÏovatce tfiídy HrdinÛ,

Dukelské a OkruÏní ulice

v R˘mafiovû. 25letá cyklistka

pfiijíÏdûjící ze sídli‰tû na

Dukelské nedala pfiednost v jíz-

dû vozidlu VW Vento, které pfii-

jíÏdûlo zleva po hlavní silnici.

Mezi autem a kolem do‰lo

k boãnímu stfietu. Cyklistka po

nárazu upadla na silnici a utrpû-

la lehké zranûní. PoÏití alkoholu

bylo u fiidiãÛ vylouãeno.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

PoblíÏ Edrovického rybníka
vzplálo nákladní auto

Kolem jedné hodiny ranní 9. záfií do‰lo na ulici Julia Fuãíka

v R˘mafiovû z dosud nezji‰tûn˘ch pfiíãin k poÏáru zaparkovaného ná-

kladního vozidla Mercedes-Benz Actros. Na automobilu vznikla

‰koda za asi 

800 000 Kã. Pfii

lokalizaci a li-

kvidaci poÏáru

zasahovali ha-

siãi HZS R˘ma-

fiov, dobrovolní

hasiãi R˘ma-

fiov a vy‰etfio-

vatel HZS Brun-

tál. Ke zranûní

osob nedo‰lo.

·etfiení pfiíãin

a okolností po-

Ïáru pokraãuje.

Úsmûvnû

Osadní v˘bory informují

Staãilo málo
Byly hedvábné prázdniny, sladká dovolená,

prostû volno, které obãas v‰ichni potfiebujeme.

âas bájeãného nicnedûlání a taky aktivního

odpoãinku a taky cestování. Cestování prostû

patfií k létu. Jednak je to pfiíjemné a rovnûÏ to

roz‰ifiuje na‰e obzory. A do ciziny? Urãitû.

Dobré pochválit, o ‰patném pomlãet.

Víte, jak to chodí. My jsme zapomnûli doma

klavír! Proã? Na nûm leÏí pfiece na‰e letenky

nebo jízdenky s místenkami. Jak se, maminko,

jmenovala pfiede‰lá stanice? Proã to chce‰ vû-

dût? Tam vystoupila na‰e malá Haniãka.

Pane v˘pravãí, jede tento vlak na Písek? Ne,

na elektfiinu.

Ten veãer byl jak malovan˘, voÀav˘, nûco se

uroÏnilo, soused pravil, Ïe to byla skvûlá

„mÀamina“. To se musí zapít. Zapíjelo se nej-

prve pivem, potom nûãím ostfiej‰ím, co dÛm

dal a co sousedé a známí pfiinesli. Podot˘kám,

Ïe na znaãce se nedomluvili.

Lehce spoleãensky unaveni jsme se roze‰li do

sv˘ch pelí‰kÛ, do sv˘ch byteãkÛ. Po chvíli

sousedka klepe a je tro‰ku rozãílená: „Prosím
tû, pojì mi pomoct vytáhnout mého muÏe z va-
ny, usnul a mám strach, aby se neutopil. Pfiece
nebudu celou noc sedût a ãekat, aÏ vystfiízliví.“
Dvû slabé Ïenské a spoleãensky unaven˘ muÏ

spící spánkem spravedliv˘ch. Nezmohly by-

chom nic. „Ví‰ co, vytáhni ‰punt z vany, pfii-
kryj manÏelíãka osu‰kou a dekou, aÈ se nena-
chladí, je to pfiece Ïivitel rodiny, a má‰ vysta-
ráno.“
Stalo se. A muÏíãek dal‰í dopoledne byl pra-

covit˘, pfiítuln˘, kmital jak zdivoãelé pendlov-

ky. S v˘razem vûrného psa DÏulbarse pfiinesl

pro v‰echny ãerstvé peãivo, prostû ãlovûk do

nepohody. V obchodû se pr˘ vyh˘bal i pohle-

du na regály s alkoholem.

A my jsme se sousedkou, dobrou du‰í, mûly

pocit malého vítûzství.

Za deset mûsícÛ budou zase prázdniny a dovo-

lená, to je optimistická vyhlídka, ne? -Si-

V Ondfiejovû vyhlásili pfieborníka v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ
V rámci letního odpoledne, které

tradiãnû organizuje Osadní v˘bor

v Ondfiejovû vût‰inou na sklonku

léta, byl uspofiádán v sobotu 

20. srpna jiÏ tfietí roãník pfieboru

v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ.

Startovné organizátofii stanovili na

ãástku 50 Kã a do oblíbené soutû-

Ïe se pfiihlásilo pût hladov˘ch bor-

cÛ, kter˘m bylo naservírováno

shodnû 35 knedlíkÛ. âasov˘ limit

byl omezen na deset minut. Pfied

vypr‰ením ãasu spofiádal v‰echny

knedlíky a vítûzem se stal bulhar-

sk˘ konstruktér Al Investu

Bfiidliãná, a. s., Dian ·terev, kter˘

dokonce s jedním knedlíkem po-

mohl svému soupefii. Na kontû

mûl tedy ‰estatfiicet spofiádan˘ch

knedlíkÛ pfied vypr‰ením ãasové-

ho limitu. Druh˘ skonãil Jan

Havel (35 knedlíkÛ), ale s hor‰ím

ãasem, a na tfietí pfiíãce se umístil

Jan Antonín s tfiiceti spofiádan˘mi

knedlíky. Vítûz si odnesl pohár,

knedlíkov˘ vicemistr obdrÏel

sportovní hodinky a zb˘vající hla-

doleti získali vkusnou keramiku.

Ceny do soutûÏe vûnoval Osadní

v˘bor v Ondfiejovû.

A aby nebylo líto ani dûtem, Ïe ne-

mohou soutûÏit, organizátofii pro

nû pfiipravili první roãník knedlí-

kov˘ch závodÛ. Témûfi vûkovû

shodní caparti se s vervou pustili

do sv˘ch pûti knedlíkÛ, pfiiãemÏ

ãasov˘ limit byl stejn˘ jako u do-

spûl˘ch soutûÏících. Nejrychleji si

se sladkou pochoutkou poradil

Bedfiich ·tûpaník, kter˘ pût knedlí

zvládl za dvû minuty. Druh˘ skon-

ãil Jan Továrek a tfietí nejrychlej‰í

byla dívka Monika Málková. Není

bez zajímavostí, Ïe se soutûÏe zú-

ãastnili také dva tfiíletí jedlíci

Martin Buãek a Filip Hanek a oba

sv˘ch pût knedlíkÛ také bezezbyt-

ku spofiádali. Pro v‰echny dûti by-

ly pfiipraveny drobné ceny a slad-

kosti.

K tanci a poslechu hrála hudba

Akord Vladimíra Bulka a Ludmi-

ly Sigmundové a v‰ichni tance-

chtiví si skoãili do kola. Letní od-

poledne Osadního v˘boru v On-

dfiejovû má jiÏ své pfiíznivce a stá-

vá se vyhledávanou odpoãinko-

vou akcí. JiKo

Foto: Miroslav Dulaj
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Akce hradu Sovinec

Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Mûstské slavnosti

Zajímavosti z MûÚ

Klub ãesk˘ch turistÛ v Bfiidliãné Tenis Bfiidliãná
V̆ sledky 3. roãníku tenisového turnaje o Pfieborníka

mûsta Bfiidliãná, kter˘ se konal 20. - 21. 8. 2005:

Dvouhra muÏi - sobota 20. 8. 2005
1. Petr Tománek

2. Pavel Vládek ml.

3. Petr Mlejnek a Petr Novotn˘

âtyfihra muÏi - nedûle 21. 8. 2005
1. Petr Novotn˘ - Jakub ·imÛnek

2. Pavel Vládek st. - Pavel Vládek ml.

3. Jaroslav Ptáãek - Jifií Plesník

Markéta Stiborová, Tomá‰ Motyka

Poslední srpnov˘ víkend jsme nav‰tívili

Moravskoslezské Beskydy, které jsou fie-

kou Moravicí rozdûleny na Lysohorskou

hornatinu na v˘chodû a Radho‰Èskou hor-

natinu na západû. První zastávka byla

v Dolní Lomné, kde zaãíná novû otevfiená

nauãná stezka Prales Mion‰í, která je dlou-

há 7 km a vede pfiirozen˘m jednobuko-

v˘m porostem, kde jsou stromy staré 250

- 300 let a dosahují v˘‰ky aÏ 60 metrÛ.

Druhou trasu jsme nastoupili v Horní

Lomné, vystoupali aÏ pod Mufiínkov˘

vrch ke kapli z roku 1910, dále na Mal˘

a Velk˘ Polom, kter˘ je tvofien pískovco-

vou skálou, je odtud v˘hled na Beskydy

a Malou Fatru. Pokraãovali jsme prud-

k˘m v˘stupem na nejvy‰‰í horu

Slezsk˘ch Beskyd - Gírovou.

Dal‰í den byla na‰ím cílem Hrãava a nej-

v˘chodnûj‰í místo âR - Trojmezí, hrani-

ce s Polskem a Slovenskem. Obû trasy

mûfiily celkem 46 km.

Zpravodajství mûsta Bfiidliãná
zpracoval Daniel Mach

Rada mûsta uloÏila starostovi, aby provûfiil

moÏnosti získání finanãních prostfiedkÛ

z Moravskoslezského kraje v Ostravû na opra-

vu fasády smuteãní sínû v Bfiidliãné.

Slib zastupitelstva mûsta sloÏil Ing. Pavel

HorÀáãek a stal se ãlenem za zesnulého

Rostislava KoÏeluÏka.

Byl schválen pronájem nebytov˘ch prostor

v Domû sluÏeb k podnikatelsk˘m úãelÛm

pro jednatelství âeské poji‰Èovny v zastou-

pení pana Jindfiicha Poulíka od 1. 10. 2005.

Dále byl schválen návrh jednatelky spoleã-

nosti Správa domÛ Bfiidliãná paní Jifiiny

·kudlové, aby byl v pfiízemí budovy na

Sokolovské ulici 143 vybudován krizov˘ byt

pro potfieby mûsta.

Rada mûsta vzala na vûdomí Ïádost pana

Jifiího Zapletálka o provedení opravy místní

komunikace u rodinn˘ch domkÛ ve

Vajglovû. Byla schválena jednoduchá úprava

této komunikace dle návrhu vedoucí odboru

v˘stavby MûÚ. Dále bylo schváleno, aby

rozsáhlej‰í oprava byla projednána s vlastní-

kem pozemku, tj. PF âR - spolufinancování

opravy, nebo aby byla v roce 2006 financo-

vána z rozpoãtu mûsta.

Dle poÏadavku rodiãÛ byla zmûnûna provoz-

ní doba M· v Bfiidliãné na Hfibitovní ulici

439, a to od 05.30 do 15.30 hodin. Bylo

schváleno vybudování sbûrného dvora pro

nebezpeãné odpady v prostorách v˘mûníko-

vé stanice na Tovární ulici a zrealizování v˘-

stavby plechové haly tak, aby odpovídala

normám provozu sbûrného dvora.

Rada mûsta schválila finanãní pfiíspûvek na

kulturní akci nazvanou Duchovnû-umûlecké

pásmo kostelní, která probûhne dne 17. záfií

v kostele sv. Trojice v Albrechticích

u R˘mafiova; pfiíspûvek bude pouÏit na pro-

pagaci akce.

Zastupitelstvo mûsta schválilo poskytnutí

pÛjãky ve v˘‰i 70 000 Kã vlastníkÛm byto-

vého domu na Hfibitovní ulici 6 na opravu

havarijního stavu soklu tohoto domu.

Schválilo také pfiijetí dotace od Státního fon-

du rozvoje bydlení na akci Stavební úpravy

M· Komenského 319 Bfiidliãná - 16 byt. jed-

notek ve v˘‰i 8,8 mil. Kã.

Poslední srpnovou sobotu se usku-

teãnil první roãník Mûstsk˘ch

slavností. S radostí mÛÏeme kon-

statovat, Ïe dle ohlasu mûly velk˘

úspûch, jak po stránce zábavné,

tak i organizaãní. Byly atraktivní

hlavnû pro dûti a pozdûji i pro do-

spûlé, kaÏd˘ si urãitû vybral z bo-

haté nabídky programÛ. Dûti mûly

zpoãátku zájem hlavnû o jízdy na

koni, potom o vystoupení „kome-

diantÛ na káfie“ se tfiemi pohádka-

mi, nejvíce se líbila asi O princi

Bajajovi, které se mohly sami ak-

tivnû zúãastnit. Dûti mûly k dispo-

zici lunapark a vyuÏívaly hlavnû

takzvané „lavice“, tam bylo díky

mládeÏi ru‰no i po setmûní. U dû-

tí mûl snad nejvût‰í úspûch klaun

Ála, ten je dovedl bavit po celé od-

poledne témûfi bez pfiestávky, do-

vedl zapojit i ty nejmen‰í a v‰ech-

ny dûti dostaly za odmûnu vÏdy

nûco dobrého.

Pak uÏ v civilu vtipnû asistoval

u velkého slosování vstupenek,

kterého se ujala hlavní organizá-

torka slavností paní Vûra Jurá‰ová

a hlavní sponzofii - za Al Invest

Ing. Jifií Horáãek a starosta

Bfiidliãné Miroslav Volek. Po slo-

sování zaãala velmi pÛsobivá ve-

ãerní show, nazvaná Vz˘vání

ohnû, která se v‰em moc líbila

a mûla velk˘ aplaus. Poté pfii‰la na

scénu skupina scénického ‰ermu

s vystoupením, které se jmenovalo

Pfiichází ìábel. Bylo to pûkné, ale

zÛstalo ve stínu vystoupení pfiede-

‰lého.

Pak zaãala volná zábava pro

v‰echny, ktefií tohoto celodenního

zábavného maratónu nemûli dost,

k tanci a poslechu hrála skupina

Alternativa z R˘mafiova, mnozí

odcházeli aÏ nad ránem.

Na závûr patfií velké podûkování

jiÏ zmínûn˘m hlavním sponzo-

rÛm, Al Invest pfiispûl ãástkou 

50 000 Kã a mûsto Bfiidliãná ãást-

kou 20 000 Kã. Dík patfií za tech-

nickou pomoc pfii pfiípravû i po

skonãení slavnosti, a sice fotbalo-

vému oddílu, oddílu biatlonu, dále

Zemspolu Bfiidliãná, jakoÏ i 19

místním podnikatelÛm, ktefií vû-

novali hodnotné ceny. Podûkování

patfií i dobrovolnicím âerveného

kfiíÏe v ãele s paní Evou

Loj‰kovou, které se i za horkého

poãasí dokázaly postarat o drobné

pfiípady zranûní. V neposlední fia-

dû patfií dík v‰em ãlenÛm kulturní

komise, ktefií tuto akci dlouhodobû

pfiipravovali. Pro pozvané hosty

a sponzory byl uspofiádán raut.

Na úpln˘ závûr doplÀme slib orga-

nizátorÛ, Ïe o posledním víkendu

v srpnu pfií‰tího roku chtûjí urãitû

uspofiádat druh˘ roãník tûchto

slavností. Vûfií, Ïe úspûch bude

je‰tû vût‰í.

Ka‰párek na skalním hradû

24. a 25. záfií
Loutkáfiská a divadelní pouÈ

Îonglérsko-divadelní festival s povûstmi,
pohádkami, loutkov˘m i hran˘m divadlem

• kejklífi Kfiupala a jeho veselé kousky

• Teatr Víti Marãíka a LS Bodi

• divadla Magnet, Sluneãník a Starost

• ‰ermífii Allegros
Fota: David Komínek
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Seriál

TûÏké umírání na prahu míru (7/8)
K v˘roãí 60 let od konce II. svûtové války

V ãervenci se zdálo, Ïe se lidé se

zmûnûn˘mi podmínkami vyrov-

nali, neboÈ dobrovolnû ode‰la ze

Ïivota jen Gizela P. (49)

z Bfiidliãné.

Srpen zaãal zabíjet znova od „di-

vokého odsunu“. Zaãala nová vlna

sebevraÏd. Umírali pfiedev‰ím sta-

fií a star‰í lidé, ktefií se odsunu bá-

li, hrozili se roztrÏení rodin, nedo-

vedli se nadále jiÏ vyrovnávat

s neznámou budoucností. Neor-

ganizovan˘ transport, jak je v se-

znamu odsunÛ naz˘ván, probûhl

5. srpna po pfiedchozím soustfiedû-

ní vybran˘ch nûmeck˘ch obyvatel

okresu v zámku Janovice. První

transport postihl 1750 osob.

Kromû nejv˘‰e dvacítky muÏÛ

(podle neúpln˘ch seznamÛ s 809

jmény) se asi jednalo pfiedev‰ím

o Ïeny bez ohledu na vûk a dûti,

z nichÏ nûkter˘m nebylo více neÏ

rok. Nejstar‰í z Ïen se narodila ro-

ku 1862. V‰ichni byli transporto-

váni do sovûtské okupaãní zóny

Nûmecka. Jednalo se ãasto o pfií-

slu‰níky bohat‰ích rodin, jak svûd-

ãí uchované torzo seznamÛ.

Pfies ãastá oficiální tvrzení, Ïe se

jednalo o akce nelegální, lze pra-

meny doloÏit opak. „Divok˘“

transfer byl proveden podle

Smûrnice pro pfiípravu a provede-

ní evakuace státnû nespolehliv˘ch

ÏivlÛ, kter˘ vydala Okresní správ-

ní komise v R˘mafiovû (ãís.

67/pres.) podle v˘nosu Zemského

národního v˘boru ze dne 10. 7.

1945, ãís. 19501 /DÛv./ evak.

(Smûrnice pro fiízení a provádûní

akce k vyãi‰tûní Moravy a Slezska

od NûmcÛ). Pfiísnû dÛvûrnou zprá-

vu pfiedala OSK velitelství

Národní bezpeãnostní stráÏe okre-

su r˘mafiovského.

V pfiímé souvislosti s akcí zemfieli

vlastní rukou jiÏ v den odsunu

R˘mafiované Robert R. (64) se

Ïenou Gizelou (45) a dal‰í v krát-

kém ãasovém odstupu: Karl R.
(51) z R˘mafiova, majitel hotelu

Riedel (nyní Pradûd), ãtyfiiasedm-

desátilet˘ rolník Adolf N.
z Edrovic, pûtasedmdesátilet˘ sta-

fiec Karl J. a Emma H. (41)

z Janovic, zemfiel „v du‰evním

zatmûní“ i Franz L. (79)

z RyÏovi‰tû, dále Franz K. (79),

Ferdinand K. (72) a Johann S.
(76) ze Staré Vsi. ManÏelé

Johann (49) a Anna S. (46)

z Moravského Koãova spáchali

sebevraÏdu skokem do studnû.

Obûsil se i stafiec Franz S.
z Albrechtic (90) a jeho Ïena

Malvina jej pfieÏila jen o ãtyfii dny.

Zemfiela na mozkovou mrtvici.

Zvlá‰tní kapitolkou jsou i dvû se-

bevraÏdy starokatolíkÛ. Na poÏití

jedu zemfieli Anna S. (40)

z R˘mafiova a Otta M. (79)

z Jamartic. Sekta vzniklá v druhé

pÛli minulého století v Prusku

a znaãnû roz‰ífiená i mezi nûmec-

k˘m obyvatelstvem na

R˘mafiovsku (813 osob roku

1930) se vrátila ve svém uãení

k pÛvodním hodnotám kfiesÈan-

ství, a tak striktnû odmítala sebe-

vraÏdu jako tûÏk˘ hfiích.

ZpÛsob odchodu ze Ïivota se neli-

‰il od pfiedcházejícího období,

zmizelo jen pouÏití zbraní, byly jiÏ

odevzdány. Umírají znovu a opût

naprosto zbyteãnû také pfiicházejí-

cí osídlenci. 10. srpna byl ve

Val‰ovû zastfielen âech Stanislav
J. (38) a ve stejn˘ den se zde za-

stfielil mlad˘ Slovák ·imon ·.
(21). MÛÏeme se jen dohadovat,

zda smrt obou spolu nûjak souvisí.

Nûktefií lidé ukonãili svÛj Ïivot

v prÛbûhu transportu: star‰í man-
Ïelé L. v Lipsku, manÏelé K. zvo-

lili skok do Labe a Josef L., patr-

nû pfiíbuzn˘ zakladatele na‰eho

muzea, ukonãil svÛj Ïivot na nád-

raÏí v DráÏìanech.

Pokud se t˘ká situace v jednotli-

v˘ch dnech, pak nejtíÏe postihl 

obyvatele okresu jiÏ 7. kvûten, kdy

ztratilo Ïivot na obou stranách

fronty 96 muÏÛ, Ïen i dûtí. Násle-

dujícího dne úmrtí opadla, zemfie-

lo zbyteãnû 21 osob a 9. kvûtna jiÏ

6 lidí. 21 dnÛ do konce kvûtna si

vyÏádalo celkem 20 dal‰ích obûtí.

Dále se je‰tû sníÏil poãet zemfie-

l˘ch nepfiirozenou smrtí v ãervnu

(14 obûtí). âervenec znamenal ji-

sté uklidnûní, neboÈ Nûmci zatím

nevûdûli o pfiipravovaném odsunu.

Vlastní rukou zemfiela jediná Ïena.

Dal‰í kulminaci nepfiirozen˘ch 

úmrtí vût‰inou star‰ích lidí nespor-

nû zpÛsobil neãekan˘ divok˘ od-

sun. Tehdy si sáhlo na Ïivot cel-

kem 17 lidí.

Vcelku postihla situace od 7. 5. do

31. 8. 1945 vût‰inou vût‰í a bohat-

‰í obce na trase postupu sovût-

sk˘ch oddílÛ: Bfiidliãnou (13 obû-

tí, dále uveden jen jejich poãet),

Jamartice (7), nejtíÏe byl zasaÏen

R˘mafiov s osadou Harrachov

(54), ale relativnû i Janu‰ov

s RÛÏovou (7), Janovice s osadou

Nové Pole (5), znaãnû Stará Ves

(17), Moravsk˘ Koãov (7), Val‰ov

(4), Lomnice (8). Ostatní zapadlej-

‰í a men‰í sídli‰tû mûla zemfiel˘ch

ménû: Albrechtice (4), Dobfieãov

(2), Edrovice (1), Horní Mûsto (3),

Karlov (1), Dolní Moravice (2),

Ondfiejov (2), RyÏovi‰tû (4), Ruda

(1), Malá ·táhle (2), Velká ·táhle

(2), Tvrdkov (1), Tylov (1).

Zvlá‰tním pfiípadem je sovinecká

aglomerace drobn˘ch vesniãek,

kde je nápadnû velk˘ poãet obûtí

ze 7. kvûtna - z celkového poãtu

zemfiel˘ch to bylo asi 10 muÏÛ, 8

Ïen a jedno dítû: Sovinec (14),

Vevefií (1), Jifiíkov (7), KfiíÏov (2).

Nejasné jsou zprávy z Arnoltic (1

?), Stránského (3 ?), Skal

a Ferdinandova (3 ?), Îìárského

Potoka (1 ?).

Prokazatelnû zemfielo zcela ne-

smyslnû na okrese R˘mafiov ne-

jménû 174 lidí a tragédie postihla

pfiedev‰ím nynûj‰í R˘mafiov s jeho

nynûj‰ími místním ãástmi (76).

Události roku 1945 nejspí‰e neza-

sáhly lidské Ïivoty obyvatel malé-

ho zbytku odlehl˘ch vesniãek

Bedfiichova, KnûÏpole, Mirotínku,

Horní Moravice, Nové Vsi,

Re‰ova, Stránského a Vajglova.

Statistické údaje, jeÏ se zdafiilo

získat, v‰ak nejsou úplné z fiady

dÛvodÛ, pro absenci nûkter˘ch

matrik, vágní zápisy v matrikách

typu „zemfiel na prÛstfiel hlavy“ ãi

„smrt po rozdrcení hlavy paÏbou“,

„sebevraÏda“, jindy spûch a otfies

zpÛsobily, Ïe zcela chybí zdÛvod-

nûní úmrtí. Navíc se témûfi ani je-

diná smrt úfiednû nevy‰etfiovala.

Zcela postrádáme údaje o nezvûst-

n˘ch lidech, jejichÏ tûlo nebylo

nalezeno a ktefií byli pochováni

tajnû ãi beze svûdkÛ a církevního

obfiadu, coÏ se t˘ká i nûkter˘ch se-

bevrahÛ. V na‰í oblasti se téÏ ne-

zdafiilo nalézt tzv. ohledací listy,

jeÏ b˘valy pfiílohou úmrtních mat-

rik a vystavovali je lékafii s detail-

ním uvedením pfiíãin a okolností

smrti. Byly zniãeny a nûkteré lé-

kafii vÛbec nevystavili. Neexistuje

správní evidence obûtí z roku

1945 kromû údajÛ o vojensk˘ch

hrobech, chybí téÏ policejní hlá‰e-

ní s protokoly. Do statistiky téÏ ne-

zapoãítáváme v˘povûdi pamûtní-

kÛ moÏná pravdivé, ale dokumen-

tací neprokázané. Domníváme se

proto, Ïe se skuteãn˘ poãet nepfii-

rozen˘ch úmrtí z prvních ãtyfi mí-

rov˘ch mûsícÛ roku 1945 na

R˘mafiovsku pohybuje na vy‰‰í 

úrovni, tj. zhruba kolem 200. 

Mgr. Jifií Karel,

pamûtníci hovofií
V na‰em mûstû Ïijí lidé, ktefií mají na konec II. svûtové války je‰tû dnes Ïivé vzpomínky. ProÏívali své osudy, hofiké, jindy plné bolesti nebo

obav a strachu z pfií‰tích dnÛ. Jak pohlíÏí na konec nejtragiãtûj‰ího konfliktu v dûjinách lidstva - II. svûtové války, jsme se zeptali r˘mafiov-

ského rodáka, pana Alfréda Heinische.

Co vám utkvûlo v pamûti v souvislosti s kon-
cem II. svûtové války v R˘mafiovû?
Mûl jsem v té dobû dvanáct let, takÏe si toho

je‰tû pomûrnû dost pamatuji. Konec války

v rodinách byl poznamenán tím, Ïe chybûli ot-

cové, ktefií byli na vojnû. Zprávy o prÛbûhu

války z ruské fronty jsme získávali zprostfied-

kovanû od otce ãi str˘ce, ktefií pfii‰li na dovo-

lenou, ale jako kluci jsme to nûjak zvlá‰È ne-

proÏívali. Otec pocházel ze ·umperka a slou-

Ïil na vojnû jako tesafi na v˘chodním

Slovensku, myslím v Ko‰icích. Pfii‰el rok

1938, Hitler ãeskoslovenské vojsko zru‰il

a Nûmce poslal na ruskou frontu. Bylo to tra-

gické. Dva roky slouÏil otec jako Nûmec

v ãeskoslovenské armádû, ‰est let válãil na rus-

ké frontû a devût let byl v zajetí. Dva mûsíce

pfied datem, kdy mûl b˘t propu‰tûn (v roce

1953), zemfiel.

V osudn˘ den osvobození R˘mafiova pfii‰li

Rusové od Stránského a od ·umperka. Ve

smûru na západ do Horního Mûsta byla cesta

volná a tudy utíkalo nûmecké vojsko. JiÏ pÛl

roku pfiedtím jsme museli ukonãit ‰kolní do-

cházku, v budovû zfiídili lazaret. Do ‰koly jsem

chodil pod kostel, to byla V‰eobecná chlapec-

ká ‰kola a u kostela byla zase dívãí. Pozdûji
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jsme „chodili a nechodili“ do budovy dne‰ní

Soukromé stfiední odborné ‰koly Prima, ze

které nás vojsko opût vystûhovalo, aby z ní 

udûlalo lazaret, a stûhování pokraãovalo po-

stupnû do dne‰ní Základní ‰koly na Jelínkovû

ulici, aÏ jsme nakonec skonãili s v˘ukou v pfií-

rodû. Dokonce jsme jezdívali do ‰koly

v Bfiidliãné. 8. kvûtna 1945 zaãali Rusové 

ostfielovat Hornomûstskou ulici, po které se

pfiesunoval smûrem na západ zbytek nûmecké-

ho vojska. My jsme se bûÏeli schovat do blíz-

kého lesíku pfied Ondfiejovem, za b˘valou mlé-

kárnu, a pozorovali, jak nám nad hlavami líta-

jí kulky a granáty. Bylo to dost odváÏné.

Dostali jsme strach a radûji se pfiesunuli na na-

‰e hospodáfiství a ostfielování pfieãkali ve skle-

pû na bramborách. První rusk˘ voják, kterého

jsem na druh˘ den ráno uvidûl, byl spojafi. Ten

se rychle pfiesunoval smûrem ze Stránû na

Horní Mûsto. Za ním pfii‰li dal‰í ru‰tí vojáci

a osvobodili R˘mafiov.

Pfiedtím je‰tû, jako poslední záchvûv nûmecké

okupace, napochodovali takzvaní pancerkna-

ker - ‰estnáctiletí ostfielovaãi tankÛ se zbranû-

mi - pancéfiov˘mi pûstmi, ktefií byli speciálnû

vycviãeni a nasazeni k likvidaci rusk˘ch tan-

kÛ. Údajnû se prosl˘chá, Ïe R˘mafiovem do-

slova probûhl také nûmeck˘ generál Scherner,

kter˘ mûl za úkol zadrÏet ruskou frontu. Lidé

vyvû‰ovali do oken bílé prapory jako znamení,

Ïe se vzdávají, ale nûjak˘ nûmeck˘ dÛstojník

nafiídil v‰echny prapory stáhnout. Poãítalo se

s tím, Ïe R˘mafiov bude obranné mûsto.

Ov‰em nestalo se tak a k Ïádn˘m velk˘m bo-

jÛm zde nedo‰lo.

Vzpomenete si, jestli nad R˘mafiovem pfieléta-
la letadla nebo zda nûjaké letadlo nebylo se-
stfieleno? A byly tady tanky?
Hodnû letadel letûlo nad R˘mafiovem

z Nûmecka, a co já si pamatuji, tak nebylo se-

stfieleno snad Ïádné, ale pilot nûmeckého leta-

dla musel nouzovû pfiistát na louce nad ne-

mocnicí. Vlastnû ano, vzpomínám si, Ïe jed-

nou jsem pfii‰el ze ‰koly, a protoÏe matka pra-

covala, musel jsem pfiipravit obûd. Vafiil jsem

brambory a najednou nad komíny zaãala krou-

Ïit stíhaãka. Vybûhl jsem ven a uvidûl, jak se

najednou letadlo zapíchlo do moãálu nad kra-

vínem. Brambory nebrambory, byl jsem kluk,

zvûdavost byla silnûj‰í, utíkal jsem tam.

Samozfiejmû brambory i s hrncem pak putova-

ly nakonec ven a já dostal pofiádnû „na frak“.

Nûkterá letadla, vût‰inou americká, shodila

prázdné nádrÏe, aby byla lehãí. Snad to byli

Ameriãani. Letadlo nebylo na obloze témûfi vi-

dût. Tak bylo vysoko. Shazovali také ru‰ivé la-

mety kvÛli radarÛm, aby letadla nemohla b˘t

zamûfiena. Ve vnitrozemí byly zase shazovány

tuÏky nebo plnicí pera, která se nesmûla sbírat.

Pfii manipulaci vybouchla a utrhla dotyãnému

prsty. Tanky jsem v R˘mafiovû nevidûl. Jen

tûÏkou nákladní techniku s dûly a obãas nûja-

k˘ ten transportér.

Velkou událostí na konci války se stala po-
prava dvou muÏÛ na r˘mafiovském námûstí,
víte o ní nûco bliÏ‰ího?
Bylo vyhlá‰eno nafiízení o zákazu uchovávání

ve‰ker˘ch zbraní, dalekohledÛ, rádií, jízdních

kol a dal‰ích vûcí a kaÏd˘, kdo mûl nûkterou

z tûchto vûcí u sebe, musel je odevzdat do 48

hodin. Kdo tak neuãinil, vystavoval se trestu

smrti. Franz Leiter a Franz Hilscher toto nafií-

zení poru‰ili a snad údajnû i nadále pfiechová-

vali zbranû. Nûkdo je musel vidût a nahlásil je

na ãetnickou stanici. Byli umístûni do obecní

‰atlavy, která se nacházela v budovû dne‰ního

zlatnictví na Husovû ulici, ov‰em nikdo nevû-

dûl, proã byli zavfieni. Pro zajímavost, státní

‰atlava se nacházela ve sklepû dne‰ního mu-

zea.

Zniãehonic pfii‰el pfiíkaz, aby se v‰ichni Nûmci

z mûsta a okolí shromáÏdili na námûstí.

Zanedlouho vyvedli Leitera a Hilschera spou-

tané tenkrát je‰tû fiemínkov˘mi pouty a posta-

vili je pfied porouchan˘ obrnûn˘ transportér,

kter˘ zde zanechali vojáci. Z radnice vypocho-

dovalo deset vojákÛ ãeskoslovenské armády

a ty dva údajné provinilce zastfielili pro v˘stra-

hu. Leiterova manÏelka vÛbec nevûdûla, co se

chystá, a v dobû popravy svému muÏi nesla do

‰atlavy veãefii. KdyÏ tu náhle usly‰ela stfielbu.

Nikdo ji o popravû dopfiedu neinformoval.

Nechali je leÏet dva dny na námûstí. Jak fiíkali

- pro v˘strahu. Pak pfiijeli s vozem na hnÛj, na-

loÏili je a odvezli na hfibitov. U pravé hfibitov-

ní stûny vykopali velkou jámu a tam je pohfibi-

li. Dnes stojí na mûstském hfibitovû pomník,

kter˘ vûnovala r˘mafiovská radnice na jejich

památku a na památku v‰ech padl˘ch

v R˘mafiovû za II. svûtové války.

Vzpomenete si na konkrétní události spojené
s koncem II. svûtové války v R˘mafiovû?
Utkvûly mi v pamûti rÛzné vzpomínky. Byl

jsem na námûstí. Pfii‰li tam nûmeãtí vojáci, za-

ãali vyklízet radnici, pálili knihy a rÛzné doku-

menty. Poté, co R˘mafiov osvobodili Rusové,

nastaly zmûny. Vzpomínám si, Ïe jednou pfii-

‰el rusk˘ voják za na‰í babiãkou pro vejce.

Babiãka pfiinesla v zástûfie vajíãka, ale on fiekl,

Ïe je to málo. ·el za ní a fiekl: Vsjo - v‰echno.

Babiãka na to, Ïe Rusové nejsou hodní lidé.

Nato on vytáhl ãeskoslovenskou stokorunu

a podal ji babiãce se slovy, aby si nemyslela,

Ïe jsou Rusové ‰patní. Byla to první ãeskoslo-

venská stokoruna, kterou jsme vidûli.

KdyÏ se potom pozdûji ru‰tí vojáci stahovali

nazpût, tak nám vzali v‰echen dobytek kromû

jedné krávy. Krávy mûli na pastvinû vedle dfií-

vûj‰í ãistiãky odpadních vod u závodu Hedva

01. My kluci jsme pak museli sehnat nûjaké

Ïeny, aby v‰echny krávy podojily.

Poslední v˘stfiely a granáty padly 8. kvûtna ko-

lem poledne a zasáhly také malou nemocnici,

která byla naproti hotelu Pradûd u dfiívûj‰í ka-

pliãky. ZasaÏeny byly také nûkteré domy, ty

pak zaãaly hofiet. Rusové ode‰li z R˘mafiova,

aniÏ jsme si to mnozí uvûdomili. V‰echno

pfiedtím nakládali na vagóny. Moc pak pfievza-

ly ãeskoslovenské úfiady.

Po odchodu rusk˘ch vojákÛ nastalo vyhnání

nûmeckého obyvatelstva, které ov‰em tenkrát

v tomto regionu pfievaÏovalo. âechÛ zde bylo

málo. Vzpomínám napfiíklad na Vychodila,

Tomana, ·najdra nebo ãeského po‰tmistra.

Nûmci, ktefií zÛstali, dostali na klopy oznaãení

„N“ (Nûmec), údajnû na oplátku, stejnû jako

Hitler oznaãil Îidy hvûzdou. Ov‰em musím

fiíct, Ïe na‰e rodina nikdy nepocítila Ïádnou

zaujatost, ani od pfiistûhovaleck˘ch âechÛ, spí-

‰e naopak. U fiezníka i pekafie jsme mûli zastá-

ní, co se t˘ãe potravinov˘ch lístkÛ, které byly

pfiidûlovány, ale i pfii udûlování bodÛ a takzva-

n˘ch UNRRA konzerv, ve kter˘ch byla napfií-

klad ãokoláda, s˘r a dal‰í netradiãní potraviny.

Tak takov˘ byl konec války v R˘mafiovû v pû-

taãtyfiicátém.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Z okolních obcí a mûst

Inspirace pro mûsto R˘mafiov
„Va‰e auto není trezor,“ hlásí ce-
dule na bruntálsk˘ch parkovi‰-
tích. Cedule, které byly v uplynu-
l˘ch dnech rozmístûny
v Bruntále, mají slouÏit jako pre-
vence vykrádání automobilÛ.
Va‰e auto není trezor, heslo tohoto

znûní spolu s nûkolika symboly 

upozorÀuje na skuteãnost, Ïe nene-

chavci mohou b˘t kdekoliv

a k „práci“ nepotfiebují mnoho ãa-

su. „Smyslem tûchto cedulí je infor-
movat obãany, aby si dávali pozor
na vlastní vûci a nevytváfieli tak lá-
kadla pro pfiípadné zlodûje. Efekt

má b˘t ryze preventivní - zlodûj ne-
uvidí na sedadle auta nic, co by
mohl ukrást,“ uvedla koordinátor-

ka prevence kriminality Mûstského

úfiadu v Bruntále Petra Hubková.

Sdûlení z cedulí je urãeno v‰em,

zejména v‰ak tûm, ktefií situaci do-

sud podceÀují. „Lidé si napfiíklad
chodívají nûco vyfiídit na úfiad
s tím, Ïe tam budou jen krátce, Ïe si
prostû jen odskoãí. A pfiitom v au-
tech ãasto nechávají cenné vûci,
tfieba mobily, fotoaparáty, noteboo-
ky. Taková náv‰tûva se ale ãasto ne-
oãekávanû prodlouÏí a pfiípadnému

zlodûji se tak prodluÏuje ãas k vy-
kradení automobilu,“ pokraãovala

Petra Hubková s tím, Ïe realizáto-

rem akce je bruntálská radnice

a projekt je souãástí programu pre-

vence kriminality mûsta. Podobn˘

zpÛsob prevence zvolila také nû-

která dal‰í mûsta âeské republiky.

Mûsto úzce spolupracuje s Policií

âR, s níÏ byla vytipována místa

vhodná k umístûní cedulí.

„Místa jsme vybírali podle toho,
kde b˘vá velk˘ pohyb osob,“ vy-

svûtlila Petra Hubková.

Realizace projektu pfii‰la mûsto na

‰est tisíc korun, coÏ je v porovná-

ní s hodnotou obvykle zcizova-

n˘ch vûcí minimální ãástka. 

J. Ondrá‰ek
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Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Do stfiedních ‰kol v kraji nastoupilo 1. záfií témûfi 21 tisíc nov˘ch ÏákÛ
Necel˘ch 21 000 nováãkÛ nastoupilo ve

ãtvrtek 1. záfií v kraji do prvních roãníkÛ

v‰ech forem stfiedo‰kolského studia, na

‰koly vefiejné (ve správû kraje) více neÏ 

18 000 - to je 87 %, na soukromé asi 2 700

(ãísla se v˘raznû neli‰í od loÀsk˘ch).

V tomto poãtu je jen 1000 ÏákÛ nastupují-

cích do prvních roãníkÛ jiné neÏ denní for-

my studia, do nástavbového denního na-

stupuje 1400 ÏákÛ, celkem 18 600 tedy do

denního studia.

Asi 65 % ÏákÛ si vybralo maturitní obory,

podíl se postupnû zvy‰uje, v roce 2010 by

mûlo nastupovat do prvních roãníkÛ ma-

turitních oborÛ stfiedních ‰kol v kraji uÏ

75 % ÏákÛ. Celkovû bude v MSK letos

studovat ve v‰ech roãnících i formách

maturitních oborÛ 72 % ÏákÛ (vãetnû ve-

ãerního, dálkového studia). Nejvût‰í zá-

jem byl i letos o gymnázia - víceletá i kla-

sická ãtyfiletá.

„Za gymnázii jsou na druhé pfiíãce pomy-
slného Ïebfiíãku zájmu konzervatofi a umû-
lecké ‰koly, pak zdravotnické ‰koly, velk˘
zájem byl i o novû zfiizované lyceální obo-

ry krajsk˘ch ‰kol - zdravotnické, ekono-
mické, pfiírodovûdné. Zájem je také o stu-
dia se zamûfiením na informatiku, sociální
péãi a humanitární práci. A samozfiejmû
o studia nástavbová,“ upfiesnila námûstky-

nû hejtmana Jaroslava Wenigerová s tím,

Ïe si Ïáci i rodiãe uvûdomují, Ïe maturitní

obory zvy‰ují ‰anci na dobré zamûstnání.

Men‰í zájem je v posledních letech o dfiíve

populární uãební obory - napfiíklad proda-

vaã, automechanik, zámeãník, zedník, tru-

hláfi, krejãí, ale také napfiíklad o stfiední

‰koly hotelové a se zamûfiením na turis-

mus. „U nûkter˘ch dvou- a tfiílet˘ch oborÛ
se nepodafiilo tfiídy naplnit, dÛleÏité ale je,
Ïe kaÏdé dítû vycházející ze základní ‰koly
i letos na‰lo vhodn˘ studijní obor na ‰kole
stfiední,“ doplnila námûstkynû hejtmana.

Kraj spravuje 108 stfiedních ‰kol, soukro-

m˘ch a církevních je 49. Celkovû bude od

1. záfií studovat na stfiedních ‰kolách v kra-

ji cca 79 tisíc ÏákÛ (vãetnû novû nastou-

piv‰ích prvákÛ). Nové jsou tfii soukromé

‰koly - dvû v Ostravû (napfi. 1st

International School of Ostrava se soustfie-

ìuje na v˘uku v Ïiv˘ch svûtov˘ch jazycích

a má vzdûlávací programy i pro dûti zahra-

niãních manaÏerÛ) a jedna v Orlové.

Studijní moÏnosti jsou letos bohat‰í cel-

kem o 23 oborÛ, pfiedev‰ím reagujících na

nové poÏadavky trhu práce - kromû lyceál-

ních forem byly napfiíklad otevfieny obory

nutriãní asistent, sociální péãe a o‰etfiova-

tel na zdravotnick˘ch ‰kolách, autotronik

na tfiech odborn˘ch ‰kolách (Krnov,

Ostrava-Vítkovice, Havífiov).

Letos do základních ‰kol v kraji nastoupi-

lo okolo 11 300 prvÀáãkÛ - to je témûfi stej-

nû jako v loÀském roce, coÏ dokazuje zpo-

malení poklesu porodnosti mezi léty 1998

- 2001, kdy byla natalita na nejniÏ‰í úrov-

ni. „Obce, kde mají málo ‰kolou povinn˘ch
dûtí, se snaÏily sluãovat ‰koly základní
s matefisk˘mi, aby Ïáci nemuseli dojíÏdût
do okolních vesnic. Kraj nabídl pomoc pfii
organizování dopravy do ‰kol tam, kde by
to bylo tfieba, zatím ale konkrétní poÏadav-
ky nemáme,“ fiekl vedoucí odboru ‰kolství

KÚ Tomá‰ Bouda. 

·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK

Neuvûfiitelné v˘roãí práce s dûtmi
V na‰em krásném podhorském mûsteãku

R˘mafiovû Ïije pedagog, jehoÏ ãinnost a obû-

tavost pro ‰kolní dûti bûhem hlavních prázd-

nin je registrována i v Pelhfiimovû v rámci ku-

riozit.

Mgr. Antonín Zaìa Zavadil oslavil bûhem le-

to‰ních prázdnin na tábofie Littner mezi mûs-

ty Bzenec a StráÏnice na jiÏní Moravû neuvû-

fiiteln˘ch ‰edesát rokÛ ãinnosti s dûtmi. Jistû

svou ‰edesátiletou nepfietrÏitou ãinností na

letních táborech vstoupil mezi legendy typu

spisovatele Jaroslava Foglara, kter˘ rovnûÏ

vûnoval mládeÏi desítky let svého Ïivota.

Antonín Zaìa Zavadil jezdí v posledních 15

letech na letní tábor Littner. Tábor je dÛvûrnû

znám svou kvalitou ‰iroké vefiejnosti

v Bfiidliãné i R˘mafiovû. Rodiãe svûfiují své

dûti na tento tábor s plnou dÛvûrou. Dokonce

kupfiíkladu leto‰ní tábor byl beznadûjnû obsa-

zen dûtmi mnoho mûsícÛ pfied zahájením. Jde

o tábor, kter˘ nemusí b˘t nûkolikrát inzero-

ván v novinách, aby byl naplnûn, jako mnoho

jin˘ch táborÛ.

Oslav ‰edesátého v˘roãí práce hlavního ve-

doucího tábora se zúãastnila i fieditelka

Základní ‰koly v Bfiidliãné Mgr. Ivana

Václavíková a ne‰etfiila chválou pfiedev‰ím

nad celkovou organizací tábora, nad v˘bor-

nou prací oddílov˘ch vedoucích, nad vynika-

jící stravou ãi nad zdravotním zaji‰tûním tá-

bora. V prÛbûhu tábora nebyl naprosto nikdo

nemocen, nebylo zapotfiebí Ïádného lékafiské

zásahu ãi o‰etfiení. I to svûdãí o vynikající or-

ganizaci celého táborového Ïivota.

A protoÏe víme, Ïe hlavní vedoucí pfiipravuje

i 61. rok své práce na dal‰ím letním tábofie,

musíme mu jen popfiát dal‰í skvûlé vedoucí

a ve‰ker˘ personál v ãele s Mgr. Zdenkou

Kovafiíkovou i pro pfií‰tí rok. O práci hlavní-

ho vedoucího tábora Mgr. Zavadila byla uvû-

domena souãasná ministrynû ‰kolství JUDr.

Buzková, která projevila zájem o jeho ãin-

nost. R. Mûfiínsk˘PláÏová odbíjená u táborového koupali‰tû

Kytka pro táborového jubilanta



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Je-li cesta daleká, pozná‰ sílu konû, trvá-li nûco dlouho,

pozná‰ srdce ãlovûka. ãínské pfiísloví
Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - záfií 2005
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SVâ R˘mafiov pofiádá

KLUB SCRABBLE
pro mládeÏ a dospûlé

KaÏdé pondûlí od 17.00 do 20.00 v klubovnû SVâ
strávíte velice pfiíjemnû svÛj voln˘ ãas.

Zahajujeme 19. záfií 2005
(Poplatek 300 Kã na rok)

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov

P¤IHLÁ·KA DO KROUÎKU

Název krouÏku ................................................................................

Jméno a pfiíjmení .............................................................................

Datum narození ................  Bydli‰tû ..............................................

telefon ....................... ‰kola ........................................ tfiída ..........

zápisné do krouÏku ãiní ............................................................ Kã

pfiihlá‰ka podána dne ......................................................................

podpis rodiãÛ ..................................................................................

✃

Stfiedisko volného ãasu
v R˘mafiovû

pofiádá

TANEâNÍ KURZ
PRO DOSPùLÉ
Bûhem 10 lekcí se nauãíte

mnoho spoleãensk˘ch,

diskotékov˘ch i country tancÛ.

Zahájení je 7. 10. 2005 ve 20.30
ve velkém sále SVâ.
Lektofii: Libor Sobek a Veronika Kainzová

ProÏijete 10 pfiíjemn˘ch páteãních veãerÛ

a tanec se stane va‰í branou do spoleãnosti.

Pfiihlá‰ky: tel. 554 211 410 (Eva Kudláková) SVâ R˘mafiov

16. 9. Den církevního ‰kolství
16. 9. 1945 nar. Ondfiej Such˘, publicista a prozaik - 60. v˘roãí narození

17. 9. 1910 nar. Franti‰ek Hrubín, básník, prozaik a dramatik (zemfi. 1. 3. 1971)

- 95. v˘roãí narození

17. 9. 1815 Josef BoÏek fiídil v Praze ve Stromovce první parní vÛz - 190. v˘r.

17. 9. 1935 nar. Ken Kesey, americk˘ prozaik (zemfi. 10. 11. 2001) 

- 70. v˘roãí narození

19. 9. 1945 zemfi. Anna Pammrová, filozofka, literární publicistka (nar. 

27. 6. 1860) - 60. v˘roãí úmrtí

19. 9. 1985 zemfi. Emila Medková, fotografka (nar. 19. 11. 1928) - 20. v˘r. úmrtí

20. 9. Svûtov˘ den bez aut; vyhla‰uje organizace Dûti Zemû
tfietí úter˘
v záfií Mezinárodní den míru; slaví se od roku 1982 z rozhodnutí

36. zasedání OSN v roce 1981, den zaãátku pravidelného
zasedání Valného shromáÏdûní OSN

20. 9. 1875 zemfi. Gustav Pfleger-Moravsk˘, básník, dramatik, prozaik, 

dramaturg a novináfi (nar. 27. 7. 1833) - 130. v˘roãí úmrtí

21. 9. Mezinárodní den Alzheimerovy choroby; vyhlá‰en
Mezinárodní alzheimerovskou organizací (ADI), v âR se
poprvé slavil v roce 1998

21. 9. 1520 zemfi. Viktorín Kornel ze V‰ehrd, humanista - 485. v˘r. úmrtí

21. 9. 1860 zemfi. Arthur Schopenhauer, nûmeck˘ filozof (nar. 22. 2. 1788)

- 145. v˘roãí úmrtí

22. 9. Evropsk˘ den bez aut; vyhlá‰en EU, v âR poprvé v r. 2001,
od 16. 9. mu pfiedchází Evropsk˘ t˘den mobility

22. 9. 1980 zemfi. Bohu‰ Záhorsk˘, divadelní a filmov˘ herec (nar. 5. 2. 1906)

- 25. v˘roãí úmrtí

24. 9. 1735 zemfi. Petr Brandl, malífi (nar. 24. 10. 1668) - 270. v˘r. úmrtí

poslední
nedûle v záfií Mezinárodní den nesly‰ících; slaví se od roku 1958 podle

usnesení Mezinárodní federace nesly‰ících
25. 9. 1970 zemfi. Erich Maria Remarque, vl. jm. Erich Paul Remark, nû-

meck˘ prozaik (nar. 22. 6. 1898) - 35. v˘roãí úmrtí

26. 9. 1945 zemfi. Béla Bartók, maìarsk˘ skladatel, pianista a etnomuzi-

kolog (nar. 25. 3. 1881) - 60. v˘roãí úmrtí

26. 9. 1990 zemfi. Alberto Moravia, vl. jm. A. Pincherle, italsk˘ prozaik, 

dramatik a kritik (nar. 28. 11. 1907) - 15. v˘roãí úmrtí

27. 9. Svûtov˘ den cestovního ruchu (Svûtov˘ den turistiky); vy-
hlá‰en tfietím Valn˘m shromáÏdûním Svûtové organizace
cestovního ruchu (WTO) v roce 1979, slaví se od roku 1980

28. 9. 1735 nar. Václav Fortunát Durych, filolog-slavista, zakladatel ãeské

slavistiky (zemfi. 31. 8. 1802) - 270. v˘roãí narození

28. 9. 1970 zemfi. John Roderigo Dos Passos, americk˘ prozaik, drama-

tik, esejista, reportér (nar. 14. 1. 1896) - 35. v˘roãí úmrtí

28. 9. 995 vyvraÏdûní SlavníkovcÛ na Libici, nastolení vlády 

PfiemyslovcÛ - 1010. v˘roãí

28. 9. 1330 zemfi. Eli‰ka Pfiemyslovna, královna - manÏelka Jana Lucembur-

ského, dcera Václava II. (nar. 20. 1. 1292) - 675. v˘roãí úmrtí

29. 9. 1890 nar. Alois Eliá‰, generál a politik, pfiedseda protektorátní vlády

v letech 1939 - 1941 (popraven 19. 6. 1942) - 115. v˘r. nar.

29. 9. 1820 zemfi. Antonín Jaroslav Puchmajer, filolog, básník a pfiekla-

datel (nar. 7. 1. 1769) - 185. v˘roãí úmrtí
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Stfiedisko volného ãasu pofiádalo letní tábory
âarování v Jemnici

Pfied Jemnicí, za Jemnicí,

tam si na tû poãíháme,

pfied Jemnicí, za Jemnicí,

tam tû zaklejem...

... tak zaãíná píseÀ mal˘ch ãarodûjÛ a ãaro-

dûjnic, ktefií si uÏili fÛru dobrodruÏství, her

i zábavy hned na zaãátku prázdnin v maleb-

ném mûsteãku Jemnici na Vysoãinû.

Mnoh˘m se zdál desetidenní pobyt krátk˘.

Pfiesto jsme zvládli ãarovat ve dne i v noci,

koupání, v˘lety, vyjíÏìky na koních... A po-

chopitelnû chystat si i jídlo a vafiit kouzelné

ãaje, abychom na to v‰echno mûli dost ener-

gie. Helena Tesafiová

Letní tábor na Relaxe
Letního tábora se zúãastnilo 33 dûtí, které

v krásném prostfiedí Îìárského Potoka na

chatû Relaxa strávily pût dnÛ (22. - 26. srp-

na). Vskutku krásn˘ areál nabízí mnoho

moÏností pro pestrou táborovou ãinnost.

Dûkuji manÏelÛm Hallov˘m za vytvofiení co

nejlep‰ích podmínek pro dûtskou rekreaci. 

Eva Kudláková

Letní tábor Vracov

Za velice horkého letního poãasí probûhl ve

dnech 22. - 29. ãervence letní dûtsk˘ tábor ve

Vracovû. Pro dûti byl pfiipraven sportovnû-

v˘tvarn˘ program. V‰em, ktefií se tábora zú-

ãastnili, posílám pozdrav, aÈ se jim dafií v no-

vém ‰kolním roce, a doufám, Ïe v pfií‰tím ro-

ce opût rádi pojedou na ná‰ letní tábor.  

Marcela Pavlová

Letní pfiímûstsk˘ tábor R˘mafiov

Uskuteãnil se od 11. do 15. ãervence ve

Stfiedisku volného ãasu. Pro patnáct dûtí byl

pfiipraven pestr˘ sportovnû-rekreaãní program

vãetnû celodenního v˘letu do zoologické za-

hrady na Svatém kopeãku u Olomouce. Dûtem

patfií podûkování a pozdrav, aÈ se jim dafií v no-

vém ‰kolním roce. Marcela Pavlová

Putovní tábor Studentského klubu

Cílem tradiãního putovního tábora

Studentského klubu byl letos hrad Helf‰t˘n

nedaleko Lipníka nad Beãvou, v jehoÏ pro-

storách se ve dnech 26. - 28. srpna uskuteã-

nil dal‰í roãník Mezinárodního setkání umû-

leck˘ch kováfiÛ - Hefaiston 2005. K vidûní

byla nejen rozsáhlá v˘stava prací umûlec-

k˘ch kováfiÛ, ale u nûkolika v˘hní bylo moÏ-

no pozorovat kováfie pfiímo pfii v˘robû arte-

faktÛ.  Johan

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Anna Vincourková .................................................... Stfiíbrné Hory

Vendula Kopsová ...................................................... R˘mafiov

Katefiina Vyroubalová ............................................... R˘mafiov

Alena Bahulíková ..................................................... R˘mafiov

Luká‰ Marek ............................................................. R˘mafiov

Filip Marek ............................................................... R˘mafiov

Natálie Látalová ........................................................ R˘mafiov

Katefiina Îigmundová ............................................... R˘mafiov

Martin Matula ........................................................... Nové Pole

Monika Baãíková ...................................................... R˘mafiov

Julie Mácková ........................................................... R˘mafiov

Radek Frydrych ......................................................... R˘mafiov

Martina Turtáková ..................................................... R˘mafiov

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

Marie Slamûníková - R˘mafiov .............................................. 80 let

Vûra Holá - R˘mafiov ............................................................. 81 let

Anna Zahradníková - R˘mafiov .............................................. 82 let

Vladimír Drapl - R˘mafiov ..................................................... 84 let

Hilda ·enková - R˘mafiov ...................................................... 84 let

Franti‰ek ·ac - R˘mafiov ....................................................... 84 let

Miroslav Sm˘kal - R˘mafiov .................................................. 84 let

RÛÏena Mácová - R˘mafiov .................................................... 85 let

Franti‰ka Cívelová - R˘mafiov ............................................... 86 let

Vladimír Bártík - R˘mafiov .................................................... 87 let

Marie Polcarová - R˘mafiov ................................................... 87 let

Rozlouãili jsme se
Jan Jaro‰ - Janovice ................................................................. 1935

Miroslav Botík - R˘mafiov ....................................................... 1950

Bohumil Háneãka - R˘mafiov .................................................. 1948

Ludmila Michnová - R˘mafiov ................................................ 1945

Anna Mitáãková - R˘mafiov ..................................................... 1919

Terezie Zvarová - R˘mafiov ..................................................... 1917

Jana Furi‰ová - Malá ·táhle .................................................... 1948

Matrika MûÚ R˘mafiov

Fota: SVâ
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Starobylí Kravafiové (podle slezsk˘ch

Kravafi) patfií mezi v˘znamné moravské pá-

ny, tfiebaÏe pocházejí spolu s ãeskou vûtví er-

bu odfiivousu k starobyl˘m Bene‰ovicÛm ze

stfiedních âech. Zmínûn˘ znak stfiíbrné zavi-

nuté stfiely na ãerveném poli, tj. hrotu zápal-

ného ‰ípu se zpûtn˘mi rameny a ovinutého

kusem látky napu‰tûné smolou, jenÏ se uÏí-

val k zapalování stfiech dob˘van˘ch mûst,

nosila fiada dal‰ích rodin ze vzdálené pfiíznû

vãetnû posledních z nich, pánÛ z Choltic.

Morav‰tí Kravafiové se podobnû jako dal‰í

aristokraté vynofiili z temnot 13. století oso-

bou legendárního Voka z Kravafi

a Bene‰ova. Nezpochybniteln˘m praotcem

moravské vûtve byl v‰ak aÏ Vok I. z Kravafi,

kter˘ se úãastnil roku 1300 dûní na ãesko-

polském pomezí jako vûrn˘ vazal králÛv,

hluboká oddanost ãesk˘m panovníkÛm, ze-

mi a ãeské fieãi byla ostatnû vÏdy jedním

z charakteristick˘ch rysÛ KravafiÛ. Roku

1311 jiÏ vlastnil rozsáhlé panství na

Opavsku, pak pfiipojil Nov˘ Jiãín s dal‰ími

statky, ba i v˘znamn˘ hrad Plumlov.

Zastával nejvy‰‰í zemské úfiady na Moravû

i u praÏského královského dvora. Snad do-

dat, Ïe Vok, podobnû jako jihoslovansk˘

Vuk ãi nûmeck˘ Wolf, znamená Vlk.

Vokova doména se rozdûlila po jeho smrti

(asi 1327) mezi dûdice a tím vznikla vûtev ji-

ãínsko-fulnecká, k níÏ patfiil i Bene‰ ze

·títiny, zakladatel Strálku, jenÏ ale dal‰í osu-

dy R˘mafiovska neovlivnil. Jinak tomu bylo

s linií stráÏnicko-plumlovskou, zaloÏenou

Vokem II., k jehoÏ vnukÛm patfiili bratfii

Václav ze StráÏnice a pro nás dÛleÏit˘ Petr

z Plumlova, syn Bene‰e a Eli‰ky z Ronova

a jeden z nejvût‰ích KravafiÛ. DrÏel fiady v˘-

znamn˘ch panstev jako vlastnictví zdûdûné,

vyÏenûné, zakoupené ãi zastavené (Plumlov,

Raãice, Vildenberk s panstvím, Zábfieh, bis-

kupské léno Madlice, Bánov, Brumov)

a mnoho okolních mûst a zboÏí (·ternberk,

Dvorce, Moravsk˘ Beroun, Odry).

AniÏ bychom chtûli b˘t osoãeni z neobjek-

tivnosti, musíme pfiipustit, Ïe se v osobû

Petra dostalo panství nespornû ãlovûka

schopného a ve své dobû pfies v‰echny dobo-

vé nectnosti v˘jimeãného, pfiestoÏe se sv˘mi

syny stál za zkázou mûsta nespornû v roli,

kterou si dobrovolnû nevybral a jeÏ byla jen

dÛsledkem jednání jeho problematického

pfiedchÛdce. BohuÏel se kácel les a padaly

notné tfiísky, ale tak je to ve v‰ech válkách,

i v tûch nezbytn˘ch. Známe jej jinak jako 

úãastníka zemsk˘ch rokování, moudrého

hospodáfie, kter˘ spí‰e korektní cestou roz‰i-

fioval vlastnictví rodu, a spolehlivého poruã-

níka fiady ‰lechtick˘ch sirotkÛ vãetnû potom-

kÛ bratra Václava StráÏnického. Soudní pfie

se mu jako jin˘m tehdy nevyh˘baly a nejed-

nou se vedly o vûci malicherné, ale nelze ne-

pfiiznat, Ïe se mu jednalo více o spravedlnost

neÏ o obvykl˘ prospûch.

Hluboce vûfiící, snad proto, Ïe pfiíli‰ brzo

ztratil matku, byl ‰tûdr˘m dárcem ‰ternber-

sk˘m augustiniánÛm na zdûdûném panství,

ale i prostûjovské kanonii, kterou zaloÏil

1391. Prokázal v˘znamné diplomatické sluÏ-

by star‰ími historiky nejednou neprávem 

osoãovanému markrabûti Jo‰tovi a zasazoval

se ku prospûchu vûci ãastûji o smírná fie‰ení,

coÏ se v˘raznû ukázalo zvlá‰tû pfii uzavfiení

bohuÏel jen krátkého smíru mezi markrabaty

17. 6. 1396. Zfiídka zaznamenáme stíÏnost,

jak b˘valo obvyklé, Ïe zpÛsobil nûkomu 

újmu pfii v˘konu zemsk˘ch úfiadÛ. Snad jen

známí sovineãtí sudiãi mu obãas znepfiíjem-

nili Ïivot. âím rychleji spûl ke konci Ïivota,

tím více vycházel vstfiíc potfiebám sv˘ch

poddan˘ch zvlá‰tû pfii dûdictví, odúmrti.

KdyÏ totiÏ zesnul˘ nemûl syna, majetek se

mûl po sice podivném, nicménû platném prá-

vu vrátit vrchnosti. Proti bûÏnû praktikova-

n˘m zvyklostem se jej v‰ak Petr vzdával ve

prospûch vdov ãi dívãích sirot.

Byl v‰ak i schopn˘ voják a zemi prokázal fia-

du v˘znamn˘ch vojensk˘ch sluÏeb, zvlá‰tû

pfii dob˘vání dal‰ích pevností kromû

Rab‰tejna i nesrovnatelnû bezbrannûj‰ího r˘-

mafiovského Hrádku. Úãastnil se bojÛ

v Uhrách za získání koruny pro Zikmunda,

mlad‰ího bratra Václava IV., a zfiejmû i ne-

‰Èastn˘ch obãansk˘ch válek na Moravû. Je

tedy víc neÏ jisté, Ïe za dÛleÏit˘mi Jo‰tov˘mi

privilegii a odpu‰tûním daní zpusto‰enému

R˘mafiovu z ledna 1406 stála pfiímluva nové-

ho zástavního pána R˘mafiova, vÏdyÈ se vliv-

n˘ velmoÏ nejen pohyboval u markrabûcího

dvora, ale byl Jo‰tov˘m nejspolehlivûj‰ím

stoupencem. Lze tedy soudit, Ïe správa vál-

kou zniãeného rab‰tejnského panství, jeÏ se

syny drÏel uÏ od roku 1405, kdy se jej na pfií-

kaz zemsk˘ch hodnostáfiÛ zmocnil, nebyla

nejspí‰e k neprospûchu.

Teprve v prosinci roku 1410 ustávaly

Petrovy aktivity, jak je zfiejmé z jeho dopisu

pfiíteli Jindfiichovi z RoÏmberka. VáÏnû ne-

mocn˘ Petr sdûluje, Ïe mu v noci z pátku na

sobotu (5. - 6. 12.) choroba „vstoupila v led-

ví“, nemohl jiÏ jezdit na koni a musel se ne-

chat „tfii dni ... nésti na pouÈ“ na nosítkách,

nechtûl totiÏ vynechat církevní obfiady.

Pamûti olomouckého kostela jiÏ za pouh˘

mûsíc praví, Ïe „léta Pánû 1411 v den svaté-

ho Marcela (16. 1.) zesnul urozen˘ pan Petr

z Kravafi, jinak z Plumlova...“. Jifií Karel

Petr z Kravafi, pán na Plumlovû a nejvût‰í moravsk˘ boháã
Z historie

Fiktivní portrét Petra I. z Kravafi a Plumlova
(nebo jeho syna Petfiíka) z Paprockého zr-
cadla, konec 16. století

Bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost - záfií

Pondûlí zavfieno

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod.

Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

Sleva vstupného - prodej do 15.30 !!!

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

Pozvánka
na

DUCHOVNù-UMùLECKÉ
PÁSMO KOSTELNÍ

Albrechtice u R˘mafiova
kostel sv. Trojice

v sobotu 17. 9. 2005 od 17.00 do 21.00

Program: BOHOSLUÎBA SLOVA (po více jak 40 letech)

Hudba: KIF (Kojetínská industriální filharmonie)

VRÁNA (Comeback tichého bigbeatu)

Poezie: Iva Ko‰atková a Roman Szpuk (pásmo básní kostelních)

David JaroÀ (básnû z RoÏnova)

Bedfiich Málek (Klobouk z Marsu)
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Mûstská knihovna

T˘den knihoven
Leto‰ní T˘den knihoven

(TK) zahájíme 3. 10.

a potrvá do 8. 10. 2005.

Je dobr˘m zvykem pfii-

pravit v tomto t˘dnu pro

své ãtenáfie i ostatní zá-

jemce fiadu akcí, jimiÏ

chceme upozornit na ãin-

nost knihovny a umoÏnit lidem setkávání pfii

zajímavém programu. Jednotícím prvkem le-

to‰ního TK je motto Velcí a malí âechové.

Rozhodly jsme se ho vyuÏít k uspofiádání ma-

lé ankety Velcí a malí âechové Ïijící

v R˘mafiovû. Pokud máte svého oblíbeného

R˘mafiovana, dospûlého nebo dítû, kter˘ je pro

vás v˘znamn˘ nebo se nûjak proslavil, mÛÏete

do 30. záfií 2005 v Mûstské knihovnû

v R˘mafiovû vyplnit jednoduch˘ anketní lístek.

Tento anketní lístek bude také zvefiejnûn na

webov˘ch stránkách knihovny www.mekry-

marov.info. V̆ sledky ankety budou zvefiejnû-

ny v T˘dnu knihoven.

V T˘dnu knihoven také tradiãnû probûhne

V¤Sâ - Velké fiíjnové spoleãné ãtení. âíst

zaãneme 3. 10. v 9 hodin a pokusíme se ne-

pfieru‰it ho aÏ do 16 hodin. V¤Sâ bude zahá-

jeno ãetbou Babiãky BoÏeny Nûmcové, která

byla poprvé vydána pfied 150 lety a je úspû‰ná

dodnes.

Mûstská knihovna vám v TK nabídne dal‰í
zajímavé akce. V úter˘ 4. 10. mÛÏete vy-

slechnout pfiedná‰ku Mgr. Jifiího Karla s ná-

zvem Harrachové na R˘mafiovsku. Zaãátek je

v 17 hodin v knihovnû. Stfieda 5. 10. bude

Dnem otevfien˘ch dvefií. V tomto dni nabízíme

neãtenáfiÛm pfiihlá‰ení zdarma, ãtenáfii budou

mít zdarma i pfiístup k internetu. Na tento den

vyhla‰ujeme amnestii na upomínky, mÛÏete

nám knihy vrátit bez jak˘chkoliv poplatkÛ.

Ve stfiedu 5. 10. vás také zveme na vystoupení písniãkáfie a spiso-
vatele Jana Kryla, které se uskuteãní v sále ZU· od 17.30.

Pestrá nabídka akcí leto‰ního TK bude pokraãovat ve ãtvrtek 6. 10.
pfiedná‰kou Jána Ostrolúckého s názvem Pohled na dne‰ní
Izrael. Zaãátek je v 17 hodin v mûstské knihovnû. Doprovodnou ak-

cí leto‰ního TK bude v˘stava k 60. v˘roãí zaloÏení ââK, kterou bu-

dete moci zhlédnout v hale knihovny. V T˘dnu knihoven vás moÏná

na v˘lepov˘ch plochách upoutají plakáty „Pfieãti si to dfiív, neÏ pfii-
jde Hollywood“. Vûfiíme, Ïe vás pobaví a pfiimûjí vás uÏít si krásnou

literaturu dfiív, neÏ se jí zmocní nûkdo jin˘. Petra Klimentová
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Procházka do historie kostela sv. archandûla Michaela
Aãkoliv R˘mafiov nedisponuje tolika Ïiv˘mi

doklady své historie jako jiná mûsta, památ-

ky, které se zde zachovaly, mohou prostfied-

nictvím zasvûceného v˘kladu historika je‰tû

dnes promlouvat o fiadû zajímav˘ch událostí;

o katastrofách i momentech velkého vzepjetí

tvÛrãí energie. Tak by mohla vyprávût kaple

V Lipkách, r˘mafiovská radnice, barokní so-

chy na námûstí, lokalita Hrádku nebo zámek

v Janovicích. Nûkter˘m z místních pamûti-

hodností jsme jiÏ mûli moÏnost naslouchat

bûhem historick˘ch procházek s Jifiím

Karlem, které pofiádá muzeum spoleãnû

s knihovnou pravidelnû kaÏdé první úter˘

v mûsíci.

Po prázdninové pfiestávce vedly kroky Jifiího

Karla a jeho posluchaãÛ ke kostelu sv. ar-

chandûla Michaela, kter˘ jsa umístûn poblíÏ

centra mûsta, sdílel s ním v‰echny dûjinné es-

kapády. Ve zdivu kostela jsou zapsány ãetné

niãivé poÏáry, jeÏ obvykle vypukly v nûkte-

rém z mû‰Èansk˘ch domÛ a zachvátily po-

stupnû celé mûsto, vichfiice, které nûkolikrát

zniãily vûÏ, ale také fiada slohov˘ch pfiesta-

veb, jeÏ po tûchto pohromách následovaly.

Tak se pÛvodnû dfievûn˘ kostelík, hypotetic-

ky existující jiÏ ve 2. polovinû 13. století, pro-

mûÀoval do dne‰ní podoby, nesoucí prvky

gotického, renesanãního, barokního a v inte-

riéru také klasicistního a empírového, neore-

nesanãního, neogotického, ba dokonce seces-

ního slohu.

K nejpÛvodnûj‰ím ãástem kostela patfií vr-

cholnû gotická apsida s presbyteriem a ãást

haly (snad z poãátku 15. století), zvenãí je ve

zdivu je‰tû patrná pÛvodní v˘‰ka oken.

Naopak barokní vûÏ a RÛÏencová kaple (kte-

rou historik Jifií Karel oznaãil za stylovû nej-

ãist‰í ãást kostela), vystavûná za pfiispûní hra-

bûnky Marie AlÏbûty Hoffmannové

z Dietrich‰tejna a Jifiího Hassnika, pocházejí

z konce 17. století. PfiibliÏnû v téÏe dobû

(v roce 1681) byl kostel zasvûcen svému sou-

ãasnému patronu archandûlu Michaelovi; pÛ-

vodní zasvûcení není známo.

Dal‰ími v˘znamn˘mi úpravami chrám pro‰el

v 18. století. Z této doby pocházejí nejvzác-

nûj‰í obrazy kostela, oltáfiní olejomalba Jana

Alena Riedlová-Slepiãková
V nepfiehledném svûtû souãasn˘ch básníkÛ se tu a tam mihne i nûja-

k˘ ten Ïensk˘ talent, kter˘ stojí za více neÏ pov‰imnutí. K tomuto ty-

pu básnífiek patfií i brnûnská autorka Alena Riedlová-Slepiãková, kte-

rá v záfií nav‰tíví r˘mafiovskou knihovnu.

Alena Riedlová-Slepiãková (1958), filoloÏka, pfiekladatelka a autor-

ka prací o australské literatufie, se narodila v Kyjovû. Od dûtství Ïije

v Brnû. Debutovala v nakladatelství Host v roce 2000 sbírkou Africké
bubínky lásky, jeÏ zaznamenala velk˘ zájem ãtenáfiÛ. O rok pozdûji

spatfiila svûtlo svûta dal‰í sbírka Bledûmodré usínání. V roce 2004

k nim pfiibyla i nejnovûj‰í kníÏka s názvem Dokud nás sny nerozdûlí
aneb Talent na nov˘ Ïivot. -zr-

Pozvánka na besedu
Mûstská knihovna v R˘mafiovû vás zve

na besedu s básnífikou
Alenou Riedlovou-Slepiãkovou,

která se uskuteãní ve ãtvrtek 22. 9. v 17 hodin v knihovnû.

Besedy se zúãastní také ilustrátorka

autorãin˘ch knih Eva Machalová.
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Cesta do hlubin ãasu
V sobotu 3. záfií byla v Mûstském muzeu

R˘mafiov slavnostnû zahájena nová v˘stava

souãasného umûní. Jak uÏ se stalo dobr˘m

zvykem Galerie Octopus, pfiedstavili se pfii

vernisáÏi hned dva v˘tvarníci - autorka kera-

miky Jitka Závi‰ková z Olomouce a brnûn-

sk˘ fotograf Martin Píro. Role zasvûceného

komentátora se ujal Jifií Karel, jenÏ také uve-

dl doprovodnou kapelu Brixbar Band, kterou

jsme mohli v R˘mafiovû sly‰et pfied nûkolika

málo lety na koncertû v restauraci U Hrozna.

Aãkoliv má uÏitá keramika s umûleckou fo-

tografií na první pohled jen málo spoleãné-

ho, vznikl propojením obou v˘stav pfiekvapi-

vû kontinuální celek. Nejen proto, Ïe velko-

plo‰né barevné i ãernobílé fotografie pokry-

ly stûny obou v˘stavních místností a soubo-

ry keramick˘ch nádob vyplnily jejich pro-

stor, takÏe náv‰tûvník vnímá obû v˘stavy

souãasnû, ale zároveÀ je tu i souvislost vnitfi-

ní, tematická.

Cyklus fotografií Martina Píra, známého to

autora grafické podoby pfiebalÛ alb

Vladimíra Václavka, nese prost˘ název

Cesta. Fotograf jej skuteãnû vytvofiil pfii své

cestû po zemích jihov˘chodní Asie - Indii,

Nepálu, Malajsii, La-

osu. (V souãasné do-

bû je Martin Píro opût

na cestû, tentokrát po

Thajsku, takÏe se ne-

mohl vernisáÏe osob-

nû zúãastnit.) Motiv

cesty je v‰ak v cyklu

obsaÏen i jinak. Tfie-

baÏe lidé, pfieváÏnû

dûti a starci, na foto-

grafiích jsou relativnû

v klidu, jsou zachyce-

ni na cestû - Ïivotní,

duchovní.

Jednotlivá díla cyklu

se pohybují na pomezí

dokumentu a portrétu.

Postavy jsou zasazeny do svého prostfiedí,

v nûmÏ se stfiídá nádhera monumentálních hor

s pra‰n˘mi ulicemi pfielidnûn˘ch mûst, tfipyti-

vé slavnostní odûvy s chud˘mi hadfiíky Ïebrá-

kÛ, ale zároveÀ jsou zabírány zblízka a mnoh-

dy vyvedeny v nadÏivotní velikosti, aby vyni-

kl v˘raz tváfie, gesto, postoj. Jejich svût se to-

lik li‰í od toho na‰eho západního. Je mnohem

chud‰í co do hmotn˘ch statkÛ, drsnûj‰í a neji-

stûj‰í, ale o to bohat‰í o duchovní proÏitky.

Zatímco indick˘ asketa na Pírovû fotografii

spoãívá v klidu kontemplace, v pocitu vûãné-

ho trvání ãasu, ãlen moderní západní civiliza-

ce kouskuje svÛj Ïivot na sled povinností.

Pírovy fotografie pfiitahují exotick˘mi kon-

trasty, ale i nápovûdou, Ïe snad právû tudy ve-

de ona cesta - inspirace a obnovy.

Keramika Jitky Závi‰kové má v sobû podob-

n˘ náboj. Její jednoduchost a souãasnû origi-

nalita tvarová i barevná evokuje prastarou

ruãní práci s hlínou, osvobozenou od sériové

v˘roby dne‰ka. Podle slov historika mají

hranaté mísy skuteãnû mnoho podobnosti

s rituálními nádobami z dob neolitu. V̆ tvory

Jitky Závi‰kové pfiekvapí „obrácenou“ ba-

revností, která soustfiedí do vnitfiku nádob sy-

té odstíny glazury a zvnûj‰ku ponechává

temnou patinu, ale i zmínûn˘mi nezvykl˘mi

tvary, které vyrÛstají z tradiãnû kulatého dna.

Hrnky, mísy a dózy jsou jemnû zdobeny

a mohou fungovat i jako dekorativní pfied-

mûty, nicménû nevzdávají se své úãelnosti.

V éfie chladného, odosobnûného designu pÛ-

sobí pfiíjemnû zemit˘m dojmem, pfiesto ne-

sklouzávají ani k roztomilé zbyteãnosti dár-

kového zboÏí. ZN

Krajská muzea nabídnou vstup na expozice zdarma
V‰echna krajská muzea se i letos postupnû zapojují do DnÛ ev-
ropského dûdictví - expozice jsou v urãen˘ch dnech pfiístupné
zdarma.
Muzeum v Bruntále se k DnÛm evropského dûdictví pfiipojí tuto

nedûli 18. záfií. V‰echny objekty spravované muzeem - zámek
Bruntál (zámecká expozice), hrad Sovinec a Kosárna

v Karlovicích - budou 18. 9. 2005 pfiístupné vefiejnosti zdarma
v obvyklé náv‰tûvní dobû.

Zámek Bruntál: zámecká expozice, expozice „Pfiíroda Bruntálska“,

„Ml˘nsk˘ náhon Bruntál“ (9.00 - 17.00), hrad Sovinec: prohlídko-

vá trasa, v˘stava Jaroslava Róny (9.00 - 17.00), Kosárna

v Karlovicích (9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00). -zr-

Kry‰tofa Handkeho z roku 1725 a obraz sv.

Jana Nepomuckého od téhoÏ autora z roku

1729. Interiér kostela doznal znaãn˘ch zmûn

ve stylu klasicismu a empíru po katastrofál-

ním poÏáru mûsta v roce 1790. Rekonstrukce

i vût‰í stavební zásahy ostatnû probíhaly i po-

zdûji, nûkteré je‰tû ve 20. století.

Na podobû kostela se v‰ak podepsalo nejen

stfiídání slohov˘ch období, ale také konfesí,

neboÈ dne‰ní katolick˘ svatostánek byl 

v 16. století pod vlivem silnû zastoupen˘ch

luteránÛ, ktefií se podepsali pfiedev‰ím na je-

ho relativnû strohém interiéru, v nûmÏ chybí

pÛvodní gotické obrazy, plastiky i oltáfie.

Zato zde jejich zásluhou pfiibyly postranní tri-

buny urãené pro literátská bratrstva.

Poslední ãást své pfiedná‰ky vûnoval Jifií

Karel v˘znamn˘m správcÛm r˘mafiovské fa-

ry (zde stojí za zmínku, Ïe dne‰ní fara pÛ-

vodnû slouÏila jako horní soud pro doly ve

Skalách a Staré Vsi) od Rodosia ze 14. stole-

tí pfies Jifiího Franti‰ka Pabsta, známého

v souvislosti s ãarodûjnick˘mi procesy, aÏ po

Franti‰ka VaÀáka.

Pfií‰tí poutavá pfiedná‰ka z historie na‰eho re-

gionu se bude konat v úter˘ 4. fiíjna v 17 ho-

din jiÏ opût v prostorách knihovny a ponese

název Harrachové na R˘mafiovsku. V‰ichni

zájemci o bohatou a spletitou historii na‰í do-

moviny budou vítáni. ZN
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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, Jackie 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

sobota 24. záfií 17.00

·up sem, ‰up tam
Hofiká komedie (Dánsko 2003)

Film o Ïivotû tfií dospívajících klukÛ na malém mûstû, kde je jen video-

pÛjãovna, stánek s hamburgery a fotbalové hfii‰tû.  Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 24. záfií 19.30

Válka policajtÛ
Krimi (Francie 2004)

Dva ‰piãkoví policisté svádûjí boj o to, kdo z nich dopadne bandu ne-

bezpeãn˘ch bankovních lupiãÛ. Ve svém zápase neváhají pfiekroãit

zákon a pouÏít ve‰keré prostfiedky k dosaÏení svého cíle. Hrají: 

D. Auteuil, G. Depardieu. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 1. fiíjna 19.30

Pfií‰erná tch˘nû
Romantická komedie (USA 2005)

Charlotte dlouho hledala toho pravého. Teì na‰la koneãnû muÏe

sv˘ch snÛ - Kevina, ale jeho matka se nehodlá syna jen tak vzdát.

Chce snoubenku zapudit tím, Ïe se zmûní v co nejpfií‰ernûj‰í tch˘ni.

Strhne se boj o to, kdo zaujme v Kevinovû Ïivotû první místo. Hrají:

Jennifer Lopez, Jane Fonda.  Pfiístupn˘ od 12 let

nedûle 2. fiíjna 17.00

Fantastická ãtyfika
Akãní sci-fi (USA 2005)

Expedice do stfiedu kosmické boufie náhle zvrátí Ïivoty v‰ech ãtyfi as-

tronautÛ, kdyÏ jim mraky vesmírné radiace zmûní genotyp. Po ná-

vratu na Zem se zaãnou projevovat v˘sledky mutace - kaÏd˘ z nich

získal nûjakou neuvûfiitelnou schopnost. Vzniká Fantastická ãtyfika,

na kterou si nepfiijde Ïádn˘ zloãinec!  MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu

Leto‰ní Letnice potrápila neãekaná zima
Tradiãní rockov˘ festival Letni-

ce, kter˘ se uskuteãnil 13. 8. 

v areálu vefiejné stfielnice v Bfii-

dliãné, nabídl letos posluchaãÛm

jako hvûzdu veãera legendární

undergroundovou skupinu The

Plastic People of the Universe.

Festival otevfiela r˘mafiovská

hardcoreová bandiãka Hechitera.

Následoval alternativní rock v po-

dání Mimostojících z Bruntálu.

Jejich vystoupení v‰ak pfieru‰il

v˘padek proudu a dal‰í program

uÏ pokraãoval s dvou a pÛl hodi-

nov˘m zpoÏdûním. Dále vystou-

pily kapely Foxy Lady, Palo

Chodelka, pofiádající The Pant,

Hazydecay, Hadrama‰matra, Live

and Steel a Daryl Green.

Avizovaná Koka nedorazila.

âern˘ Petr padl na karvinskou ka-

pelu AllSKApones, která cel˘

program uzavírala o pÛl ãtvrté rá-

no. V tu dobu uÏ byla v areálu

stfielnice taková zima, Ïe bylo aÏ

s podivem, kolik fandÛ rockové

muziky je‰tû vydrÏelo.

Plastic People, v jejichÏ fiadách

najdeme jména takov˘ch le-

gend, jako je Vratislav Brabe-

nec, pfiedvedli svÛj star˘ znám˘

repertoár. Podle mého názoru

se tato kapela hodí spí‰e na klu-

bová pódia neÏ do hlavního ãa-

su letního festivalu. Pfiesto v‰ak

vytvofiili jejich vûrní fanou‰ci

v˘bornou atmosféru. Ta je osta-

tnû charakteristická pro tento

festival jiÏ od poãátku jeho exi-

stence. Johan
Foto: Radim Pa‰ák
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Legendární Sugar Blue zahrál v R˘mafiovû
Jak uÏ je v R˘mafiovû zvykem,

kdyÏ se ãlovûk na stránkách

místního ãtrnáctideníku nepo-

chválí sám, nikdo jin˘ to za nûj

neudûlá. NuÏe, poplácejme sami

sebe po zádech.

KaÏdému, kdo umí ãíst, jistû ne-

uniklo, Ïe do R˘mafiova pfiijede

koncertovat legendární americk˘

bluesman, harmonikáfi James

Withing, uÏívající pseudonymu

Sugar Blue. Jamese Withinga,

kter˘ bûhem své bohaté kariéry

vystupoval s takov˘mi hvûzda-

mi, jak˘mi jsou napfi. Rolling

Stones, Frank Zappa nebo Bob

Dylan, doprovodila kapela Gee

Kay Bros Blues Band, v jejíchÏ

fiadách najdeme jména Jima

Pendaltona ãi George Kozla, jed-

noho ze zakladatelÛ kapely Blue

Efect. Datum koncertu bylo sta-

noveno na 20. srpna a zaãátek

akce na 20. hodinu.

Trochu nevdûãnou roli pfiedkape-

ly na sebe vzala známá metalová

formace The Pant, která se svého

úkolu zhostila na v˘teãnou a ne-

nechala náv‰tûvníky v sále (se‰lo

se jich v SVâ neuvûfiiteln˘ch cca

60 (!)) ani chvíli na pochybách,

Ïe dne‰ní veãer bude v˘jimeãn˘.

Pecka stfiídala pecku, a kdyÏ se

pánové s publikem louãili, ozval

se mocn˘ aplaus, a tak Panti mu-

seli pfiidávat.

A pak to pfii‰lo. Místo nástupu

hvûzdy veãera na pódium nastalo

hledání AmeriãanÛ po R˘mafio-

vû, aby byli na závûr nalezeni

v hotelu Excelent.

Asi hodinovou pau-

zu tedy vût‰ina ná-

v‰tûvníkÛ strávila

u stánku s obãer-

stvením, kde probí-

hala akce Rum za

osm, vyhlá‰ená zou-

fal˘mi pofiadateli.

Ale myslím, Ïe kdo

vydrÏel ãekání, ur-

ãitû nelitoval.

Hned po první písni

bylo kapele v‰e od-

pu‰tûno a hodina

a pÛl v˘teãného blues nenechala

v klidu nikoho a nic v sále. Kdo

stál, ten se vlnil, kdo sedûl, ten se

alespoÀ vrtûl. ÚÏasná atmosféra

a po tfietím pfiídavku, kdyÏ uÏ to

vypadalo, Ïe posluchaãi kapelu

z pódia prostû nepropustí, museli

muzikanti odejít i navzdory bou-

fiícím se divákÛm.

Závûrem pak pro roztanãené

publikum zahrála dal‰í legenda,

domácí Rotor, a kolem tfietí ho-

diny ranní se ‰lo domÛ. Vlastnû

aÏ na pofiadatele a techniky, kte-

ré jsem chtûl tímto ãlánkem po-

plácat pochvalnû po ramenou.

Díky patfií panu Ivanu Sigmun-

dovi za technické zaji‰tûní akce,

SVâ a pak v‰em tûm ochotní-

kÛm, co s námi dva dny akci pfii-

pravovali.

Dámy a pánové!! Probûhl kon-

cert na nejvy‰‰í profesionální 

úrovni, coÏ je nûco, co v R˘ma-

fiovû nemáme moÏnost sly‰et

kaÏd˘ den. A díky celkovému ne-

zájmu R˘mafiovsk˘ch o kulturu

jako takovou, je velmi pravdûpo-

dobné, Ïe jsme zde hvûzdu tako-

vého formátu vidûli poprvé a zá-

roveÀ naposledy. Na rozdíl od

vût‰iny z vás v‰ak mohu s potû-

‰ením konstatovat, Ïe jsem byl

u toho.  Johan

·piãkov˘ bluegrass v R˘mafiovû
Mám radost, Ïe v rámci finálních pfiíprav na

vydání své Ïivé desky (29. 9. 2005 v Divadle

pod Palmovkou v Praze) se v R˘mafiovû pfied-

staví jedna z nejlep‰ích evropsk˘ch bluegras-

sov˘ch kapel souãasnosti, skupina Reliéf.

Reliéf patfií k evropské bluegrassové ‰piãce.

Pravidelnû se objevuje na vût‰inû festivalÛ se

zamûfiením na folk, country a bluegrass u nás

i v Evropû, domovskou scénu má v praÏské

Malostranské besedû, kde pofiádá kaÏd˘ mû-

síc vlastní koncerty. Re-

pertoár skupiny tvofií

skladby zpívané v an-

gliãtinû s velk˘m dÛ-

razem na vícehlas˘ vo-

kál. Reliéf disponuje

v˘razn˘m autorsk˘m

potenciálem, nûkteré

pÛvodní skladby se

objevily na albech

pfiedních americk˘ch

i ãesk˘ch skupin to-

hoto Ïánru. Nedílnou

souãástí jsou gospely

zpívané a capella.

Skupina Reliéf je dr-

Ïitelem fiady ocenûní,

napfi. vítûzem Porty

1996, od svého vzniku byla kaÏdoroãnû vy-

hlá‰ena vokální kapelou roku, v letech 2000,

2001 a 2002 téÏ skupinou roku. Na prestiÏ-

ním mezinárodním bluegrassovém festivalu

získal Reliéf jiÏ dvakrát hlavní cenu v divác-

ké anketû o nejlep‰í evropskou skupinu roku.

Zatím nejv˘raznûj‰ího uznání odbornou ve-

fiejností dosáhl Reliéf nominací (spolu se

skupinami Cop a Druhá tráva) na v˘roãní ce-

nu Akademie populární hudby v kategorii

country za rok 2001.

Reliéf natoãil v bfieznu 1999 první fiadové al-

bum s názvem Leaves in the Wind, jehoÏ kfiest

probûhl v kvûtnu 1999 v zaplnûné Mûstské kni-

hovnû v Praze. Toto CD bylo vyhlá‰eno albem

roku v anketû âeské bluegrassové asociace.

Reliéf hraje ve ãtyfiãlenném sloÏení - Tomá‰

Dvofiák, Zbynûk Bure‰, Pavel Peroutka a Jifií

Holoubek (pozn. autora - Jifií Holoubek je

nástupcem za zesnulého Karla Zicha ve sku-

pinû Spirituál kvintet). V R˘mafiovû se navíc

pfiedstaví hosté, ktefií budou spolupracovat

na Ïivé desce.

Koncert se koná
22. 9. 2005 v 19.00 v sále ZU· na Divadelní ulici.

Tento koncert je sponzorsky zaji‰tûn, vstupné je proto dobrovolné.

Vzhledem ke své osobní zku‰enosti s touto skupinou vám mohu tento koncert opravdu upfiímnû doporuãit. Martin âermák

Fota: Klára Sigmundová

Foto: -zr-
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Pohádka se líbila dûtem i dospûl˘m
A je to tady, pfiátelé! Zaãal nov˘

‰kolní rok a s ním nastaly i nové

povinnosti na‰im nejmen‰ím.

Aby zaãátek ‰kolního roku pro

nû nebyl pfiíli‰ trudn˘, pfii‰el jim

ho v úter˘ 5. záfií se dvûma do-

poledními pfiedstaveními zpfií-

jemnit amatérsk˘ divadelní sou-

bor mûsta R˘mafiova Mahen,

kter˘ nastudoval klasickou po-

hádku Jaroslava Kolodûje Jak

Ka‰pá-rek vysvobodil krále

Honzu. Na obzvlá‰È vydafienou

„kukandu“ pfii‰ly dûti z matefi-

sk˘ch ‰kol a dûti z prvních aÏ pá-

t˘ch tfiíd, odpoledne se s nimi

pfii‰li pobavit i rodiãe. A nelito-

vali, i kdyÏ nezaplnûn˘ch míst

v r˘mafiovském divadélku bylo

je‰tû kupodivu dost a dost, coÏ je

velká ‰koda.

Diváci zhlédli veselou, ba roz-

vernou pohádkovou story, v níÏ

nechybûlo osazenstvo zámku

s králem Honzou v podání Pavla

Kon‰tackého a královnou, kte-

rou ztvárnila Jana Ga‰peráková,

s princeznou Karolínkou v podá-

ní Pavly Zieglerové, roztomil˘m

Ka‰párkem s rolniãkami, které-

ho si zahrála Radka Koláriková,

snaÏivou kuchtiãkou Ankou

v podání Heleny Papajové a dob-

rosrdeãnou, mírnû komediální

sudiãkou, které se herecky zhos-

tila Jana Stehlíková.

A co by to bylo za pohádku, kdy-

by v ní nebylo zastoupeno peklo.

V̆ razn˘m prvkem pohádky byli

urãitû ãerti, ktefií vzbuzovali

u tûch men‰ích velk˘ respekt

a u tûch vût‰ích a dospûl˘ch sal-

vy smíchu v komick˘ch situa-

cích. Rolí ãertÛ âmoudila

a Dejmala se zhostili zku‰ení

herci Zdenûk Vodiãka a Pavel

Hejsek. Pekelnici Tupapilu, ‰éfo-

vou pekelného podsvûtí, i kdyÏ

s dobr˘m srdcem, zahrála Ivana

Charvátová. A vskutku velkou

pomocnicí jí byla malá ãertice

PlameÀule Verunka Papajová,

která hrála s ochotníky vÛbec po-

prvé.

Pohádka bez jeÏibaby, to by

zkrátka nebylo to pravé ofiecho-

vé. Okouzlující sv˘m vzezfiením

a vskutku ãarodûjnická sv˘mi

ãáry ztvárnila na jevi‰ti jeÏibabu

Pedikolu nejdéle hrající ãlenka

souboru Mahen Vlasta Vykrutí-

ková. Na „vytáhlého“ vodníka

Rosílka v podání Petra BoÏka si

nikdo nepfii‰el. Ani ãerti, ktefií

pfii‰li k zázraãnému pramínku

pro uspávací vodu a sami byli 

uspáni.

V‰echny postaviãky s dûtmi pro-

Ïily krásné poprázdninové po-

hádkové dobrodruÏství. A Ïe to

dobrodruÏství bylo jak se fiíká

„na úrovni“, o tom nebylo po-

chyb. Obzvlá‰È, kdyÏ bylo pod-

malováno tóny z hudební dílny

známého muzikanta Jirky Vy-

strãila. Na v‰echny si dobfie po-

svítila osvûtlovaãka paní Ger-

truda Polãáková a scénu postavil

Mirek Havelka. Pohádka nemûla

„hluchá“ místa, svûfiené role

zvládli v‰ichni aktéfii na velkou

jedniãku s hvûzdiãkou.

A jak divadelní pfiedstavení po-

hádky pfii‰lo na svût? Na to jsme

se zeptali ãlovûka nejpovolanûj-

‰ího, reÏisérky pfiedstavení 

a umûlecké vedoucí souboru

Mahen Hanky Vystrãilové. JiKo

rozhovor
Dûtsk˘ divák vidûl zase jednu z velmi pove-
den˘ch pohádek ochotnického souboru
Mahen, jehoÏ jsi, Hanko, umûleckou ve-
doucí a zároveÀ reÏisérkou. Jak se ti na po-
hádce s herci pracovalo a co bylo tentokrát
z tvého pohledu reÏiséra nejtûÏ‰í?
S herci se mi spolupracovalo velice dobfie.

UÏ také vzhledem k tomu, Ïe se za ta léta

dobfie známe a máme své zku‰enosti. Nûktefií

zaãínající herci na‰eho souboru potfiebují po-

mocnou ruku, konkrétnû teì s námi hrála po-

prvé dcera Heleny Papajové Veronika a v za-

ãátcích potfiebovala získat jistotu, coÏ se

myslím podafiilo. Zku‰ení herci zvládli role

bez váhání, aÈ uÏ se jednalo o ãerty Zdenka

Vodiãku a Pavla Hejska nebo ostfiílenou ãa-

rodûjnici Vlastu Vykrutíkovou. I ostatní her-

ci podali velmi dobr˘ v˘kon. Nebudu se zmi-

Àovat o kaÏdém zvlá‰È, protoÏe jich tam bylo

celkem jedenáct. 

ObtíÏné je sladit zkou‰ky tolika hercÛ v do-

bû dovolen˘ch, protoÏe se pohádka zkou‰í

zpravidla od ãervence. Obvykle vÏdy nûkdo

schází, nûkdo chodí do zamûstnání na smûny,

zkrátka je to trochu problém. Ale nakonec

jsme to, alespoÀ doufám, v‰echno zvládli.

Pfii zkou‰kách jsem alternovala snad v‰echny

role. Musím taky touto cestou podûkovat pa-

ní Vepfiekové, která nám pro princeznu

Karolínku (Pavlu Zieglerovou) zapÛjãila do

pohádky svatební ‰aty ze svého salónku,

a podûkování patfií také fieditelce matefiské

‰koly na Revoluãní ulici 24 BoÏenû Jaro‰ové

za zapÛjãení ãepiãky pro Ka‰párka.

Nûkteré kost˘my jste si pr˘ ‰ili sami, je to
pravda?
Kost˘my ãertÛ jsem u‰ila já ze starého koÏi-

chu z li‰ky, v‰ak také chlapi-ãerti byli propo-

cení skrznaskrz. A kost˘m Ka‰párka u‰ila

maminka Radky Kolárikové. Vût‰ina kost˘-

mÛ byla buìto z fundusu divadla nebo kom-

binace civilu.

Podle ohlasÛ, zejména u dûtí, mûlo divadel-
ní pfiedstavení velk˘ úspûch, a to nejen díky
v˘borné herecké a reÏijní práci, ale i díky
tomu, Ïe pohádkové postaviãky navázaly úz-
k˘ kontakt s publikem. Mûl by b˘t tento
kontakt v jakékoliv pohádce podle tebe za-
chován?
Urãitû. V pohádce je vÏdy velmi dÛleÏit˘ úz-

k˘ kontakt dûtského diváka s hereck˘mi po-

stavami a naopak. Malé dûti v˘bornû spolu-

pracují a ukazují napfiíklad, kam se schovala

ãarodûjnice, nebo couvají v sedaãkách, kdyÏ

se blíÏí ãerti. Star‰í dûti jsou jiÏ váhavûj‰í

a zdrÏenlivûj‰í.

Budete pohádku hrát je‰tû i v jiném mûstû?
Mûli jsme ji hrát v Bfiidliãné, ale jedna he-

reãka odjíÏdí na dovolenou a druhá do lázní.

A pozdûji to jiÏ nelze, protoÏe budeme pfii-

pravovat, jak my fiíkáme, „velké divadlo pro

dospûláky“.

Mûla jsi ráda pohádky, kdyÏ jsi byla dítû?
Podle tvé reÏijní práce v divadelním soubo-
ru Mahen bych fiekl, Ïe je má‰ ráda i dnes?
Pohádky jsem mûla a mám dodnes velmi rá-

da. KdyÏ vybírám pohádkové hry, snaÏím se

o to, aby v nich zaznûly písniãky. Písniãka

dodá pohádce tu správnou atmosféru. KdyÏ

zazní po dramatickém okamÏiku v pohádce

píseÀ, dojde i k uvolnûní dûtského diváka,

a pokud je to známá píseÀ, notují si ji dûti

spolu s herci. A to je moc dobfie.

Jakou postavu jsi mûla ráda jako dítû a kte-
rou má‰ ráda dnes?
Urãitû to byla princezna, kterou jsem si vÏdy

pfiála zahrát. Dnes jsou mi bliÏ‰í postaviãky

vodníkÛ, pekelníkÛ, zkrátka takové, co mají

„ajfr“, ‰vunk, které jsou nabité energií.

MÛÏeme divadelním pfiíznivcÛm ochotnic-
kého souboru prozradit nebo alespoÀ na-
znaãit, co pfiipravují MaheÀáci pro dospûlé-
ho diváka, alespoÀ Ïánrovû, a kdy bude pre-
miéra?
Mám na v˘bûr nûkolik divadelních her a ten-

tokrát bych chtûla s herci nastudovat ryze

klasickou komedii. Název je‰tû nebudu pro-

zrazovat, protoÏe nemám stále jasno. Je‰tû

pofiád tápu. Ale jakmile se rozhodnu a hra mû

chytne, tak neváhám a jdu do toho. Mohu jen

naznaãit, Ïe budoucí hra nebude mít velké

herecké obsazení, maximálnû ‰est aÏ osm

protagonistÛ. Chtûla bych, aby se lidé bavili,

aby se smáli, proto ménû hercÛ. A s men‰ím

hereck˘m obsazením si i trochu odpoãinu.

Má‰ alespoÀ vyhlídnutého autora?
Mezi tûmi komediálními autory se objevil

mimo jiné napfiíklad Ray Cooney, potom

jsem objednala v Dilii hru ãeského autora,



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT15/2005

24

ale na jméno si nevzpomenu.

VraÈme se k termínu premiéry. Kdy by se
mûla uskuteãnit?
Pfiedstavení se zaãíná zkou‰et v listopadu,

v období vánoãních svátkÛ se projevuje mír-

ná absence na zkou‰kách, coÏ je pochopitel-

né, a v únoru by mûla b˘t premiéra. Jin˘mi

slovy, na pfiípravu pfiedstavení máme tfii mû-

síce.

Co Mahen a nadûjné herecké talenty?
Vedla jsi rozhovor s nejstar‰ími Ïákynûmi
dramatického oboru základní umûlecké
‰koly. Je nûjak˘ pfiíslib, Ïe by mohl mít
Mahen nové herecké tváfie?

Ano, zaujaly mû tfii dívky z dramatického 

oboru ZU· a jednu z nich budu asi potfiebo-

vat do pfií‰tí hry. Konzultace probûhla i s je-

jími rodiãi a ti souhlasí, aby jejich dcera hrá-

la v Mahenu.

Dûkuji ti, Hanko, za velmi zdafiilé pfiedsta-
vení pohádky i za rozhovor. JiKo

Kam na v˘let

Nav‰tivte kamennou sfingu na Kamenné hofie u R˘mafiova
V˘chodiskem turistick˘ch vy-

cházek na dosud málo známou

Kamennou horu u R˘mafiova

jsou nejãastûji Janovice, odkud

se jde od zámku do kopce po sil-

nici Janovice - Bedfiichov pfies

Nové Pole aÏ do Ferdinandova.

Na Kamennou horu se pak odbo-

ãuje vpravo, necel˘ kilometr od

kfiiÏovatky na Stfiíbrné Hory (nej-

dfiíve asfaltka, pak polní cesta).

Nebo se na ni dá také vyjít níÏe,

rovnûÏ ve smûru cesty vpravo, od

kapliãky ve Ferdinandovû. Pfie-

stoÏe Kamenná hora neleÏí pfii

znaãen˘ch turistick˘ch cestách,

lze se na ni dostat rovnûÏ ze se-

verní strany - asi 200 m od zna-

ãené Ïluté trasy z R˘mafiova na

Rab‰tejn.

Kamenná hora se nachází nece-

l˘ch 6 km od R˘mafiova a je vy-

soká 799 m n. m. Na star‰ích

mapách Vojenského zemûpisné-

ho ústavu Praha b˘vá oznaãová-

na jako Steinhübel s v˘‰kou 797

m, trochu západnû od Hofwaldu

(Dvorního, dnes Janovického

lesa).

Pro bûÏné náv‰tûvníky, turisty

a zejména pak pro geology je

Kamenná hora zajímavá sv˘m

zvlá‰tním skalním útvarem, kte-

r˘ se nachází trochu jiÏnû pod

vrcholem hory. Skalní útvar se

skládá ze dvou ãástí - ze spodní

skály (plo‰ina zhruba 8,7 x 6,5

m) a horní ãásti, která na spodní

leÏí jen malou plochou (celkem

tak útvar dosahuje v˘‰ky aÏ 4,2

m). Z vût‰í ãásti horní skála jako

by visela ve vzduchu. Skála pfii-

pomíná exotickou sfingu nebo

sedící zvífie. Dfiíve star˘ nûmec-

k˘ název oznaãoval tuto skálu

„Lämmersteine“ - jehnûãí nebo

beránãí kámen, a ukazoval tak

na podobnost s ovcí. V Jesení-

kách, které jsou dosti bohaté na

nejrÛznûj‰í skalní a kamenné 

útvary, pfiesto nic podobného

skalnímu útvaru na Kamenné

hofie neznáme.

Podle pfiírodovûdce dr. ZdeÀka

Gáby z Okresního vûdeckého

muzea ·umperk je zeleno‰edá

silnû zbfiidliãnatûlá hornina pfii-

pomínající rulu mylonitizovanou

(tj. silnû tlakovû po‰kozenou)

Ïulou. Ze stejnû utvofiené Ïuly se

pak v okolí nachází více skal

a men‰ích skalek. Izolovan˘ so-

litér vznikl˘ kombinací dvou

rÛzn˘ch tvarÛ (torick˘) na

Kamenné hofie je v‰ak unikátní.

Skála je pozÛstatkem po dobách

ledov˘ch, kdy u nás probíhalo

intenzivní mrazové zvûtrávání.

Tak byl díky kombinaci bfiidliã-

natosti, puklinatosti horniny

a rÛzné intenzity mrazového

zvûtrávání vytvofien tento neob-

vykl˘ a jedineãn˘ tvar skály.

Nejen proto na‰i pfiedkové fiíká-

vali této skále „hfiíãka pfiírody“. 

PhDr. Alois Matu‰ka

Historie a souãasnost R˘mafiovské padesátky
Je‰tû naposledy bychom chtûli do-

plnit pár údajÛ k R˘mafiovské pa-

desátce, a to v souvislosti s v˘sta-

vou, která o této akci probíhá

v Mûstské knihovnû v R˘mafiovû.

Nebylo vÏdy v‰e zapsáno v kroni-

kách, z mnoha dÛvodÛ, a tak se

objevují i dal‰í zajímavosti.

Napfiíklad 18. záfií 1971 byl vydán

pamûtní diplom pro úãastníky 

I. roãníku R˘mafiovské padesátky.

Turistická trasa tehdy vedla

z R˘mafiova pfies Rab‰tejn, Skfiítek

a Jelení studánku k Petrov˘m ka-

menÛm a zpût Velk˘m a Mal˘m

kotlem k Alfrédce a pfies

Soukennou do R˘mafiova. Dnes je

Soukenná díky mladému lesu se

svou v˘hledovou vrcholovou ská-

lou nepfiístupná.

K dal‰ím zajímav˘m pochodÛm,

zaznamenan˘m snad jen v nûko-

lika zápiscích a pfiedev‰ím v pa-

mûtích úãastníkÛ, patfiil pfiechod

jesenického hfiebenu od stanice

lanovky na âernavû na ·eráku

k âervenohorskému sedlu, na

Pradûd, pfies Karlovu Studánku

a Karlov do R˘mafiova

a Bfiidliãné v délce 68 km, kona-

n˘ nûkdy v r. 1971. Z Bfiidliãné

jel i podnikov˘ autobus n. p.

Kovohutû, kter˘ vezl zájemce

o zájezd do JeseníkÛ a ze které-

ho na Ramzovském sedle vy-

stoupila parta borcÛ-vytrvalcÛ,

které vedl Láìa ·ín a ktefií chtûli

v˘‰e uvedenou trasu absolvovat.

V̆ hodou pro úãastníky bylo, Ïe

do tohoto autobusu mohli bûhem

pochodu na urãen˘ch místech 

opût nastoupit - ti, ktefií jiÏ dále

nechtûli nebo nemohli jít. Do cí-

le pochodu tak do‰lo jen pár lidí.

Podobn˘ pochod ve spolupráci

se SSM Kovohutû absolvovali

dal‰í zájemci v r. 1974.

Doba, kdy zaãal R˘mafiovskou

padesátku organizovat MUDr.

Nûmeãek, byla dobou dálkov˘ch

etapov˘ch pochodÛ (DEP), ko-

nan˘ch v rÛzn˘ch místech na‰í

republiky. Tyto etapové pochody

trvaly vût‰inou t˘den a v pfiípa-

dû, Ïe následoval i letní turistic-

k˘ sraz, byly cca o 3 aÏ 4 dny

del‰í. Byla to i doba klasifikova-

HemÏení pfied startem u ubytovny v Tábofie

Foto: autor ãlánku

Foto: kronika KâT R˘mafiov
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n˘ch v˘konnostních tfiíd v turis-

tice, jejichÏ vypsané podmínky,

tj. vykonat urãit˘ poãet kilomet-

rÛ za urãitou denní dobu, se pak

plnily na tzv. zápoãtov˘ch

cestách. Podle obtíÏnosti se pak

hodnotili ti, kdo splnili podmín-

ky 3. aÏ 1. tfiídy a ktefií pak ná-

slednû mohli obdrÏet ãestn˘ titul

Mistra turistiky ãi ZaslouÏilého

mistra turistiky.

Od roku 1976 do roku 1983 byl

dr. Nûmeãek vedoucím zájemcÛ

o v˘konnostní turistiku na DEP,

jejichÏ trasy byly vedeny po za-

jímav˘ch a památn˘ch místech

âSR, vãetnû mnoha exkurzí do

rÛzn˘ch podnikÛ. KaÏdou tako-

vouto akci pak dr. Nûmeãek pat-

fiiãnû zdokumentoval, jak píse-

mnû, tak i po stránce fotografic-

ké, a tak vznikla fiada zajíma-

v˘ch dokumentÛ z cest, kter˘mi

je moÏné si pfii listování v tom

kterém albu pfiiblíÏit charakter té

doby. Tato alba by sama o sobû

vydala podklady pro zajímavou

v˘stavu, kterou by ocenili jistû

nejen pamûtníci, ale i souãasníci.

Na kaÏdém putování, aÈ jiÏ pû-

‰ím nebo cyklistickém, se tehdy

se‰li, seznámili, popovídali

a zhodnotili situaci nejen kaÏdo-

denních pochodÛ turisté z celé

republiky, a nebylo tedy divu, Ïe

na R˘mafiovskou padesátku pfii-

jíÏdûli pochodníci a turistiãtí

pfiátelé z mnoha míst na‰í vlasti.

Osobní propagace byla nadev‰e.

MÛÏeme tedy s pln˘m vûdomím

a svûdomím fiíci, Ïe odchodem

MUDr. Nûmeãka ztratila r˘ma-

fiovská turistika jednu ze sv˘ch

v˘razn˘ch osobností.

A co lze je‰tû fiíci po tfiiceti letech?

V‰em pfiib˘vají roky, mladí o tu-

ristiku nejeví valn˘ zájem, snad je-

dinû cykloturistika je dokáÏe pfii-

vést do pfiírody, je jejich naturelu

bliÏ‰í, stejnû jako jsou atraktivnûj-

‰í sporty, napfi. tenis, fotbal ãi ho-

kej nebo i sporty adrenalinové.

Pfiesto v‰ak v sobotu 10. záfií sta-

nulo na startu jubilejního 30. ro-

ãníku R˘mafiovské padesátky

celkem 182 úãastníkÛ, z toho by-

lo 87 pû‰ích a 95 cykloturistÛ.

Nejvzdálenûj‰ími úãastníky byli

dva turisté z Trutnova a jeden ze

Îìáru nad Sázavou. Nejstar‰ími

úãastníky byli Anna Bene‰ová

(86) a Richard Kopãil (84 let),

oba z R˘mafiova. Na pûtikilo-

metrovou trasu se vydala nej-

mlad‰í turistka Anetka Veãefiová

(2 roky) z Olomouce. BliÏ‰í in-

formace ze startu jubilejního

roãníku R˘mafiovské padesátky

pfiineseme v pfií‰tím vydání.

Chtûli bychom popfiát nejen na‰í

Padesátce je‰tû dal‰í roky, hlavnû

ale tûm, kdo mají zájem o pohyb

a turistiku, aby si vÏdy dokázali

najít ãas na fyzickou i du‰evní re-

laxaci a regeneraci sv˘ch sil.

Stále je‰tû platí, Ïe pohyb je Ïi-

vot. Mysleme proto na své zdra-

ví vãas. JiÏ od mládí je tfieba na-

jít si ãas pro sebe i své blízké

a vhodnou formou se pfiipravovat

pozitivním pfiístupem na zmûny,

které Ïivot pfiiná‰í, abychom ob-

dobí stfiedního a zralého vûku

mohli proÏívat v relativním zdra-

ví. Choìme za kaÏdého poãasí,

tfieba jen na krátké vycházky, ne-

musí to b˘t desítky kilometrÛ ja-

ko pfii padesátce. V‰e dobré v‰em

pochodníkÛm, cyklistÛm i ostat-

ním zájemcÛm o pohyb a pobyt

v pfiírodû pfiejí ãlenové odboru

Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

próza
Pfiíbûh bez konce pokraãuje

Pravideln˘ a pozorn˘ ãtenáfi R˘mafiovského

horizontu si jistû vzpomene na prózu zaãí-

najícího autora Lubo‰e Hlavienky, nûkdej-

‰ího studenta místního gymnázia, nyní jiÏ

studujícího na univerzitû, kterou jsme pod

názvem Zpovûì otiskli v sedmi pokraãová-

ních na pfielomu let 2003 / 2004. Sedm˘ díl

dobrodruÏného pfiíbûhu s upírskou temati-

kou byl nadepsán (Ne)dokonãení, neboÈ dûj

rozsáhle koncipované novely se v nûm neu-

zavíral, n˘brÏ spí‰e naopak. Pfiíbûh ‰panûl-

ského ‰lechtice Miguela Ignacia de Alkorty

se dostal v posledních publikovan˘ch od-

stavcích do okamÏiku, kter˘ byl pro exi-

stenci hlavního hrdiny a vypravûãe v jedné

osobû vskutku klíãov˘.

Miguela, mladého Andalusana, kter˘ bû-

hem války s Turkem a inkviziãních procesÛ

16. století pfii‰el o domov i o milovanou

Ïenu, jsme opustili v potemnûlé madridské

‰peluÀce, kam jej zavedl nelítostn˘ osud

psance. Zavítal do tûchto nevlídn˘ch míst

proto, aby zapomnûl na v‰echny Ïivoty,

které ztratil i které vzal, a také na svÛj

vlastní, s nímÏ by bez váhání skoncoval,

kdyby mu do cesty nevstoupila tajemná ci-

zinka, ohroÏovaná tlupou zabijákÛ.

Jen chvíli pfiedtím, neÏ se jejím prostfiednic-

tvím hrdinÛv osud zvrátil, mûl Miguel, snad

opojen vínem, zvlá‰tní vidinu. Ocitl se

v chodbû zchátralého domu a lákán „ozvû-

nou vzdálené hudby“ snaÏil se proniknout

za tûÏké dvefie, aby odhalil jejího pÛvodce.

Vtom byl ze své halucinace vytrÏen zvuky

hospodské rvaãky, do níÏ se nakonec sám

vloÏil, aby vlastním tûlem zachránil nezná-

mou Ïenu pfied smrtící kulkou. K˘m byla

podivná kráska, která mu nabídla moÏnost

Ïít a dala mu napít své krve? Kam vedly

starodávné dvefie z Miguelova snu a odkud

se linula ta zvlá‰tní hudba? Jak˘m smûrem

se nyní bude odvíjet pfiíbûh hlavního hrdi-

ny, jenÏ se v jediném okamÏiku ocitl na

prahu smrti i nového Ïivota? Na tyto otáz-

ky dá odpovûì nûkolik nov˘ch pokraãová-

ní Hlavienkovy novely, která poãínaje tím-

to vydáním ãekají ãtenáfie na na‰ich strán-

kách. ZN
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LUBO· HLAVIENKA: Zpovûì (8. ãást)
Nikdy se uÏ asi nedozvím, zda to byl jen

sen, ãi má du‰e opravdu jiÏ sestupovala do

hlubin podsvûtí, kaÏdopádnû jsem se znovu

ocitl pfied tûmi zamãen˘mi dvefimi, zpoza

nichÏ vycházel onen teskn˘ dlouh˘ tón.

Opût jsem se natáhl po klice, tentokrát ale

nepfii‰lo uÏ nic, co by mi tento zámûr pfieka-

zilo. Opatrnû jsem na ni zatlaãil a levé kfiíd-

lo dvefií se takfika bez mého dal‰ího pfiiãinû-

ní do‰iroka otevfielo a já jsem mohl vstoupit

dovnitfi.

Nûkolik dal‰ích krÛãkÛ mû zavedlo do pro-

storného sálu, jenÏ byl cel˘ zalit sluneãním

svûtlem. PÛvodce té ãarovné hudby, která

zde je‰tû zesílila, jsem v‰ak hledal marnû.

Pomalu se mi ale zaãalo zdát, Ïe nesly‰ím

jen tu hudbu, zmocnil se mû pocit, Ïe tam se

mnou je je‰tû nûkdo ãi nûco navíc. Zmatenû

jsem pfieskakoval pohledem z rohu do rohu,

od oken ke dvefiím a zase zpût, nic jsem

v‰ak nezaregistroval. Ale ãím více jsem se

snaÏil odhalit toho neznámého, tím více je-

ho hlas zesiloval, aÏ jsem jej mohl sly‰et

naprosto zfietelnû.

V‰ude kolem mû mohutnû znûly hlasy desí-

tek a desítek hrdel, jeÏ se smála a bavila

v rytmu nûjakého monstrózního bálu, jehoÏ

nezvan˘m náv‰tûvníkem jsem se právû stal.

Sly‰el jsem dupot jejich bot a bfiinkání skle-

nic, odev‰ad se oz˘valo jemné Ïenské chi-

chotání, místy zaznívaly hrubé muÏské hla-

sy a nad tím v‰ím ãnûl onen krásn˘ tón.

Nevím, jak dlouho to celé trvalo, ale najed-

nou to v‰e bylo pryã, hudba zmlkla, hlasy se

vytratily nûkam do neznáma a i ono lehké

chichotání ustalo, bylo naprosté ticho.

Ticho pfied boufií. Úplnû zmaten˘ jsem se 

otáãel kolem dokola a s neblahou pfiedtu-

chou napjatû oãekával, co bude dál.

A pak to pfii‰lo. Okna se v jeden okamÏik

rozletûla na tisíce kousíãkÛ, jeÏ pokryly ce-

lou podlahu, na níÏ se tfipytily jako draho-

kamy, zbûsil˘ vítr vtrhl dovnitfi, divoce se

prohánûl po sále a za podivného skuãení

vyzdvihoval k v˘‰inám kopy listí, které aÏ

dosud leÏely jen tak ledabyle shrabané po-

dél stûn. To ale nebylo pofiád v‰e, ono ostré

svûtlo, jeÏ sem doteì dopadalo, zaãalo záfiit

je‰tû intenzivnûji neÏ pfiedtím.

Chtûl jsem od toho co nejrychleji utéct, ale

mé nohy nebyly schopny udûlat ani jedin˘

krok. Co víc, pfiitahovalo mû to dokonce

k sobû a já s tím nemohl nic dûlat. Odvracel

jsem sice své pohledy, ale ãím dál víc jsem

cítil nesnesiteln˘ Ïár sálající zpoza oken.

Cítil jsem, jak se potím, jak mi Ïár spaluje

tváfie, snaÏil jsem se kfiiãet, av‰ak má ústa

zÛstala nûmá, a tak jsem jimi jen bezmocnû

trhal, jak to dûlávají ryby vyvrÏené na bfieh.

Byl jsem od toho sotva dva metry, Ïár byl

uÏ tak nesnesiteln˘, jako bych právû vstu-

poval do jícnu pekel. ·kubal a mrskal jsem

sebou ze v‰ech sil, okno se na mû ‰klebilo

jako otevfiená tlama samotného ìábla, kdyÏ

to sevfiení v mém krku povolilo a z m˘ch

úst se koneãnû vydral ven mocn˘ v˘kfiik.

Kfiiãel jsem jako ‰ílen˘, kfiiãel jsem bolestí,

strachem i zlobou, kfiiãel jsem z posledních

sil, jako by ten v˘kfiik mohl pfiehlu‰it v‰e

kolem, jako by mû mohl vytrhnout ze spárÛ

toho neznámého, co mû vleklo k oknu.

MÛj ohlu‰ující jekot otfiásl cel˘m sálem, ro-

zechvûl dfievûné obloÏení stûn, na nichÏ na-

bûhly jasnû viditelné praskliny, zalomcoval

tûÏk˘mi vstupními dvefimi a tak silnû zatfiá-

sl tûmi nûkolika málo stoly, jeÏ zde byly ro-

zestavûny, aÏ se pár pfievrhlo. A ve stejn˘ 

okamÏik, kdy mÛj hlas, ten vysok˘ panick˘

hlas, doznûl, mne jako závan z jiného svûta

ovanul svûÏí, chladiv˘ vánek, tolik nepo-

dobn˘ tomu spalujícímu Ïáru, jemuÏ jsem

byl do této chvíle vystaven. Nevím proã ani

jak, ale unikl jsem.

Snad tisíckrát jsem si kladl tu otázku a ti-

síckrát na ni marnû hledal odpovûì.

Tisíckrát jsem se sám sebe ptal, pfied ãím Ïe

jsem to utekl, a tisíckrát se nedozvûdûl nic.

A pfiestoÏe se vÏdy snaÏím sám sobû namlu-

vit, Ïe to byl jen sen, ne‰kodn˘ v˘plod strá-

dající mysli, i pfiesto mne vÏdy pfii vzpo-

mínce na ty okamÏiky zalije hork˘ pot a jen

tûÏko se pak zbavuji pocitu, Ïe jsem tenkrát

nesnil, ale opravdu uÏ stál v pfiedpokoji

pekla.

Jak jiÏ ale bylo fieãeno, unikl jsem. Unikl

jsem zpût ke kruté realitû, do níÏ mû probu-

dil hlasit˘ fiev, o nûmÏ jsem v‰ak hned vzá-

pûtí zjistil, Ïe patfií mnû. Zmlkl jsem tedy

a pfiekvapenû se rozhlíÏel kolem sebe.

Nebyl jsem totiÏ uÏ v té potemnûlé ‰pinavé

hospodû. Teì jsem leÏel v nûjakém prostor-

ném pokoji, v ‰iroké posteli a nade mnou

ãnûla jemnû vyfiezávaná nebesa.

Venku sice je‰tû vládla temná noc, pokoj

byl ale vcelku dobfie osvûtlen nûkolika svíc-

ny, hofiícími na malém stolku pod jedním ze

dvou oken, jeÏ tato místnost mûla. Hned

vedle nûj byla velká dfievûná truhla, u pro-

tûj‰í stûny se vypínala tûÏká skfiíÀ, vedle

které bylo mohutné dfievûné kfieslo. V opaã-

né polovinû pokoje byly velké dvoukfiídlé

dvefie, vedle nichÏ stál mal˘ toaletní stolek,

pokryt˘ desítkami mal˘ch lahviãek.

„Vítám vás zpût mezi námi,“ ozval se odnû-

kud zdáli ne úplnû neznám˘ hlas.

Jako jeho prÛvodce za ním hned vzápûtí

vpadl do pokoje i dlouh˘ tmav˘ stín, ‰ífiící

se právû od onûch dvoukfiídl˘ch dvefií.

Rychle jsem zvedl zrak a spatfiil v oslnivé

záfii pronikající sem otevfien˘mi dvefimi tu,

pro niÏ jsem se obûtoval. Stála tam pofiád

je‰tû zahalená do dlouhého hedvábného

plá‰tû, nyní jiÏ v‰ak plného velk˘ch tma-

v˘ch skvrn.

„V jednu chvíli jsem si myslela, Ïe je pro

vás uÏ pfiíli‰ pozdû,“ pokraãovala plynule

dál, zatímco se ladn˘m krokem pfiibliÏovala

k mé posteli, „ale jak vidím, mé obavy byly

na‰tûstí bezdÛvodné.“

KdyÏ to dofiekla, otevfiela dokofián jedno

z oken, takÏe dovnitfi zavanul svûÏí noãní

vzduch.

„Kde ... Kde to jsem? Co se stalo?“ vyhrkl

jsem bez rozmyslu.

Zaklonila hlavu aÏ tak, Ïe se dívala pfiímo

do stropu. Po chvilce tak strávené se poma-

liãku otoãila a zamífiila ke mnû, na tváfii jí

hrál lehk˘ úsmûv.

„Tak mlád,“ vy‰lo po chvíli z jejích úst,

„tak beznadûjnû mlád, a pfiesto uÏ tak ne-

zdvofiil˘. To za m˘ch mlad˘ch let,“ pro-

mlouvala lehce kárav˘m tónem, „za tûch

krásn˘ch let b˘valo zvykem, Ïe lidé podû-

kovali, udûlal-li pro nû nûkdo nûco dÛleÏi-

tého. Ale ãasy se bohuÏel mûní a lidé s ni-

mi.“

Dosedla na postel, kousek od mé hlavy.

„Ale jak tedy chcete,“ prolomila po chvíli

stûnu ticha, která zde zatím vyrostla, „jste

v mém domû, kam jsem vás s velkou náma-

hou dotáhla. A co se stalo?“

Vstala z postele a zahledûla se nûkam ven,

po chvíli se otoãila zpût a podívala se mi do

oãí, lehk˘ úsmûv na jejích rtech byl uÏ ale

minulostí.

„Stalo se toho mnoho, moÏná Ïe aÏ pfiespfií-

li‰ mnoho, abych vás tím teì zatûÏovala.

Nechejme si to radûji na zítfiek, to byste uÏ

mûl b˘t plnû pfii síle. Zatím vám v‰ak mohu

fiíct, Ïe neb˘t mne, tak byste teì uÏ asi leÏel

na márách a uÏíval si svou poslední cestu.“

Nechala ta slova doznít v celé jejich síle,

teprve aÏ po chvilce pokraãovala dál o po-

znání lehãím tónem: „Nemysleme v‰ak jiÏ

na to, co by mohlo b˘t, a radûji se vûnujme

tomu, co je. Tfieba aÏ doteì neznám va‰e

jméno, pfiestoÏe jsem pro vás jiÏ tolik vyko-

nala.“

Jak velí etiketa, chtûl jsem jí pfii pfiedstavo-

vání políbit ruku, ale kdyÏ jsem se o to po-

kusil, se slovy, Ïe nejsme u dvora, ucukla.

Seznámili jsme se tedy bez sáhodlouh˘ch

ceremonií.

„Ale klidnû mi, Rosalito, mÛÏete fiíkat jen

Migu, jsem na to zvykl˘,“ dodal jsem je‰tû

na závûr.

Znovu se na mû podívala, na tváfii uÏ mûla za-

se ten svûÏí úsmûv a nezkrotné prameny je-

jích vlasÛ jí rámovaly tváfi. Na okamÏik se

v‰ak v jejím pohledu nûco bl˘sklo, byla to jen

vtefiinka, nepatrn˘ záchvûv, kter˘ sice nemu-

sel znamenat vÛbec nic, pfiesto tam ale byl

a já ho vidûl. V tu chvíli jsem mu v‰ak nepfii-

kládal vût‰í hodnotu, neÏ vy, otãe, mÛÏete

pfiikládat skvrnû na sv˘ch star˘ch ‰atech.

„Zatím odpoãívej, Migu, zítfiek bude pro

nás oba velice nároãn˘, a ty proto musí‰ b˘t

plnû pfii síle,“ zavelela, kdyÏ zamífiila ke

dvefiím.

„Ale ...,“ chtûl jsem namítnout, av‰ak dfiíve,

neÏ jsem mohl nûco fiíct, mû pfieru‰ila.

„Îádné ale, teì musí‰ spát!“ prohlásila sta-

rostliv˘m hlasem, kter˘ nedovoloval Ïádné

pfiipomínky, je‰tû se znovu otoãila a zatáhla

závûsy na oknech, pak vyplula ven z míst-

nosti. S hlavou plnou otázek, na nûÏ jsem

nenacházel odpovûdi, jsem tedy opût klesl

na pol‰táfi a ti‰e oãekával, aÏ mû spánek

znovu zahalí do svého ‰arlatového plá‰tû.

Za pár okamÏikÛ jsem o sobû uÏ nevûdûl. 

(Pokraãování pfií‰tû)
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Organizace a spolky

Kynologové se pfiedstavují vefiejnosti
V letech 1990 - 1998 se r˘mafiov-

‰tí kynologové nezúãastnili Ïád-

n˘ch vefiejn˘ch vystoupení, kro-

mû soutûÏí a v˘konnostních zkou-

‰ek psÛ. Nakonec se pfiece jen na-

‰la skupina psovodÛ, jejichÏ psi

byli na takové úrovni, Ïe mohli

své v˘kony pfiedvést vefiejnosti.

Jednalo se o psovody: P. ¤eguck˘

(nûm. ovãák Bára), J. Koudelová

(nûm. ovãák Cak), J. Koudela

(dobrman Alfa), A. Mereìa (nûm.

ovãák Pegis), Z. MrÀka (rotvajler

Adar) a R. Valíãek (nûm. ovãák

Aiwo). BohuÏel psí Ïivot je na

rozdíl od lidského pfiíli‰ krátk˘,

a tak nastala doba, kdy stará gene-

race psÛ zaãala pomalu odcházet.

Jejich poslední vystoupení bylo

v roce 2002.

Zhruba dva roky trvalo, neÏ se opût

podafiilo vycviãit a pfiipravit mla-

dou generaci psÛ, která by dál re-

prezentovala r˘mafiovskou organi-

zaci. Leto‰ní ãerven a ãervenec se

psovodi zúãastnili nûkolika vefiej-

n˘ch vystoupení. Na Dûtském dnu

pfiedvedli ukázky z v˘cvikÛ psÛ

v Horním Mûstû (1. 6.), v Bfiidliãné

(18. 6.) a ve Val‰ovû (25. 6.). V so-

botu 9. ãervence se konal parkuro-

v˘ závod koní ve Skalách, kde ky-

nologové na pozvání pana Kincla

o pfiestávce pfiedvedli pfiipravenost

sv˘ch psÛ. Vefiejného vystoupení

se zúãastnili: J. Koudelová (nûm.

ovãák Frost), ·. Koudelová (trpas-

liãí pudl Endy), J. Koudela (nûm.

ovãák Freia), A. Mereìa (nûm. ov-

ãák Cassia) a R. Valíãek (kokr‰pa-

nûl Zak). Pfii obranû figuroval 

R. Valíãek.

Diváci zhlédli v˘cvik poslu‰nosti,

pfiekonávání rÛzn˘ch pfiekáÏek,

které s sebou psovodi na vystou-

pení vozí, a obranu. Psovodi pfied-

vedli, Ïe psi jsou ovladatelní na

vodítku i bez vodítka a s radostí

plní jejich pfiíkazy. Pfii obranû mu-

sí b˘t pes rovnûÏ ovladateln˘, ne-

smí napadat klidnû stojícího figu-

ranta, pfii jeho pokusu o útûk jej

musí okamÏitû zadrÏet. Kousat

v‰ak smí v˘hradnû jen do ochran-

ného rukávu a na povel musí figu-

ranta pustit. Cviãen˘ pes nesmí

b˘t agresivní, obranu bere jako

hru, jeho kofiistí není ãlovûk, ale

ochrann˘ rukáv nebo pe‰ek figu-

ranta (v tom se sportovní kynolo-

gie odli‰uje od kynologie sluÏeb-

ní). O tom se diváci pfiesvûdãili

v závûru programu, kdy si mohli

psy kynologÛ pohladit, coÏ uvíta-

ly zejména dûti.

Za nepfiíli‰ pfiíznivého poãasí se

ve ãtvrtek 21. a v pátek 22. ãer-

vence uskuteãnily ve Stfiíbrn˘ch

Horách zkou‰ky záchrann˘ch psÛ

podle národního a mezinárodního

zku‰ebního fiádu, které pofiádala

Záchranná brigáda kynologÛ

Olomouckého kraje. Stopa, po-

slu‰nost a dovednost se provádûla

v Dobfieãovû, speciální práce - vy-

hledávání osob v sutinách - se ko-

naly v polorozbofieném statku ve

Stfiíbrn˘ch Horách s laskav˘m

svolením majitele pana Fulneãka.

V sobotu 3. záfií se na cviãi‰ti

ZKO R˘mafiov konaly zkou‰ky

psÛ podle národního zku‰ebního

fiádu. Kromû domácích pfiijelo

i nûkolik psovodÛ z jin˘ch kyno-

logick˘ch organizací. Hodnotila

se stopa, poslu‰nost a obrana ve

zkou‰kách ZM (základní mini-

mum), ZVV 1. - 2. (zkou‰ka v‰e-

stranného v˘cviku 1. a 2. stupnû)

a v ZPS1 (zkou‰ka psa stopafie) -

kde se posuzuje jen stopa a po-

slu‰nost. R˘mafiov‰tí psovodi si

vedli opût velmi dobfie. Velké dí-

ky patfií pfiedev‰ím majitelÛm po-

zemkÛ - panu Vepfiekovi a panu

Hofiákovi, s jejichÏ laskav˘m svo-

lením jsme mohli na jejich lou-

kách provádût „stopy“.

Poslu‰nost a obrana probûhla na

cviãi‰ti. Podûkování patfií také fi-

gurantovi Rostislavu Valíãkovi,

kladeãÛm cizích stop, pomocní-

kÛm a obsluze kant˘ny.

A na závûr jedno pozvání: v so-
botu 1. fiíjna pofiádá na‰e ZKO

R˘mafiov první závod po 30 le-

tech, kam jsou pozváni i psovodi

z jin˘ch organizací, aby navzájem

porovnali pfiipravenost a v˘kony

sv˘ch psÛ v disciplínách - stopa,

poslu‰nost a obrana podle ZVV1

A ZVV2. Hlavním sponzorem je

âeská ochranná spoleãnost

(âOS). V‰echny zájemce o zhléd-

nutí tohoto závodu, kter˘ ponese

název O Pohár fieditele âOS,

tímto srdeãnû zveme. Obãerstvení

bude zaji‰tûno! Informace na tele-

fonu 605 298 479. 

Jifiina Koudelová, ZKO R˘mafiov

Kynologové radí dûtem:

1. Nikdy se nepfiibliÏujte k cizím psÛm!

2. Bez svolení majitele nesahejte na psa!

3. Psa nedráÏdûte a neubliÏujte mu!

4. Nechoìte do zahrad a nedávejte ruce pfies plot, kde je pes

(i hodn˘ pes mÛÏe pfii obranû svého teritoria kousnout)!

A je‰tû jedno varování pro rodiãe: NIKDY, ANI NA KRÁTKOU

DOBU, NENECHÁVEJTE DÍTù A PSA BEZ DOZORU!!

I vlastní pes, ãlen rodiny, kdyÏ se cítí ohroÏen, mÛÏe zaútoãit.

Dbejte na to, aby vzájemné souÏití lidí a psÛ bylo co nejlep‰í.

V Zoo Ostrava se narodilo mládû hrocha obojÏivelného
Nov˘m pfiírÛstkem v Zoo

Ostrava je mládû hrocha oboj-
Ïivelného. Mládû

se narodilo 16. sr-

pna a je to pravdû-

podobnû samiãka

- u hrochÛ je urão-

vání pohlaví vÏdy

velmi obtíÏné. Hrochy chová

ostravská zoo od roku 1967 a za

tuto dobu zde bylo odchováno

celkem 16 mláìat. 

Hro‰i obojÏivelní patfií k nejvût-

‰ím savcÛm (dospûlí samci mo-

hou váÏit aÏ 3 tuny) a ob˘vají

ostrÛvkovitû subsaharskou ãást

Afriky. Hroch je b˘loÏravec

a odhaduje se, Ïe dennû spotfie-

buje 40 aÏ 60 kg rostlinné potra-

vy. Hro‰i tráví vût‰inu ãasu ve

vodû, kde se zví-

fiata rovnûÏ páfií

a vût‰inou také

rodí svá mláìata.

Mládû se po naro-

zení drÏí matky

a vût‰inu ãasu b˘vá ponofiené ve

vodû (pod vodou rovnûÏ pije

matefiské mléko). Náv‰tûvníci

tedy musí b˘t trpûliví a vyãkat

okamÏiku, kdy se mládû objeví

na hladinû, aby se nadechlo.

Zoo je v záfií otevfiena kaÏd˘

den od 9.00 do 18.00, pokladny

a pavilony se zavírají v 17.00.

Zoo Ostrava

Foto: autorka ãlánku

Foto: Zoo Ostrava
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Sport

Více neÏ sto jezdcÛ se zúãastnilo ‰estého roãníku MTB Mauritz poháru
V rámci 13. závodu seriálu Fast

Jesenick˘ ‰nek se v sobotu 

20. srpna uskuteãnil v Janovi-

cích u R˘mafiova jiÏ ‰est˘ roãník

MTB Mauritz poháru - závodu

horsk˘ch kol. Okruh vedl teré-

nem kolem zámku Janovice

a mûfiil v rámci jednotliv˘ch ka-

tegorií od 3 do 27 km. Na startu

se se‰lo celkovû 108 jezdcÛ v os-

mi kategoriích a pak také ho‰i

a dívky do 12 let.

V ãele poãetného startovního po-

le bylo moÏné zahlédnout i zná-

mé ‰piãky cyklokrosového spor-

tu. Napfiíklad ãeského reprezen-

tanta ZdeÀka Mlynáfie (1976)

z profi klubu MAX Cursor, kter˘

zvítûzil ve svûtovém poháru

v cyklokrosu a svou „tréninko-

vou jízdou“ kolem janovického

zámku vybojoval s náskokem

dvou vtefiin zlatou medaili a od-

vezl si první cenu - horské kolo

v hodnotû 10 tisíc korun, dále ne-

ménû úspû‰ného r˘mafiovského

Filipa Hansliána (1987) z SOK

Kratochvíl, kter˘ skonãil druh˘

na Mistrovství Evropy ve scrat-

chi (závod kol na dráze) v Itálii,

ãi nestora cyklokrosu, b˘valého

ãeskoslovenského reprezentanta

ZbyÀka Ocáska (1952).

Velice dobfie si vedli také na‰i

borci. Na ãtvrtém místû v kate-

gorii A se umístil Jifií Ikonomidis

(1976) z SOK Kratochvíl a jeho

t˘mov˘ kolega Petr Chaloupka

(1971) vybojoval v kategorii

B bronzovou medaili. Jan Sázel

(1972) z CK Stará Ves uhájil

v kategorii B ãtvrtou pozici

a velmi dobfie také zabodoval

Martin Vala (1962) z CK Stará

Ves v kategorii C, kdyÏ projel cí-

lem s v˘sledn˘m ãasem 1:20:15

a zajistil si tak zlato.

Bramborovou medaili vybojoval

Ale‰ Hnát (1962) ze Stansped

R˘mafiov v kategorii C. Tradiãnû

nezklamal nûkolikanásobn˘ mis-

tr republiky v kategorii D Pavel

Pode‰va (1949) z CK Stará Ves,

kterému letos neunikla stfiíbrná

pfiíãka. Jen o dvû pozice za ním

zÛstal znám˘ sportovec Vlasti-

slav Durman (1952) z DuKo R˘-

mafiov.

V kategorii M (dorostenci) neo-

hroÏenû kralovaly r˘mafiovské

cyklokrosové nadûje. Zlatou me-

daili vybojoval Martin Kautz

(1987) z SOK Kratochvíl násle-

dován t˘mov˘m kolegou Filipem

Drápalem (1987), tfietí pozici vy-

bojoval Bohumil Bernátek

(1989) z CK Stará Ves. Pátou

pfiíãku v kategorii M uhájil

R˘mafiovan Radek Koláfi (1987).

Závod pro kaÏdého, jak také or-

ganizátofii tento sportovní pod-

nik naz˘vají, byl velmi kvalitnû

sponzorsky zaji‰tûn a podûková-

ní patfií firmám: 5. stavební CZ,

a. s. - pan Vepfiek, Reelza - pan

Br‰Èák, Elektro Kotrla,

Technická zafiízení budov

Procházka - Vavrou‰ek, Voda

a topení - pan Sitora a Prádelna

·opík. JiKo

Fota: Roman Mosler, Karel StrÏínek
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Dobrovolní hasiãi soutûÏili na Memoriálu Jifiího Pitnera
SoutûÏ mlad˘ch hasiãÛ - Memoriál Jifiího

Pitnera - uspofiádal Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ

v Janovicích u R˘mafiova v nedûli 14. srpna

v zámeckém parku.

Registrace a sraz druÏstev byly od 9.30.

SoutûÏe se zúãastnilo celkem deset druÏstev,

z toho jedno v kategorii mlad‰ích ÏákÛ.

DruÏstva mlad˘ch hasiãÛ pfiijela z R˘mafiova,

Václavova, Andûlské Hory, Star˘ch

Hefimínov, Horního Mûsta, RyÏovi‰tû, ale

i z Trusovic, které leÏí v okrese Olomouc.

Úãastníci soutûÏe se znají, ãasto spoleãnû

soutûÏí a vymûÀují si zku‰enosti. KaÏd˘

z nich chtûl b˘t tím prvním a získat putovní

pohár, kter˘ doposud vlastnili janoviãtí star‰í

Ïáci. Pfiípravy na soutûÏ nikdo nepodcenil,

obzvlá‰È kdyÏ mladé hasiãe pfiijely povzbudit

i starostky obcí Václavov a RyÏovi‰tû.

Organizaci Memoriálu Jifiího Pitnera zaji‰Èo-

vali po stránce materiální i finanãní rodiãe

hasiãsk˘ch nadûjí. K poho‰tûní soutûÏícím

i pfiihlíÏejícím a povzbuzujícím divákÛm pfii-

‰ly vhod lango‰e, gulá‰, grilované klobásky,

limonády a dal‰í obãerstvení.

PoÏární útok, to byla disciplína, která probí-

hala dvoukolovû v kategoriích mlad‰í a star‰í

Ïáci. V‰ichni závodníci bojovali o první pozi-

ce s nesmírnou rychlostí, odvahou a nûkdy

i s promoãen˘mi triãky. A jak to v‰echno do-

padlo?

Star‰í Ïáci Mlad‰í Ïáci
1. Janovice 13,52 s 1. Janovice 16,07 s

2. R˘mafiov 14,81 s

3. Václavov „A“ 17,74 s

Putovní pohár obhájili star‰í Ïáci z Janovic u R˘mafiova. O pfiekonání jejich ãasu

budou v‰ichni bojovat zase aÏ v pfií‰tím roce.

Bûh jednotlivcÛ byl rozdûlen na chlapce a dívky. Rychlost soutûÏících byla obdi-

vuhodná. KaÏd˘ z nich bûÏel sám za sebe.

Chlapci Dívky
1. Petr Boxan - 7,73 s - Janovice 1. Marie Lamaãová - 8,85 s - RyÏovi‰tû

2. Marcel Kozák - 8,00 s - R˘mafiov 2. Lenka Davidová - 8,94 s - Janovice

3. Martin KoÀárek - 8,30 s - Janovice 3. Lenka Dokoupilová - 9,25 - Janovice

Nejmlad‰ím úãastníkem soutûÏe byl ‰esti-

let˘ Ondfiej Br‰Èák z SDH Janovice, kter˘ si

za svou úãast odnesl dort a dárkov˘ balí-

ãek. Vítûzové dostali kromû pohárÛ i slad-

kosti a upomínkové pfiedmûty. Poãasí sou-

tûÏícím pfiálo a v‰ichni, kdo je pfii‰li po-

vzbudit, nelitovali pfiíjemnû stráveného

dne. Memoriál Jifiího Pitnera byl poprvé 

uspofiádán na pÛdû Janovic, a to za nemalé-

ho pfiispûní sponzorÛ:

Mauritz poháry MO+M, s. r. o., Janovice,

Malífiství a natûraãství - Martin Chovanec,

Galantérie - pan Juraãka, PC servis -

Michal Ihnát a Jan El‰ík, V˘poãetní techni-

ka - pan Zábransk˘, Elektro ZIGI, Hostinec

U Zámku - manÏelé Gavenãiakovi, GALA

Prostûjov, pan Vybíhal - Zlín, KATR Stará

Ves, Osadní v˘bor Janovice, Mûstské sluÏ-

by R˘mafiov, Oprava a rekonstrukce vûÏ-

ních hodin - pan Daniel Machaã a paní

Nováková z Janovic.

Velk˘ dík patfií také panu Jaroslavu Bálkovi

za komentování soutûÏe a panu Kováãovi za

hudební produkci, stejnû jako v‰em rodiãÛm

ÏákÛ-hasiãÛ, ktefií ochotnû pomohli pfii orga-

nizaci a následném úklidu po této soutûÏi. 

Petr Boxan - vedoucí vítûzného druÏstva

V pátek 2. a v sobotu 3. záfií

hostila bruntálská kuÏelna tû-

lesnû postiÏené kuÏelkáfie na

X. roãníku Bruntálské kuÏel-

ky, závodu zapoãítávaného do

seriálu Grand Prix 2005. Mezi

sportovci nechybûli ani na‰i

borci z TJ Jiskra R˘mafiov.

Tradiãnû se soutûÏilo v pûti

kategoriích: Lehce postiÏení

(LP), TûÏce postiÏení (TP)

muÏi, Lehce postiÏené (LP)

a TûÏce postiÏené (TP) Ïeny

a v kategorii LP 0.

Na‰i sportovci mûli zastoupe-

ní v kategoriích LP a TP muÏi.

V˘borného úspûchu dosáhl

v první jmenované kategorii

Ivo Mrhal, kdyÏ s celkov˘m

poãtem 362 shozen˘ch kolkÛ

vybojoval tfietí místo ze sta

hodÛ sdruÏen˘ch. V kategorii

TP se jiÏ tradiãnû nejlépe pre-

zentoval Zdenûk Doãkálek,

ten ze sta hodÛ pln˘ch dosáhl

celkem 477 shozen˘ch kolkÛ

a zvítûzil. Petr ·védík obsadil

ãtvrtou pozici, Josef Lutz ‰es-

tou a Miroslav Grebenár devá-

tou. Pro zranûní nenastoupil

v kategorii LP muÏi Karel

Forcek.

Ve dnech 19. a 20. fiíjna se zú-

ãastní jeden z na‰ich nejlep-

‰ích tûlesnû postiÏen˘ch ku-

ÏelkáfiÛ a zároveÀ mistr âeské

republiky Zdenûk Doãkálek

reprezentaãního zápasu ve

slovenské Spi‰ské Nové Vsi

za úãasti tfií státÛ - Maìarska,

Slovenska a âeské republiky.

Budeme drÏet palce! V sobotu

19. listopadu se sjedou na na-

‰i domácí kuÏelkáfiskou dráhu

tûlesnû postiÏení sportovci,

aby naposled v této sezónû

zmûfiili síly v závûreãném zá-

vodû Grand Prix 2005. JiKo

Pfiijìte podpofiit úãastníky závodu hasiãské v‰estrannosti
V sobotu 1. fiíjna 2005 pofiádá Sbor dobro-

voln˘ch hasiãÛ R˘mafiov podzimní ãást okre-

sního kola Plamen 2006. Jedná se o závod

hasiãské v‰estrannosti. Pûtiãlenná druÏstva

dûtí ve vûku 6 aÏ 15 let rozdûlen˘ch do dvou

vûkov˘ch kategorií budou postupnû na tra-

tích dlouh˘ch dva a tfii kilometry plnit úkoly

ve stfielbû ze vzduchovky, v základech topo-

grafie, znalosti vázání uzlÛ, v základech prv-

ní pomoci a ve znalosti z oblasti poÏární 

ochrany. Zaãátek závodu je v 9.00 v prostoru

lyÏafiské chaty u hornomûstské zatáãky. -zr-

TJ Jiskra R˘mafiov - Sport pro v‰echny
zve v‰echny zájemce o aktivní proÏití volného ãasu 

do tûlocviãny na Hornomûstské ulici

ROZVRH 2005/2006

Pondûlí 16.00 - 18.30 19.00 - 20.15

sportovní gymnastika aerobik
Aniãka/Îaneta/Mirka Alena/Petra/Marika

Úter˘ 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00

rodiãe + dûti I. rodiãe + dûti II. kalanetika pokroãilí
Lenka + Iva Lenka + Iva 19.15 - 20.15

kalanetika zaãáteãníci
Irena

Stfieda 16.00 - 18.30 19.00 - 20.15

sportovní gymnastika aerobik
Aniãka/Îaneta/Mirka Marika

âtvrtek 16.00 - 17.45 18.00 - 19.30

cviãení pro star‰í Ïeny kalanetika
Marie Irena

Tû‰íme se na vás!

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii 
pfiivezli z Bruntálu medaile

Na Memoriálu Jifiího Pitnera mladí r˘mafiov‰tí hasiãi
skonãili na druhém místû. Ilustraãní foto



Podpora poãítaãové gramotnosti

je jednou z priorit ministerstva in-

formatiky. Národní program poãí-

taãové gramotnosti (NPPG) zahá-

jilo ministerstvo informatiky 

v únoru 2003 s cílem umoÏnit ‰i-

roké vefiejnosti nauãit se základÛm

práce s poãítaãem a internetem

a pomoci pfiekonat strach z no-

v˘ch technologií.

NPPG je zaloÏen na praktick˘ch

dvouhodinov˘ch kurzech, bûhem

kter˘ch úãastníci v doprovodu

zku‰en˘ch lektorÛ postupnû

zvládnou ovládání poãítaãe, zákla-

dy vyhledávání na internetu a prá-

ci s elektronickou po‰tou. Na roz-

díl od obdobn˘ch kurzÛ poskyto-

van˘ch komerãními subjekty na-

bízí Národní program ministerstva

informatiky cenovû dostupné kur-

zy urãené ‰iroké vefiejnosti a ze-

jména star‰í generaci, která k poãí-

taãi a internetu nemá snadn˘ pfií-

stup. Cena dvouhodinového kurzu

ãiní 100 Kã. Úãastníci obdrÏí od

ministerstva informatiky certifikát

osvûdãující absolvování v‰ech tfií

kurzÛ.

Tyto kurzy pofiádá v R˘mafiovû

Informaãní technologické cent-

rum. Centrum nacházející se na tfi.

HrdinÛ 12 (budova KM státní so-

ciální podpory - boãní vchod od

parku, vedle sázkové kanceláfie

Chance - 2. patro) nabízí v pfiíjem-

ném prostfiedí ‰kolení pro nej‰ir‰í

vefiejnost. ITC je vybaveno 12 po-

ãítaãi. Kurzy jsou vedeny s indivi-

duálním pfiístupem, kvalifikova-

n˘mi lektory, ktefií jsou drÏiteli

certifikátu ECDL. Pomocí názor-

n˘ch ukázek na dataprojektoru

jsou úãastníci seznamováni se zá-

klady práce na PC a mohou zde

poznat, Ïe techniky se opravdu ne-

musí bát. Souãástí kurzÛ je také

obãerstvení zdarma.

Novinkou od fiíjna bude spojení

tûchto 3 kurzÛ do jednoho del‰ího

kurzu. Tento kurz v rozsahu 6 ho-

din v˘uky bude pofiádán 1x mûsíã-

nû - v sobotu od 8.30 - 15.30.

V cenû kurzu 300 Kã je zahrnut 

obûd a úãastníci kurzu (stejnû jako

úãastníci tfií jednotliv˘ch základ-

ních kurzÛ) budou zahrnuti do vel-

kého slosování o hodnotné ceny:

1. cena - poãítaãová sestava

v hodnotû 13 000 Kã; 2. cena -

poukaz na 6 mûsícÛ internetu

zdarma; 3. cena - poukaz na 3 mû-

síce internetu zdarma. Slosování

probûhne 1. 7. 2006. První maxi-

kurz probûhne 1. 10. 2005 a tím-

to srdeãnû zveme v‰echny zájem-

ce o práci s PC. Objednat se mÛ-

Ïete osobnû v ITC nebo na 

tel: 554 211 141.

Absolvováním tfií základních kur-

zÛ v‰ak seznamování s poãítaãem

zdaleka nemusí konãit. Absolventi

kurzÛ (stejnû jako ‰iroká vefiej-

nost) mohou ITC R˘mafiov nav‰tí-

vit kdykoliv v provozní dobû a za

pomoci ochotné obsluhy zde mo-

hou vytváfiet své dokumenty, vy-

hledávat na internetu, pracovat 

s elektronickou po‰tou. Samozfiej-

mostí je také moÏnost neomezené-

ho stahování dat, zálohování sta-

Ïen˘ch ãi vytvofien˘ch dat, skeno-

vání, tisk apod. Neménû zajímavá

je také moÏnost telefonování pfies

PC do celého svûta, a to i pomocí

videokamery, která je zde také

k dispozici. Zákazníci zde mohou

odeslat své fotografie z digitálního

fotoaparátu ke zhotovení za zají-

mavé ceny. Vlastníte-li svÛj note-

book, mÛÏete ho v ITC také pfiipo-

jit k internetu. To jsou jen nûkteré

moÏnosti vyuÏití IT centra. Staãí

jen ztratit ostych a se sv˘m pfiáním

nav‰tívit ITC R˘mafiov.

IT centrum je zároveÀ také licen-

covanou PC hernou. Jsou zde po-

fiádány turnaje v rÛzn˘ch poãíta-

ãov˘ch hrách, vítûzové si odná‰ejí

nejen záÏitek ze soutûÏení, ale

i drobné v˘hry a medaile. Bojují

v‰ak zejména o putovní poháry

a umístûní na nástûnce vítûzÛ.
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placená inzerce

Vefiejn˘ internet - ‰kolící stfiedisko - PC herna

A na závûr zajímavá provozní doba ITC R˘mafiov:

Po - Pá 9.00 - 22.00

So - Ne 14.00 - 22.00

Cena za internet je v souãasné dobû 30 Kã/hod. Od fiíjna budou za-

vedeny slevy pro stálé zákazníky a ti, kdo vyuÏívají ITC pravidelnû,

mohou dosáhnout ceny jiÏ 25 Kã/hod. Pfiijìte nav‰tívit Vefiejn˘ inter-

net - ‰kolící stfiedisko - PC hernu! Jste srdeãnû zváni.

Gynekologická ambulance
Nemocnice R˘mafiov, s. r. o.

Tel.: 554 253 245

Ordinaãní hodiny
Pondûlí 7.00 - 11.00 12.00 - 14.30
Úter˘ 7.00 - 9.00 10.30 - 14.30
Stfieda 7.00 - 14.30
âtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek 7.00 - 14.00 (tûhotenská poradna

+ akutní o‰etfiení)

Ultrasonografie:
Pondûlí 11.00 (tûhotné)
Úter˘   9.00 (ostatní)

Gynekologická ambulance nabízí úãast 
v prenatal klubu (cviãení pro tûhotné 

s moÏností spolupráce budoucích tatínkÛ - pátek v 9.00)

O‰etfiující personál: MUDr. Romana Hance
MUDr. Marián Olejník

sestry Martina Havelková
Marie Volková
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TELEPOINT PARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2, (vedle pošty 1. patro) 554 230485

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!

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,
rádiomagneto-
fon, zadní stû-
raã, nízká poji-
stka 
a spotfieba.
Cena: 
87 000 Kã.

Opel Meriva 1.7
DTI, r. v. 2004,
74 tis. km, 
servisní kniha,
digitální klima,
ABS, 4x airbag,
rádio + CD,
centrál, el. ok-
na. Cena: 
338 000 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.

VW Polo Combi
SDI, r. v. 1998,
spotfi. 5 l, 
113 tis. km, 
2x airbag, 
el. okna, 
centrál, rádio.
Cena: 
139 000 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. 

Peugeot 306
Husky, r. v.
1997, super
stav, 133 tis.
km, servisní
kniha, 2x air-
bag, centrál, el.
okna, orig. rá-
dio, ABS. Cena:
138 000 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: 
259 000 Kã.

Ford Mondeo
Ghia 1.8 16V, 
r. v. 1997, 
115 tis. km,
taÏné, digitální
klima, 2x air-
bag, mlhovky,
el. okna a zrc.,
rádio. Cena:
135 000 Kã.

Citroen Berlingo
1.8i, r. v. 1998,
super stav, 
135 tis. km,
servisní kniha,
klima, 2x air-
bag, el. okna,
rádio + CD,
centrál. Cena:
155 000 Kã

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

Ideal pevná linka za 99 Kč

Díky pevné lince se můžete
pohodlně připojit k internetu
a navíc získáte mnoho dalších výhod.

Pořiďte si vysokorychlostní internet 512/128 kbit/s 
za cenu 128/64 kbit/s ma 3 měsíce.

■ cena za aktivaci 1 Kč
■ cena za 1., 2. a 3. měsíc užívání služby 399 Kč
■ ADSL modem s USB rozhraním

Uvedené ceny jsou bez DPH. Akční nabídka platí od 25. 8. do 31. 10. 2005. Po uplynutí 3 měsíců
užívání služby je možnost ponechání rychlosti 512/128 kbit/s za cenu 599 za měsíc
nebo bezplatného přechodu na rychlost 128/64 kbit/s při zachování ceny 399 Kč za měsíc

pevná linka za 99 Kč

surfujte rychlostí
512/128 kbit/s

cena, která
letí na podzim

za 399 Kč měsíčně
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AUTOBAZAR
❏ V˘kup za hotové ❏ Komisní prodej

❏ Protiúãet ❏ Prodej na splátky
❏ Zpûtn˘ leasing



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

·koda Felicia Pick-Up VAN
PLUS 1.3 LXi, r. v. 1999, imo-
bilizér, taÏné zafiízení. 
Cena: 89 000 Kã bez DPH.

Seat Toledo 1.9 TD SE, 
r. v. 1995, 164 500 km, rádio,
centrál, el. okna, posilovaã fií-
zení. Cena: 98 500 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 16V Ghia,
LPG, r. v. 1999, 176 tis. km, klima,
2x airbag, ABS, rádio, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 209 000 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: 109 000 Kã.

Alfa Romeo 146 1.4 LPG, 1. maj., 
r. v. 1999, 99 300 km, klima, air-
bag fiidiãe, ABS, el. zrcátka a pfied-
ní okna, centrál. Cena: 169 900 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: 55 000 Kã.

Renault Mégane Coupe 1.6e, r. v.
1996, 106 tis. km, 2x airbag, rá-
dio, imobilizér, posilovaã fiízení, el.
okna, centrál. Cena: 119 000 Kã.
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NABÍDKA
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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.

Renault Mégane 1.5 DCI, r. v. 2003,
85 tis. km, klima, 8x airbag, ABS,
rádio, el. okna a zrcátka, palub.
poã., centrál. Cena: 319 000 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.

·koda Felicia 1.6 GLX 55 kW, 
1. maj., r. v. 1996, 65 200 km, air-
bag, ABS, rádio, centrál, posil. fií-
zení, el. zrcátka. Cena: 89 000 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 306 Combi 2.0 Hdi, 
1. maj., r. v. 2001, 157 300 km, kli-
ma, 2x airbag, ABS, centrál, el. ok-
na, a zrcátka. Cena: 219 000 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.

Volkswagen Passat Variant 1.9 TDi
81 kW,1. maj., r. v. 1999, 132 tis.
km, klima, 4x airbag, ABS, el v˘-
bava. Cena: 215 000 Kã.

· - Octavia Combi 1.9 TDi Elegance,
r. v. 2001, 55 tis. km, klima, 2x air-
bag, ASR, ABS, el. v˘b., palub. poã.,
centrál, CD. Cena: 358 000 Kã.

Citroen Saxo 1.0i, 3dvéfi, 
r. v. 1998, 112 tis. km, cent-
rál, imobilizér, el. okna. 
Cena: 109 000 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 !!!


