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Aktuálnû z mûsta

Cyklisté budou mít kvalitní podmínky pro turistiku i sport
Mûsto R˘mafiov se rozhodlo
koncepãnû fie‰it problematiku
cyklistické dopravy na R˘ma-
fiovsku. Cílem tohoto projektu
je konkrétními kroky podpofiit
cyklistiku jako nedílnou sou-
ãást dopravního systému jak na
úrovni turistiky, tak na úrovni
dopravy do ‰kol a zamûstnání.
Jedná se zejména o stabili-

zaci cyklistick˘ch tras,

jejich vedení v reálném

území, definování opat-

fiení nutn˘ch k jejich re-

alizaci vãetnû návrhu

technického fie‰ení

(parametrÛ, staveb-

ních úprav, orientaã-

ního znaãení, umís-

tûní mobiliáfie

apod.).

Ana ly t i cká

ãást, návrh

k o n c e p -

ce, trasy a jejich popis, fie-

‰ení kolizních míst, zafiízení

pro cyklisty, dokladová ãá-

st, schémata, tabulky,

f o t o d o k u m e n t a c e ,

grafické v˘stupy, to v‰e

dostala ke zpraco-

vání ostravská fir-

ma UDIMO, s. r. o.,

která vyhrála

v˘bûrové fií-

zení a má

v prÛbûhu

m û s í c e

ãervence odevzdat ãistopis

návrhu.

Pfiedkládáme vám k nahléd-

nutí návrh generelu cyklis-

tické dopravy v R˘mafiovû,

ke kterému mÛÏete vyjádfiit

své pfiipomínky a dodatky

na email: krecmerova@ry-

marov.cz (tato adresa je

chránûna proti spamování,

pro její zobrazení potfiebuje-

te mít Java scripty povole-

ny) nebo na tel: 554 254 319.

Kamila Kreãmerová,
odbor ÎPaRR MûÚ R˘mafiov

Doporuãené tfiídûní
cyklistick˘ch tras
a komunikací:
Základní mûstské
- tvofií souãást komunikaãní

sítû mûsta
- mají pfieváÏnû dopravní

funkci v území
- urãeny hlavnû pro pravidelnû

se opakující cesty
- umoÏÀují realizovat základní

spojení v území (spojení obytné,
obchodní, prÛmyslové zóny)

- je úãelné je fyzicky oddûlit od vozo-
vek pozemních komunikací jako
cyklistické stezky (s pfiihlédnutím
k podmínkám v území)

DoplÀující, pfiístupové
- tvofií zahu‰tûní základní mûstské sítû
- tvofií souãást komunikaãní sítû obvodního

v˘znamu
- mají pfieváÏnû obsluÏnou funkci v území
- urãeny hlavnû pro trasy v sídelních útvarech
- umoÏÀují realizovat cesty za nákupy, do ‰kol

a pod.
- mûly by vyuÏívat málo zatíÏen˘ch obsluÏn˘ch ko-

munikací motorové dopravy
- v soubûhu s ostatní dopravou mohou b˘t v vkraj-

ním pfiípadû vedeny jako cyklistické komunikace
(pruhy nebo pásy)

Turisticko-rekreaãní, dálkové
- trasy nadmûstského v˘znamu
- umoÏÀují spojení se vzdálenûj‰ími cíli za

hranice mûsta
- tvofií souãást celostátnû znaãeného

systému cyklistick˘ch tras a cyklo-
turistick˘ch tras

- urãeny pro nepravidelné cesty
- zaji‰Èují dostupnost v˘znamn˘ch

turistick˘ch lokalit
- mûly by vyuÏívat málo zatíÏen˘ch ob-

sluÏn˘ch komunikací motorové dopra-
vy

- na územích mûst a obcí mohou b˘t ve-
deny v trasách základní sítû

Turisticko-rekreaãní, místní
- samostatnû vedené trasy místního v˘znamu se sdruÏen˘m provozem
- mají pfieváÏnû rekreaãní charakter
- umoÏÀují spojení kulturnû oddechov˘ch a rekreaãních lokalit v území
- tvofií souãást místnû znaãeného systému cyklistick˘ch a cykloturistick˘ch tras (uzavfie-

né okruhy v sídelních útvarech)
- na samostatnû veden˘ch stezkách je vhodné zabezpeãení multifunkãního vyuÏití  (jízdní

kolo, koleãkové brusle, kolobûÏky, pohyb pû‰ích i cyklistÛ)
- lze realizovat úpravou povrchu stávajících místních nebo úãelov˘ch komunikací pfiípadnû

jako samostatnou stezku se sdruÏen˘m cyklistick˘m a pû‰ím provozem
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,
oznamují,

Ïe kvÛli pfietrvávajícímu odkládání odpadu mimo prostory recyklaãního dvora a mimo jeho provozní dobu byl pro monitorování provo-

zovny nainstalován kamerov˘ systém, díky nûmuÏ je moÏno identifikovat pachatele tûchto negativních jevÛ, které obtûÏují pfiedev‰ím 

obyvatele okolních domÛ. ¤editel MûS R˘mafiov, s. r. o., Ing. Martin Vala

Od ledna pfií‰tího roku budeme ve státních bytech platit o nûco více
V R˘mafiovském horizontu ã. 9/2006 ze dne

5. kvûtna byl publikován ãlánek o rÛstu cen

nájemného v R˘mafiovû od 1. 1. 2007. Po ak-

tualizaci odhadních cen nemovitostí ze stati-

stiky nemovitostí upravilo ministerstvo pro

místní rozvoj cílové hodnoty mûsíãního ná-

jemného k 1. 1. 2010 na ãástku 18,61 Kã/m2.

Mûsíãní nájemné bylo k 1. lednu 2006 nav˘-

‰eno o 5,1 % na ãástku 16,01 Kã/m2. Pfiitom

pÛvodní nav˘‰ení mûlo b˘t o 6,6 % na ãást-

ku 16,24 Kã/m2. Opût platí, Ïe bûhem roku

2007 dojde k aktualizaci odhadních cen ne-

movitostí ze statistiky nemovitostí, a tedy

k úpravû cílové hodnoty mûsíãního nájemné-

ho, tzn. dal‰í navy‰ování nájemného nemusí

odpovídat nav˘‰ení k 1. 1. 2007.

Ing. Lenka Vavfiiãková,
Byterm R˘mafiov, p. o.

Revitalizace sídli‰tû Dukelská - v˘zva obyvatelÛm
Mûsto R˘mafiov bude pokraãovat v revitalizaci
sídli‰È. Po ukonãení rekonstrukce sídli‰tû
Pfiíkopy bude dal‰ím v˘znamn˘m projektem po-
dobná obnova sídli‰tû Dukelská. V‰em obyvatelÛm
této lokality bude bûhem prázdnin doruãen do
schránek anketní lístek se základními okruhy
a problémov˘mi oblastmi projektu.
ZároveÀ probûhnou i vefiejná setkání s oby-

vateli mûsta, pfiedev‰ím ze sídli‰tû Dukelská,

bûhem nichÏ se oãekávají pfiipomínky a ná-

vrhy k této stavbû. V‰echna doporuãení bude

brát na zfietel firma Arborea Bfiezová, s. r. o.,

pfii pfiípravû projektu. Po jeho zhotovení se

pfiedpokládá, Ïe v mûsíci lednu zaÏádá mûs-

to o státní dotace a v prÛbûhu pfií‰tího roku

by se mohlo zaãít s rekonstrukcí. Bude se

jednat zejména o v˘stavbu dûtského hfii‰tû,

obnovu ve‰ker˘ch komunikací, opraveny bu-

dou chodníky a parkovi‰tû, pfiibudou laviãky,

vefiejné osvûtlení a zeleÀ. Mûsto R˘mafiov

Ïádá obãany, aby se v co nejvût‰ím poãtu

sv˘mi návrhy do této akce zapojili a pfiispûli

tak k tomu, aby se nám v‰em v R˘mafiovû lí-

bilo a dobfie Ïilo.

Dûtská hfii‰tû ve mûstû budou krásnûj‰í
R˘mafiovské dûti se mohou tû‰it

na dvû nové herní sestavy na dût-

ská hfii‰tû, které budou umístûny

na Vûtrné a Sokolovské ulici.

Mûsto R˘mafiov zvolilo pro-

stfiednictvím v˘bûrového fiízení

firmu Tomovy parky, podle je-

jichÏ katalogu byly vybrány dvû

soupravy. Na Vûtrné ulici se dûti

vyfiádí na „Sokolích vûÏích“

a „Rudovousova vûÏ“ potû‰í dûti

ze Sokolovské ulice a okolí.

V souãasné dobû se hledají nej-

vhodnûj‰í místa pro umístûní

tûchto velice pûkn˘ch a originál-

ních dfievûn˘ch prvkÛ.

Nalezen˘ pes hledá nov˘ domov
Hledáme zájemce, kter˘ by se 

ujal asi jeden rok starého psíka

malého vzrÛstu. Nûkdo jej 

27. ãervna 2006 vyhodil z auta

v obci Vidly! Psík je drobn˘,

v˘‰ka kolem 25 cm, kfiíÏenec.

Má milou a hravou povahu. Psík

je oãkovan˘, odãerven˘ a vhod-

n˘ na zahradu k rodinnému dom-

ku. Pokud nenajde nového maji-

tele, bude muset do psího útulku

v Opavû. Pomozte mu prosím

najít nov˘ domov! Kontakt:

MûÚ Vrbno p. Pradûdem, paní

Matu‰ková. Telefon: 554 795 123,

v pracovní dny 7.00 - 14.30.

Dal‰í nalezenec, plemeno husky,

ãeká na nového majitele jiÏ 

od února leto‰ního roku v zá-

chytném kotci na ãistiãce odpad-

ních vod v R˘mafiovû. Pejsek je

ve vûku 2 - 3 let, má klidnou po-

vahu a v pfiípadû, Ïe se nenajde

jeho nov˘ páníãek, bude muset

b˘t pfiemístûn do nûkterého psí-

ho útulku v okolí, stejnû jako

druh˘ pejsek asi dvouroãní ple-

meno labradora, s hnûd˘m oboj-

kem na krku, kter˘ se zfiejmû za-

toulal sv˘m majitelÛm a ãeká, aÏ

si jej nûkdo vyzvedne. Informa-

ce o uveden˘ch nalezencích po-

skytne také oddûlení Mûstské

policie R˘mafiov na telefonu:

554 254 270 nebo 607 947 415. 

Hana Pavlásková a JiKo
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Pfiipoj se - zahájení nového projektu
V pátek 30. ãervna se pfiízemní

prostory Dûtského domova Jano-

vice u R˘mafiova promûnily v dû-

ji‰tû Malé letní olympiády. Za-

slouÏily se o to studentky, které

jiÏ v minulém roce získaly fi-

nanãní podporu pro svÛj projekt

v rámci hnutí Make a Connection

a letos s nov˘m projektem opût.

KvÛli nepfiízni poãasí pfii‰lo má-

lo náv‰tûvníkÛ z fiad vefiejnosti,

ale ti, kdo pfii‰li, si pûknû pohrá-

li. Hned ve vstupní hale je ãekal

hod na cíl, jídelna se promûnila

v rybník s lovem ryb, také zde

dûti navlékaly korálky a zkou‰e-

ly malovat se zavázan˘ma oãi-

ma. V hernû pak oblékaly panen-

ky a stavûly kostky, v náv‰tûvní

místnosti prolézaly tunelem.

Kromû sladké odmûny získaly

u kaÏdého stanovi‰tû barevnou

‰ÀÛrku. Ta mûla velk˘ v˘znam,

neboÈ po získání v‰ech barviãek

si soutûÏící vylosovali odmûnu

za zvládnutí v‰ech úkolÛ.

Malou letní olympiádu nav‰tívili

také zástupci Obãanského sdru-

Ïení BFAA Oldies v ãele s panem

Pavlem Neherou. Pfiedali dûtem

tradiãní sponzorsk˘ dar, jenÏ je

v˘tûÏkem draÏby dresÛ v˘znam-

n˘ch sportovcÛ, kterou toto sdru-

Ïení kaÏdoroãnû organizuje.

Letos dar dosáhl obdivuhodné

ãástky 10 000 Kã. Upfiímnû dû-

kujeme, bude vyuÏit na úhradu

dopravy dûtí na rekreaci.

Dal‰í krásné záÏitky ãekaly dûti

v sobotu 1. ãervence odpoledne,

kdy studentky uspofiádaly zájezd

na hrad Sovinec, kde probíhala

cel˘ víkend akce Ka‰párek na

hradû. Poãasí sice hrozilo ãern˘-

mi mraky, ale nakonec vydrÏelo

bez de‰tû a setkání s pohádkami

se vydafiilo.

Velmi oceÀujeme, Ïe organizá-

torky projektu prokázaly oprav-

du velká srdce, kdyÏ místo to-

ho, aby odjely hned po rozdání

vysvûdãení domÛ a na prázdni-

ny, zÛstaly zde kvÛli dûtem, pro

které ãasto jejich blízcí to mís-

to v srdci nemají. 

Mgr. Alena Horká

Ponûkud zapomenuté v˘roãí mûsta R˘mafiova
V tûchto dnech vy‰la neobvyklá

turistická známka. Je na ní vyob-

razena veduta R˘mafiova z r. 1693

a po obvodu je opis: „600. v˘ro-

ãí nejstar‰í dochované mûstské

listiny.“ Jedná se o v˘roãní zná-

mku, kterou ve spolupráci s Mûst-

sk˘m muzeem v R˘mafiovû vy-

dala firma Turistické známky.cz.

Snahou vydavatelÛ je pfiipome-

nout ponûkud pozapomenuté

600. jubileum, jehoÏ osvûtlení

není právû jednoduché, i kdyÏ se

jedná o právní akt zcela zásadní-

ho v˘znamu. Známka je zároveÀ

vstupenkou do r˘mafiovského

muzea a nespornû se jedná o sbû-

ratelsk˘ hit.

NeÏ se dobereme k události, jeÏ

nesmírn˘m dílem zv˘‰ila váÏ-

nost a v˘znam na‰eho mûsta, po-

kusme se nad˘chnout atmosféry

tûÏk˘ch dob kolem zaãátku 

15. století. Mûsto, které pro‰lo

od svého zaloÏení boufiliv˘m

rozvojem, se dostalo tragicky za

svÛj zenit v tûÏké dobû obãan-

sk˘ch válek, zpÛsoben˘ch sna-

hou Jana Jindfiicha, bratra Karla

IV. a pána Moravy, podûlit své

tfii nepokojné syny pokud moÏno

srovnateln˘mi díly majetku

a moci. Otcovské dûdictví v‰ak

bratry rozdûlilo a stalo se prame-

nem sváru v letech 1381-1402.

Zemû se zmûnila v rukojmí lou-

peÏících vojsk i kofiistících aris-

tokratÛ.

Je‰tû r. 1398 zastavil star‰í mark-

rabû Jo‰t své mûsto R˘mafiov

svému straníku a vûfiiteli Proãko-

vi z Vildberka. Zprvu se zdálo,

Ïe si tím nespolehlivého váleãní-

ka pfiipoutal, ale momentální v˘-

hody a patrnû i sliby zpÛsobily,

Ïe Proãek pfie‰el záhy do tábora

mlad‰ího Jo‰tova bratra a rivala

Prokopa. Válka uvnitfi zemû po-

strádala jakékoli konvence, ba

i ‰petku rytífiskosti. Zvrhla se 

v bitky, plundrování, vraÏdûní

a záludná pfiepadení, vãetnû lsti-

vého a neãekaného vpádu Pro-

ãka a jeho zlotfiil˘ch spojencÛ do

Jo‰tova ·umperka. Zakrátko 

(6. 6. 1402) Zikmund, nevypoãi-

tateln˘ str˘c a uhersk˘ král, po

kapitulaci Bezdûzu Prokopa

zrádnû zajal a nechal jej odvléct

v poutech do praÏské Bílé vûÏe

a odtud do trudné samovazby ve

vlhkém vratislavském vûzení.

Situace se obecnû zklidÀovala,

ale rab‰tejnsk˘ pán vedl dál svou

drobnou válku, jiÏ lépe nazvat

lupiãstvím.

Kdysi boufilivák, sympatick˘ po-

litik a odváÏn˘ voják Prokop

Lucembursk˘ se vrátil z vûzení

zlomen a nemocn˘ na jafie 1405.

Koneãnû do‰lo k míru a oba bra-

tfii se odhodlali zbavit zemi po-

sledních, ale vytrval˘ch zem-

sk˘ch zhoubcÛ. Na jejich popud

rozhodl zemsk˘ snûm a morav-

sk˘ hejtman o taÏení proti vzpur-

nému Proãkovi, kter˘ ovládal

uÏ‰í R˘mafiovsko z Rab‰tejna

a r˘mafiovského mûstského hra-

du. Vojenskou operací povûfiili

nejbohat‰ího a nejvlivnûj‰ího mo-

ravského pána Petra Plumlov-

ského z Kravafi. Ne‰Èastné

a stra‰livû zchudlé mû‰Èany léta

ohroÏovaly vojenské stfiety, roz-

pad obchodu a narÛstající izola-

ce, nakonec se stali i s mûstem

nevinnou obûtí útoku proti

Proãkovi na konci horkého ãer-

vence nebo v srpnu 1405.

ProÏluklého Proãka pfiemohli

a zajali. Markrabata jej zbavila

zástavy a vítûz Petr Plumlovsk˘

se ujal zbídaãeného, vydranco-

vaného, zpusto‰eného, zãásti vy-

lidnûného panství i vyhofielého

mûsta se sv˘mi syny Jindfiichem

a Bene‰em, aby se jim vrátily

náklady, jeÏ pfiinesla váleãná 

operace.

Ne‰Èastní obyvatelé se zcela jistû

snaÏili domoci daÀov˘ch úlev od

vládce Moravy za v˘znamného

pfiispûní a prostfiednictvím nové-

ho pána, oddaného Jo‰tova pfiíte-

le a pfiedního pfiedstavitele mark-

rabûcího dvora. V lednu 1406

vydal v Olomouci moudr˘ mark-

rabû Jo‰t, jiÏ poslední moravsk˘

Lucemburk, dvû listiny. První

mûla spí‰e krátkodob˘ v˘znam

a mûstu poskytla daÀové prázd-

niny na dlouhé ãtyfii roky. Druhá

mûsto pov˘‰ila, nadala jeho oby-

vatele rozsáhl˘mi svobodami

a uchovala si zcela zásadní v˘-

znam na celá staletí, ba i tehdy,

Foto: archiv Dûtského domova Janovice
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kdy mûsto pokleslo mezi pod-

danská. Privilegium potvrdil je‰-

tû v roce svého nástupu na trÛn

(1793) Franti‰ek II. Habsbursk˘.

Platilo a bylo pramenem sebevû-

domí R˘mafiovanÛ aÏ do zavede-

ní moderní univerzální politické

správy po roce 1848.

V˘znam listin povaÏujeme za

natolik zásadní, Ïe si dovolíme

uvést obsah obou v ãeském pfie-

kladu.

První z listin spatfiila svûtlo svû-

ta nejspí‰e v olomouckém pfie-

myslovském paláci ve ãtvrtek

14. ledna 1406, kdy ji napsal ja-

drnou staronûmãinou z pfiíkazu

markrabûte Jo‰ta (De mandato do-
mini marchionis) písafi ·tûpán.

Zní:

„My, Jo‰t, z BoÏí milosti markra-
bû braniborsk˘ a pán zde na
Moravû, dáváme na vûdomí tím-
to dopisem v‰em, ktefií jej vidí
a sly‰í ãíst, Ïe jsme uznali velkou
vûrnost a pilné modlitby, kter˘mi
nám ctihodní radní a celá obec
mûsta R˘mafiova svou vûrnost
a lásku projevili. A proto jsme
s rozmyslem, prav˘m vûdomím

a dobrou vÛlí jmenovanému mû-
stu R˘mafiovu takovou milost
uãinili a ãiníme jim mocí tohoto
listu, Ïe jim ve‰keré nám povino-
vané úkony odpou‰tíme a na-
prosto zbavujeme takov˘ch po-
platkÛ a dluÏn˘ch dávek na ãtyfii
roky. Pfiivû‰ená peãeÈ potvrzuje
obsah tohoto dopisu. Dáno na
Olomouci po Kristovû narození
roku ãtrnáctistého a poté v ‰es-
tém roce nejbliÏ‰ího ãtvrtku pfied
dnem svatého Antonína.“
Druhá vznikla v sobotu 16. ledna

1406. Je napsána latinsky a zní:

„My, Jo‰t, z BoÏí milosti markra-
bû braniborsk˘, markrabû a pán
Moravy, dáváme k vûãné pamûti
v‰em, kter˘m je zapotfiebí, na vû-
domost, Ïe vzhledem k velkému
nedostatku a krajní bezútû‰nosti
na‰ich vûrn˘ch, rychtáfie a pfií-
seÏn˘ch a celé obce R˘mafiov, kte-
rá v tûchto tûÏk˘ch dobách upad-
la do krajní chudoby a zpusto‰e-
ní, na základû na‰í vládcovské
povinnosti a obvyklé mírnosti
jsme svolni jejich bídû odpomoci
a jejich stav zlep‰it; zvlá‰tû proto-
Ïe mûsto bez mûstsk˘ch práv a zá-

konÛ nemÛÏe b˘t, rozhodujeme,
stanovujeme a nafiizujeme, Ïe
v budoucnu mûsto R˘mafiov
v‰echna a kaÏdá práva, uÏitky
a svobody, kter˘ch jiná mûsta na-
‰eho markrabství moravského
a obzvlá‰tû v Olomouci a Brnû
poÏívají, plnû obdrÏí. Porouãíme
v‰em a kaÏdému na‰emu úfiední-
ku, stávajícím i budoucím, aby
na‰e právû jmenované mûsto

R˘mafiov ve vztahu k jeho svobo-
dám, právÛm, zvyklostem, uÏit-
kÛm a obvzlá‰tû k danému povo-
lení respektovali a spí‰e jej s ce-
lou poslu‰ností k na‰í milosti usi-
lovali chránit. K potvrzení toho
jsme tento dopis opatfiili na‰í pe-
ãetí. Dáno v Olomouci v sobotu
pfied svat˘m Antonínem roku ãtr-
náctiset‰estého.“

Jifií Karel - Dieter Schallner

Sídli‰tû Pfiíkopy v novém hávu
Kdo v posledních mûsících pro-

cházel okolo sídli‰tû Pfiíkopy, ji-

stû si nemohl nev‰imnout zde

probíhajících prací v‰eho druhu.

Pfied nûkolika dny byla dokonãe-

na regenerace tohoto sídli‰tû, za

pfiispûní ministerstva pro místní

rozvoj, které akci podpofiilo ãást-

kou 4 895 tisíc Kã. Vlastní podíl

mûsta se potom vy‰plhal k hod-

notû 1 457 tisíc Kã.

Práce zapoãaly, jak jsme vás jiÏ

nûkolikrát informovali, v listo-

padu minulého roku, aby je na

nûkolik dlouh˘ch mûsícÛ pfieru-

‰ila tuhá zima. Ihned, jak se po-

ãasí umoudfiilo a bylo zfiejmé, Ïe

i k nám zavítá jaro, se práce opût

rozbûhly naplno. PfiipomeÀme

si, co v‰e se v rámci této akce

postavilo, opravilo, upravilo, za-

sadilo, odstranilo apod.

Zásadní zmûny se t˘kaly pfiede-

v‰ím dopravy, herních ploch

a vefiejné zelenû. Byla komplet-

nû opravena a novû nataÏena

vnitrosídli‰tní komunikace, pfii-

ãemÏ bylo odfrézováno 1 500 m2

krytu, pouÏit Ïiviãn˘ spojovací

postfiik a betonasfalt na v˘mûfie

1 500 m2. V rámci této stavby

byly pfiizvednuty pokleslé ‰achty

spla‰kové a de‰Èové kanalizace.

Provedeny byly i doplÀující prá-

ce na komunikaci, jako osazení

obrubníkÛ, terénní úpravy apod.

Stávající odstavné plochy pro-

‰ly také obdobn˘mi úpravami.

¤e‰ily se odstavné plochy na-

proti domu ã. 15 a v bezpro-

stfiední blízkosti Mototechny.

Opût se jednalo o frézování kry-

tu, Ïiviãn˘ postfiik a betonasfalt,

tentokráte na plo‰e 768 m2.

TaktéÏ byla tato parkovi‰tû opat-

fiena nov˘mi obrubníky.

V prvopoãátcích plánování rege-

nerace se analyzovaly i potfieby

a nároky na mnoÏství parkova-

cích míst. Byla kladnû pfiijata

my‰lenka nového odstavného

stání naproti obchodnímu stfie-

disku R˘mafiovanka. Toto nové
odstavné stání se nakonec i ús-

pû‰nû zrealizovalo a poskytlo

tak dal‰í parkovací místa pro 

obyvatele sídli‰tû. Na toto par-

kovi‰tû se pouÏilo 508 m2 pod-

kladních vrstev, Ïiviãného spojo-

vacího postfiiku a betonasfaltu,

bylo osázeno 66 m obrubníkÛ 

a 9 m2 drobné dlaÏební kostky.

DÛleÏitou dílãí akcí byla beze-

sporu oprava vût‰iny pû‰ích ko-
munikací, coÏ obná‰elo roze-

brání dlaÏeb z betonov˘ch dlaÏ-

dic o v˘mûfie 785 m2, rozebrání

dlaÏeb z drobn˘ch kostek o v˘-

mûfie 785 m2, odstranûní podkla-

du v rozsahu 1 570 m2, vytrhání

282 m obrub. Bylo poloÏeno

1 570 m2 zámkové dlaÏby a osá-

zeno 282 m obrubníkÛ.

Pfii opravách komunikací

a chodníkÛ bylo my‰leno i na na-

‰e imobilní spoluobãany, a to

formou sjezdÛ a nového vodo-

rovného znaãení parkovacích

míst, urãen˘ch v˘luãnû pro tuto

skupinu obyvatel. Na sídli‰ti se

objevilo také nové svislé do-

pravní znaãení, vãetnû dvou zna-

ãek na dûtsk˘ch hfii‰tích zakazu-

jících vstup psÛ.

Svou novou, lep‰í podobu získa-

la i Kozí uliãka, kde byla opra-

vena a ãásteãnû znovu vystavena

opûrná zídka. Celkovû bylo ro-

zebráno a vystavûno 44 m3 a za-

spárováno 256 m2 zdi.

Pfiíjemnou zmûnou byla i kom-

pletní v˘mûna osvûtlení. Tradi-

ãní sídli‰tní svítidla byla vymû-

nûna za 16 kusÛ svítidel ponûkud

modernûj‰ích, vzdu‰nûj‰ích

a oku více lahodících.

Velké mnoÏství práce bylo udû-

láno v souvislosti s v˘sadbou
vefiejné zelenû. Nûkolikrát byl

za pomoci odborníkÛ (Ing. Al-

Ïbûta Vepfieková a pí Hamplová)

zhodnocen a upraven návrh do-

sadeb tak, aby celkov˘ vzhled

a dojem byl co nejlep‰í a byly re-

Foto: archiv ÎPa RR MûÚ R˘mafiov
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spektovány zájmy obyvatel i mí-

stní klimatické podmínky.

Celkem bylo vysázeno cca 90 ks

stromÛ a 300 ks kefiÛ. Z mnoha

druhÛ mÛÏeme jmenovat napfi.

lípu, tfie‰eÀ, jabloÀ, jedli, smrk,

javor, buk, dub ãi jírovec. Z kefiÛ

potom rÛÏi, dfii‰Èál, dfiín, jalovec,

tis, vajgélii, ‰efiík, kalinu a lísku.

Pro dûti v‰ech vûkov˘ch skupin

je zajisté nejvítanûj‰í zmûnou re-

alizace dvou dûtsk˘ch hfii‰È.

Hfii‰tû Sever bylo koncipováno

jako centrální travnatá plocha

s herními prvky pro nejmen‰í vû-

kovou kategorii. Jako nejvhod-

nûj‰í a esteticky nejzajímavûj‰í

byly vybrány herní prvky od fir-

my Tomovy parky. Vût‰ina kon-

strukcí je vyrobena z akátového

dfieva, které patfií mezi polotvrdé

dfieviny a vyznaãuje se v˘jimeã-

nû vysokou pfiirozenou trvanli-

vostí, houÏevnatostí dfievní hmo-

ty a odolností vÛãi povûtrnost-

ním vlivÛm ãi pÛsobení houbo-

v˘ch chorob dfieva. Dal‰í pfiiro-

zenou vlastností je to, Ïe pfii se-

sychání nevytváfií ostré dlouhé

tfiísky, které by mohly zpÛsobit

zranûní (jako napfi. smrk).

DoplÀující konstrukãní díly

(plo‰iny, stfií‰ky atd.) jsou vyro-

beny z dfieva dubového, jehoÏ

vynikající konstrukãní vlastnosti

jsou obecnû známé. Ve‰keré dfie-

vo je od fáze tûÏby pfies odkor-

nûní, brou‰ení a svázání do se-

stav opracováváno ruãnû. Zpra-

covan˘ materiál je závûrem la-

zurován nejkvalitnûj‰ími synte-

tick˘mi barvami nebo pfiírodní-

mi olejov˘mi barvami na bázi

ãi‰tûn˘ch rostlinn˘ch surovin,

certifikovan˘mi evropsk˘mi eko-

logick˘mi osvûdãeními. âásti,

které pfiicházejí do styku se ze-

minou (pod úrovní zemû), jsou

penetrovány pfiípravky na bázi

asfaltÛ. PouÏité kovové kompo-

nenty (spojovací materiál, fietû-

zy, plechy) mají protikorozní 

úpravu (napfi. Ïárov˘m zinková-

ním), pokud nejsou pouÏity pfií-

mo nerezové materiály. Spojo-

vací pevnostní materiál splÀuje

technické normy âSN, DIN,

TÜV. Témûfi ve‰ker˘ pouÏit˘

materiál je beze zbytku recyklo-

vateln˘, není zdraví ‰kodliv˘ a je

‰etrn˘ vÛãi Ïivotnímu prostfiedí.

V˘robky mají certifikáty dle

âSN-EN 1176, které zaruãují

bezpeãnost pro dûti.

V prostoru hfii‰tû Sever byly in-

stalovány dvû kládové houpaã-
ky (pro dûti 4 - 12 let), dvû pru-
Ïinová houpadla (3 - 10 let, do

50 kg), dvojhoupaãka (4 - 12 let),

kolotoã (3 - 6 let) a dvojtabule
vã. sedákÛ. Cel˘ prostor vkusnû

doplÀuje 10 kusÛ laviãek a 4 od-

padkové ko‰e.

Na opaãné stranû sídli‰tû byl vy-

tvofien herní prostor pro více vû-

kov˘ch kategorií. Pracovnû pod

názvem hfii‰tû Jih. Pro nejmen‰í

je to hrad Mokfiina. Tvofií jej

tfiívûÏová zastfie‰ená konstrukce

s plo‰inami a naklonûnou ram-

pou, propojená zavû‰en˘m most-

kem se zábradlím; skluzavka;

Ïebfiiny vertikální i horizontální;

lezecká stûna s profiezávan˘mi

a ‰roubovan˘mi chyty; lezecká

stûna síÈová naklonûná, vertikál-

ní; ruãkovací brázdiãky; dvoj-

houpaãka; houpací lano, zavû‰e-

n˘ kládov˘ mostek s fietûzov˘m

zábradlím, ‰plhací lano uvnitfi

hlavní vûÏe. Jako vhodn˘ pod-

klad herního hradu byl vybrán

písek.

V centrální ãásti vyrostlo víceú-
ãelové hfii‰tû pro star‰í dûti, je-

hoÏ povrch je netradiãnû tvofien

umûl˘m trávníkem s kfiemiãit˘m

vsypem, kter˘ dodala firma

Tennis Zlín. Takovéto povrchy je

moÏné vyuÏít pro tenis, odbíje-

nou, ko‰íkovou, fotbal, házenou,

nohejbal apod. PodloÏí tohoto

hfii‰tû je tvofieno ‰tûrkem rÛz-

n˘ch frakcí, pfiiãemÏ byla celá

herní plocha odvodnûna. Tento

moderní povrch byl vybrán kvÛ-

li své dlouhé Ïivotnosti, relativ-

nû snadné údrÏbû a samozfiejmû

se snahou minimalizovat zátûÏ

kloubního systému u dûtí a do-

spívající mládeÏe. V nespolední

fiadû byly také zohlednûny rozdí-

ly v tvorbû hluku pfii sportovní

ãinnosti mezi klasick˘m asfaltem

a tímto moderním povrchem.

Poslední, tfietí herní plochou, je

asfaltov˘ plácek - basketbalo-
vé hfii‰tû se tfiemi ko‰i, kde si

mohou dûti a mládeÏ zahrát oblí-

ben˘ street basketbal. Cel˘ areál

JiÏního hfii‰tû je opût doplnûn 

10 kusy laviãek a 4 odpadkov˘-

mi ko‰i.

V neposlední fiadû musíme zmí-

nit terénní úpravy, které jsou

pro fiadu nezasvûcen˘ch jen ta-

kovou kosmetickou úpravou ne-

bo doladûním, znamenajícím

ov‰em ve skuteãnosti mnoho ho-

din mravenãí a témûfi nekoneãné

práce. Celkov˘ dojem „novoty“

sídli‰tû zajisté podpofiily i opra-

vy a zateplování fasád panelo-

v˘ch domÛ, které ov‰em probí-

haly a dosud probíhají nezávisle

na akci regenerace.

Tato akce je v jistém smûru poãi-

nem unikátním, neboÈ byla do

prací na sídli‰ti zapojena fiada fi-

rem, a to jak místních, tak i „ci-

zích“, vã. jejich subdodavatelÛ.

Akce regenerace se zúãastnily

tyto firmy: Stavební stroje a do-

prava - Ferdinand ·opík,

Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o.,

R˘mstav, s. r. o., Pátá stavební,

a. s., STAS, v. o. s., Tomovy par-

ky, s. r. o., Tennis Zlín, a. s., a je-

jich subdodavatelé. Tím nejvût-

‰ím umem tak bylo tyto firmy

zorganizovat a neustále vytváfiet

nové a nové harmonogramy pra-

cí tak, aby nedocházelo ke zby-

teãn˘m ãasov˘m prodlevám

a v‰e se stihlo v termínu stano-

veném v podmínkách dotace.

Mnohdy do plánu prací zasáhlo

i ‰patné poãasí.

Dále bych se chtûla pozastavit

nad poãínáním obyvatel tohoto

sídli‰tû. VáÏení obyvatelé, novû

revitalizované sídli‰tû je urãeno

hlavnû pro vás, pro va‰i spokoje-

nost z pfiíjemného prostfiedí pro

Ïivot, z toho, Ïe si va‰e dûti ma-

jí koneãnû kde bez obavy hrát,

Ïe i vy máte kde zasednout a re-

laxovat, Ïe nemusíte zakopávat

o rozbité dlaÏební kostky. VaÏte
si toho, Ïe to bylo právû va‰e
sídli‰tû, které bylo vybráno
pro regeneraci!
Nejvíce mû pak zaráÏí, kdyÏ ze

v‰ech stran sly‰íme: „To jsem
zvûdav(á), za jak dlouho bude to
a ono zniãené, ukradené, polá-
mané apod.“ Co takhle pfiijít

s my‰lenkou: „Co mÛÏeme my
v‰ichni udûlat pro to, abychom si
toto pûkné prostfiedí uchovali
a uchránili pfied vandaly z na‰e-
ho sídli‰tû i ostatními nevhodnû
se chovajícími náv‰tûvníky?
Nebuìme lhostejní a usilujme
o to, aby „Pfiíkopáci“ byli vzo-
rem pro ostatní.“
Zkuste se prosím nad tím zamys-

let. Sídli‰tû je hotové pár dní a uÏ

tu máme fiadu pfiípadÛ nevhodné-

ho poãínání. Bylo zcizeno nûko-

lik kefiÛ, mezi kter˘mi byly na-

pfiíklad krásnû rozkvetlé vajgélie,

ãi odcizen buk u domu ã. 1 na ul.

Revoluãní, dûtská hfii‰tû jsou ob-

sypána patnáctilet˘mi v˘rostky

(zejména hrad). Ano, nûkteré

herní prvky jsou urãeny i pro

star‰í, ale opravdu se musí dva

patnáctiletí ho‰i spolu houpat na

pruÏinovém houpadle pro malé

dûti? Na obou hfii‰tích jsou usa-

zeny odpadkové ko‰e, tak je pfie-

ce vyuÏívejme a nepohazujme

plastové láhve a ostatní odpad

v‰ude po okolí. A takto bychom

mohli pokraãovat.

Nakonec bych chtûla upozornit

na to, Ïe pfied pár dny byl jako

témûfi poslední dílãí akce této

realizace nainstalován umûl˘

trávník na víceúãelové hfii‰tû,

kter˘ se sice vykazuje dlouhou

Ïivotností a pomûrnû snadnou

údrÏbou, nicménû je zapotfiebí,

aby byl vhodnû a s úctou uÏí-

ván. Jsou zde nainstalovány

rohoÏe pro oãi‰tûní botÛ,

a tak na vás apelujeme, aby by-

ly vyuÏívány. Aby ale poãínání

obyvatel Pfiíkop nevyznûlo ve-

skrze negativnû, musím vy-

zdvihnout dosavadní pfiístup

dûtí právû k hfii‰ti s umûl˘m

trávníkem. Hrají na nûm fotbal

nejen v fiádnû oãi‰tûné obuvi,

ale dokonce v ponoÏkách!

Zachovejte si svÛj pfiístup,

a my dospûlí, vezmûme si

z nich pfiíklad. 

RNDr. Kamila Kreãmeová

Foto: archiv ÎPa RR MûÚ R˘mafiov



Uãiteli, Ïáky a studenty tolik

touÏebnû oãekávan˘ konec ‰kol-

ního roku se koneãnû dostavil.

V pátek 30. ãervna pfievzaly dûti

hodnocení své celoroãní práce -

vysvûdãení - a rozprchly se uÏí-

vat si prázdninového volna.

O den dfiíve, ve ãtvrtek 29. ãerv-

na, se louãili se základní ‰kolou

r˘mafiov‰tí deváÈáci, kter˘m zá-

roveÀ skonãilo první dÛleÏité

období pfiípravy na budoucí Ïi-

vot. V sále základní umûlecké

‰koly se za pfiítomnosti rodiãÛ,

pfiedstavitelÛ mûsta, vedení ‰ko-

ly a tfiídních uãitelÛ uskuteãnilo

slavnostní vyfiazení sto dvaceti

ãtyfi ÏákÛ pûti devát˘ch tfiíd

Základní ‰koly R˘mafiov, z nichÏ

bylo 59 dívek a 65 chlapcÛ.

Absolvovali, tu s lep‰ími, tu

s hor‰ími v˘sledky, poslední rok

bezstarostného dûtství, které po

prázdninách vystfiídá odpovûd-

nost a samostatnûj‰í pfiístup ke

vzdûlávání na gymnáziích, stfied-

ních ‰kolách, stfiedních odbor-

n˘ch ‰kolách a uãili‰tích, vût‰i-

nou v rámci Moravskoslezského

kraje.

Na Ïáky, ktefií absolvovali devá-

t˘ roãník s vyznamenáním nebo

v prÛbûhu ‰kolního roku dosáhli

v˘znamn˘ch úspû-

chÛ ve sportovních

aktivitách, pfiípadnû

v nejrÛznûj‰ích sou-

tûÏích, ãekaly kniÏ-

ní odmûny. Ty jim

pfiedávali zástupci

mûsta R˘mafiova, sta-

rosta Petr Klouda,

místostarosta Jaro-

slav Kala a vedoucí

odboru kultury a ‰kol-

ství Leona Pleská,

dal‰í pfiedstavitelé

obcí R˘mafiovska

a pochopitelnû ve-

dení ‰koly, fieditel

Miloslav Hork˘ a je-

ho zástupci Jan Ku-

ãera, Jifií Gajdo‰

a Vlastimil Baran.

„Jednu ze zásadních
zmûn v chování mladého ãlovûka
spatfiuji v tom, Ïe pfiestává b˘t
uná‰en a dirigován sv˘m okolím

a naopak bere svÛj osud do
vlastních rukou. Promyslí si re-
álnû svoji budoucnost a zapoãne
pfiání realizovat. Pfiestane se vy-

mlouvat na okolnosti, jde za
sv˘m cílem a stane se skuteãnû
strÛjcem svého ‰tûstí. V této va‰í
promûnû a dal‰ím Ïivotû vám
pfieji mnoho ‰tûstí, pevného
zdraví a úspûchÛ. Pfieji vám, aby-
ste dospûli v ‰ikovné, vzdûlané
a sebevûdomé jedince, ktefií na-
jdou v Ïivotû svoje uplatnûní.
Spoleãnû s vámi dûkuji va‰im ro-
diãÛm a uãitelÛm za v˘chovu a za
to, Ïe stáli vÏdy na va‰í stranû.
Pfieji vám, abyste na Základní
‰kolu R˘mafiov na Jelínkovû uli-
ci, uãitele a svoje spoluÏáky ãas-
to a v dobrém vzpomínali, abyste
si pfii ãast˘ch setkání vÏdy mûli
co fiíci. Mnoho ‰tûstí,“ vyjádfiil

své pfiání ÏákÛm devát˘ch tfiíd ve

vzpomínkovém almanachu Zá-

kladní ‰koly R˘mafiov starosta

Petr Klouda. K jeho pfiání se rov-

nûÏ pfiipojilo v‰ech pût tfiídních

uãitelÛ - Václav Orlík (9. A), Jan

Jablonãík (9. B), Miroslav KÛ-

dela (9. C), Marianna Hanáková

(9. D) (Eva Pinìáková t. ã. na

MD) a Petr Brulík (9. E).

A jak budou na ‰kolu a kamará-

dy vzpomínat absolvující devá-

Èáci? „Myslím si, Ïe na‰e tfiída
byla v jádru dobr˘ kolektiv. Moc
lidí z pÛvodní tfiídy nezÛstalo.
Byli jsme rozdûleni do mnoha
tfiíd. Ale i pfiesto mám pocit, Ïe
v‰echny tfiídy na‰eho roãníku by-
ly nûjak˘m zpÛsobem propojeny.
Pfievládalo mezi námi v‰emi ka-
marádství po cel˘ch devût let.
Nûkteré spoluÏáky znám míÀ, nû-
které víc. KdyÏ budu na stfiední
‰kole, bojím se, Ïe se mi nûjak po
kamarádech i po uãitelích mnoh-
dy zasteskne. Mám v‰echny lidi
ze své tfiídy moc ráda a mám ra-
dost, Ïe mû pfiijali také oni
i v‰ichni uãitelé po mé roãní
pauze v sedmé tfiídû. Tím mi moc
pomohli. Chtûla bych jim podû-
kovat,“ svûfiila se Vendula

Havelková z 9. B, která se bude

po prázdninách dále vzdûlávat

na Gymnáziu R˘mafiov.

Zasteskne se mlad˘m lidem po

kamarádech a uãitelích, se kter˘-

mi proÏili devût let? Vzpomenou

si nûkdy na léta her, prvních lá-

sek a pfiátelství? „Pfiátelství je
pro mû cenné. Je to vlastnû dru-
há nejdÛleÏitûj‰í vûc v Ïivotû ãlo-
vûka hned po rodinû. Pod po-
jmem pfiátelství se ukr˘vá víc neÏ
jen pouhopouhé slovo a to nûkte-
fií z nás nechápou a neustále
pfiátelství niãí. Obãas by se mûli
nad sebou zamyslet. Bez pfiátel-
ství by nebyl Ïivot ani láska, by-
lo by prázdno kolem nás,“ míní

Pavel Boxan z 9. B, kter˘ po

prázdninách nastoupí na Stfiední

prÛmyslovou ‰kolu v Bruntále,

obor Strojírenství.

Jak hodnotí uplynul˘ ‰kolní rok,

ve kterém se poprvé v praxi pro-
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Zdravotnictví

·kolství

Sanitáfii se ‰kolili v sádrov˘ch technikách
Sanitáfii Podhorské nemocnice si zvy‰ovali

kvalifikaci. Nemocnice pro nû pofiádala kurz

sádrové techniky a nadstandardních fixací.

„·kolení probûhlo 28. a 29. ãervna 2006.
Zúãastnilo se ho patnáct sanitáfiÛ a vedl ho
MUDr. Vítûzslav Ruber z Úrazové nemocnice
Brno,“ uvedla manaÏerka marketingu

Podhorské nemocnice Marcela Matú‰Û.

Sanitáfii se uãili zvládat v‰echny techniky

práce se sádrou i moderními umûlohmotn˘-

mi fixaãními obvazy, které v nemocnici pou-

Ïívají. V̆ hodou moderních fixaãních obvazÛ

je, Ïe jsou velmi lehké a pro pacienta kom-

fortní. Nûkteré umoÏÀují i to, Ïe s nimi mo-

hou lidé pob˘vat ve vodû. „Patfií k nim na-
pfiíklad obvaz nové generace - Rhena therm,
kter˘ poskytuje maximální komfort a ury-
chluje proces hojení. Aktivuje se pÛsobením
tepla a poté se mÛÏe tvarovat do poÏadova-
ného stavu. Je propustn˘ pro vzduch i vodní
páry, a pacient se s ním mÛÏe koupat,“
upfiesnila manaÏerka marketingu. Dal‰ím ob-

vazem, se kter˘m sanitáfii pracovali, byl syn-

tetick˘ podpÛrn˘ obvaz Rhena cast. Ten 

umoÏÀuje silnou aÏ extrémnû silnou stabili-

zaci. „Obvaz je moÏno plnû zatûÏovat uÏ po
30 minutách po aplikaci, coÏ pacienti velice
ocení,“ dodala Marcela Matú‰Û.

Po skonãení kurzu dostali v‰ichni sanitáfii

certifikát od firmy Hartmann-Rico, která je

v˘robcem umûlohmotn˘ch fixaãních obvazÛ

a celou akci za‰tiÈovala.

Simona Souãková, tisková mluvãí

·kolní brány se uzavfiely, nastala doba letních prázdnin

KdyÏ uÏ nemÛÏe‰ b˘t stromem na hofie,

buì tedy kefi v údolí - pfiitom

nejlep‰í kefi v této dálce od mofie, aspoÀ kefi,

kdyÏ nemÛÏe‰ b˘t strom.

KdyÏ nemÛÏe‰ b˘t kefiem, budiÏ travou jen,

napomáhej kraji k nádhefie.

KdyÏ nemÛÏe‰ b˘t ‰tika, buì jen okounem,

ov‰em nejÏivûj‰ím v jezefie!

Nejen vÛdce tfieba, muÏstvo musí b˘t,

pro kaÏdého je tu práce díl.

Velké vûci dûlat, malé dokonãit,

kaÏd˘m krokem blíÏí se ná‰ cíl.

KdyÏ silnice nejsi, buì jen pû‰inou,

nejsi-li pak slunce, hvûzdou pobuì si.

Velikost vÏdy není mírou rozhodnou,

buì co nejlépe tím, ãím opravdu jsi!

Douglas Malloch
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jevilo slouãení obou ‰kol, fieditel

Miloslav Hork˘?

„Uplynul˘ ‰kolní rok byl prvním
rokem, v nûmÏ se prakticky pro-
vûfiilo spojení obou b˘val˘ch zá-
kladních ‰kol v R˘mafiovû. V le-
to‰ním ‰kolním roce pÛsobila jiÏ
‰kola slouãená. Na zaãátku nás
ãekala spousta nároãné organi-
zaãní práce, postupnû jsme ji bû-
hem roku zvládli. Dokonale sply-
nuly oba pedagogické sbory a dí-
ky v˘borné spolupráci v‰ech za-
mûstnancÛ se dafiilo plnit v‰ech-
ny úkoly v oblasti v˘chovy
a vzdûlávání, coÏ také konstato-

vala âeská ‰kolní inspekce, která
v závûru ‰kolního roku provûfio-
vala úroveÀ prvního stupnû ‰koly.
Zvlá‰tû pozitivnû byla hodnocena
oblast personální - úroveÀ a kva-
lita uãitelského sboru - a oblast
materiálního vybavení ‰koly.
V prvním roce jsme nasadili laÈku
vysoko, jde o to udrÏet ji a posou-
vat postupnû je‰tû v˘‰e,“ konsta-

toval fieditel Miloslav Hork˘.

Na závûr krátce a v˘stiÏnû sdûlil

fieditel ‰koly své pfiání odcháze-

jícím deváÈákÛm: „Milí vycháze-
jící Ïáci, najdûte sami sebe
a buìte sami sebou.“ JiKo

Dimitrij Tyã z Gymnázia R˘mafiov patfií mezi nejlep‰í studenty kraje
JiÏ poãtvrté oceÀovali hejtman Moravsko-

slezského kraje EvÏen To‰enovsk˘ a jeho ná-

mûstkynû Jaroslava Wenigerová nejlep‰í stu-

denty stfiedních ‰kol v kraji. Leto‰ní pfiedává-

ní pamûtní listÛ a darÛ probûhlo v pondûlí 

26. ãervna v Ostravû.

Ocenûné studenty vybírala komise z návrhÛ

samotn˘ch ‰kol, kter˘ch se v tomto roce se‰lo

bezmála ‰edesát. KaÏdá ‰kola pfiitom mohla

navrhnout pouze jednoho Ïáka. Konkurence

byla skuteãnû silná, neboÈ kraj oceÀuje nejen

studenty ze vzdûlávacích zafiízení, která sám

zfiizuje, ale i z ostatních stfiedních ‰kol.

Pouze polovina z leto‰ních ‰edesáti kandidátÛ

si nakonec mohla potfiást rukou s hejtmanem

To‰enovsk˘m a pfievzít od nûj odmûnu za své

mimofiádné studijní ãi mimostudijní úspûchy.

Mezi nimi byl i Dimitrij Tyã, student maturit-

ního roãníku Gymnázia R˘mafiov.

Po Radku Ocelákovi a Martû Merkové je ãer-

stv˘ maturant Dimitrij Tyã jiÏ tfietím studen-

tem r˘mafiovského gymnázia, jemuÏ se bûhem

ãtyfiletého trvání této iniciativy kraje dostalo

takového ocenûní. Narozdíl od Radkova

a Martina literárního talentu byl Dimitrij vy-

brán mezi nejlep‰í studenty kraje pfiedev‰ím

pro svÛj hlubok˘ zájem o biologii, kter˘ mno-

hokrát a úspû‰nû prokázal v biologick˘ch 

olympiádách. Letos navíc získal certifikát

Pfiírodovûdecké fakulty Univerzity Karlovy

v Praze za úspû‰né absolvování praktického

kurzu z biologie a zúãastnil se odborného sou-

stfiedûní pro nejlep‰í úãastníky krajsk˘ch kol

Biologické a Chemické olympiády. Morav-

skoslezsk˘ kraj ocenil Dimitrije Tyãe i za je-

ho vynikající studijní úspûchy obecnû. O jeho

v‰estranném nadání se ostatnû mohli

R˘mafiované pfiesvûdãit i bûhem loÀské soutû-

Ïe o Osobnost stfiedních ‰kol, v níÏ Dimitrij

obsadil první místo. Z podkladÛ MSK ZN

Na bûÏkách v parném létû? Co by ãí‰ník pro své hosty neudûlal ...
Ve stfiedu 21. ãervna zaãalo léto.

Slunce z pln˘ch sil osvûtlovalo

rozhlednu na vrcholku hory

Pradûd, na blankytnû modrém

nebi si vítr pohrával s bûlostn˘-

mi mráãky... PoblíÏ Sporthotelu

Kurzovní se v‰ak odehrávaly líté

boje. Stfiední ‰kola R˘mafiov zde

totiÏ pofiádala tfietí roãník âí-

‰nického pûtiboje.

Do soutûÏe byly pozvány v‰ech-

ny stfiední ‰koly v Moravsko-

slezském kraji, které vzdûlávají

své studenty v gastronomick˘ch

oborech. Zúãastnili se jen ti nej-

odváÏnûj‰í z odváÏn˘ch: Stfiední

‰kola hotelnictví a gastronomie

Fren‰tát pod Radho‰tûm, Stfiední

‰kola zemûdûlství a sluÏeb Mû-

sto Albrechtice, Stfiední ‰kola po-

dnikání a sluÏeb Jablunkov, Stfie-

dní odborná ‰kola Otrokovice,

Stfiední ‰kola Tfiinec - Kanada, Ho-

telová ‰kola a Obchodní akade-

mie Havífiov, Stfiední ‰kola gas-

tronomie a sluÏeb Fr˘dek-

Místek, Stfiední ‰kola spoleãné-

ho stravování Ostrava-HrabÛvka

a jako host z kraje Olomouckého

Stfiední odborné uãili‰tû Zábfieh

na Moravû. A samozfiejmû také

pofiádající Stfiední ‰kola R˘ma-

fiov.

Pouze jedna z disciplín byla za-

mûfiena ãistû sportovnû - bûh na

vrchol hory Pradûd o Pohár sta-

rosty mûsta R˘mafiova. Na start

se postavilo celkem tfiiadvacet

závodníkÛ. V kategorii dívek zví-

tûzila Katka Langerová, která do-

bûhla do cíle za necel˘ch 19 mi-

nut. Pohár pro nejrychlej‰ího

bûÏce v‰ak z rukou starosty Ing.

Petra Kloudy pfiebíral nejrych-

lej‰í hoch, Katãin t˘mov˘ kolega

ze Stfiední ‰koly R˘mafiov Pavel

Ftáãek, kterému staãilo k cestû

na Pradûd jen 13 minut a 56 se-

kund.

SoutûÏní disciplíny vycházely

z bûÏného pracovního svûta ãí‰-

níkÛ a servírek. První úkol, ãe-

pování a servis piva, nejlépe

pfiedvedli Lenka Walicová (S·

Tfiinec), Helena Koufiilová (S·

R˘mafiov) a Marcela Dordová

(S· Tfiinec). V nalévání drinkÛ

nejlépe uspûli Ondfiej ·tûtina

(SOU Zábfieh), Marie Micová

a Martin Pl‰ek (oba SO· Otro-

kovice). Zadání úkolu „Prostfii

stÛl“ se ukázalo b˘t pûknû zálud-

né - soutûÏící si vytáhl návrh me-

nu a podle nûj mûl pfiichystat

stÛl. Tento obor byl zjevnû do-

ménou závodníkÛ ze S· Fren‰tát

pod Radho‰tûm, ktefií obsadili v‰e-

chna tfii první místa (Leona Ku-

báÀová, Luká‰ Hykel a Romana

Ko‰Èálová). Nejvût‰í zájem i zdû-

‰ení vzbudil pokyn v dal‰í soutû-

Ïi „DoplÀ sklad!“. SoutûÏící se

Dimitrij Tyã pfiebírá ocenûní z rukou hejt-
mana EvÏena To‰enovského Foto: MSK

Foto: archiv Stfiední ‰koly R˘mafiov
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museli vÏít do role provozního

na horské chatû - napadl sníh,

nákladní vÛz se zásobami zÛstal

v závûjích, Ïádná rolba ani skútr

na dohled, a tak provozní musí

obléci bundu, ãepici, rukavice,

obout bûÏky, nasadit batoh a vy-

pravit se pro zboÏí po vlastních.

Asfaltová cesta pfied Sporthote-

lem Kurzovní v‰ak neklouÏe ja-

ko ãerstvû upravená bûÏecká sto-

pa... Nejlépe by si ve snûhové

kalamitû poradili Milan Vojtoviã

(S· Ostrava), Luká‰ Hykel (S·

Fren‰tát pod Radho‰tûm) a Ro-

man Husák (SO· Jablunkov).

Závûreãná ãást pûtiboje v‰ak

vzbudila nejvût‰í zájem pfiede-

v‰ím studentÛ - pivní ‰tafetu tvo-

fiili ãtyfii studenti a jejich mistr

odborného v˘cviku, ktefií se

ãtyfimi pivy na tácku museli ab-

solvovat velice nároãnou pfie-

káÏkovou dráhu a pfiinést je

v pofiádku a se správnou mírou

Ïízniv˘m hostÛm. Ve ‰tafetû zví-

tûzilo druÏstvo S· R˘mafiov pfied

t˘my S· Ostrava a SOU Zábfieh.

KdyÏ se spoãítaly v˘sledky

v‰ech druÏstev ve v‰ech disciplí-

nách, bylo rozhodnuto. Zlat˘ po-

hár pro vítûze âí‰nického pûti-

boje 2006 putoval do Fren‰tátu

pod Radho‰tûm, stfiíbrn˘ zÛstal

na Stfiední ‰kole R˘mafiov

a bronz si odvezli studenti SO·

Otrokovice.

Doufejme, Ïe nejen pfiekrásné

prostfiedí vrcholové ãásti Jesení-

kÛ, ale i pfiátelsk˘ pfiístup a bez-

chybná organizace pofiádající

Stfiední ‰koly R˘mafiov pfiispûly

k dobré prezentaci R˘mafiova

v rámci celého Moravskoslez-

ského kraje. Za uspofiádání leto‰-

ního âí‰nického pûtiboje je nutno

podûkovat fieditelce S· R˘mafiov

Ing. Sonû Kováfiíkové a du‰i této

soutûÏe Bc. Janû Egidové.

A protoÏe Ïádná akce tûchto kva-

lit se neobejde bez pomoci ‰tûd-

r˘ch sponzorÛ, dûkujeme mûstu

R˘mafiov, spoleãnosti Rodinné

domky, s. r. o., Asociaci ãí‰níkÛ

âeské republiky, SdruÏení pod-

nikatelÛ v pohostinství, stravo-

vacích a ubytovacích sluÏbách

âR UNIHOST, akciové spoleã-

nosti Frujo Tvrdonice, akciové

spoleãnosti Rudolf Jelínek Vizo-

vice, akciové spoleãnosti Al In-

vest Bfiidliãná, národnímu pod-

niku Budûjovick˘ Budvar, akci-

ové spoleãnosti Kofola Krnov

a pfiedev‰ím Sporthotelu Kur-

zovní, kter˘ umoÏnil pfiíjemné

a pohodové zázemí k uskuteãnû-

ní celé akce. -ona-

KdyÏ se fiekne „dramaÈák“
Závûr ‰kolního roku patfií stejnû

jako konec roku kalendáfiního

bilancování. Dûti ‰kolou povin-

né si domÛ odná‰ejí vysvûdãení

coby doklady své celoroãní píle

(ãi „píle“). Îáci umûleck˘ch 

oborÛ kromû obvykl˘ch vysvûd-

ãení musí na závûr roku absolvo-

vat vefiejné vystoupení, pfii kte-

rém jde o povûstné no‰ení kÛÏe

na trh; hudebníci koncertují, v˘-

tvarníci pofiádají v˘stavy, diva-

delníci pfiedvádûjí své interpre-

taãní umûní na prknech, která

znamenají svût.

Literárnû-dramatick˘ obor ZU·

R˘mafiov, neboli „dramaÈák“,

prezentoval v˘sledky své celo-

roãní práce na dvou pfiehlídkách

- v pátek 23. ãervna a v úter˘ 

27. ãervna. Na obou besídkách

se pfiedstavili mlad‰í i star‰í Ïáci

vãetnû ãtyfi ÏákyÀ z bfiidliãenské

poboãky v pásmech krátk˘ch

scének. Obecenstvo se mohlo

pobavit pfii humorn˘ch scénkách

Rudolfa KfiesÈana, pfii parodii

pohádky SÛl nad zlato ãi horro-

rové ta‰kafiici Márniãní BoÏena,

v níÏ autor Luká‰ Adam zkombi-

noval hru Ïiv˘ch hercÛ s loutka-

mi. Na repertoáru obou besídek

ov‰em figurovaly i kusy klasické

- ukázka z Goldoniho Poprasku
na lagunû, z Calderónovy hry

Îivot je sen ãi ãtyfii monology

v podání absolventek, mezi nimi

napfi. monolog Abigail ze Scri-

beovy Sklenice vody. „Chci, aby
dûti pochopily i klasické autory,
jako je Shakespeare, Goldoni ãi
Gogol,“ fiíká k v˘bûru her ve-

doucí oboru Silvie Jablonãíková.

Silvie Jablonãíková vede literár-

nû-dramatick˘ obor v R˘mafiovû

‰est let. Jak sama fiíká, nepova-

Ïuje za smysl své práce vycho-

vávat ze v‰ech ÏákÛ budoucí her-

ce, ale spí‰e uãit je správnû mlu-

vit, d˘chat, pohybovat se. „Chci
také, aby vûdûly, jak mají jednat
s lidmi, a aby se umûly v Ïivotû
prosadit,“ dodává. V̆ uku men-

‰ích dûtí pfiizpÛsobuje zámûru,

aby se pro nû hraní stalo hrou.

Procviãují jazykolamy a zamû-

fiují se i na pantomimu a v˘razo-

v˘ pohyb.

PfiestoÏe Silvie Jablonãíková ne-

má ambice vysílat z r˘mafiovské

ZU· do svûta samé herce, nûko-

lik v˘razn˘ch talentÛ jako stvo-

fien˘ch pro divadelní dráhu mezi

sv˘mi Ïáky objevila. Patfií mezi

nû napfi. uÏ jmenovan˘ Luká‰

Adam, Lída Ondra‰íková, Marta

Merková ãi leto‰ní absolventka

Helena Chlebcová. Potenciál

tûchto hercÛ by ostatnû chtûla

vyuÏít i v nároãnûj‰ích projek-

tech - hodlá s nimi a nûkolika

dal‰ími pfií‰tí rok nastudovat hru

Sama Sheparda Láskou posedlí.

Zajímavé talenty lze podle slov

Silvie Jablonãíkové nalézt také

mezi mlad‰ími Ïáky, z nichÏ vy-

niká napfi. Veronika Struhárová.

Schopnosti sv˘ch nejnadanûj-

‰ích ÏákÛ by chtûla vedoucí di-

vadelního oboru uplatnit i za

hranicemi R˘mafiova, napfi. na

festivalech ·rámkÛv Písek ãi

JiráskÛv Hronov nebo v konkur-

zech na hereck˘ kompars.

Na otázku, zda existuje nûjaká

spolupráce mezi literárnû-dra-

matick˘m oborem a ochotnic-

k˘m spolkem Mahen, Silvie od-

povídá, Ïe jen minimální. Sama

hrála ve dvou hrách Mahenu

a v souãasnosti se spolkem zkou-

‰í jedna z jejích Ïaãek Lída

Ondra‰íková (mohli jsme ji vidût

v poslední hfie Mahenu ¤eãi od

Neila Simona). UÏ‰í spolupráce

v‰ak podle Silviin˘ch slov není

ani v plánu. Podle jejího názoru

se v obou pfiípadech pfiedev‰ím

velmi li‰í práce s herci - s dût-

sk˘mi a dospûl˘mi.

Jeden fakt v‰ak oba r˘mafiovské

„ansámbly“ spojuje - citeln˘ ne-

dostatek zájemcÛ o hraní. Silvie

Jablonãíková tvrdí, Ïe je velmi

tûÏké pfiilákat na nábory i besíd-

ky zdej‰í dûti. O malém zájmu

celé r˘mafiovské vefiejnosti o di-

vadlo (a kulturu obecnû) ostatnû

svûdãilo i nepfiíli‰ zaplnûné pub-

likum obou pfiehlídek.  ZN

Francouz‰tinu jsme zdokonalovali v jiÏní Francii
KdyÏ jsme zaãali na na‰í ‰kole

Prima v oboru Cestovní ruch stu-

dovat vedle angliãtiny také jazyk

francouzsk˘, netu‰ili jsme ten-

krát, Ïe ta melodická a krásná

francouz‰tina bude tak obtíÏná.

A aby nás na‰e paní uãitelka ke

studiu co nejvíce motivovala,

slíbila nám na závûr ‰kolního ro-

ku za na‰i systematickou pfiípra-

vu a vytrvalost t˘denní exkurzi

do Francie. Samozfiejmû jsme si

pro ná‰ pobyt vybrali místo

u Stfiedozemního mofie, protoÏe

vût‰ina z nás je‰tû u mofie neby-

la. âím více se blíÏil ãerven, tím

více jsme se tû‰ili.

A pak uÏ pfii‰el pátek, 16. ãer-

ven, my jsme v R˘mafiovû na-

sedli do pohodlného klimatizo-

vaného autobusu, kter˘ nás vezl

do Lví zátoky na jihu Francie.

KdyÏ jsme se ráno probrali z leh-

kého spánku, sjíÏdûli jsme jiÏ 

údolím fieky Rhony podél neko-

neãnû dlouh˘ch vinic k vysnûné-

mu cíli.

Pfiivítaly nás nesmírnû milé 

a usmûvavé sleãny na recepci

velmi dobfie vybaveného kempu

a poté, co jsme se ubytovali

v chatkách, které nás pfiekvapily

sv˘m kvalitním vybavením, po-

hodlím a umístûním pod vzrostl˘-

mi stromy, jsme se v‰ichni spû-

chali osvûÏit do vln Stfiedozem-

ního mofie. Bylo teplé a slané, pí-

seãná pláÏ ãistá a nekoneãnû

dlouhá, posetá mnoÏstvím roz-

manit˘ch mu‰lí a mu‰liãek.
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Prima v Chorvatsku
Letos poprvé se na‰e tfiída roz-

hodla pro tfiídní v˘let do zahra-

niãní a vybrali jsme si Chorvat-

sko. ¤editelství ‰koly nám mi-

mofiádnû povolilo del‰í dobu,

a tak jsme mohli vyrazit. Je pá-

tek 16. 6. 2006 a na‰e tfiída se

koneãnû doãkala vysnûného tfiíd-

ního v˘letu. Jsou 2 hodiny odpo-

ledne a my sedíme v klimatizo-

vaném autobuse. Po zdárném

pfieÏití 17 hodin v autobuse jsme

koneãnû uvidûli mofie. Pfiijeli

jsme do kempu Îivogo‰ce dole,

kde nám byly ihned pfiidûleny

stany. Skoãili jsme do plavek,

nafoukli lehátka a s chutí do mo-

fie. Teploty stoupaly, sluníãko

pálilo, mofie se vlnilo a tûlo se 

opékalo. KaÏd˘ den jsme se

z mofie kochali v˘hledem na mo-

hutná skaliska, která jsme bohu-

Ïel kvÛli vysok˘m teplotám ne-

mohli zdolat.

Po namáhavém a dlouhém mává-

ní nám koneãnû jeden autobus za-

stavil a my jsme byli na cestû do

pfiímofiského mûsteãka Makarská.

Pro‰li jsme tam obchÛdky, na-

koupili suven˘ry a jeli zpátky do

kempu. ZáÏitky z Chorvatska do-

plnily i vodní sporty, jako jízda na

banánu a na nafukovacích kolech

taÏen˘ch lodí. I kdyÏ jsme skoro

v‰ichni vyuÏívali své kuchafiské

schopnosti, nikdo za cel˘ t˘den

neutrpûl újmu na zdraví. 25. 6. si

pro nás pfiijel autobus a my jsme

se plni záÏitkÛ vrátili do sv˘ch

domovÛ.

M. Vaculíková, M. Charvátová,
studentky 3. A SSO· Prima

Dopravnû-bezpeãnostní akce Kry‰tof odhalila hfií‰níky
Stejnû jako na území celé republiky
probûhla ve dnech 24. - 30. ãervna
2006 v okrese Bruntál rozsáhlá do-
pravnû-bezpeãnostní akce typu
Kry‰tof - poslední pfied úãinností
zmûn zákona o provozu na pozem-
ních komunikacích. Od soboty do
pátku v ranních i odpoledních hodi-
nách provádûli policisté pofiádkové,
dopravní a pohraniãní policie kon-
troly na vybran˘ch úsecích silnic
celého okresu. Akce mûla mimo jiné
upozornit fiidiãe, aby vûnovali zv˘‰e-

nou pozornost zmûnám zákona 
od 1. 7. 2006. Podle aktuálních po-
znatkÛ lze konstatovat, Ïe povûdomí
fiidiãÛ o zmûnách je pomûrnû dobré
a v tûchto dnech více dbají na dodr-
Ïování pravidel silniãního provozu.
Policisté se pfii kontrolách zamû-

fiovali u fiidiãÛ, ale i chodcÛ

a cyklistÛ na dodrÏování pfiíslu‰-

n˘ch ustanovení zákona o pro-

vozu na pozemních komunika-

cích. Kontrolovalo se poÏívání

alkoholu za volantem, technick˘

stav vozidel, nákladní

automobily, pouÏívání

pásÛ a zádrÏn˘ch systé-

mÛ apod. Vzhledem ke

konci ‰kolního roku se

policisté zamûfiili i na

kontrolní ãinnost na fre-

kventovan˘ch pfiecho-

dech pro chodce, zejmé-

na v blízkosti ‰kolních

zafiízení.

Bûhem celé akce policisté zkon-

trolovali 2 198 vozidel a zjistili

celkem 399 dopravních pfiestup-

kÛ (261 vyfiízeno blokovou po-

kutou zaplacenou na místû v cel-

kové v˘‰i 76 800 Kã, na místû

nezaplacen˘ch bylo uloÏeno dal-

‰ích 80 pokut za 45 500 Kã). Ve

208 pfiípadech fiidiãi poru‰ili nej-

vy‰‰í povolenou rychlost a se-

dmkrát bylo fie‰eno poÏití alko-

holu pfied jízdou. Osmaãtyfiicet

fiidiãÛ bylo sankcionováno za

nepouÏití bezpeãnostních pásÛ

a dal‰í tfii nepouÏili dûtské zádrÏ-

né systémy.

Opût se ukázalo, Ïe se vozidla na

na‰ich silnicích pomûrnû ãasto

nacházejí v nevyhovujícím tech-

nickém stavu. Tentokrát ‰lo 

o 60 aut. Nejãastûji to byly záva-

dy t˘kající se stavu pneumatik,

karoserie, povinné v˘bavy vozi-

del, ale i po‰kození skel apod.

U celkem osmi fiidiãÛ bylo zji‰-

tûno fiízení bez fiidiãského prÛka-

zu a jedno auto dokonce fiídil „fii-

diã“ bez pfiíslu‰ného fiidiãského

oprávnûní. Dva fiidiãi nepfiedlo-

Ïili doklad o zákonném poji‰tûní

vozidla. Za pfiestupky byli poku-

továni také tfii cyklisté.  

Policie âR Bruntál

Cel˘ ná‰ pobyt byl zamûfien na

zdokonalení se ve francouz‰tinû

s jejím praktick˘m vyuÏitím, ale

mûli jsme i ãas na odpoãinek,

naãerpání energie, která nám po

leto‰ní dlouhé zimû v‰em chybû-

la, na plavání i dal‰í sportovní

aktivity v areálu kempu, i na v˘-

let do nedalekého pfiístavu Sete,

kter˘ byl zaloÏen v dobû panová-

ní Ludvíka XIV. Mezi hodinami

intenzivní konverzace ve stínu

vzrostl˘ch pinií jsme museli pl-

nit i praktické úkoly. Po prvních

nesmûl˘ch pokusech o dorozu-

mûní s rodil˘mi Francouzi jsme

vût‰inou rychle zapomnûli na

na‰e obavy, zda budou rozumût

na‰í francouz‰tinû, a byli jsme

den ode dne smûlej‰í, na‰e fran-

couzské vûty byly del‰í a kon-

verzace ob‰írnûj‰í.

Za v‰echny spoluÏáky mohu fií-

ci: Úkol byl splnûn! Rozumíme

a nebojíme se mluvit! A tû‰íme

se, Ïe nás na‰e ‰kola v pfií‰tím

‰kolním roce opût uvolní na po-

dobnou exkurzi. VÏdyÈ názornou

a praktickou v˘uku doporuãoval

uÏ J. A. Komensk˘!

Markéta Va‰íãková,
studentka 2. B SSO· Prima

Foto: archiv SSO· Prima

Foto: archiv SSO· Prima
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Vtrhl do cizího domu
V tûchto dnech bylo zahájeno

trestní stíhání 51letého muÏe

z R˘mafiova pro trestn˘ ãin poru-

‰ování domovní svobody. Toho

se mûl dopustit 2. kvûtna, kdyÏ

v podnapilém stavu pfii‰el ke

vchodov˘m dvefiím rodinného

domu v Janovicích a doÏadoval

se vstupu boucháním na vchodo-

vé dvefie. Majitelka ho odmítla

pustit a obvinûn˘ zaãal vyhroÏo-

vat, Ïe v‰e rozbije. Majitelka

zamkla a ze strachu z domku 

utekla zadními dvefimi. Obvinû-

n˘ pak rozbil v˘plÀ pravého

kfiídla vstupních dvefií a otvorem

se dostal do chodby domu, kde

byl zadrÏen hlídkou Policie âR.

Motivem jeho jednání mûlo b˘t

získání mobilního telefonu, kte-

r˘ se mûl údajnû nacházet v tom-

to domû.

Zranûn˘ cyklista
pod vlivem alkoholu

V pondûlí 26. ãervna havaroval

ve Skalách 47let˘ cyklista je-

doucí smûrem na Stfiíbrné Hory.

Dle jeho vyjádfiení pfiedjíÏdûl ná-

kladní vozidlo Tatra s návûsem

pfieváÏející dfievo. ¤idiã Tatry 

údajnû zaboãil vlevo právû 

v okamÏiku, kdy ho cyklista

pfiedjíÏdûl, a následkem toho do-

‰lo ke stfietu. Cyklista s kolem

vyjel vlevo mimo komunikaci

a havaroval v pfiíkopu. Policisté

pfii ohledání místa nezjistili sto-

py udávaného stfietu s nákladním

vozidlem a v‰e dále pro‰etfiují.

U cyklisty byla provedena de-

chová zkou‰ka na alkohol s pozi-

tivním v˘sledkem, proto mu byl

v nemocnici proveden odbûr kr-

ve. Pfii nehodû utrpûl natrÏení

vazu ramene pravé ruky, které si

vyÏádalo hospitalizaci.

Peníze mûl uloÏené
v izolaci topení

K neobvyklé krádeÏi do‰lo mezi

18. a 27. ãervnem na ubytovnû

v Karlovû pod Pradûdem. Ne-

znám˘ pachatel vnikl do bytu

majitele a z místnosti spíÏe odci-

zil penûÏní ãástku 20 tisíc Kã.

Peníze byly ukryty v izolaci tru-

bek etáÏového topení.

Pohfie‰ovaná dívka
byla nalezena u matky

Otec 15leté dívky oznámil na

OOP âR R˘mafiov, Ïe od 22. ãer-

vna svou dceru pohfie‰uje.

Policisté získali popis dívky

a zjistili, Ïe se jedná o opakova-

n˘ útûk z domova. Díky spolu-

práci s policisty jiného okresu

byla dívka vypátrána u své mat-

ky, kam odjela bez vûdomí otce,

kterému je svûfiena do v˘chovy.

Pátrání po mladistvé bylo odvo-

láno.

Vloupání do stavební
buÀky v R˘mafiovû

V dobû od 28. do 29. ãervna ne-

znám˘ zlodûj na staveni‰ti ro-

dinného domku v R˘mafiovû od-

stranil visací zámek ze dvefií sta-

vební buÀky a vnikl dovnitfi.

Odcizil prodluÏovací kabely se

zásuvkami, zástrãkami a pfienos-

n˘m rozvadûãem, ãímÏ zpÛsobil

‰kodu za 10 tisíc Kã.

Na Ovãárnû
zmizel rozvadûã

V noci z 27. na 28. ãervna odcizil

neznám˘ pachatel ze staveni‰tû

u Ovãárny zánovní stavební elek-

trorozvadûã. Ten byl pfiipoután

fietûzem a zámkem ke kovovému

le‰ení. Zlodûj zpÛsobil po‰koze-

né firmû ‰kodu za 18 tisíc Kã.

V zatáãce vjel
do protismûru

Ve ãtvrtek 29. ãervna v noãních

hodinách do‰lo za R˘mafiovem

ve smûru na Malou ·táhli k do-

pravní nehodû mezi Fordem

a Volkswagnem. Pfii prÛjezdu

prudké pravotoãivé zatáãky vjel

fiidiã Fordu ãásteãnû do protismû-

ru a boãnû se stfietl s protijedou-

cím vozidlem. Obû auta po nára-

zu vyjela ze silnice, Volkswagen

narazil do stromu. ZpÛsobená

‰koda ãiní cca 140 tisíc Kã. Ke

zranûní Ïádného z fiidiãÛ nedo‰lo.

Vloupal se
do skládky odpadu

V dobû mezi 3. a 10. ãervencem

pfielezl neznám˘ pachatel plot a-

reálu skládky odpadÛ v Malé

·táhli. Vypáãil dvefie unimobuÀ-

ky vedoucí do kanceláfie a odci-

zil z ní rádio, ‰est lahví od piva

a stolní kalendáfi.

Zmizel mûfiiã vûtru
Policisté z OOP âR Bfiidliãná

‰etfií krádeÏ, ke které mûlo dojít

v období mezi bfieznem a ãerv-

nem 2006 na pastvinû u Velké

·táhle. Pachatel vypáãil plecho-

vá dvífika na skfiíÀce stoÏáru za-

fiízení pro mûfiení síly vûtru

a z této skfiíÀky odcizil speciální

poãítaã. Ten slouÏil k odesílání

namûfien˘ch údajÛ formou SMS

a mûl cenu 5 000 Euro, tedy více

jak 140 tisíc Kã.

Z fotbalov˘ch ‰aten
zmizely míãe

Neznám˘ pachatel vypáãil mezi

9. a 10. ãervencem vchodové dve-

fie a dvefie do hospodáfiské míst-

nosti ‰aten na fotbalovém hfii‰ti

v Bfiidliãné. Násilnû potom vnikl

do skfiínû a odnesl si z ní dva ko-

pací míãe. Z hospodáfiské míst-

nosti je‰tû odcizil tranzistorové

rádio. ·koda pfiesáhla 2 000 Kã.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Hledala láhev s vodou a havarovala
U Janovic havarovala 28. ãervna krátce pfied polednem 44letá fii-

diãka Mercedesu Vito ze Slovenska. Pfii prÛjezdu zatáãkou hle-

dala láhev s vodou na podlaze, pfiitom nezvládla fiízení, vyjela

mimo komunikaci a narazila do stromu. Na autû vznikla ‰koda

za 100 tisíc Kã. Pfii nehodû Ïena utrpûla lehká povrchová zranû-

ní. Na místû jí byla uloÏena bloková pokuta.

Foto: PâR Bruntál
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Kam na v˘let

Z Hanu‰ovic pfies Nov˘ Hrad do Velk˘ch Losin
Zdá se vám cesta z Hanu‰ovic do

Velk˘ch Losin ponûkud zvlá‰tní?

MoÏná proto, Ïe horopisnû je

Hanu‰ovická vrchovina jihozá-

padním podhÛfiím vysok˘ch jese-

nick˘ch pohofií. Její severní v˘bû-

Ïek kolem Hanu‰ovic a Starého

Mûsta pod SnûÏníkem je jak˘msi

pfiedûlem mezi Hrub˘m Jesení-

kem a masivem Kralického SnûÏ-

níku. Ale dojít z Hanu‰ovic do

Velk˘ch Losin není ani pfiíli‰ na-

máhavé, ani pfiíli‰ dlouhé. Od nád-

raÏí âD v Hanu‰ovicích s nadmofi-

skou v˘‰kou 393 m v údolí

Moravy k vlakové ãi autobusové

zastávce Velké Losiny v nadmofi-

ské v˘‰ce 394 m v údolí fieky

Desné je to 16 km a k tomu je tfie-

ba pfiekroãit témûfi nezalesnûn˘

hfibet mezi obcemi Kopfiivnou

a Rejcharticemi, dosahující nad-

mofiské v˘‰ky mezi 600 - 700 met-

ry.

Hanu‰ovice leÏí na soutoku tfií

fiek - Moravy, Krupé a Branné.

Prvnû byly jmenovány ve 14. sto-

letí jako Janova Ves, ve dvacá-

t˘ch letech minulého století se

spojily v mûstys s obcí Holba

a v roce 1975 byly pov˘‰eny na

mûsto. Díky zdej‰ímu pivovaru,

postavenému v roce 1874 a o sto

let pozdûji modernizovanému,

a jeho vafien˘m pivÛm ·erák

a Holba jsou dnes známy nejen

v na‰í republice, ale i v zahraniãí.

PrÛmyslov˘ rozvoj (pfiádelny

lnu) koncem 19. století pomohl

i tomu, Ïe se obec stala Ïelezniã-

ní kfiiÏovatkou. Dnes bez pfiese-

dání dojedete odtud vlakem na

severov˘chod pfies Jeseník a Kr-

nov do Ostravy, na jih pfies

·umperk do Olomouce, na západ

pfies Dolní Lipku do Prahy

a Plznû nebo na sever do nedale-

kého Starého Mûsta pod SnûÏní-

kem. Historick˘ch památek zde

mnoho nenajdete: patfií k nim po-

zdnû renesanãní, baroknû uprave-

n˘ kostel s oltáfiním obrazem od 

J. K. Handka, s barokní fiezbou

madony a rokokovou kfititelnicí

v ãásti Hanu‰ovic a pozdnû barok-

ní kaple v ãásti Holba. Jak se uvá-

dí v prÛvodci, za druhé svûtové

války zde byly zajatecké tábory.

PrÛmysl je tu pfiedstavován hlavnû

podnikem Nobleslen a závodem

brnûnské firmy Agrozet-Zetor.

Z Hanu‰ovic k hradní zfiíceninû

Nov˘ Hrad, zvané kdysi Furch-

tenberg, se vydáme po proudu fie-

ky Moravy modfie znaãenou ces-

tou, vedoucí lesem nad Ïelezniãní

tratí. Hrad byl postaven na ostro-

hu nad údolím Moravy a zanikl za

ãesko-uhersk˘ch válek v roce

1469. Údajnû se jedná o ruiny nej-

mohutnûj‰ího hradu na Moravû -

tvofií je zbytky válcovité vûÏe, po-

zÛstatky nûkolika hradních bran,

opevnûní a paláce. V souãasnosti

existuje spoleãnost pro obnovu

a uÏívání hradu, která zde hlavnû

o prázdninách konává rÛzné akce.

Po prohlídce této pamûtihodnosti

vystoupáme lesem k osadû LuÏná

a hfiebenem s dalek˘mi v˘hledy

mezi Kopfiivnou a Rejcharticemi

pfiijdeme k polosamotû Prameny

a k dal‰ímu lesnímu komplexu.

Úboãím LázeÀského vrchu zde

zaãíná znaãená cesta sestupovat

k Velk˘m Losinám. Míjíme sil-

niãku mífiící k blízkému lázeÀ-

skému domu Diana nad láznûmi,

posléze místo s kfiíÏem, kde se 

údajnû louãívaly obûti ãarodûj-

nick˘ch procesÛ s rodinami, a se-

jdeme ke kfiiÏovatce Raãinka na

konci lázeÀského parku. V parku

je i moÏnost koupání v termálním

koupali‰ti nebo posezení u fontá-

ny s minerální vodou.

Budeme-li pokraãovat k centru

obce, najdeme zde obchody, o nû-

co dále pak je moÏné nav‰tívit ná-

rodní kulturní památku - starou

papírnu a Ïerotínsk˘ renesanãní

zámek s rozlehl˘m parkem. Kdo

má zájem si pobyt zde prodlouÏit,

mÛÏe pfiespat v kempu Losinka

nedaleko zámku, v jehoÏ blízkos-

ti je místní koupali‰tû Na Losin-

ce. Ale to v‰e je jiÏ o kilometr dá-

le, nedaleko vlakové zastávky

Rapotín, odkud lze k návratu do

R˘mafiova pouÏít jak vlakové, tak

autobusové spojení - s pfiestupem,

anebo je moÏno dojít o kilometr

dále po místní silniãce vlevo, pfies

obec Terezín, k zastávce dálkové-

ho autobusu u rybníãku (Sobotín

- Petrov nad Desnou).

Popisovan˘m územím vedou

i cyklotrasy. Hanu‰ovicemi pro-

chází takzvaná Moravská stezka

ã. 51 z Olomouce pfies Mohelnici

a Bludov, vedoucí do Jeseníku

a Píseãné pod ã. 53, a vede odtud

také âeskomoravská stezka ã. 52

pfies Králíky, Îamberk, Jihlavu,

Telã a TfieboÀ do âesk˘ch Budû-

jovic v délce 300 km, coÏ mÛÏe

b˘t zajímav˘ námût na cyklotu-

ristickou dovolenou.

Z Velk˘ch Losin mÛÏete dojet na

horském kole aÏ na Nov˘ Hrad,

ale dolÛ do Hanu‰ovic se nedo-

poruãuje jezdit kvÛli potíÏím

s komplikovanou pfiepravou kol.

Velk˘mi Losinami vede i cyk-

lostezka ã. 6114 ze ·umperku do

Kladského sedla na polské hra-

nici a také okruÏní cyklostezka

ze ·umperku pfies Mar‰íkov,

Vernífiovice, Klepáãov, Rudolti-

ce a Hrabû‰ice zpût do ·umper-

ku. A na horském kole mÛÏete

vyjet i do Pekafiova.

Popisované údolí najdete na ma-

pách KâT Kralick˘ SnûÏník

a Hrub˘ Jeseník a na turistické

mapû Jeseníky z vydavatelství

Jena. Popisy tras lze najít i v tu-

ristick˘ch prÛvodcích Jeseníky,

Jeseníky - ·umpersko, Morava

a Slezsko I - âeská republika. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Repro: Láznû Velké Losiny

Tfietí brána Nového hradu - pohled zezadu

Muzeum papíru ve Velk˘ch Losinách
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Z historie okolních obcí

Upálená halapartna kostelního ponocného
Ponocné známe jako malebné figurky zejména

z obrázkÛ Josefa Lady ãi Mikolá‰e Al‰e i ji-

n˘ch malífiÛ. Ve své dobû to byli ale dost v˘-

znamní obecní zamûstnanci, nahrazující vlast-

nû policii, hasiãe a vÛbec cel˘ systém varování

a ochrany tehdej‰ích obãanÛ. No dobfie, proã

ale mûl b˘t nûjak˘ kostelní ponocn˘ - táÏu se

a hned odpovídám: ProtoÏe se i v té dobû kos-

tely vykrádaly! Ano, i v ãasech, kdy 100 % ob-

ãanÛ chodilo, popravdû fieãeno muselo chodit,

pravidelnû do kostela, ke zpovûdi atd., se na‰li

zlodûji kostelních cenností. Zda se pak z toho

i zpovídali, je tûÏko fiíct. Ony horem dolem, po

dobrém i po zlém v‰tûpované kfiesÈanské zása-

dy nenacházely nikdy u v‰ech úrodnou pÛdu.

V obci b˘vali nejménû dva ponocní. Jeden 

obecní - nûkdy je‰tû navíc i pansk˘ - a pak po-

nocn˘ kostelní. Ve dne byl kostel stfieÏen kos-

telním hlídaãem a za tmy ponocn˘m, abychom

byli úplnû pfiesní. Obû tyto funkce byly vlastnû

dûdiãné, a tím odpadlo rÛzné provûfiování. Nad

zmínûn˘mi kostelními funkcionáfii bdûl kostel-

ník. Tfieba ten v Lomnici zastupoval faráfie,

protoÏe od ãasÛ Josefa II. byla Lomnice spolu

s Tylovem podfiízena fafie v mûsteãku RyÏovi‰ti

a knûz pfiicházel do kostela sv. Jifií slouÏit m‰i

v létû dvakrát t˘dnû, v zimû jednou t˘dnû a za

velk˘ch mrazÛ a snûhu téÏ jen jednou za 

14 dní. Tolik farní kroniky z té doby. Pro ‰Èoura-

vé detailisty - ano, v ty dny, kdy faráfi do Lomnice

nejezdil, Lomniãtí a Tylov‰tí chodili na boho-

sluÏby do RyÏovi‰tû. I za tûch mrazÛ a snûhu.

V Lomnici mûla „úfiad“ kostelního ponocného

dûdiãnû svûfien rodina Gaussova, bydlící ve

skromném domku vedle dne‰ního ã. 86. Hned

vedle bydlel kostelník, kterému Gauss hlásil

odchody a pfiíchody ze sluÏby i rÛzné události

a podezfiení. Podezfiení pak kostelník pfiedával

„v˘‰“, za coÏ byl mírnû odmûÀován. Asi dle zá-

vaÏnosti informací.

Jednou byl Gauss na náv‰tûvû v Bfiidliãné a pfii

setkání s tamûj‰ím ponocn˘m se dovûdûl, Ïe se

okolo kostela pohybují za tmy podezfielé bytos-

ti, snad duchové zde pohfiebn˘ch luteránÛ aneb

nedej BÛh snad pacholci pekeln˘ch mocností,

vyslaní sam˘m kníÏetem pekel Belzebubem...

Gauss po návratu pfii sv˘ch noãních obchÛz-

kách znejistûl, asi se stále ohlíÏel a bedlivû na-

slouchal. Také nos mûl v pohotovosti, kolega

z Bfiidliãné ho upozornil, Ïe ãertov‰tí sice ne-

jsou vlastnû vidût, ale cítit jsou, a to sírou, a ãím

je ãpûní silnûj‰í, tím více se pfiibliÏují. Po nû-

kolika dnech dostal Gauss opravdu strach a ten

má velké oãi - prostû stále cítil ve vzduchu sir-

n˘ zápach. Neprodlenû to hlásil kostelníkovi

a ten dobr˘ muÏ a zpravodaj jménem Berndt

„‰tandopéde“ bûÏel do RyÏovi‰tû na faru.

Faráfi Johan G. Schiebel - urychleme dûj - se

Ïalobníkem vybûhl! Schiebel, „aã nûkter˘mi

nectnostmi ãasem trpíval“, byl knûz vzdûlan˘,

pfiím˘ a téÏ umûnímilovn˘ a na pekelné bytos-

ti, smradící okolo kostela, nevûfiil. AkdyÏ navíc

Gauss prosil alespoÀ o posvûcení halapartny,

tak bylo opravdu zle! Asi zaznûlo strohé

„Ven!“.

Halapartnu, bodnoseãnou zbraÀ, známe z ob-

rázkÛ. Je to prostû kopí se ‰ir‰í ãepelí a sekyr-

kou pod ní. Protivník byl probodnut a pak je‰-

tû rozsekán na madûru. Tedy fyzick˘, jak by se

tím likvidoval pekelník a navíc neviditeln˘,

tûÏko fiíct.

On ten nápad s posvûcením halapartny nemûl

Gauss z vlastní hlavy, n˘brÏ od kolegy

z R˘mafiova. Pr˘ se mu to osvûdãilo. KdyÏ te-

dy Gauss odtáhl bez posvûcení z RyÏovi‰tû, za-

mífiil rovnou do Bfiidliãné. Nevíme, kdo tam

byl na fafie, ale opût následoval vyhazov, i se

zbraní. Poslední pokus uãinil Gauss v lomnic-

kém kostele sv. Jifií.

Byl advent a to b˘valy ranní bohosluÏby, asi

tak kolem 6. hodiny, a to kaÏdodennû. Nûktefií

ãtenáfii si na nû tfieba vzpomenou a vesmûs

s pocity smí‰en˘mi. Z Tylova napfiíklad dennû

chodili vûfiící do Lomnice na roráty. Vstávali 

okolo 4 hodin ráno, absolvovali hodinu cesty,

pak pobyt v ledovém kostele a zase hodinu ces-

ty zpût - kdyÏ nebyly závûje. Pak se ‰lo do prá-

ce... V kostele ranní ‰ero aÏ mlhavo, knûz tfieba

ménû pozorn˘ - GaussÛv plán byl jednoduch˘:

Vezme halapartnu tajnû do kostela, postaví ji ke

korouhvi se sv. Floriánem (stávala aÏ vzadu),

a jak bude Ïehnáno, bude zbraÀ poÏehnána ta-

ké. A bude se ãím ohánût pfied ìábelsk˘mi zlo-

duchy.

Zpoãátku v‰e probíhalo dobfie. Gauss obezfiet-

nû ukryl halapartnu za korouhev se sv. Flori-

ánem. Ta korouhev mûla specifick˘ úkol - pfii

poÏáru se s ní totiÏ ‰lo aÏ k hofiící stodole nebo

chalupû a máváním byly ãinûny pokusy poÏár

tlumit. TûÏko soudit efektivitu tohoto konání

dne‰níma oãima. Fakt je, Ïe pfii poÏáru kostela

v roce 1854 vzplála korouhev stejnû rychle ja-

ko v‰e ostatní a nová jiÏ pofiízena nebyla.

TakÏe jsme v promrzlém pfiítmí lomnického

chrámu, zaãal jiÏ obfiad a Gauss se radoval.

JenÏe ãert nikdy nespí a navíc, kam nemÛÏe,

tam nastrãí bábu. Tak se téÏ stalo. Nûjaká stará

Ïena z Tylova se pfii‰ourala na roráty opoÏdûnû,

a jak se rádoby nenápadnû pfiibliÏovala na své

místo (tehdy mûli nûktefií místa v kostele vy-

hrazena), zakopla o násadu - správnû rati‰tû -

halapartny. ZbraÀ, dosud se opírající o zelenou

korouhev, upadla na kamennou podlahu se sil-

n˘m zafiinãením. A Ïe v ní byl pfiítomen ìábel,

vykfiesala sekyrka pfii pádu pár jisker, pfiiãemÏ

se kostelem roz‰ífiil jak˘si sirn˘ zápach...

Zaãal zmatek, moÏná pfiímo panika. Faráfi

Schiebel nafiídil neprodlenû vynést „onu ohav-

nost“ ven z kostela, coÏ bylo uãinûno. Zde kon-

ãí stroh˘ zápis o celém incidentu v kronice

a nastupuje lidová tvofiivost, popfiípadû téÏ úst-

ní podání zaznamenané správcem a pozdûji

majitelem po‰ty a pfiepfiahací stanice v Lomnici

Weselym. Co tedy bylo, resp. mûlo b˘ti dále?

Kostelní ponocn˘ Gauss se rychle snaÏil odnést

halapartnu z kostela, leã ta byla najednou tak

tûÏká, Ïe s ní nemohl pohnout! Navíc v‰ude ko-

lem ten pekeln˘ sirn˘ puch... Nakonec ãtyfii sil-

ní muÏi údajnû jen s obtíÏemi zbraÀ zvedli

a s hekáním ji nesli z kostela ven. Z nesené vû-

ci bylo sly‰eti jakési klokotání a zbraÀ jako by

byla horká. Za stálého vz˘vání Panny Marie

dovlekli halapartnu k hfibitovní zdi do místa,

kde b˘valy kajícnické schody pro b˘valé lute-

rány, a s vypûtím v‰ech sil byla zbraÀ vrÏena do

úvozu podél hfibitovní zdi. Jen se pr˘ oz˘valo

syãení...

Za nepfiítomnosti faráfie, „jenÏ k jin˘m úko-

nÛm spûchal“, bylo na halapartnu navr‰eno

dfiíví, suché vûtvû, tráva a hromada zapálena

za zpûvu písnû mariánské. Jak se oheÀ rozho-

fiel, bylo z plamenÛ sly‰et nafiíkání, pláã a po-

sléze hrub˘ smích. Plamen najednou velice

vzplanul a vzápûtí uhasl, jen sirn˘ zápach se

vzná‰el k po‰mournému nebi. Pr˘ to mohlo

b˘t znamení, Ïe sám kníÏe pekel Belzebub

zachránil ãerta nûjakého v halapartnû ukryté-

Renesanãnû-barokní zeì hfibitova v Lomnici
u kostela sv. Jifií. Vpravo v rohovém v˘klen-
ku hfibitovní zdi byly spalovány luteránské
knihy, vykopané mrtoly vamp˘rÛ i ìáblem
posedlá halapartna ponocného Ganssa.
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ho od jisté smrti ve svatém ohni.

Na druh˘ den zvûdaví lidé opatrnû rozhrabali

hromádku popela a na‰li v nûm nûkolik sklu

pr˘ velmi podobn˘ch slz. To asi od toho ne‰i-

kovného ãerta, jak trpûl. Îelezné ãásti upálené

halapartny nebyly údajnû nikdy nalezeny. No,

moÏná uÏ tehdy existovali sbûraãi kovÛ, ktefií

Ïelezo prodali a za utrÏen˘ peníz si koupili nû-

co hodnotného - nebo uÏ tehdy kofialu?

Pfiíbûh konãí. Podle zápisu v kronice napsané-

ho ‰vabachem a ‰patnû sefiíznut˘m husím br-

kem, navíc svérázn˘m rukopisem, se popisova-

ná pfiíhoda mûla stát buì v roce 1735, nebo aÏ

1755. V obou pfiípadech je‰tû Ïil faráfi Schiebel.

V tehdy filiálním lomnickém kostele byla za je-

ho administrování opravena vûÏ do podoby,

kterou má dnes kostel v RyÏovi‰ti, a v ní zfiíze-

ny hodiny a k tomu „cimbál pÛvabn˘, hodiny

vyzvánûjící a v poledne zvonkohru skvûlou 

odehrávající“. Îel dávno, dávno tomu...  

Jaroslav Chytil

Seriál

UÏiteãná informace

Nebojte se první pomoci (14. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Jiná krvácení vyÏadující první pomoc
Jedná se o krvácení, jeÏ nejsou ohroÏením Ïi-

vota.

Pfiíãiny
- rány v‰eho druhu;

- slabá krvácení z tûlesn˘ch otvorÛ.

Pfiíznaky
- viditelné krvácení;

- nûkdy nevolnost;

- vzácnû mÛÏe postiÏen˘ kolabovat (vût‰inou

z psychick˘ch dÛvodÛ pfii pohledu na krev).

âím je zranûn˘ ohroÏen?
Pfii dlouhodobém krvácení mÛÏe dojít k v˘-

znamné krevní ztrátû.

Postup první pomoci
- krvácení z ran: pfii o‰etfiení vystaãíme s tla-

kov˘m obvazem;

- krvácení z nosu: stlaãení nosních kfiídel,

poloha vsedû;

- krvácení po extrakci zubu: skousnutí pev-

ného tamponu;

- krvácení ze zvukovodu po úrazu hlavy: ne-

tamponovat, uÏít pouze sav˘ obvaz, podlo-

Ïit hlavu k usnadnûní od-

toku krve.

(Poúrazové krvácení ze

zvukovodu je známkou

zlomeniny spodiny lební.

Sv˘m objemem Ïivot neo-

hroÏuje. Tamponáda zvu-

kovodu ov‰em zpÛsobí

hromadûní krve v dutinû

lební, jehoÏ dÛsledkem je

útlak mozku - stav pfiímého

ohroÏení Ïivota.)

âeho chceme docílit?
Zastavit krvácení.

Pozn.: U lidí s chudokrev-

ností mÛÏe k ohroÏení Ïivota dojít i pfii malé

ztrátû krve. Opakovaná malá krvácení vedou

ke chudokrevnosti. MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

a - tlaková vrstva

b - krytí rány

c - rána

d - paÏe

reakce na ãlánek z  mimulého vydání
VáÏen˘ pane Václavek,

vá‰ ãlánek „Tak nám zabili Ferdinanda“ je fakt

to nejhor‰í, co mohli v Horizontu otisknout.

Oznaãit obãany R˘mafiova, Ïe jsou „tupé stádo,

které se nechá nalákat na bufita za pût padesát“...

umíte je‰tû nûco jiného, pane Václavek, neÏ 

uráÏet? Va‰e hanba je, pane, Ïe si pletete pojmy.

Demokratické sdûlování názorÛ nemá nic spo-

leãného s napadáním jejich nositelÛ. Stejnû jste

se choval i na webu, nic konkrétního ani pozi-

tivního tam od Vás nezaznûlo, jen ty uráÏky ve-

dení mûsta.

Já jsem, pane Václavku, starostovi své v˘hrady

napsal a on odpovûdûl. Zápornû, ale odpovûdûl,

tak neuvádûjte obãany v omyl, Ïe nechce nic ni-

komu vysvûtlovat. Byla chyba, myslím si, zru-

‰it diskusi, mûlo se jít dle mého cestou modero-

vání fóra a ru‰ení ãlánkÛ, které uráÏely. Nyní

jsme ochuzení v‰ichni, tak si nastavte zrcadlo.

Pfieji pûkn˘ den Ivan Matula, Janovice

Osoby stejného pohlaví mohou uzavfiít registrované partnerství
V sobotu 1. ãervence 2006 nabyl úãinnosti zákon ã. 115/2006 Sb.,
o registrovaném partnerství a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících záko-

nÛ, kter˘ umoÏÀuje osobám stejného pohlaví za zákonem stanove-

n˘ch podmínek uzavfiít trvalé spoleãenství. Úplné znûní zákona lze

nalézt na internetov˘ch stránkách Ministerstva vnitra

http://www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb038-06.pdf.

Do registrovaného partnerství mohou vstoupit osoby, které jsou stejného

pohlaví, alespoÀ jedna z osob vstupujících do partnerství je státním ob-

ãanem âeské republiky, nejedná se o osoby navzájem pfiíbuzné v linii

pfiímé nebo sourozence, jsou star‰í 18 let vûku, Ïádná z osob nebyla zba-

vena pravomocn˘m rozsudkem soudu zpÛsobilosti k právním úkonÛm

a Ïádná z osob neuzavfiela manÏelství nebo nevstoupila do partnerství 

anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraniãí, anebo je-

jí manÏelství nebo partnerství anebo obdobn˘ svazek jiÏ netrvá.

Do registrovaného partnerství lze vstoupit pfied matriãním úfiadem v kra-

ji, kter˘ je podle místa trvalého pobytu alespoÀ jedné z osob vstupujících

do registrovaného partnerství pfiíslu‰n˘ k pfiijetí prohlá‰ení. Pfiíslu‰né

matriãní úfiady stanovilo Ministerstvo vnitra vyhlá‰kou ã. 300/2006 Sb.

ze dne 22. 6. 2006 (http://www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb094-06.pdf).

V Moravskoslezském kraji se ãiní prohlá‰ení pfied matriãním úfiadem

mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz. BliÏ‰í informace ke

vstupu do registrovaného partnerství lze získat u níÏe uvedeného

matriãního úfiadu:

Úfiad mûstského obvodu Moravská Ostrava a Pfiívoz
Matrika, Proke‰ovo námûstí 8, 729 29 Moravská Ostrava
Tel.: 599 442 212

Úfiední hodiny:
pondûlí 8:00 - 11.30, 12.30 - 17.00

stfieda 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

ãtvrtek 8.00 - 16.00

Není-li Ïádná z osob pfiihlá‰ena k trvalému po-

bytu na území âeské republiky, je pfiíslu‰n˘m

matriãním úfiadem úfiad povûfien˘ vedením

zvlá‰tní matriky, tj. Úfiad mûstské ãásti Brno-

stfied, tel. 542 175 186.

Jsou-li pro to závaÏné dÛvody, pfiíslu‰n˘ matriã-

ní úfiad mÛÏe na Ïádost osob vstupujících do re-

gistrovaného partnerství povolit, aby prohlá‰ení

pfiijal jin˘ matriãní úfiad pfiíslu‰n˘ k pfiijetí pro-

hlá‰ení o vstupu do registrovaného partnerství

(viz vyhlá‰ku ã. 300/2006 Sb.). 

Z podkladÛ MSK JiKo
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18. 7. 1811 nar. William Makepeace Thackeray, anglick˘ prozaik 

(zemfi. 24. 12. 1863) -195. v˘roãí narození

20. 7. 1941 nar. Jifií Grossmann, herec, spisovatel, zpûvák a textafi 

(zemfi. 5. 12. 1971) - 65. v˘roãí narození

20. 7. 1996 zemfi. Franti‰ek Plániãka, fotbalista (nar. 2. 7. 1904) - 10. v˘r. úm.

24. 7. 1971 zemfi. Josef ·íma, malífi (nar. 19. 3. 1891) - 35. v˘roãí úmrtí

24. 7. 1991 zemfi. Isaac Bashevis Singer, americk˘ spisovatel polského pÛvo-

du pí‰ící jidi‰, nositel Nobelovy ceny (nar.14.7.1904)- 15. v˘r. úm.

26. 7. 1856 nar. George Bernard Shaw, anglick˘ spisovatel irského pÛvodu,

nositel Nobelovy ceny (zemfi. 2. 9. 1950) - 150. v˘roãí narození

27. 7. 1841 zemfi. Michail Jurjeviã Lermontov, rusk˘ spisovatel (nar. 15. 10.

1814) -165. v˘roãí úmrtí

28. 7. 1741 pohfiben Antonio Vivaldi, italsk˘ skladatel a houslista (nar. 4. 3. 

1678) - 265. v˘roãí

28. 7. 1891 byla otevfiena Petfiínská rozhledna - 115. v˘roãí

29. 7. 1856 zemfi. Karel Havlíãek Borovsk˘, spisovatel (nar. 31. 10. 1821)

- 150. v˘roãí úmrtí

29. 7. 1856 zemfi. Robert Schumann, nûmeck˘ skladatel, klavírista, hudební

kritik a dirigent (nar. 8. 6. 1810) - 150. v˘roãí úmrtí

30. 7. 1511 nar. Giorgio Vasari, italsk˘ malífi, architekt, historik v˘tvarného 

umûní (zemfi. 27. 6. 1574) - 495. v˘roãí narození

30. 7. 1971 Franti‰ek Venclovsk˘ jako první ãesk˘ sportovec pfieplaval ka-

nál La Manche, a to za 15 h 26 min - 35. v˘roãí

31. 7. 1886 zemfi. Ferenc Liszt, maìarsk˘ skladatel, klavírista a dirigent

(nar. 22. 10. 1811) - 120. v˘roãí úmrtí

2. 8. 1966 zemfi. R. A. Dvorsk˘ (vlastním jménem Rudolf Antonín), kapel-

ník, zpûvák a skladatel (nar. 24. 3. 1899) - 40. v˘roãí úmrtí

4. 8. 1306 zavraÏdûn král Václav III. v dûkanském paláci v Olomouci, za-

nikl rod PfiemyslovcÛ po meãi (nar. 4. 8. 1289) - 700. v˘roãí

6. 8. Svûtov˘ den boje za zákaz jadern˘ch zbraní - Den Hiro‰imy,
v˘roãí svrÏení první jaderné pumy na Hiro‰imu v roce 1945

7. 8. 1941 zemfi. Rabíndranáth Thákur, bengálsk˘ spisovatel, filozof 

a skladatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu (nar. 6. 5. 1861) 

- 65. v˘roãí úmrtí

9. 8. Den Nagasaki, v˘roãí svrÏení jaderné bomby v roce 1945
10. 8. 1896 nar. Milena Jesenská, novináfika, pfiítelkynû Franze Kafky 

(zemfi. 17. 5. 1944 v koncentraãním tábofie Ravensbrück) 

- 110. v˘roãí narození

10. 8. 1986 zemfi. Vratislav Effenberger, teoretik umûní, básník, vÛdãí 

osobnost surrealistické skupiny u nás (nar. 22. 4. 1923) - 20. v˘r. úm.

10. 8. 1296 nar. Jan Lucembursk˘, ãesk˘ král (zemfi. 26. 8. 1346 v bitvû 

u Kresãaku) - 710. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Matûj Konvalinka ..................................................... Stfiíbrné Hory

Nikola Mare‰ová ...................................................... R˘mafiov

Matyá‰ Matu‰ek ....................................................... R˘mafiov

Tadeá‰ Matu‰ek ........................................................ R˘mafiov

Tereza Michaláková ................................................. Edrovice

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

Jan Slovák - Edrovice ........................................................... 80 let

Franti‰ek Weiner - R˘mafiov .................................................. 81 let

Jifiina Mátlová - R˘mafiov ..................................................... 83 let

Marie Andr˘sková - R˘mafiov ............................................... 83 let

Jaroslav Pfiecechtûl - R˘mafiov .............................................. 89 let

Rozlouãili jsme se
Marie Trãková - R˘mafiov ...................................................... 1944

Jindfiich Tich˘ - Nová Ves ...................................................... 1930

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - záfií 2006

Pfiedání cen v˘hercÛm: 9. záfií 2006 ve 14.30 hodin v zahradû Hedvy.
Zveme v‰echny vítûze, ceny osobnû pfiedá starosta mûsta Ing. Petr
Klouda.

V kaÏdé kategorii byly vybrány nejlep‰í práce bez urãení pofiadí.

1. kategorie - dûti M·: Anna Cimbotová, 3. M· R˘mafiov
Honzík StarchoÀ, 6. M· R˘mafiov
Julie Vlãková, 3. M· R˘mafiov
Tomá‰ ·tûpaník, M· Janovice

Kolektivní práce: Louka s kvûtinami, M· Janovice

2. kategorie:
1. - 3. tfiída: Tereza Andr‰ová, Z· R˘mafiov, 2. A

Markéta Mlãáková, Z· R˘mafiov, 3. B
Hana Lounová, Z· R˘mafiov, 2. C
René Bajcar, Z· R˘mafiov, 2. A

Kolektivní práce: Rybník s duhou, ZK v˘tvarn˘,
SVâ R˘mafiov

3. kategorie:
4. - 6. tfiída: Denisa âapková, Z· R˘mafiov

Robert Kudera, Z· R˘mafiov
Michal ·uba, Z·, ·kolní nám., R˘mafiov
Adam ·picera, Z· R˘mafiov, 4. B
Mirka Rapouchová, Gymnázium R˘mafiov, 1. A
Radim Slovák, Z· R˘mafiov, 6. B

4. kategorie:
7. - 9. tfiída: Pavlína Hromadová, Îivly - Gym. R˘mafiov

Filip Novysedlák, Voda - ZU· R˘mafiov
Andrea Dolníãková, Kopce - Gym. R˘mafiov
Lodû na mofii, Gymnázium R˘mafiov

Kolektivní práce: Strom s mot˘ly - kol. Z· R˘mafiov,
vyuã. Barbora Klesnilová

Vítûzné práce vybrala porota: Lubo‰ Tesafi, Jakub Vala, Eva Kudláková
Zpracovala: Eva Kudláková, SVâ R˘mafiov

Vyhodnocení v˘tvarné soutûÏe

STROM - TRÁVA - VODA
Vyhlá‰ena v rámci Dfievafisk˘ch,
lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V˘mûnn˘ bazar knih
Máte doma pfieãtenou nebo nepotfiebnou kni-

hu, které se chcete zbavit? Îádná kniha ne-

patfií do sbûru - mÛÏe slouÏit dal‰ím zájem-

cÛm. Za tímto úãelem pofiádá Mûstská kni-

hovna R˘mafiov v˘mûnn˘ bazar knih.

Pfiineste nepotfiebnou knihu a vymûÀte ji za

jinou v termínu od 10. do 31. ãervence.

Ve‰keré transakce budou probíhat zcela

zdarma. Hana Pavlásková

PÛjãovní doba o prázdninách
od 10. 7. 2006 do 31. 8. 2006

PO  9 - 16 hod., ÚT 9 - 16 hod., ST zavfieno, âT 9 - 16 hod., PÁ 9 - 16 hod., SO  zavfieno

R˘mafiov proÏil svÛj první Muzejní den
První prázdninov˘ den se dá

strávit rÛznû, zvlá‰È kdyÏ vychá-

zí na sobotu, a volno má tudíÏ

celá rodina. V R˘mafiovû byl le-

to‰ní první ãervenec nejen prv-

ním dnem prázdnin, ale zároveÀ

prvním dnem „muzejním“.

V‰ichni, kdo chtûli proÏít zaãá-

tek letního volna netradiãnû

a pfiitom pfiíjemnû, mohli zajít

právû do mûstského muzea a po-

b˘t v nûm klidnû cel˘ den.

R˘mafiovské muzeum bylo 1. ãer-

vence otevfieno skuteãnû aÏ do

pÛlnoci. V rámci Muzejního dne

nabídlo nejen voln˘ vstup na

v‰echny expozice, ale zvalo také

do depozitáfiÛ, které nejsou ve-

fiejnosti bûÏnû pfiístupné a mohly

svou obsáhlostí leckoho pfiekva-

pit. Prostory depozita zájemce

provázel dlouholet˘ pracovník

muzea a znalec regionální histo-

rie Jifií Karel.

Náplní Muzejního dne v R˘ma-

fiovû v‰ak nebyly jen prohlídky.

Hlavní program tvofiilo pásmo

kulturních pofiadÛ, z nichÏ si mo-

hl vybrat opravdu kaÏd˘, dûti

i dospûlí, lidé s hlub‰ím zájmem

o umûní a historii i ti, ktefií se

chtûli jen dobfie pobavit. V nabíd-

ce bylo divadlo, hudba, vernisáÏ

v˘stavy a pfiedná‰ky.

Zaãínalo se dopoledním vystou-

pením loutkového divadla Starost

z Prostûjova, které pfiilákalo pfie-

dev‰ím dûtské diváky. Jarmareãní

rozprávka Poslechnûte, jak bejvá-
valo Ivy Pefiinové o lásce, lsti

a smrti mûla sice blíÏ k horroru

neÏ k pohádce, na‰la v‰ak díky

tomu ohlas i u poãetného dospû-

lého publika.

Po obûdû se pokraãovalo pfied-

ná‰kou o historii, pfiítomnosti

a budoucnosti r˘mafiovského mu-

zea, kterou proslovil souãasn˘ fie-

ditel Dieter Schallner. Autor v ní

struãnû shrnul v˘voj r˘mafiovské-

ho muzejnictví od jeho poãátkÛ

za nûmeckého osídlení, pfies ob-

dobí meziváleãné a pováleãné aÏ

po nesnadnou polistopadovou

pfiemûnu v seriózní vûdeckou

a kulturní instituci. Gros pfiedná‰-

ky spoãívalo v autorovû náhledu

na aktuální situaci muzea

v R˘mafiovû a její moÏn˘ budou-

cí v˘voj. „Muzeum je pfiíspûvko-
vou organizací mûsta. Z hlediska
rozpoãtu je dosud spojeno
s Mûstsk˘m informaãním cent-
rem, které z této situace profituje
mnohem lépe neÏ samotné muze-
um,“ uvedl Dieter Schallner.

¤e‰ení pfiitom spatfiuje v ãásteã-

ném finanãním osamostatnûní

muzea od mûsta: „Muzeum ne-
mÛÏe b˘t závislé pouze na mûstu.

Bude tfieba vytvofiit poradní orga-
nizaci, která bude mít za úkol zís-
kávat pro muzeum dal‰í prostfied-
ky na jeho expanzi.“
Hlavní ãas muzejního odpoledne

patfiil vernisáÏi nové v˘stavy,

která pod názvem Hranobení na-

bízí díla dvou v˘tvarníkÛ spoje-

n˘ch s ãeskou surrealistickou

scénou. V malém sále vystavuje

své rozmûrné kresby mladá au-

torka Lucie Hru‰ková, velk˘ sál

patfií olejomalbám Leonidase

Kryvo‰eje.

Lucie Hru‰ková je v˘tvarnice au-

todidakt, její ne‰kolen˘ styl má

blízko k art brut, umûní naivismu.

Námûty k ní dle jejích vlastních

slov pfiicházejí samy, zvlá‰tû pfii

meditaci. V r˘mafiovském muzeu

instalovala soubor kreseb zachy-

cujících fantastické bytosti inspi-

rované rostlinnou i zvífiecí fií‰í

(Kvût ka‰tanu, Esence lilií, Jelen-
ka), kosmick˘mi tûlesy (Bytost lu-
ny, Jitfienka) a m˘tick˘mi posta-

vami. K nûkter˘m obrazÛm pfiipo-

juje kromû názvu i vlastní inter-

pretaci (Karman). Umûní je pro ni

zpÛsobem komunikace, a proto

chce, aby lidé jejím obrazÛm po-

rozumûli.

Leonidas Kryvo‰ej, dlouholet˘

ãlen rÛzn˘ch uskupení ãesk˘ch

a moravsk˘ch surrealistÛ, v sou-

ãasnosti pÛsobící v prostûjov-

ském okruhu, jehoÏ díla jsme

mohli pfied nûkolika lety spatfiit

v rámci kolektivní v˘stavy surre-

alistÛ na hradû Sovinci, v R˘ma-

fiovû pfiedstavuje ukázky ze sv˘ch

cyklÛ Ze sbírek mot˘lÛ, Tajemno,
Pentagramy a peãeti ãi Îivly.

Podobnû jako Lucie Hru‰ková se

i Kryvo‰ej zamûfiuje na figurální

námûty, jejichÏ prostfiednictvím

vyjadfiuje vztah ãlovûka a magic-

kého svûta absolutna. Z temn˘ch

pláten vystupují centrální jakoby

nadpfiirozen˘m svûtlem ozáfiené

symboly, které se splétají ve slo-

Ïitûj‰í konfigurace. Diváka pfiímo

vtahují do svého svébytného pro-

storu a nutí jej zkoumat detaily

i celek.

Bûhem vernisáÏe vystoupila s hu-

dební produkcí r˘mafiovská kape-

la Sibérija, která se pfiedstavila

v sestavû s pfiivtûlenou dvojicí

muzikantÛ, samostatnû vystupují-

cích pod názvem Brix Bar Band.

Po vernisáÏi následovalo dal‰í

divadelní pfiedstavení, které opût

oslovilo zejména dûtské ná-

v‰tûvníky muzea. S veselou po-

hádkou Rará‰ci vystoupili ãle-

nové ochotnického spolku Ma-

hen. Posledním bodem sobotní-

ho programu byla pfiedná‰ka

Jifiího Karla o ãarodûjnictví.

Muzejní den skonãil odbitím so-

botní pÛlnoci. Nabídl rozmanit˘

program, kter˘ pfiilákal do muzea

i ty, ktefií je pravidelnû nenav‰tû-

vují. A o to autoru my‰lenky Mu-

zejního dne Dieteru Schallnerovi

‰lo pfiedev‰ím. „Chtûl jsem, aby
do muzea pfii‰lo co nejvíce lidí,
ktefií pak budou moci sami po-
soudit, v jakém stavu muzeum
je.“ O nutnosti vefiejné laické

diskuse ostatnû hovofiil fieditel

Schallner i ve své pfiedná‰ce.

Zb˘vá jen dodat, Ïe muzejní dny

by se mûly stát kaÏdoroãním tra-

diãním poãinem. ZN
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Karel Bernard z Harrachu (1570-1628), pán

na Rohrau, Staufu, Pürckensteinu, Brucku

nad Litavou a Aschachu, byl vyslancem

u nûkolika nûmeck˘ch dvorÛ a od roku

1618 zastupoval monarchii v Benátkách, ne-

mûl v‰ak ‰tûstí proÏít svÛj Ïivot v relativnû

pfiíznivûj‰í dobû bez nutnosti volit mezi ostfie

ohraniãen˘mi stranami jako jeho pfiedkové.

Rozhodnû v‰ak nevyuÏil pfiíleÏitosti obohatit

se na ne‰tûstí povstalcÛ a jinovûrcÛ.

Dne 19. 8. 1624 mu udûlil nechvalnû proslu-

l˘ Ferdinand II., strÛjce poráÏky ãesk˘ch sta-

vÛ a popravy jejich pfiedákÛ, u nás málo zná-

m˘ palatinát, tj. právo zastupovat panovníka

v jeho nepfiítomnosti, jmenovat notáfie, legi-

timovat ‰lechtické i jiné levoboãky (pfiizná-

vat jim otcovství) a pfiedávat básnické vavfií-

ny, vydávat doktorské tituly, udûlovat turnaj-

ské pfiilby u erbÛ, erby a propÛjãovat predi-

káty (tj. ‰lechtické pfiídomky). Roku 1627

byl pov˘‰en do stavu fií‰sk˘ch hrabat a získal

právo razit vlastní minci.

S manÏelkou Eli‰kou ze Schrattenbachu mûl

ãtrnáct dûtí. Dva z jeho synÛ rozdûlili rod na

vûtev rohravskou a jilemnickou, jeÏ existuje

dodnes. Dcery v‰ak provdal ne‰Èastnû za

Albrechta z Vald‰tejna (Isabelu Katefiinu)

a za Adama Erdmana Trãku z Lípy (Marii

Maxmiliánu). Vald‰tejn tchánovi velmi dÛ-

vûfioval a svûfioval se mu se sv˘mi potíÏemi.

Napfiíklad v letech 1627 a 1628 si stûÏoval,

Ïe vydrÏováním císafiského vojska nadûlal

statisíce dluhÛ, protoÏe „císafi neplatí a ne-
drÏí své závazky“.

Císafi Karlovi postoupil tvrz Py‰ely r. 1624,

ten ji v‰ak okamÏitû prodal. JiÏ roku 1627

získává z konfiskátu Jana Rudolfa Trãky

z Lípy Trãkovsk˘ dÛm na Hradãanech s do-

mem Brun‰vick˘m, dÛm U HroznÛ, dÛm

mal˘, zahradu a dÛm nároÏní. Je‰tû téhoÏ ro-

ku je v‰ak jasné proã! Cel˘ majetek vrací

TrãkÛm prostfiednictvím své dcery Marie

Maxmiliány, která pfii‰la o majetek po cheb-

ské vraÏdû manÏela Adama Erdmana Trãky

a následující konfiskaci majetku manÏelÛ.

Krátce potom, 4. 5. 1636, mstiv˘ císafi bez 

ohledu na zásluhy jejího zemfielého otce stat-

ky znovu zabavil a daroval je 4. 5. 1636 hra-

bûti Janovi z Altringenu.

Za sluÏby a pÛjãky Karla Harracha

Ferdinand II. zaplatil 9. 5. 1628, aniÏ nûco

vynaloÏil ze svého, 40 000 zlat˘mi ze zaba-

veného majetku Smifiick˘ch tûsnû pfied dvo-

fianovou smrtí. Skon tchána znamenal zvlá‰-

tû pro Vald‰tejna nenahraditelnou ztrátu v˘-

znamného spojence a ochránce na císafiském

dvofie, jenÏ nijak neprokazoval, jak vidût,

Ïádnou vdûãnost sv˘m vûrn˘m.

Mezi Karlov˘mi syny opût najdeme fiadu za-

jímav˘ch osobností a téÏ Harrachové pfiinesli

trpkou obûÈ válce. Mladiãtí Jan Karel (1612

- 1634) s Maxmiliánem (1615 - 1633) zahy-

nuli jako dÛstojníci v císafiské sluÏbû,

Franti‰ek Vojtûch (1614 - 1666) slouÏil

rovnûÏ v armádû, ale válku pfieÏil. Leonard

Oldfiich (1594 - 1645), nejvy‰‰í dvorní mar-

‰álek císafie Ferdinanda II., se stal zakladate-

lem rohravské vûtve rodu HarrachÛ, ale z jeho

potomkÛ se stal znám˘m pouze Karel Antonín

(+ 1758), císafisk˘ komofií, hofmistr a zemsk˘

lovãí. Statky rodu je‰tû dále rozmnoÏil.

Leonardovy sluÏby, vûrnost a patrnû i náklady

císafi odmûnil úvûry ve v˘‰i 45 000 zlat˘ch

z majetku Smifiick˘ch listem z 27. 11. 1629.

Císafisk˘ plukovník a diplomat Otto Be-

dfiich Harrach (1610 - 1639) zaloÏil jilem-

nickou vûtev rodu, kdyÏ získal majetek

v Podkrkono‰í, a zastupoval v letech 1623 -

28 panovníka v Madridu. Byl ranûn v bitvû

u Lützenu 1632. V âechách roz‰ífiil své stat-

ky koupûmi od svého ‰vagra Albrechta

z Vald‰tejna. 6. 11. 1632 získal Lomnici nad

Popelkou, Kalnou, ·tûpanovice s panstvím

Branná a 1636 propu‰tûním z fr˘dlantského

léna Vlkavu v˘mûnou za Lomnici nad Po-

pelkou. Císafi mu 1638 propustil 15 000 kop

zlat˘ch z dluhÛ a záruk dûdicÛm Václava

Záruby z Hustifian. Navíc dostal Horní

Brannou, kterou v‰ak 1646 vypálili ·védové.

Panství s centrem v mûsteãku Jilemnici mûlo

jiÏ tehdy 59 vsí. Otrl˘ váleãník jako jedin˘

z rodu nûkdy bohuÏel vyuÏil nespravedli-

v˘ch konfiskací majetku evangelíkÛ ãi úãast-

níkÛ povstání ãesk˘ch stavÛ. 1652 se vzpo-

míná Anna Eusebie a 1662 je‰tû Franti‰ek
Albrecht. O nûkter˘ch dal‰ích ãlenech

Karlovy rodiny povíme pozdûji.

První Ïenou Albrechta Václava Eusebia

z Vald‰tejna (1583-1634), zatím nepfiíli‰ zná-

mého dÛstojníka, kter˘ pocházel po otci

z moravského panského rodu a po matce

z mnohem bohat‰í rodiny ãesk˘ch rytífiÛ

Smifiick˘ch ze Smifiic, byla od roku 1609

pouh˘ch pût let Lukrecie Nek‰ovna

z Landeka (po 1582 - 1614). Na svou dobu

pomûrnû dlouhé vdovství pfieru‰il Albrecht

aÏ 9. ãervna 1623 sÀatkem s hezkou ãerno-

vláskou Isabelou Katefiinou z Harrachu
(1601 - 1654). SÀatek kupodivu nebyl v˘-

sledkem chladné kalkulace, jak bychom

zvlá‰tû u Vald‰tejna oãekávali, i kdyÏ urych-

lil díky vysokému postavení manÏelãina otce

jeho strmou kariéru a vstup do v˘znamn˘ch

dvorsk˘ch kruhÛ.

Nastoupil ji opovrÏeníhodnû uÏ v poãátcích

ãeské války, kdy jako plukovník stavovského

vojska zradil vzboufiené Moravany a pfiidal

se pragmaticky k císafii i s plnou vojenskou

pokladnou zemské hotovosti. Otec nevûsty

Karel Harrach pokládal spojení se staroby-

l˘m ãesk˘m rodem Vald‰tejnÛ za ãest, aãko-

li dravãí Albrechtova morálka byla jiÏ tehdy

obecnû známa. Doporuãil jej nedÛvûfiivému

císafii jistû právem jako velmi zdatného

a schopného velitele, kter˘ roku 1623 a zno-

va v lednu 1624 navíc panovníkovi nabízel

vytvofiení velké armády z vlastních prostfied-

kÛ. Harrach znova upozornil na Vald‰tejnovy

zásluhy roku 1625. Albrecht pronikl do stavu

fií‰sk˘ch pánÛ (1623) a o nûco pozdûji pov˘-

‰il panovník jeho smifiické fr˘dlantské pan-

ství na vévodství. 1. 3. 1628 získal stále po-

tfiebnûj‰í voják Albrecht od panovníka právo

odkázat vévodství fr˘dlantské a zaháÀské ro-

du HarrachÛ. Z vdûãnosti k nim podporoval

sympatické snahy Karlova syna arcibiskupa

Arno‰ta Vojtûcha Harracha; ale o nich po-

zdûji.

Isabela získala 7. 1. 1624 od svého zamilo-

vaného chotû darem panství Nov˘ Zámek

s mûstem âeská Lípa, konfiskát po Janu

Jifiím z Vartenberka, kter˘ Albrecht zakoupil

za 180 282 zlat˘ch. K tomu jí roku 1628 pfii-

koupil ãtvrt˘ díl âeské Lípy po odsouzeném

Volfovi ze Solhausu za 10 500 zlat˘ch.

S dûdicem v‰ak ‰tûstí nemûl. Albrecht Karel

(22. 11. 1627 - 13. 1. 1628) zemfiel po nece-

l˘ch dvou mûsících a dcera Marie AlÏbûta
(1625 - 1662) se stala po dlouhém utrpení

manÏelkou Rudolfa z Kounic.

Isabela proÏívala v‰echny peripetie manÏelo-

va osudu od Ïivota na v˘sluní, váleãn˘ch tri-

umfÛ, roky plánÛ na vybudování skvûlého

dvora, rozsáhlého panství a vévodského

mûsta Jiãína aÏ po krutou tragédii rodiny.

Závistivé dvorské intriky proti tûÏce nemoc-

nému vévodovi vedly k jeho neomluvitelné

vraÏdû 25. února 1634 v Chebu z návodu ne-

pfiátel u císafiského dvora a podezfiívavého

panovníka. Smrt vévody zpÛsobila rozruch

v celé Evropû a odsouzení rakouské monar-

chie. Stala se letitou mÛrou a zl˘m svûdo-

mím HabsburkÛ, neboÈ oprávnûnost ãinu ne-

byla nikdy prokázána.

Co se v‰ak dûlo po smrti Vald‰tejna, tûÏce

poznamenalo rodinu. 27. 2. povolil císafi po

urãitém váhání, aby se o tûla zavraÏdûn˘ch

postaraly rodiny obûtí, Vald‰tejna na ãas po-

hfibili ve Stfiíbfie a o mnoho pozdûji na‰lo tû-

lo slavného generalissima klid v rodinné

hrobce ve Valdicích. V neuvûfiitelnû krátké

dobû byly Albrechtovy rozsáhlé statky, které

získal koupí, dûdictvím i za zásluhy, zabave-

ny a rozdûleny. Pochopitelnû se alespoÀ

o ãást majetku ucházela Albrechtova vdova.

PoÏadovala právem své panství Nov˘ Zá-

Karel z Harrachu, Albrecht z Vald‰tejna a ne‰Èastná Isabela
Z historie
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mek, fr˘dlantsk˘ dÛm v Praze (Vald‰tejnsk˘

palác ?) se v‰ím vybavením a stfiíbrem, sumu

300 000 r˘nsk˘ch zlat˘ch, jeÏ jí mûly b˘t vy-

pláceny podle závûti (20. 3. 1627) v pfiípadû

manÏelovy smrti po 50 000 zlat˘ch roãnû

v prÛbûhu ‰esti let, a v‰echny svr‰ky se stfiíb-

rem z domu v Jiãínû. Získala v‰ak zpût jen

Nov˘ Zámek s âeskou Lípou v celkové hod-

notû nemovitostí 300 000 zlat˘ch r˘nsk˘ch

a ponecháno stfiíbro a jiné movitosti náleÏejí-

cí vdovû listy z 22. 7. 1636 a 16. 9. 1639, kdy

byl majetek zároveÀ vloÏen do desk zem-

sk˘ch.

Pfiesto rozsah majetku, kter˘ mstiv˘ panovník

zcizil právoplatné dûdiãce a její dcefii, byl ob-

rovsk˘. Konfiskace obsáhly komorní statky

(3 966 491 zl.), lenní statky (2 646 185 zl.)

v desetinû dílu za 264 618 zl. a 30 kr., statky

fr˘dlantské 2 975 865 zl. 50 kr., kníÏectví za-

háÀské a lehnické (1 600 850), praÏsk˘ dÛm

V TÛních (1283 zl. 30 kr.), stfiíbro a mûì

(164 000 zl.), hotové peníze (151 032 zl.), ji-

stiny (111 448 zl.), tj. celkem 9 285 589 zl.

20 kr., tehdy nepfiedstaviteln˘ obnos. Kromû

uveden˘ch ãástek zb˘valo je‰tû nûkolik dal-

‰ích milionÛ ostatního jmûní: tj. nikdy nevrá-

cené dluhy císafie za armádu Vald‰tejna,

svr‰ky a vybavení Vald‰tejnského paláce

a zbylé na Fr˘dlantsku. Dal‰í vymáhané dlu-

hy ve v˘‰i 3 028 385 zl. komise z prÛhled-

n˘ch dÛvodÛ uznala jen ve v˘‰i 950 715 zl.

po uzavfiení celé konfiskaãní operace jiÏ 

14. bfiezna 1634. O dal‰í majetek vévodkynû

a jejího muÏe se hlásili téÏ dal‰í. Vald‰tejno-

va dcera mûla na fr˘dlantsk˘ch panstvích od

3. 7. 1625 poji‰tûno vûno ve v˘‰i 10 000 kop

mí‰eÀsk˘ch (otcovsk˘ podíl), pak 100 000

zlat˘ch uhersk˘ch a klenoty navíc. Likvi-

daãní komise jí v‰ak ponechala nakonec jen

vûno 12 000 kop mí‰eÀsk˘ch stfiíbrn˘ch.

Pfiihlásili se i dal‰í: Maxmilián z Vald‰tejna,

Markéta Saloména Slavatová, rozená ze

Smifiic, jeÏ Ïádala vrácení smifiick˘ch statkÛ,

av‰ak byla „odmr‰tûna“, tj. nebylo jí vÛbec

vyhovûno. Restituenti to koneãnû nemají

lehké ani dnes. Supí snahu pfiiÏivit se na tra-

gédii Vald‰tejnovy rodiny projevil s úspû-

chem i bankéfi Jan de Vitte, strÛjce podvodné

kalády, kterou zlikvidoval dosud kvalitní

ãeskou minci, a získal prostfiednictvím své

Ïeny 220 000 zl. z poÏadovan˘ch 300 000 zl.

Nároky ostatních uÏ nebyly ani v nejmen‰ím

uznány, nebylo jiÏ z ãeho rozdávat.

Mgr. Jifií Karel

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

Otevfieno kaÏd˘ den od pondûlí do pátku 14.00 - 21.00;
soboty a nedûle vãetnû svátkÛ 10.00 - 21.00;

Podrobné informace na
www.hotelslunce.jeseniky.com.

Plaveck˘ bazén, dûtské brouzdali‰tû, finská sauna,
horká pára, whirlpool vana, perliãková lázeÀ,

odpoãívárna a bar.

Pozor!!! Od 24. 7. do 31. 8. 2006 Aquacentrum uzavfieno

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Hotel U Zámku v Janovicích zve na tenisové souboje

Provoz na kurtech kaÏd˘ den od 8.00 - 20.00

Rezervace na tel.: 777 696 888 nebo 554 283 042

nebo na recepci hotelu U Zámku

TENISOV¯ KURT JANOVICE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
DO ODVOLÁNÍ JE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN

Z DÒVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE

sobota 15. ãervence 19.30

Hele kámo, kdo tu vafií?
Komedie (USA 2006)

Hysterick˘ zákulisní pohled do fastfoodu a citlivá óda na ztracené

mládí, plná blázniv˘ch uklízeãÛ, nechutn˘ch legrácek v kuchyni

a hlavnû rozprav o sexu. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 16. ãervence 17.00

RafÈáci
Komedie (âR 2005)

Letní komedie o noãní mÛfie kaÏdého dospívajícího teenagera - do-

volené s rodiãi. Vojta Kotek a Jirka Mádl opût na cestû za prázdnino-

v˘m dobrodruÏstvím. Hrají: V. Kotek, J. Mádl, J. Jirásková, 

M. ·teindler. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 22. ãervence 19.30

SAW 2
Horror (USA 2006)

Hra, kterou nelze opustit. Buì pfieÏijete, nebo ne. Ve hfie je také vrah

Jigsaw, jehoÏ artisticky dopilované scény lidského utrpení znovu za-

ãínají plnit stránky novin. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 29. ãervence 19.30

Úãastníci zájezdu
Komedie (âR 2006)

Film podle bestselleru Michala Viewegha, ve kterém náhodná spoleã-

nost cestujících vyráÏí na spoleãnou dovolenou k Jadranu. Hrají: 

A. Polívková, E. Holubová, B. Klepl, K. Fialová. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 5. srpna 19.30

Hostel
Horror (USA 2005)

Dva mladí Ameriãané se v touze po nev‰edních záÏitcích vydají na

cestu napfiíã Evropou. Zamífií pfiitom i do odlehlého slovenského

mûsta, které má b˘t rájem americk˘ch turistÛ. âeká na nû pfiíjemná

ubytovna, pfiekrásné v˘chodoevropské dívky a ... kruté procitnutí.

Místo, v nûmÏ se ocitli, je totiÏ stejnû nebezpeãné a temné jako nej-

zvrácenûj‰í zákoutí lidské du‰e. Pfiístupn˘ od 18 let
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Studentsk˘ klub

V R˘mafiovû probûhl festival ska a reggae hudby
První roãník festivalu R˘mafiovská Skatastrofa

se uskuteãnil první prázdninov˘ den v r˘ma-

fiovské zahradû Hedvy. Jak vypl˘vá jiÏ z názvu

akce, byla na pofiadu dne pfiehlídka kapel hrají-

cích ska a reggae, hudební styly pocházející

z Jamajky, které se i pfies dlouhodobou tradici

stále tû‰í velké oblibû posluchaãÛ.

Pofiádajícímu Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov

se podafiilo na jednom pódiu pfiedvést jak mo-

ravskou ‰piãku tûchto stylÛ, tak i skupiny patfií-

cí Ïánrovû mezi alternativní odnoÏe, souvisejí-

cí se ska ãi reggae mnohdy jen okrajovû.

Tfie‰niãkou na dortu byli zahraniãní hosté

Karavana ze Slovenska a Tabu z Polska.

NepfiízeÀ poãasí sice odsunula zaãátek akce

o tfii hodiny, nicménû festival probûhl aÏ na

malé v˘jimky podle pÛvodního programu.

Úvod si tentokrát vzala na starost zbûsilá ska-

punková formace Bessar Unggas z Veselí nad

Moravou, která hned prvními tóny kytary

rozpohybovala ponûkud prokfiehlé publikum.

Pak se na pódiu objevil domácí dementkvar-

tet Moskviã, kter˘ jako jiÏ tradiãnû patfiil spí-

‰e k atrakcím pro pobavení obecenstva neÏ

k seriózním kulturním záÏitkÛm. Následoval

Náhradní program, mladá bruntálská kapela,

jejíÏ produkce prodchnutá nekompromisním

postojem ke spoleãensk˘m konvencím repre-

zentovala krajní punkovou polohu celého fes-

tivalu. âtvrtá vystupující kapela Rhizom pfii-

jela z Karviné, a pfiestoÏe patfií spí‰e k benja-

mínkÛm moravské reggae a ska scény, zane-

chala ve spoustû posluchaãÛ nadmíru pozitiv-

ní dojem.

Druhá pÛle festivalu uÏ patfiila ostfiílen˘m ma-

tadorÛm, ostravské kapele Sultan Soliman, slo-

venské Karavanû ãi karvinsk˘m Allskapones,

ktefií se po pÛlroãní pauze vrátili na scénu s no-

v˘m repertoárem. Vrcholem veãera byl koncert

‰piãkové polské reggae skupiny Tabu.

V‰echny ãtyfii kapely patfií mezi to nejlep‰í, co

lze v ‰irokém dalekém okolí ze ska a reggae

hudby sly‰et a jejich úãast na R˘mafiovské

Skatastrofû zajistila festivalu vysokou úroveÀ,

kterou se zafiadil mezi nepfiehlédnutelné akce

svého druhu na Moravû. Bûhem pfiehlídky byl

také slavnostnû pokfitûn nov˘ ska a reggae web

www.ska.energia.cz, kter˘ nahradil rozsahem

jiÏ nevyhovující stránky www.ska.wz.cz. I to je

dokladem toho, Ïe hudební a Ïivotní styl ska

a reggae nadále expanduje.  Johan

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích:         ➽ poezie         ➽   próza         ➽   ilustrace
Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník

soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-

né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-

koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce

srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském

klubu SVâ pro autory uspofiádán tradiãní li-

terární veãer spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰e-

ním a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografuj-

te, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ ne-

ní tematicky, Ïánrovû ani teritoriálnû vyme-

zena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou

zavazující). Zasílejte nám své básnû, povíd-

ky, fejetony (nejlépe v elektronické podobû)

i v˘tvarné poãiny a fotografie, ty nejzajíma-

vûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-

tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na

stránkách R˘mafiovského horizontu.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.  ZN

próza
Zuzana Malcová: „Ví‰, co je to hodina?“

„Ty ví‰, co je to hodina?“ ptalo se mû malé vy-

dû‰ené stvofiení a já... chvíli musím pfiem˘‰let.

Jistû, vím to, vÏdyÈ na tomto svûtû pfieci Ïiji.

„Ano,“ k˘vnu hlavou na souhlas.

Jeho oãi se nevûfiícnû roz‰ífiily a vypoulily, aÏ

hrozilo, Ïe snad vypadnou z dÛlkÛ. Záhy se za-

plnily miliónem otázek a dychtivostí po vûdûní.

„Tak mi to fiekni, povûz mi, co to je!“ zaprosil

úpûnlivû a spráskl ruce.

„No... hodina... to je,“ ksakru, jak jen to nejlíp

vyjádfiit?, „to je ãas. âas, kter˘ neustále plyne.

Pofiád stejnû rychle, i kdyÏ se to obãas nezdá.

Hodina, to je ‰edesát mal˘ch ãasov˘ch rozme-

zí, z nichÏ kaÏdé se skládá z dal‰ích ‰edesáti uÏ

opravdu krátk˘ch dob. Poslouchej... teì, teì,

teì, teì. to byly vtefiiny. A kdybych to fiekla ‰e-

desátkrát za sebou, uÏ by to byly minuty. Akdy-

bych ‰edesátkrát odpoãítala minutu, tak to bude

hodina. Hm... tak asi tak.“

„TakÏe... takÏe co je vlastnû hodina?“ nechápal.

„VÏdyÈ jsem ti to teì fiekla!“ - „Nefiekla,“ opá-

ãil a jeho oãi opravdu zraãily ãirou nevûdomost.

„No, tak, hodina... to je...,“ snaÏím se vlastnû

pfiijít na to, jak co nejlépe popsat ãas i nevûdec-

ky, „to je kus tvého Ïivota. Mal˘ asi, ale to je re-

lativní. Den, kter˘ kaÏdé ráno zaãne‰ probuze-

ním, jich má dvacet ãtyfii. Ale takov˘ch osm ho-

din prospí‰, takÏe... to máme... ‰estnáct hodin

Ïivota dennû. ·estnáctkrát díky tomu, na co se

ptá‰, obûhne minutová ruãiãka svoji dráhu.

·estnáct hodin mÛÏe‰ jíst, bavit se, relaxovat,

sportovat, ãíst, poslouchat hudbu, hrát nûjaké

hry, ale musí‰ taky chodit buì do práce nebo do

‰koly, coÏ ale bohuÏel zabere ze dne, tedy z ho-

din tvého Ïivota, nejvíc. UÏ chápe‰?“

„Ne,“ ozvalo se zkrou‰enû a uÏ i já se dostávám

do úzk˘ch. Proã chce vûdût právû tohle? Ptám

se ho a jeho odpovûì mû ‰okuje. „AÏ budu vû-

dût, co je hodina, budu zase moct normálnû Ïít,“

sdûlí smutnû.

Hodina... hodina... co to vlastnû je? A jak to má

pochopit on, kdyÏ vysvûtlit to je tak tûÏké?

„Nûkdo kdysi prostû urãil, Ïe tolik a takhle ãasu

se bude naz˘vat tak a tolikrát víc ãasu zase 

onak. Vlastnû je to pro nás taková orientace, jak

si uspofiádat den, umíme si zhruba urãit, kolik

ãasu, tedy hodin, pÛlhodin nebo tfieba minut,

nám zabere ta ãi ona ãinnost, kterou chceme

stihnout. A takhle si tûch ãinností poskládáme

tolik, aby to dalo dohromady tolik hodin, kolik

jsme ochotni b˘t vzhÛru.“

Vzhlédnu, jestli uÏ má slova koneãnû zabrala.

V odpovûì mi je jen pokrãení ramen a já uÏ si

zaãínám zoufat. Co jen chce je‰tû sly‰et?

„Tak poslouchej je‰tû tohle. Pokud to tedy ne-

chce‰ brát zákonitû, jak se ãas mûfií, tak hodinu

mÛÏe‰ chápat jako ãasové rozmezí, za které to-

ho mÛÏe‰ stihnout stra‰nû moc nebo taky stra‰-

nû málo - mÛÏe‰ hodinu leÏet ve vanû nebo tfie-

ba pfiijít domÛ, nasvaãit se, dobûhnout na men-

‰í nákup, vybalit a uloÏit ho, jít tfieba za blízk˘m

kamarádem, pÛjãit si kníÏku a je‰tû ji zaãít ãíst.

Je to stra‰nû rÛzn˘. Na jednu hloupou hodinu

mÛÏe‰ smutnû vzpomínat cel˘ Ïivot, kdyÏ se tví

pfiíbuzní vybourali v autû, hodinu mÛÏe‰ trpût 

operaci, mÛÏe‰ zaÏívat nekoneãnou nádheru

tfieba s milovanou osobou. Jednou taky uteãe

hodina jako minuta, kdyÏ dûlá‰, co tû baví, ale

naopak kdyÏ musí‰ ãekat v ãekárnû u doktora,

dokonale tû to nudí...

Tak tohle mu je‰tû více zamotalo hlavu. UÏ mû

napadá jen pfiiblíÏit mu to na sobû.

„Koukni, já i ty Ïijeme, teì... teì... teì... taky za

dal‰ích deset teì, sto teì, tisíc teì, ba dokonce

milión teì. A kdyÏ ta teì proÏívám ve ‰kole,

pfieji si, aby uÏ byla za mnou, kdyÏ se budím do

nového ‰kolního dne bez plánÛ na odpoledne,

taky si pfieju, aby byla co nejrychleji pryã.

A mám-li pfied sebou víkend s vyhlídkou, Ïe se

akorát pofiádnû vyspím, doãtu kníÏku a udûlám

úkoly, pochopitelnû se ani nyní na ta teì netû-

‰ím. A kdyÏ uÏ se tû‰ím, uplynou tak stra‰nû

rychle, Ïe jsem doma pomalu dfiíve, neÏ jsem

nûkam odjíÏdûla. A tak plyne Ïivot. Tak mi 

uplynulo dûtství, tak mi plyne a taky brzo uply-

ne mládí, tak se prokou‰u dospûlostí a snad aÏ

ke stáfií. Îivot, vtefiiny, minuty, hodiny, dny a ro-

ky... to v‰echno jsou vlastnû tvá teì a záleÏí jen

na tobû, jak si je proÏije‰. Pochopeno?“

„Ne...,“ je bezradn˘, „nechápu tedy, proã ten

ãas vÛbec existuje.“

Dlouho pfiem˘‰lím, aÏ mi na líci skane malá sl-

ziãka. „Ví‰, to já asi taky ne...,“ po‰eptám a to

vydû‰ené a zklamané stvofieníãko obejmu.

Nyní budeme spoleãnû hledat, co je to hodina,

abychom zase mohli zaãít normálnû Ïít.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Organizace a spolky

Îe jsme se nenudili ...
V pátek zazvonil naposledy zvonec a ‰kolního

roku 2005/2006 odzvonil konec. Îe to zní ja-

ko pohádka? A co teprve ty bájeãné pohádko-

vé dva mûsíce prázdnin. âas na odpoãinek, do-

brodruÏství, zábavu, sport, ale i bilancování to-

ho, co se nám povedlo, ãi naopak, v ãem je tfie-

ba pfiidat. Nebojte se, nebude fieã o vysvûdãení

va‰ich ratolestí. Naopak, ty bychom chtûli na

tomto místû je‰tû jednou pochválit, a proã to

nepfiiznat, trochu se i pochlubit v˘sledky, kte-

r˘ch jsme spoleãnû v právû ukonãeném obdo-

bí dosáhli. Nebylo jich opravdu málo, v‰ak po-

suìte sami.

Samo sebou s chválou zaãneme hned od 

I. stupnû. Rozhodnû si ji zaslouÏí pfiinejmen-

‰ím v‰ichni závodníci, ktefií se zúãastnili okr-

skového a okresního kola pfiespolního bûhu

a získali celkem 15 medailí. Za v‰echny bu-

deme jmenovat napfi. D. DoleÏalovou, která se

v okresním kole umístila hned na 2. místû. Ale

jejich ‰ikovnost se ukázala i v okresním kole

recitaãních soutûÏí, kde získaly na‰e malé

‰kolaãky tfiikrát 1. místo - dvakrát Radka

Krãová a jednou Petra HorÀáãková, jedenkrát

druhé místo - Martina Stoklásková a dvakrát

tfietí místo - P. HorÀáãková a Miroslav Kováfi.

Ale to je‰tû není v‰echno, Ïáci z I. stupnû se

zúãastnili rovnûÏ soutûÏí, jako napfi. Májová

notiãka, kde soutûÏilo 54 dûtí z deseti ‰kol na-

‰eho okresu. P. HorÀáãková a R. Krãová i pfies

velkou konkurenci obsadily 2. a 3. místo.

Dále to byla Atletika R˘mafiov, klání ve ‰plhu,

okrskové kolo ve vybíjené... Zorganizovali

i v˘stavku vlastních v˘tvarn˘ch prací ve

Spoleãenském domû, aktivnû se úãastnili rov-

nûÏ v‰ech ‰kolních akcí. Jsou to prostû na‰e

‰ikulky!

Ale chválu si zaslouÏí i Ïáci z II. stupnû. 

V uplynulém ‰kolním roce se opravdu snaÏili

co nejlépe reprezentovat na‰i ‰kolu a dafiilo se.

Namátkovû pfiipomínáme krásné umístûní Evy

Janáãové v biologické olympiádû, kde v okre-

sním kole získala 3. a v krajském 5. místo,

a Aleny Horvátové, která se této olympiády

rovnûÏ zúãastnila a obsadila ve své kategorii

nádherné 2. místo v okresním kole.

Ale rozhodnû to nejsou jediné úspûchy. Na ta-

buli cti je nutno rovnûÏ pfiipsat jména: Ondfiej

Hula - 2. místo v okresním a 4. místo v oblast-

ním kole, dále Barbora Nûmcová - 3. místo

a Ivana Válková - 2. místo v okresním kole

soutûÏe v nûmeckém jazyce. Ale ani angliãtina

nechtûla zÛstat stranou. Tak si koncem roku

zasoutûÏili na‰i Ïáci i v pfiednesu anglické poe-

zie - úspû‰nû se tohoto úkolu zhostila napfi.

Iveta Harga‰ová, Daniela Lysíková, Eli‰ka

Nûmeãková a Hana Klime‰ová.

Není moÏné zapomenout ani na celostátní dû-

jepisnou soutûÏ Legie, kde O. Hula obsadil 

6. místo. A teì jedna skuteãná perliãka, Ïáci 

9. C se rovnûÏ zúãastnili celorepublikové sou-

tûÏe S úsmûvem ãeskou historií a ze soutûÏí-

cích 414 tfiíd se umístili na 1. místû! To uÏ

o nûãem svûdãí, viìte.

Ani matematika není na ‰kole Popelkou, svûd-

ãí o tom úspûchy Michala Peldy. I hojná úãast

ÏákÛ v mezinárodní matematické soutûÏi, kte-

rá nese název Matematick˘ klokan.

A co teprve, kdyÏ se spojí chytrá hlava a ‰i-

kovné ruãiãky, to pak je radost koukat! A Ïe

bylo na co, o tom svûdãí 2. místo v okresním

kole v˘tvarné soutûÏe Myslivost a postup do

republikového kola, které získala Eva Kóny-

ová. I. Harga‰ová obsadila zase 1. místo ve v˘-

tvarné soutûÏi Nejkrásnûj‰í ãarodûjnice

a Ivana FojtÛ obsadila 2. a 3. místo rovnûÏ ve

v˘tvarn˘ch soutûÏích âarodûjnice a Nejkrá-

snûj‰í vánoãní ryba. Také na v˘stavû Vãela

a jaro zaujaly práce ÏákÛ 6. A natolik, Ïe jsme

si odvezli diplom za 3. místo v diváckém hla-

sování. I DDM Bruntál ocenil diplomem v˘-

tvory z PET lahví od Terezy Zapletálkové 

a I. Válkové.

Îe stále platí stará moudrost „Ve zdravém tûle,

zdrav˘ duch“, to si uvûdomují i na‰i tûlocviká-

fii. Proto se i oni mohou chlubit nejedním ús-

pûchem v kopané, florbalu, pfiespolním bûhu

a atletice. Napfiíklad v lehkoatletickém Poháru

rozhlasu obsadil ve sprintu na 60 metrÛ 

1. místo Petr Kr‰ek a 3. místo Katka Outratová.

Máme tu i dal‰í skuteãnosti, jeÏ si zaslouÏí ne-

jen va‰i pozornost, ale i pochvalu. Jedná se

o celoroãní sbûr PET vr‰kÛ, v nûmÏ jsme si

celkovou hmotností 764 kg jiÏ druh˘m rokem

vybojovali 1. místo v kraji. Mezi ty, kdoÏ se

o toto umístûní na II. stupni nejvíc zaslouÏili,

patfií bezesporu Jan La‰tovica z 6. B. Za odmû-

nu pojedou ti nejpilnûj‰í sbûraãi v záfií na spo-

leãn˘ v˘let. A je‰tû jedno jméno je tfieba v této

souvislosti pfiipomenout, na‰e ‰kola se totiÏ

rovnûÏ úãastní sbûru pomeranãové kÛry, nu

a zde se stala favoritkou Michaela Gyorgyová.

JenÏe Ïivot ‰koly, to není jen samé uãení, tvo-

fiení, sbírání a soutûÏení, jak by se z daného v˘-

ãtu dalo usuzovat. A to si nejsem zcela jistá,

jestli jsem nûkoho omylem nevynechala.

Pokud ano, moc se omlouvám.

V‰ichni si obãas rádi jen tak pro radost i legra-

ci pohrají. I zde mají nejen Ïáci na‰í ‰koly, ale

v‰echny dûti a mládeÏ Bfiidliãné moÏnost se

pfiipojit. Z mnoha akcí pfiipomínám Vánoãní

t˘den pln˘ pfiekvapení, Vánoãní a Velikonoãní

dílnu, Uspávání a Probouzení brouãkÛ,

Pou‰tûní drakÛ, Olympijské hry na snûhu, Den

Zemû... A v Ïivé pamûti máme jistû v‰ichni

i poslední Sportovní den, pfii jehoÏ organizaci

na I. stupni jiÏ nûkolik let spolupracuje na‰e

‰kola se Sborem dobrovoln˘ch hasiãÛ

v Bfiidliãné. V souvislosti s tím pfiipojuji na‰e

podûkování v‰em hasiãÛm, zvlá‰tû pak Josefu

Mihálovi.

Urãitû to není detailní v˘ãet, ale to nebylo ani

úãelem, jen jsme chtûli trochu pfiiblíÏit Ïivot

v na‰í ‰kole tûm, kdo se do ní poprvé chystají,

nasadit brouka do hlavy tûm, kdo z nepocho-

piteln˘ch dÛvodÛ volí radûji kaÏdodenní trmá-

cení do okolních míst jen proto, aby nakonec

zjistili, Ïe to, co dûlají a uãí se tam, se mohou

klidnû nauãit zde a je‰tû si navíc uÏít legrace,

dosáhnout kvalitních v˘sledkÛ a pfiidat své

jméno k tûm patriotÛm ‰koly, ktefií na ni nejen

nedají dopustit, ale ãestnû hájí její barvy na

v‰ech kolbi‰tích. TakÏe pûkné prázdniny,

spoustu pfiekrásn˘ch záÏitkÛ a v záfií zase na

vidûnou.  Kvûta Dûrdová

O pfiedná‰ku na téma sokolnictví byl velk˘ zájem
V klubovnû Obecnû prospû‰né

spoleãnosti Sovinecko se usku-

teãnila ve stfiedu 5. ãervence od

19 hodin pfiedná‰ka sokolníka

Petra Schäfera o historii a sou-

ãasnosti sokolnictví, o biologic-

ké ochranû leti‰È a v˘znamu 

ochrany dravcÛ a sov v pfiírodû.

Souãástí besedy byla ukázka so-

kolnicky vedeného dravce a po-

mÛcek pouÏívan˘ch pfii v˘cviku

a promítání unikátních zábûrÛ ze

sokolnick˘ch lovÛ. Pfiedná‰ky se

zúãastnil mimo jiné ãlen âeské

spoleãnosti ornitologické Miro-

slav Glacner. Spolu s ním na be-

sedu zavítali asi ãtyfii desítky

zvídav˘ch zájemcÛ o opefiené

dravce a milovníkÛ pfiírody.

Podle fieditele Sovinecko, o. p. s.,

Petra Schäfera nebyla uÏ del‰í

dobu úãast na akci tak poãetná.

„Byl jsem velmi mile pfiekvapen,
kdyÏ k nám do Stránského pfii‰lo
na besedu tolik lidí, to ãlovûka
potû‰í a jsme rádi, Ïe na‰e snaha
o pofiádání nejrÛznûj‰ích akcí
Obecnû prospû‰nou spoleãností
Sovinecko nachází u stál˘ch ne-
bo i nahodil˘ch hostÛ odezvu,“
svûfiil se Petr Schäfer, kter˘ dále

prozradil, Ïe Sovinecko, o. p. s.,
Foto: archiv Sovinecka, o. p. s.
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pfiipraví v dobû babího léta, na

pfielomu záfií a fiíjna, podobnou

akci. Tentokrát pÛjde o praktic-

kou ukázku v˘cviku dravcÛ a je-

jich lovu na kofiist. Poprvé zde

bude pfiedvedena metoda lovu,

kdy bude kofiist vynesena dra-

kem nebo balónem do v˘‰ky asi

200 - 300 metrÛ a pfii volném

pádu na ni bude dravec útoãit.

Termín této praktické ukázky

bude v na‰em tisku vãas zvefiej-

nûn.

O sokolníku Petru Schäferovi je

známo, Ïe je vedoucím záchran-

né stanice okfiídlen˘ch dravcÛ ve

Stránském. Není to dlouho, co se

nejmen‰ím pacientem této stani-

ce v historii stal drobn˘ stehlík

obecn˘. „Nálezci jej pfiinesli,
kdyÏ mu nebyly snad ani dva t˘d-
ny. Péãe o tak malé mládû je

dosti nároãná vzhledem k tomu,
Ïe potravu pro nûj jeho rodiãe
peãlivû pfiipravují ve svém voleti
a zobáãcích, rozmûlÀují nejrÛz-
nûj‰í semena, hmyz a dal‰í po-
travu na jakousi fiídkou ka‰i, kte-
rá teprve potom putuje do zobáã-
ku mládûti. My jeho rodiãe musí-
me nahrazovat tím, Ïe napfiíklad
proso, jáhly, pohanku nebo slu-
neãnicová semínka drtíme

a teprve po dal‰ím zpracování ji-
mi mÛÏeme malého stehlíka na-
krmit,“ vysvûtlil postup krmení

mládûte Petr Schäfer, kter˘ dále

upozorÀuje nálezce zejména ma-

l˘ch vla‰tovek, jifiiãek a ror˘sÛ,

Ïe není nutné tato mláìata nosit

na záchrannou stanici. Postaãí,

kdyÏ je nálezci umístí v dosta-

teãné v˘‰ce mimo dosah koãky

nebo psa. JiKo

Kynologové se utkali na „Nefiedínském pouÈáku“
Za sluneãného poãasí dne 3. ãervna se ko-

nal obranáfisk˘ závod v Olomouci-

Nefiedínû, kter˘ nesl název „Nefiedínsk˘

pouÈák“. Oproti minul˘m letÛm se se‰lo

velmi málo psovodÛ. V kategorii ZVV1

startovalo se sv˘mi psy sedm psovodÛ,

v kategorii ZVV2 pouze pût psovodÛ.

SoutûÏ posuzovala rozhodãí paní M.

Prokopová. Psovodi se utkali v disciplí-

nách poslu‰nosti a obrany. Obãerstvení

bylo bohaté, vítûzové obdrÏeli pûkné ce-

ny.

V˘sledky:

V˘sledky:

ZVV1: 1. místo: K. Komárková (Olomouc-Nefiedín) = 188 bodÛ

2. místo: J. Popelka (Seniãka) = 183 bodÛ

3. místo: P. Nemravová (Seniãka) = 182 bodÛ

4. místo: D. Polzer (Olomouc-Nefiedín) = 171 bodÛ

5. místo: O. Bartoník (Pfierov-Pfiedmostí) = 170 bodÛ

6. místo: P. Vejmota (Olomouc-âernovír) = 164 bodÛ

7. místo: Suchánková (Pfierov-Pfiedmostí) = 160 bodÛ

ZVV2: 1. místo: J. Ka‰parová (Olomouc-Nefiedín) = 188 bodÛ

2. místo: J. Kozáková (Olomouc-Nefiedín) = 184 bodÛ

3. místo: J. Koudela (R˘mafiov) = 176 bodÛ

4. místo: J. Spáãil (Olomouc-âernovír) = 175 bodÛ

5. místo: J. Koudelová (R˘mafiov) = 174 bodÛ

ZVV1: 1. místo: M. Folt˘nová (ZKO ·ternberk)

2. místo: D. ·ãuãka (ZKO Sudkov)

3. místo: P. Soukop (ZKO Sudkov)

4. místo: J. Horák (ZKO Zlaté Hory)

5. místo: V. Horáková (ZKO Zlaté Hory)

6. místo: O. Kochwasser (ZKO Uniãov)

7. místo: A. Bartoník

8. místo: O. Hru‰ka

ZVV2: 1. místo: J. Koudelová (ZKO R˘mafiov)

2. místo: J. Ka‰parová (ZKO Olomouc-Nefiedín)

3. místo: J. ·tolc (ZKO ·umperk-Temenice)

4. místo: J. Va‰íãek (ZKO Sudkov)

Jifiina Koudelová za ZKO R˘mafiov

O dva t˘dny pozdûji, 17. ãervna, se konal 

49. roãník obranáfiského závodu v ·umper-

ku-Vik˘fiovicích.

SoutûÏilo se v kategoriích ZVV1 a ZVV2

v disciplínách poslu‰nosti a obranû. SoutûÏ

posuzoval rozhodãí pan J. ·tos. V kategorii

ZVV1 se se‰lo 8 psovodÛ, v nároãnûj‰í kate-

gorii ZVV2 pouze 4 psovodi. (Pravdou je, Ïe

úãast na závodech rok od roku klesá, byly do-

by, kdy se sjelo celkem 30 - 50 psovodÛ.) Ve

velké pfievaze pfievládalo plemeno nûmecké-

ho ovãáka, kromû nûj se úãastnil 1 kfiíÏenec,

1 border kolie, 1 malinois a 1 rotvajler. Na ví-

tûze ãekaly velmi pûkné poháry, pytle granu-

lí pro psy a upomínkové pfiedmûty. Bohaté

obãerstvení bylo zaji‰tûno po cel˘ den.

Poãasí bylo promûnlivé a to znaãnû ovlivÀo-

valo v˘kony psÛ na poslu‰nosti. Pfii disciplí-

nû obrany pak uÏ sluníãko hodnû hfiálo, ale to

psím ‰ampiónÛm tolik nevadilo, vût‰í moti-

vací pro nû byl figurant, ten se v parnu 

a ochranném obleku pûknû zapotil.

Základní kynologickou organizaci R˘mafiov

jela reprezentovat pouze Jifiina Koudelová se

sv˘m tfiílet˘m nûmeck˘m ovãákem Frostem

ze Slovanského domu. SoutûÏila v kategorii

ZVV2, kde získala 1. místo a obdrÏela také

pohár za „Nejúspû‰nûj‰í Ïenu závodu“.

Nejlépe zvládla disciplínu poslu‰nost 

M. Folt˘nová ze ·ternberka (95 bodÛ) a v ka-

tegorii obrany J. Ka‰parová z Olomouce-

Nefiedína (100 bodÛ). Dal‰í závod ãeká na

psovody 15. ãervence v Hranicích.

SoutûÏ vodních záchranáfiÛ vyhráli hasiãi z Ostravy, R˘mafiováci skonãili ‰estí
Pûtiãlenn˘ t˘m vodních záchraná-

fiÛ z Hasiãského záchranného sbo-

ru Moravskoslezského kraje z Os-

travy zvítûzil ve stfiedu 28. ãervna

v osmém roãníku soutûÏe ve vod-

ním záchranáfiství, kter˘ se konal

na vodním díle Slezská Harta.

Druhá skonãila Vodní záchranná

sluÏba âeského âerveného kfiíÏe

Pastviny (Pardubick˘ kraj), bron-

zoví byli opût profesionální hasiãi

z Moravskoslezského kraje, ten-

tokrát ze stanice v Krnovû.

SoutûÏe „Slezská Harta 2006“ se

zúãastnilo 18 druÏstev profesionál-

ních a dobrovoln˘ch hasiãÛ a vod-

ních záchrann˘ch sluÏeb z Morav-

skoslezského, Olomouckého, Zlín-

ského a Pardubického kraje. Potû-

‰itelné je, Ïe profesionálové z R˘-

mafiova nezÛstali na samém chvos-

tu druÏstev, za vítûzi zaostali „jen“

o sedm bodÛ a vybojovali v obrov-

ské konkurenci ‰esté místo.

Porazili napfiíklad Hasiãsk˘ zá-

chrann˘ sbor Bruntál, Karvinou,

Olomouc, Fr˘dek-Místek, Jeseník

ãi ·umperk.

T˘m hasiãÛ z Ostravy zvítûzil

o pouh˘ bod nad druh˘m druÏ-

stvem vodních záchranáfiÛ pÛ-

sobících na nádrÏi Pastviny

u Îamberka. Pastvin‰tí pfiitom

onen bod ztratili pfii pfiedávání

zranûného zdravotnické zá-

chranné sluÏbû. Je‰tû loni

a pfiedloni byly oba jmenované

t˘my nejlep‰í ve sv˘ch katego-
Foto: archiv MSK
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riích (hasiãské sbory a VZS),

letos jsou obû kategorie zru‰e-

ny.

SoutûÏ druÏstev jednotek poÏární

ochrany a vodní záchranné sluÏby

kaÏdoroãnû pofiádá HZS Morav-

skoslezského kraje, Územní od-

bor Bruntál, ve spolupráci s âes-

kou asociací hasiãsk˘ch dÛstojní-

kÛ, Územním stfiediskem zá-

chranné sluÏby Moravskoslez-

ského kraje a VZS ââK Bruntál.

Z podkladÛ tiskového mluvãí HZS
MSK Mgr. Petra KÛdely JiKo

Koneãné v˘sledky:
1. HZS Ostrava, 95

2. VZS Pastviny, 94

3. HZS Krnov, 92

4. HZS Nov˘ Jiãín, 90

5. HZS Opava, 89

6. HZS R˘mafiov, 88

7. HZS Bruntál, 86

8. HZS Karviná, 84

9. HZS Pfierov, 80

10. HZS Prostûjov, 80

11. HZS Vsetín, 74

12. HZS Olomouc, 72

13. JSDHO Hrabynû, 71

14. HZS Fr˘dek-Místek, 70

15. HZS ·umperk, 69

16. JSDHO Lomnice, 65

17. HZS Jeseník, 63

18. JSDHO ·umperk, 63

SmVaK Ostrava, a. s., dodávají vodu na Bruntálsku nejlevnûji
Na setkání se starosty Bruntálska v Morav-

skolezském Koãovû v úter˘ 4. ãervence zá-

stupci spoleãnosti Severomoravské vodovo-

dy a kanalizace Ostrava, a. s., zhodnotili v˘-

sledky svého roãního pÛsobení ve zdej‰ím

regionu v rámci vefiejné sluÏby, kterou byla

tato nejvût‰í vodárenská spoleãnost kraje po-

vûfiena z rozhodnutí krajského úfiadu od 

1. ãervence 2005.

Po dobu uplynul˘ch dvanácti mûsícÛ pracov-

níci SmVaK Ostrava, a. s., zaji‰Èovali plynu-

l˘ provoz vodárensk˘ch zafiízení, bûhem kte-

rého se od zaãátku soustfiedili zejména na

stav vodovodní sítû. Pomocí speciálního vo-

dárenského mûfiicího vozu byly na Brun-

tálsku bûhem 60 v˘jezdÛ lokalizovány úseky

potrubí s nejzávaÏnûj‰ím po‰kozením a bylo

odstranûno více neÏ 200 poruch na vodovod-

ní síti. Pro zlep‰ení kvality vody se uskuteã-

nil program ãi‰tûní akumulací pitné vody,

v rámci nûhoÏ byly vyãi‰tûny v‰echny pro-

vozované vodojemy ve 33 lokalitách. Bylo

provedeno více neÏ 600 rozborÛ odebran˘ch

vzorkÛ vody a celkem 117 odkalení vodo-

vodní sítû, pfieváÏnû na rozvádûcích fiadech,

nejvíce v Horním Bene‰ovû, Bfiidliãné,

Horních Îivoticích, Svûtlé Hofie, Zátoru

a Sovinci.

Vyfie‰eny byly dlouhodobé problémy s po-

klesy tlaku v dobû zv˘‰en˘ch odbûrÛ o ví-

kendech a ve ‰piãkách u vodovodu Roudno

v osadû Volárna. ÚroveÀ zákaznick˘ch slu-

Ïeb se zv˘‰ila díky zfiízení zákaznického pra-

covi‰tû SmVaK Ostrava, a. s., na Dukelské 

ulici v centru Bruntálu, které zÛstává v pro-

vozu i po ukonãení vefiejné sluÏby. Na nájmu

SmVaK Ostrava, a. s., zaplatily spoleãnosti

VaK Bruntál za dobu vefiejné sluÏby 17 mili-

onÛ korun.

SmVaK Ostrava, a. s., bude ve svém pÛsobení

na Bruntálsku pokraãovat i po 1. ãervenci

2006. Na základû uzavfien˘ch smluv provozuje

vodovody a kanalizace pro ‰est obcí bruntál-

ského regionu: Bratfiíkovice, Dolní Moravici,

Malou ·táhli, Nové Hefimínovy, Svobodné

Hefimanice a Leskovec nad Moravicí.

V souladu se smluvními podmínkami garan-

tujícími dodrÏování jednotné regionální ce-

nové politiky jsou zákazníkÛm v tûchto ob-

cích úãtovány ceny stejné jako na Ostravsku:

vodné ve v˘‰i 21,84 Kã a stoãné 19,77 Kã

(v‰e vãetnû DPH za 1 m3), za vodu zde tak

obãané zaplatí skoro o 3 koruny ménû, neÏ je

cena, kterou od 1. 7. 2006 vyhlásila spoleã-

nost VaK Bruntál, a. s.

V minul˘ch dnech podaly Severomoravské

vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., pfii-

hlá‰ku do vypsané soutûÏe na vefiejnou za-

kázku V̆ bûr provozovatele vodohospodáfi-

ského majetku ve vlastnictví spoleãnosti

VaK Bruntál, a. s., a mûst Bruntál a R˘mafiov

a obce Razová. 

Mgr. Eva ·pirochová, tisková mluvãí

Z okolních mûst a obcí

Jak to bylo s názvem Malé ·táhle
Vûru oãekávat, Ïe dospûjeme k moudrému

a zcela jednoznaãnému závûru, je ponûkud 

iluzorní, ale na druhé stranû by bylo chybou

nepokusit se o pravdûpodobné vysvûtlení.

Zaãnûme nejdfiíve dochovan˘mi názvy obce,

kter˘ch je tolik, Ïe se z toho toãí hlava, a to

jiÏ nepátráme po star‰ím vysazení Malé

·táhle neznámého jména (moÏná stejného

nebo podobného, viz Stalsdorf (?)) z konce

13. století poblíÏ zbytku nedaleké tvrze

Walhübel u moravického brodu.

Dne‰ní obec se pfiipomíná u fií‰ské silnice

v 16. století, ale je zcela jistû star‰í. V letech

1542-45 se mluví nejprve o pusté vsi Nová

Sstahle (ss se ãte v spfieÏkovém pravopise ja-

ko ‰) a její zniãení asi zavinilo jako u ostat-

ních sídel R˘mafiovska (·ternberska

a Bruntálska) srpnové taÏení uhersk˘ch od-

dílÛ Matyá‰e Korvína na Nisko roku 1474,

z nûhoÏ se tfieba Bfiidliãná (Fr˘dlant nad

Moravicí) vzpamatovala aÏ po stu letech.

1547 byla ves znovu osazena jiÏ jako Malá

·táhle a v témÏe roce se objevil i nûmeck˘ 

ekvivalent Klein Stohel. 1568 se zmûní rod

Ïensk˘ na muÏsk˘ a pí‰e se o Malém ·táhli.

1576 se vrací star‰í název Nová ·táhle.

Nûmeck˘ název Klein Stohl (Klein-Stohl,

Kleinstohl) pak zÛstává stabilní v letech

1574 - 1945, jen 1600-10 se stfiídá s Klein

Staehl, 1608-15 Klein Stoll (‰tola ãi ‰tóla!)

a 1619 se nakrátko objeví téÏ Klein Stogl.

âeské varianty názvu nastupují aÏ v 19. sto-

letí. U heraldika Wolneho jednou nalezneme

ves ·tohly, 1846-80 zase Malou Stohli ãi dvû

stfiedovûké ·tohle. 1850 a 1893 se zas líbila

Malá ·tola a 1893 najdeme i mnoÏné ãíslo

Malé ·tahle, ale i ·táhli Malou. PfiiãemÏ

Malá Stáhle s Malou ·tolou to vydrÏely aÏ

do roku 1918. Nesmíme zapomenout ani na

latinsk˘ název z roku 1771, kter˘ znûl Parvo

Stohla, pfiiãemÏ parvus znamená mal˘, drob-

n˘. V‰em pfiedchází název ·táhle bez rozli-

‰ení na Malou a Velkou, zdá se v‰ak, Ïe se

jedná o Velkou. O tom, Ïe je Malá ·táhle téÏ

mlad‰í, mÛÏe svûdãit star‰í název Nová

·táhle, av‰ak mÛÏe b˘t téÏ obnovenou

„Starou“ (?) ·táhlí. Název Malá je evidentní,

porovnáme-li velikost s Velkou ·táhlí. Nebo

snad byly dokonce tfii ·táhle - Malá, Velká

a Nová? No, to se pûknû zaplétáme.

Nyní se vraÈme ke vzniku názvu. Nejlépe bu-

de, vyjdeme-li z Pinkavy (1922), kter˘ se

zcela logicky domnívá, Ïe název vznikl

z hornické ‰toly (Stollen, stnûm. Stohlen),

coÏ znaãí vodorovnou ãi ‰ikmou dÛlní chod-

bu, jejíÏ horizontální vstup se naz˘vá ‰achta

(Schacht, Schächte). Koneãnû Ïijeme zde ve

staré dÛlní oblasti Ïelezn˘ch, barevn˘ch

i drah˘ch kovÛ, staré doly jsou na dohled

a nebylo by vÛbec divné, pokud bychom vsa-

dili na uvedenou dedukci. MÛÏeme se ov‰em

marnû pfiít, zda názvy Malá ·táhle - Klein

Stohl vychází z ãeské ‰toly nebo nûmeckého

Foto: archiv MSK
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Stollen.

Mimoto se roku 1365 vyskytuje v Uniãovû

bohat˘ mû‰Èan Stohler, kter˘ mûl téÏ dvÛr na

sovineckém panství v Dolní Dlouhé Louãce

a jehoÏ jméno mÛÏe odráÏet jeho pÛvod ze

·táhle. 1377 vystupuje v listinû pro

Opavsko, kam je‰tû tehdy patfiila oblast za

Moravicí, Otík „mit dem Stoll“. Snad je‰tû

pfiipustit dal‰í dedukci, a vÛbec ne ledajakou,

nûmecky se totiÏ ocel naz˘vá Stahl (ãti ‰tál,

v míst. náfieãí ‰tól). Zb˘vají v‰ak i dal‰í, uÏ

málo pravdûpodobné moÏnosti. Vedle ‰toly

kovkopÛ existuje i název specifického peãi-

va ‰tóla (nûm. Stolle, Stollen), které známe

téÏ jako biskupsk˘ chlebíãek nebo srnãí

hfibet, jenÏ se peãe v chodbovité plechové

formû. Kromû toho se uÏívá nûmeckého ná-

zvu Stolle i pro housku, podlouhl˘ chléb, vá-

noãku pletenou i nepletenou ãi peãivo zvané

‰i‰ka ad. Známe ov‰em i knûÏskou ‰tólu

(z latinského stola), tj. na konci zdoben˘ pás

látky, jejÏ nosí knûz v ornátu kolem krku.

Ejhle dal‰í moÏnost z oblasti katolického ri-

tu! Ba dokonce v ãeském názvu Stohle sly‰í-

me ãesk˘ stoh (nûm. Stapel). A aby toho ne-

bylo málo, v úvahu pfiipadá i nûmecké Stall -

stáj.

Pokud bych smûl diskusi o pÛvodu názvu

Malé ·táhle nûjak uzavfiít, osobnû bych dal

pfiednost spí‰e hornickému dílu, tj. historiku

a etnografu Pinkavovi, snad ani ocel bych 

úplnû nevylouãil, nikoli v‰ak peãivu, lidové

·Èáhli, stáji nebo místu na‰ich dûtsk˘ch her,

úspû‰n˘ch pouze bez pouÏití zápalek. Sázím
tedy na pÛvod názvu ·táhle z hornické ‰toly. 

Mgr. Jifií Karel, Muzeum R˘mafiov

Konkrétní v˘sledek projektu: nízkopodlaÏní autobus
V minulém vydání jsme vefiejnost in-
formovali o zavedení nové autobuso-
vé linky na trase R˘mafiov - Bruntál
a zpût. Zdravotnû postiÏení mají od
pondûlí 3. ãervence daleko snaz‰í
cestování z R˘mafiova do Bruntálu
a zpût. Na trase vedoucí pfies

Bfiidliãnou zaãal jezdit nízkopodlaÏní
autobus vhodn˘ i pro vozíãkáfie.
Zprovoznûní bezbariérové linky

je jedním z prvních v˘sledkÛ

Národního rozvojového progra-

mu mobility pro v‰echny, do kte-

rého se úspû‰nû zapojilo i mûsto

R˘mafiov spoleãnû s mûstem

Bruntál ve snaze odstranit v co

nejvût‰í mífie bariéry pro handi-

capované.

Linka Bruntál - R˘mafiov byla

zvolena s ohledem na rozdûlení

nemocniãní péãe v obou mûstech

a pfiizpÛsobuje se tak zdravotní

péãi poskytované Podhorskou

nemocnicí. Ta provozuje jednot-

livé obory v Bruntále a dal‰í

v R˘mafiovû. Mnozí pacienti jsou

pohybovû omezeni, nûktefií do-

ãasnû, jiní trvale.

Autobus je upraven tak, aby ná-

stup, v˘stup i samotná cesta ne-

byly problémem ani pro ãlovûka

na invalidním vozíku. Je totiÏ

vybaven mechanickou nájezdo-

vou rampou, kurtovacími pásy

pro vozíãkáfie, upozorÀovacími

tlaãítky, v autobusech bude fun-

govat hláska zastávek, budou

vybaveny speciálním systémem

pro nevidomé a také vnitfiním

textov˘m tablem. Interiér auto-

busu poskytuje místo pro pût in-

validních vozíkÛ.

NízkopodlaÏní autobus mÛÏe za-

stavit i u zastávky, která není

bezbariérová (tedy pfiizpÛsobená

vyhlá‰ce 369/2001 Sb.). VÛz se

mÛÏe hydraulicky nahnout na je-

den bok, kde jsou dvefie, a vy-

klopí se rampa. V̆ ‰ka schodku

nahnutého autobusu je pouze 

24 centimetrÛ, nenahnutého 

32 centimetrÛ. AÏ budou zastáv-

ky bezbariérové, rozdíl mezi 

úrovní zastávky a autobusu bude

jen ãtyfii centimetry, coÏ vozíãká-

fii umoÏní zcela samostatn˘ po-

hyb. Takovéto uzpÛsobení nûkte-

r˘ch autobusov˘ch zastávek je

rovnûÏ souãástí Národního roz-

vojového programu mobility pro

v‰echny v Bruntále a je napláno-

váno na rok 2007. Projekt poãítá

prozatím s osmi bezbariérov˘mi

zastávkami v Bruntále. Zámûrem

je také pofiízení dal‰ího nízkopo-

dlaÏního autobusu a zprovoznûní

bezbariérové linky mûstské hro-

madné dopravy v Bruntále.

Pofiízení nízkopodlaÏního auto-

busu financovalo Ministerstvo

dopravy âR a dopravce Connex

Morava. Na provoz linek s nízko-

podlaÏními vozy pfiispívá Morav-

skoslezsk˘ kraj ze svého rozpo-

ãtu. Jízdní fiád linky s nízkopo-

dlaÏním autobusem je pfiístupn˘

na internetové adrese: http://

www.connex.info/uploadConnex

/ConnexTheCzechRepublic/CM

O/JizdniRady/850027.pdf.

Jifií Ondrá‰ek,
tiskov˘ mluvãí MûÚ, a JiKo

Zájem o studium vysoké ‰koly je velk˘,
moÏnosti stále jsou

Rybáfii informují
Místní organizace âeského rybáfiského sva-

zu R˘mafiov oznamuje, Ïe ãlenové Petrova

cechu mohou zakoupit základní rybáfiské po-

tfieby v prodejnû zahrádkáfisk˘ch potfieb na

námûstí Míru v R˘mafiovû. 

MO âesk˘ rybáfisk˘ svaz R˘mafiov

Neutuchající zájem o studium pfiedchází 

otevfiení nové tfiídy poboãky Vysoké ‰koly

podnikání (V·P), a. s., v Bruntále. Pfiihlá‰eno

je zatím tfiicet nov˘ch uchazeãÛ.

Spolu s dosavadními studenty bude ‰kolu

v Bruntále pfií‰tí ‰kolní rok nav‰tûvovat do-

hromady nejménû 130 studentÛ. MÛÏe to v‰ak

b˘t je‰tû podstatnû více - zájemci o studium se

mohou hlásit i nadále.

Také na novû pfiíchozí studenty ãeká program

Ekonomika a management, obor Podnikání,

kter˘ bude vyuãován formou kombinovaného

bakaláfiského studia trvajícího tfii a pÛl roku.

Studenti budou nav‰tûvovat pfiedná‰ky jeden-

krát mûsíãnû od pátku do nedûle v prostorách

poboãky V·P, a. s., tedy v budovû Základní

‰koly a mûstského osmiletého gymnázia

Bruntál (Petrin).

Studium touto formou se osvûdãilo jako velmi

vhodné zejména pro zamûstnané, av‰ak nejen

pro nû. Pfiihlásit se mÛÏe kdokoliv, podmín-

kou pfiijetí je maturita a absolvování pfiijíma-

cího fiízení. Termín pfiijímaãek je stanoven na

23. srpna.

Roãní ‰kolné zÛstává od otevfiení poboãky

v Bruntále stejné - 25 900 korun. Jsou v nûm

zahrnuty také základní v˘ukové materiály,

studenti navíc nebudou muset nikam dojíÏdût

a platit za ubytování. âástku lze uhradit ve

dvou splátkách.

Zájemci o bliÏ‰í informace se dovûdí v‰e po-

tfiebné také v kanceláfii konzultaãního stfiedis-

ka V·P, a. s., v Bruntále v budovû Stfiední prÛ-

myslové ‰koly, Kavalcova 1, tel.: 775 295 599

nebo 555 559 721, e-mail: bruntal@vsp.cz. 

Jifií Ondrá‰ek, tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

Pracovnice Mûstského úfiadu v Bruntále, iniciátorka úãasti mûsta
v Národním rozvojovém programu mobility pro v‰echny a spoluauto-
rka bezbariérové trasy mûstem Alena Janãíková si sama vyzkou‰ela
funkãnost nízkopodlaÏního autobusu je‰tû pfied jeho zprovoznûním na
lince Bruntál - R˘mafiov. Foto: archiv MûÚ Bruntál



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2006

25

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Novinky z ostravské zoo

Zájemci o pfiedkládání projektÛ mají návod
na informaãním webu zmocnûnce vlády P. Wolfa

Zájemci o pfiedkládání projektÛ na revitalizaci

Moravskoslezského kraje mají nyní zjednodu-

‰enou cestu. Kanceláfi zmocnûnce vlády pro

Moravskoslezsk˘ kraj Petra Wolfa totiÏ umís-

tila na informaãní web jednoduch˘ návod jak

na to. V sekci aktualit (http://www.zmocne-

nec-vlady.cz/detail.php3?id=33) je od minulé-

ho t˘dne dokument, kter˘ jednodu‰e popisuje,

jaká kriteria musí splÀovat projekty, aby se

mohly ucházet o financování. ZároveÀ je moÏ-

né z webov˘ch stránek stáhnout podrobn˘ ná-

vod, jak má vypadat Ïádost a jaké údaje musí

obsahovat.

„Pfiípadné zájemce, jak jsem s nimi mûl moÏ-
nost mluvit, moÏná odrazovalo ãi odrazuje pa-
pírování, které je s uvolnûním státních pro-
stfiedkÛ spojené. Cítil jsem to jako pfiekáÏku
a jsem rád, Ïe se ji podafiilo rychle odstranit,“
uvedl Petr Wolf. Podle nûj se pfiípadní zájemci

pfiedev‰ím rychle zorientují, protoÏe hned

v prvním dokumentu se doãtou, o jaké projek-

ty se musí jednat, tedy napfiíklad to, Ïe musí fie-

‰it odstraÀování ‰kod spojen˘ch s tûÏbou

a s hutní v˘robou. Samozfiejmostí je, Ïe musí

b˘t realizovány na území kraje. A pfiipojenou

Ïádost si zájemce mÛÏe stáhnout a uÏ jen vy-

plÀovat. „Je to uÏiteãná kuchafika, která u‰etfií
ãas,“ dodal P. Wolf.

Nov˘ informaãní web zprovoznil úfiad morav-

skoslezského zmocnûnce vlády v polovinû

kvûtna. Na adrese najdou zájemci základní 

údaje o úfiadu zmocnûnce, pfiehled ãinností a fia-

du uÏiteãn˘ch odkazÛ. Tato moÏnost kontaktu

s úfiadem zmocnûnce v Moravskoslezském kra-

ji dosud chybûla a informace o kompetencích

byly dostupné pouze na stránkách Ministerstva

pro místní rozvoj âR, kam ãinnost zmocnûncÛ

vlády na Moravû, ve Slezsku a také v severních

âechách spadá. „Doplnili jsme v rekordnû krát-
kém ãase necel˘ch dvou t˘dnÛ komunikaãní ka-
nál, kter˘ je pfiehledn˘ a usnadní lidem orienta-
ci v tom, co dûlám a co mÛÏu pro region zafií-

dit,“ vysvûtlil P. Wolf.

Od internetov˘ch stránek si napfiíklad slibuje

i to, Ïe se na nûho zaãnou ve vût‰í mífie obra-

cet malí a stfiední podnikatelé ãi pfiedstavitelé

obcí s Ïádostí o pomoc pfii získávání rozvojo-

v˘ch zdrojÛ, ãi naopak to, Ïe od úfiadu zmoc-

nûnce nebudou lidé Ïádat sociální pomoc

a podporu. „Stránky jsou v první fiadû nástro-
jem, kter˘ by mûl odstranit nejasnosti v tom, co
vlastnû mohou lidé od zmocnûnce Ïádat a ja-
kou pomoc je jim schopen reálnû zajistit,“ do-

dal zmocnûnec Wolf.

Petr Wolf je ve funkci od 1. dubna leto‰ního

roku. Vedle revitalizace zasaÏen˘ch území se

chce soustfiedit pfiedev‰ím na pomoc malému

a stfiednímu podnikání, na zv˘‰ení ãerpání do-

taãních titulÛ EU a státu pro obce

v Moravskoslezském kraji, na zastavení odlivu

mlad˘ch profesionálÛ a na revitalizaci panelo-

v˘ch obydlí v kraji. 

Kanceláfi zmocnûnce vlády

Zasedala Akademická rada konzultaãního stfiediska
Vysoké ‰koly podnikání, a. s., v Bruntále

Ve stfiedu 28. ãervna se se‰la

v budovû MûÚ Bruntál akade-

mická rada konzultaãního stfiedis-

ka Vysoké ‰koly podnikání, a. s.,

v Bruntále. Na programu mûla

hodnocení dosavadní ãinnosti

a v˘sledky pÛsobení V·P

v Bruntále a dále se zab˘vala

strategick˘m plánem rozvoje

‰koly v Bruntále.

Na stfiedisku v Bruntále studuje

v souãasnosti 107 studentÛ 

(66 + 41 ve dvou roãnících) a po-

ãet pfiihlá‰en˘ch pro nov˘ akade-

mick˘ rok je tfiicet. Bylo konsta-

továno, Ïe materiální a prostoro-

vé podmínky dostateãnû vyhovu-

jí souãasn˘m i budoucím potfie-

bám pro kombinovanou formu

v˘uky. Byla ocenûna spolupráce

vysoké ‰koly se zamûstnanci

Základní ‰koly a mûstského 

osmiletého gymnázia Bruntál,

stejnû jako pomoc MûÚ Bruntál

pfii propagaci a podpofie V·P.

V diskuzi vystoupil Ing. Ludûk

·arman, fieditel firmy OSRAM

Bruntál, spol. s r. o., kter˘ zdÛraz-

nil dÛleÏitost existence poboãky

V·P a rovnûÏ na praktick˘ch pfií-

kladech potvrdil, Ïe ‰kola plní

své oãekávané poslání s pfiízni-

v˘m dopadem nejen na firmu

OSRAM Bruntál, s. r. o., ale i na

cel˘ region. Také ostatní ãlenové

akademické rady ocenili v˘znam

‰koly s pozitivním vlivem na za-

mûstnanost a zamûstnatelnost ob-

ãanÛ.

Bc. Stanislav Navrátil, starosta

mûsta Bruntálu, vyjádfiil názor,

zda poté, co ‰kola získala své po-

stavení v regionu, nedozrál ãas

zab˘vat se i otázkou zavedení

denního studia.

âlenové AR se shodli na tom, Ïe

je nutné v regionu trvale zji‰Èovat

poptávku po takov˘ch vzdûláva-

cích pfiedmûtech, které by uspo-

kojovaly i potfiebu zamûstnavate-

lÛ v oblasti technick˘ch znalostí,

a pro tyto pfiedmûty pfiipravovat

na V·P konkrétní nabídky.

RovnûÏ je potfiebné zji‰Èovat zá-

jem i o dal‰í moÏnosti vzdûlávání

ve specializovan˘ch pfiedmûtech.

Ke strategii dal‰ího rozvoje ‰koly

v Bruntále rektor ‰koly doc.

PhDr. Josef Jünger, CSc., nastolil

otázku, zda se ‰kola bude rozvíjet

pouze jako konzultaãní stfiedisko

nebo zda jsou vytvofieny podmín-

ky ve vztazích mezi zainteresova-

n˘mi institucemi a partnery v okre-

se pro podporu vzniku komplex-

nûj‰ího stfiediska vzdûlanosti

v Bruntále. Takov˘to zámûr musí

b˘t také postaven na velmi tûsné

spolupráci se stfiedními ‰kolami.

Vyslovil názor, Ïe dominantní po-

stavení v prosazování stfiediska

vzdûlanosti musí mít samospráva

sv˘m globálním pfiístupem k této

problematice, pfiiãemÏ V·P, a. s.,

bude koordinátorem prosazování

spoleãného cíle. Úãastníci disku-

ze se shodli, Ïe podstatné je vy-

tvofiit tomuto stfiedisku obsaho-

vou náplÀ, postavenou na progra-

mech celoÏivotního vzdûlávání,

s lektorsk˘m zázemím a finanãní

podporou z evropsk˘ch fondÛ.

Do‰lo k dohodû, Ïe bude rozvinu-

ta pfiíprava pro vznik Stfiediska

celoÏivotního vzdûlávání v Brun-

tále, které bude globálnû rozvíjet

podmínky pro zvy‰ování vzdûla-

nosti obyvatel Bruntálska, vãetnû

v˘hledového zavedení denního

studia.

Jifií Ondrá‰ek,
tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

Nové pfiírÛstky v Zoo Ostrava
Nov˘m pfiírÛstkem v Zoo Ostrava je mládû hul-
mana posvátného. Samiãka se narodila 16. kvûtna

2006. Hulmani patfií mezi vet‰í druhy opic (samec

mÛÏe váÏit i pfies 20 kg) a v pfiírodû ob˘vají tropic-

k˘, subtropick˘ les, suché trnité kfioviny, borovico-

vé háje, neopadav˘ les a vysokohorsk˘ les vãetnû

obydlen˘ch oblastí. Îijí v nadmofiské v˘‰ce od hla-

diny mofie aÏ do v˘‰ky 4267 m nad m. Areál jejich

roz‰ífiení je tedy nejrozmanitûj‰í ze v‰ech druhÛ 

opic. Îijí v Pákistánu, Indii, Bangladé‰i, âínû, na

Srí Lance, v Nepálu a jejich v˘skyt zasahuje aÏ do

Bhútánu. Jejich potravu tvofií zejména listí, ale ta-

ké napfi. ovoce, pupeny, kvûty ãi Ïivoãi‰ná potra-

va. V pfiírodû se samci doÏívají aÏ 20 let, samice aÏ

40 let (v lidské péãi se mohou doÏít více) a samice

mohou rodit i po tfiicátem roce vûku. U hulmanÛ se

projevuje tzv. „tetiãkovské“ chování, coÏ znamená,

Ïe samice ve skupinû se starají o mládû jin˘ch sa-

mic. Pfiedkové ostravské skupiny hulmanÛ (v os-

travské zoo chováni od roku 1980) pochází z hor-

sk˘ch oblastí severní Indie a Nepálu. V Evropû se

jedná o jedineãnou skupinu. Stanislav Derlich
Foto: Pavel Vlãek
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Akce hradu Sovince

Za ãest krále
Sovinec v temné dobû války tfiicetileté

15. - 16. ãervence
Dob˘vání hradu s ukázkou Ïivota pfii obléhání,
v˘stava zbraní, ‰erm, divadlo, kejklífii, raÏba

pamûtních mincí a projíÏìky na koních a v koãáfie

V sobotu veãerní program
s country bálem, veãerním dob˘váním hradu,
ochutnávkou hradního gulá‰e a ohÀostrojem

Sobota 9.00 - 24.00, Nedûle 9.00 - 18.00

Nav‰tivte ‰védské obléhací leÏení

s ukázkou Ïivota v období války tfiicetileté (300 m od hradu)
po oba dny 12.00 polní bitva s ostfielováním hradu

V létû 1626 po vítûzné bitvû ve Slezsku vtrhla protestantská vojska

na Moravu. Zastaví hrad Sovinec postup dánsk˘ch vojsk? Ukázky

dob˘vání hradu a Ïivota v obleÏeném hradû s moÏností nahlédnout do

polního leÏení. V̆ stava zbraní, zbrojí a obléhací techniky. Dobová

kuchynû, ochutnávka hradního gulá‰e. Kováfii, platnéfii pfii práci.

Sobotní veãerní program s bitvou a ohÀostrojem.

Úãinkují:

Program:
Hlavní scéna je na 5. hradním nádvofií

9.20 Rozmístûní stráÏí a v˘cvik posádky 3. a 4. nádv.
9.30 Teãe voda, teãe, hudební pásmo, Rabussa 4. nádv.

10.00 Sokolnické ukázky, sokolník Monti 4. nádv.
10.05 Pfiíchod posil pro hrad, Arcibiskup‰tí 4. a 5. nádv.
10.25 Mezi námi zlodûji, vesel˘ pfiíbûh, Valmont

10.45 Pobuda, pfiíbûh, Lucrezia

11.10 Rád vstupuji do boufilivého potlesku, kejklífi Kfiupala

11.35 O Honzovi, pohádkové pásmo, Grál

12.10 O hadruÀku zamotaném, neobvyklá soudní pfie, MCE

12.45 Poslechnûte, co se stalo, hudební pásmo, Rabussa

13.15 Sokolnick˘ v˘cvik, sokolník Monti

13.20 Na pfiíkaz Albrechta z Vald‰tejna, povûst, Valmont

13.45 Hostinec, divadelní pfiíbûh, Lucrezia

14.10 Kejklífiská show na chÛdách, kejklífi Kfiupala

14.30 O ruku princezny Brunhildy, turnajíãek, Grál

15.00 Za ãest krále, renesanãní bojové umûní, MCE

15.25 Sokolnické ukázky, sokolník Monti

15.30 Mezi námi zlodûji, vesel˘ pfiíbûh, Valmont

15.50 Pobuda, pfiíbûh, Lucrezia

16.20 ·a‰ek a hrabû, kejklífi Kfiupala

16.40 Bakaláfisk˘ pfiíbûh, MCE

16.55 O Honzovi, pohádkové pásmo, Grál

17.30 Poslechnûte, co se stalo, hudební pásmo, Rabussa

Dále pouze v sobotu
18.00 Country bál I.

18.25 Kejklífi pfiichází

18.45 Country bál II.

19.10 Na pfiíkaz Albrechta z Vald‰tejna, povûst, Valmont

19.30 Country bál III.

20.00 Bitva o horní hrad

20.15 Teãe voda, teãe, Rabussa

20.30 Country bál IV.

21.00 Po nás potopa, MCE

22.00 Country bál V.

22.45 OhÀová show

23.00 OhÀostroj na závûr pfied hradem

• ‰ermífii Grál z Brna
• Arcibiskupská garda - mu‰ket˘fii z KromûfiíÏe
• kejklífi Kfiupala z Ostravy
• hudební skupina Rabussa z Kojetína
• divadelní a ‰ermífisk˘ spolek MCE z Brna

• sokolník Monti
• ‰ermífii Valmont ze Vsetína
• ‰ermífii Lucrezia z Dolní Dobrouãe
• regiment Gardy Historického parku

Obec Horní Mûsto vás srdeãnû zve v nedûli 23. ãervence 2006
na

HORNOMùSTSKÉ HODY
Program:

10.30 prÛvod obcí
10.45 vystoupení maÏoretek
11.00 svatá m‰e v kostele sv. Marie Magdaleny
12.30 - 16.00 hraje krojovaná dechová hudba SOBULÁCI

16.00 - 17.00 vystoupení Vládi Hrona
17.00 - 24.00 hraje k poslechu i tanci PROFIL
22.00 ohÀová show

Obãerstvení zaji‰tûno po cel˘ den. Pfiijmûte na‰e srdeãné pozvání.
Tento projekt je spolufinancován

EVROPSKOU UNIÍ - EVROPSK¯M ORIENTAâNÍM A ZÁRUâNÍM FONDEM (EAGGF)
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pozvánka

Sport

Tûlesnû postiÏení kuÏelkáfii bojovali o dal‰í cenné body
Jedinou zmûnou proti pfiedchozím roãníkÛm

seriálu Grand Prix tûlesnû postiÏen˘ch kuÏel-

káfiÛ je zmûna jeho názvu na âesk˘ pohár

2006. Jeho dal‰í díl se uskuteãnil v sobotu 

24. ãervna na kuÏelnû ve Svûtlé Hofie a velké-

ho úspûchu v tomto závodu dosáhl r˘mafiov-

sk˘ kuÏelkáfi Miroslav Grebenár, kter˘ poprvé

stanul na medailové pozici a vybojoval bronz.

Na ãelním místû si stále drÏí skvûlou formu

favorit soutûÏe R˘mafiovan Zdenûk Doãkálek,

kter˘ se ziskem 465 poraÏen˘ch kolkÛ zvítû-

zil v kategorii TP s náskokem dvou bodÛ pfied

stfiíbrn˘m Jaroslavem Horáãkem z Olympie

Bruntál a jiÏ zmiÀovan˘m bronzov˘m

Mirkem Grebenárem z TJ Jiskry R˘mafiov.

Zdenûk Doãkálek zatím vede v prÛbûÏném

pofiadí âeského poháru v kategorii TP,

Miroslav Grebenár je celkovû ãtvrt˘.

V kategorii LP si také dobfie vedl ná‰ Ivo

Mrhal, kter˘ skonãil na páté pfiíãce. Celkovû

si v této kategorii z na‰ich vede nejlépe Karel

Forcek, kter˘ je prozatím pát˘.

Závodu ve Svûtlé Hofie se zúãastnilo celkem

dvaatfiicet hráãÛ z celé âeské republiky. Pfií‰tí

díl kuÏelkáfiského seriálu âeského poháru

2006 se uskuteãní v R˘mafiovû 12. srpna

2006. JiKo

IX. Cena Indiana Jonese v ovládání biãe
IV. Mistrovství Evropy v ovládání biãe, v trikovém lasování,

v Ïonglování s revolvery, v hodu noÏem a tomahawkem

TJ Jiskra R˘mafiov
(1946 - 2006)

60 let novodobé historie r˘mafiovské tûlov˘chovy
3. ãást

(Pokraãování z minulého vydání)
Základem fotbalu je hfii‰tû. A pfiiznejme si, Ïe

ovlivÀuje i v˘konnost jednotliv˘ch druÏstev.

Jak asi vypadalo to na‰e, uÏ bylo zmínûno.

Ani ne tak louka, jako spí‰e drnovit˘ terén,

kde se dokonce pásl i dobytek. Bez oplocení,

bez hygienického zázemí, bez ‰aten.

Dlouhou dobu slouÏil hráãÛm Podolsk˘ potok

za um˘várnu. KdyÏ pak v roce 1955 dochází

k regulaci vodoteãe, dochází i zde „k v˘razné

modernizaci“ - na dno potoka byly poloÏeny

fo‰ny, aby hráãi nemuseli stát ve studené vo-

dû. Vzpomínáte si na to, moji milí spoluhráãi?

Teprve aÏ v roce 1960 byly b˘valé atletické

‰atny pfiebudovány na um˘várnu s tekoucí vo-

dou, byly postaveny dal‰í pfiístavky, ve kte-

r˘ch byly umístûny WC, ‰atna pro rozhodãí

a sklad fotbalového inventáfie.

Odmûnou tehdej‰ího MûNV za první postup

do I. A tfiídy bylo postavení kovové tribuny

v roce 1964. Nejvût‰í modernizací v‰ak hfii‰tû

prochází od roku 1973, kdy je poprvé zatrav-

nûna hrací plocha, postupnû zbudováno oplo-

cení z hliníkov˘ch prvkÛ a budovány nové
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‰atny typu OKAL závodu RD R˘mafiov. Celá

tato akce byla ukonãena slavnostním otevfie-

ním 11. ãervence 1974.

Po dobu rekonstrukce hrací plochy a areálu ode-

hrála Jiskra v‰echna svá utkání v Janovicích.

V roce 1975 byly provedeny dal‰í úpravy

a posléze pfiichází rok 1984, kdy za podpory

MûNV získáváme ãást pozemku od âSAD

a budujeme náhradní ‰kvárové hfii‰tû. Hlavní

hrací plocha je opût zatravnûna, tentokrát do-

davatelsky od firmy Beskydsport Fr˘dek-

Místek. Fotbalové sezóny 1984-1986 se ode-

hrávají opût na ‰kváfie. Hrací plocha s nov˘m

travnat˘m povrchem je slavnostnû otevfiena

utkáním Jiskry s populárním ligov˘m muÏ-

stvem Sigmy Olomouc. To se pí‰e datum 

9. kvûtna 1986. Modernizace tehdy uÏ pûkné-

ho stadiónku byla dále vylep‰ena pfiestavbou

b˘val˘ch ‰aten na restauraãní zafiízení.

Devadesátá léta jsou charakterizována dal‰í

modernizací areálu. Je zaji‰tûna statika hlavní

budovy a dobudováno podkroví vestavbou 

ubytovny, rekonstruován systém vytápûní za-

vedením plynu, vybudována studna, závlaho-

v˘ systém, ve sklepních prostorách upravena

dal‰í ‰atna pro mládeÏ a zbudována sauna.

Buduje se pfiístupová komunikace, ohrazení

kolem hrací plochy, volejbalov˘ kurt a po-

stupná pfiestavba ‰kvárového hfii‰tû ã. 2 na za-

travnûné prostfiednictvím grantu âMFS a za

úãinné podpory radnice mûsta. V roce 2005 je

instalován automatick˘ závlahov˘ systém

a souãasnû probûhla ãásteãná regenerace trav-

naté plochy. Instalují se nové stfiídaãky hráã-

ského kádru a realizaãního t˘mu.

Ale opût k fotbalovému dûní jako takovému.

Konec osmdesát˘ch let a poãátek devadesá-

t˘ch let 20. století znamená pro r˘mafiovsk˘

fotbal dal‰í mezník ve v˘konnosti muÏstev.

Trvalá pfiítomnost „A“ muÏstva mezi elitou 

I. A tfiídy je korunována postupem do ÎP

Hanácké fotbalové Ïupy. V ãervnu roku 1992

se postaralo druÏstvo dorostu o nejv˘raznûj‰í

úspûch v historii mistrovsk˘ch soutûÏí, kdyÏ

postoupilo do Moravskoslezské divize, skupi-

ny „D“. Povinností úãastníka této soutûÏe by-

lo opût sestavení druÏstva star‰ího a mlad‰ího

dorostu. Po jednání s okolními kluby se poda-

fiilo utvofiit dvû 15ãlenná druÏstva a po letní

pfiípravû se odjíÏdûlo za první neznámou do

Ostravy, za tehdy ‰piãkov˘m t˘mem FC NH

Ostrava. Úãastníci této skupiny byli opravdu

zvuãn˘ch jmen - dále TJ Zbrojovka Vsetín, 

TJ Nov˘ Jiãín, TJ Vítkovice „B“, VOKD

Poruba, Baník 1. máj Karviná, TJ Sigma

Hranice, TJ Sigma Dolní Bene‰ov, SK UNEX

Uniãov, Baník Havífiov „B“, SK Sigma

Olomouc, SK Baník Ostrava, TÎ Tfiinec 

a TJ Jiskra R˘mafiov. Nezku‰ená a nevyzrálá

druÏstva mnoho úspûchÛ neuÏila a po roãním

pÛsobení obû sestupují.

Stejné úspû‰nosti dosahuje v roce 1997 také

„A“ druÏstvo dospûl˘ch, kdyÏ poprvé v historii

dospûl˘ch postupuje do Moravskoslezské divi-

ze, skupiny „D“. V této soutûÏi pÛsobí po dobu

sedmi let, po sezónû 2004/2005 sestupuje do

KP Moravskoslezského krajského fotbalového

svazu. V souãasném období zaujímá „A“ druÏ-

stvo dospûl˘ch velmi pûkné 2. místo za suve-

rénním druÏstvem b˘valého ligového SFC

Opava, se ‰ancí na opûtn˘ návrat do divize.

Obdobnû jsou na tom i na‰e Ïákovská druÏ-

stva, která trvale zaujímají 1. pfiíãku krajského

pfieboru - rovnûÏ se ‰ancí na postup do divize.

Je to období velmi dobré v˘konnostní úrovnû

souãasného fotbalu.

Náplní fotbalov˘ch druÏstev a ãinnosti klubu

nejsou jen mistrovská utkání, ale také poháry

a pfiátelské zápasy, které pfiispívají nejen k po-

pularitû fotbalu, ale mají charakter kulturního

vyÏití samotn˘ch obãanÛ mûsta. A tak jiÏ od

roku 1953 vítáme u nás fotbalisty Spartaku

Motorlet Praha, Baníku Ostrava, TJ Vítkovi-

ce, RH Brno, Slezan Opava, Slezan Fr˘dek-

Místek, Slavie Praha, Sparta Praha,

Bohemians Praha a Sigma Olomouc.

Od roku 1954 je organizován turnaj „O Pohár

starosty mûsta“, turnaj Ïákovsk˘ch druÏstev,

kter˘ se nakonec od roku 2000 profiloval jako

I. roãník mezinárodního turnaje „Lord Cup -

R˘mafiov“.

Od roku 1959 dochází k navázání prvních

druÏebních stykÛ s okresem Trstená. Îel, zru-

‰ením okresÛ v roce 1960 a nov˘m územním

uspofiádáním je druÏba pfieru‰ena. První mezi-

národní spolupráce je uzavfiena v roce 1969

s rakousk˘m sportovním klubem SC Ritzing,

av‰ak i toto partnerství nemá vlivem normali-

zaãních opatfiení dlouhého trvání a po dvou le-

tech je zru‰eno.

Druhou mezinárodní druÏbu uzavíráme v roce

1974 se sportovní organizací BSG Aufbau

Pratau z tehdej‰í NDR - tato partnerská spolu-

práce byla uzavfiena 9. kvûtna 1974 z popudu

r˘mafiovského rodáka pana Horsta Richtera.

Je zcela samozfiejmé, Ïe fotbal hrají hráãi, a ne

kaÏd˘ mÛÏe fotbal hrát. Aby ale hráãi mohli

vÛbec na plochu nastoupit, je tfieba neviditel-

né a mravenãí práce obûtav˘ch funkcionáfiÛ,

trenérÛ, rozhodãích a dal‰ích pomocníkÛ - tfie-

ba i z fiad rodiãÛ a pfiíznivcÛ, to ale nelze v‰e

pojmout - proto vfielé díky vám v‰em, pfiátelé

r˘mafiovského fotbalu, ktefií se zde poznáte.

Franti‰ek Pohanka, pfiedseda TJ

TK Jes bilancuje
Tanec je nádherné umûní. DokáÏe ztvárnit

veselí, lásku, humor i radost a to je dosti dÛ-

leÏité.

VáÏení a milí ãtenáfii, pojìme se spoleãnû po-

dívat, poohlédnout se, zkrátka zhodnotit, ja-

ká vlastnû byla leto‰ní sezóna taneãního klu-

bu Jes. Tanec je mÛj Ïivot, má radost i starost

a samo sebou jsou i dny, kdy se nic nedafií -

to zná pfiece kaÏd˘. Je tfieba fiíci, Ïe za kaÏ-

d˘m úspûchem i neúspûchem se skr˘vají ho-

diny tréninku, které jsou velmi namáhavé,

ale pfiedev‰ím disciplína a chuÈ nûco dokázat.

TK Jes má v souãasné dobû 73 ãlenÛ.

Nejmen‰í dûti jsou v pfied‰kolním vûku a nej-

star‰í studenty gymnázií a stfiedních ‰kol.

V‰ech 73 taneãníkÛ v leto‰ní sezónû vystu-

povalo. KdyÏ ne na soutûÏích, tak na pfie-

hlídkách, pódiov˘ch skladbách ãi jin˘ch pfií-

leÏitostn˘ch vystoupeních. Vefiejnosti se

pfiedstavilo celkem 12 choreografií - sólo-

v˘ch, duí, mal˘ch a velk˘ch formací.

Z leto‰ních soutûÏí jsme pfiivezli neuvûfiitel-

n˘ch 21 diplomÛ, 14 medailí a 7 titulÛ mistrÛ

a vicemistrÛ âR!!! Budu se znovu opakovat,

ale opravdu jsem za celou svoji taneãní praxi

nezaÏila tak úspû‰nou sezónu. ZapomeÀme

na chvíli na snÛ‰ku ãísel, v˘ãet úspûchÛ a po-

dívejme se, co za tím v‰ím stojí.

Na prvním místû je ctiÏádost, touha nûco do-

kázat, bojovnost i odvaha -

tomu v‰emu se kaÏd˘ taneã-

ník uãí. A vûfite, Ïe pro nûkte-

ré je tento krok tím nejtûÏ‰ím,

protoÏe jen talent nestaãí.

Hudba - vhodn˘ v˘bûr, per-

fektní stfiih i mix - bez toho to

v dne‰ním taneãním svûtû ne-

jde. Dovolte, abych touto ces-

tou podûkovala fiediteli ZU·

Jifiímu Tauferovi za jeho obû-

tavost, protoÏe bez jeho zvu-

kové i stfiihové práce bychom

se neobe‰li. Díky, Jirko.

Choreografie - choreograf,

ten hraje v tanci podobnou

roli jako skladatel v hudbû.

Choreograf vybírá námût,

hudbu, pfiíbûh, my‰lenku,

kterou taneãníci sv˘mi po-

hyby kopírují na jevi‰ti. Je

to práce velmi namáhavá,

ale v koneãné podobû krás-

ná. Je proto naprosto úÏas-

né, kdyÏ si taneãníci, tfieba

i dûti, vytvofií choreografii

sami. Není samo sebou tak

dokonalá, ale pro mû má

velk˘ smysl, protoÏe vidím,
Foto: archiv TK Jes
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Ïe má práce není zbyteãná.

Kost˘my - jsou dal‰í dÛleÏitou stránkou

a spolu s tancem i hudbou dolaìují celou

choreografii. Jsou finanãnû nároãnou záleÏi-

tostí. SnaÏím se tedy zajistit pro soubor fi-

nanãní prostfiedky, a to pomocí sponzorsk˘ch

darÛ. Myslím, Ïe je na místû, abych podûko-

vala v‰em na‰im sponzorÛm za pfiízeÀ, pro-

toÏe bez tûchto lidiãek bychom to mûli dale-

ko tûÏ‰í: KLEMPÍ¤STVÍ PIPA, IZOLPA, 

S. R. O., KATR STARÁ VES, JOSEF BER-

NÁTEK, P. DAGMAR MONINCOVÁ

A 5. STAVEBNÍ, ING. VEP¤EK. Je‰tû jed-

nou vám tímto moc a moc dûkujeme.

Rodiãe - jsou nenápadnû zataÏeni do celého

taneãního dûní, patfií na soutûÏi k tûm, kdo

umí vÏdy povzbudit a pro taneãníky, ale i mû

jsou nesmírnû dÛleÏití. Dûkuji v‰em skvûl˘m

rodiãÛm za jejich pomoc. Na závûr pfieji

v‰em tanãícím dûtem, mal˘m i velk˘m, krás-

né prázdniny, hodnû sluníãka a jiÏ nyní se tû-

‰ím na dal‰í tancování s vámi.

Alena Tome‰ková,

vedoucí, trenérka a choreografka TK Jes

Mûstská volejbalová liga 2006
Ve stínu Ïákovského fotbalového turnaje Lord Cup se v sobotu 

24. ãervna uskuteãnil volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch druÏstev, hran˘

jako 13. roãník Mûstské volejbalové ligy. Zúãastnila se tfii druÏstva

vedená Bofikem Kobolkou (Oldies), Martinem Sedláãkem (Lumíci)

a Romanem Schenkem (Jiskra). Hrálo se za ideálního poãasí systé-

mem kaÏd˘ s kaÏd˘m na dva vítûzné sety. Turnaj pfiinesl velmi kva-

litní, bojovn˘ volejbal s ãast˘mi dlouh˘mi rozehrami. Utkání s pfie-

hledem a citem pro hru fiídili rozhodãí 1. tfiídy M. Zatloukal a Josef

Czedron. Koneãné v˘sledky pfiiná‰í závûreãná tabulka:

1. Jiskra R˘mafiov 2 0 4:0 100:64 4

2. Lumíci 1 1 2:3 90:105 3

3. Oldies 0 2 1:4 89:110 2

Vedení volejbalového oddílu TJ Jiskra R˘mafiov dûkuje organizáto-

rÛm turnaje i zúãastnûn˘m hráãÛm a v neposlední fiadû i Radû mûsta

R˘mafiova za pfiidûlení grantu na tuto sportovní akci.

Zpracoval J. Czedron

Ve Staré Vsi si dali dostaveníãko cyklisté
V nedûli 25. ãervna se za úãasti

84 cyklistÛ a cyklistek uskuteã-

nil 3. roãník silniãního závodu

v rámci seriálu Jesenického ‰ne-

ku Jedenáctka - O Putovní pohár

starosty Staré Vsi. Za pûkného

letního dopoledne si cyklisté da-

li sraz u Penzionu Albert a v 10

hodin byl tento závod odstarto-

ván. Trasa vedla tradiãnû ze

Staré Vsi smûrem na Bruntál,

Val‰ov, Bfiidliãnou, Velkou

a Malou ·táhli, zpût do Staré

Vsi, kde byl cíl u benzínky. Díky

spolupráci vefiejn˘ch sloÏek (po-

licie, mûstsk˘ch úfiadÛ Bruntál

a R˘mafiov a Obecního úfiadu

Stará Ves) a mnoha dobrovolní-

kÛ z fiad pofiádajícího oddílu CK

Stará Ves se závod vydafiil, aÏ na

pár men‰ích odfienin, které se

obãas pfii cyklistice vyskytnou.

Vzhledem k ménû kopcovité tra-

ti se peloton neroztrhal na malé

kousky, a tak se pestrobarevn˘

balík pfiifiítil do cíle v tomto po-

fiadí:

Pofiadatelé dûkují sponzorÛm Buldoci Rapotín, obci Rapotín, restauraci Camion a dále za zázemí Pekárnû a penzionu Albert, panu MíÏovi

za ozvuãení, obci Stará Ves v zastoupení starostou Ing. Pavlem Hejskem a dal‰í spoustû pomocníkÛ, bez kter˘ch by se tento pûkn˘ zá-

vod tûÏko pofiádal.  Karel StrÏínek

Fota: Jakub Vala
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XII. roãník
TRIATLONU R˘mafiov

Mistrovství Moravskoslezského kraje
a finále Moravskoslezského poháru

Pofiadatel: Triatlonov˘ klub DuKo R˘mafiov

Datum konání: sobota 5. srpna 2006

Místo startu: R˘mafiov, Edrovick˘ rybník

Prezence: 9.00 - 10.00 v místû startu

Start: 10.30 - kategorie G, H, I
11.30 - kategorie D, F
11.45 - A, B, C, E a ‰tafety

Tratû - kategorie: plávání kolo bûh
A, B, C, E, ‰tafety: 500 m 36 km 8 km
D, F: 250 m 18 km 4 km
G: 200 m 10 km 3 km
H: 200 m 5 km 1,5 km
I: 100 m 2,5 km 1,5 km

Kategorie: I - benjamínci do 11 let
H - mlad‰í Ïáci a Ïaãky 12 - 13 let
G - star‰í Ïáci a Ïaãky 14 - 15 let
F - dorost 16 - 17 let
E - juniofii 18 - 19 let
D - Ïeny 19 let a více
A - muÏi 20 - 39 let
B - muÏi 40 - 44 let
B1 - muÏi 45 - 49 let
B2 - muÏi nad 50 let
C - muÏi ‰tafety 18 let a star‰í

Startovné: Ïactvo a dorost 50 Kã
‰tafety 300 Kã
ostatní 150 Kã

Pfiihlá‰ky: pfii prezenci dle ãas. rozvrhu, písemnû na adresu:
Durman Vlastislav, Bartákova 25, 795 01 R˘mafiov
e-mail: duko@mail.cz

Obãerstvení: - po dobûhu obdrÏí kaÏd˘ úãastník obãerstvení
- na trase bûhu bude zfiízena obãerstvovací stanice

KaÏd˘ závodník obdrÏí úãastnické triko, vítûzové kategorií pohár, medaili, diplom a vûcné ceny.
Pro v‰echny závodníky bohatá tombola!

Upozornûní!
• pro vybavení závodníkÛ a prÛbûh závodu platí pravidla TRIATLONU âSTT

• drafting je povolen ve v‰ech kategoriích

• nezletilí mohou startovat pouze v doprovodu zákonného zástupce

• kaÏd˘ závodník startuje na vlastní nebezpeãí

Propozice poskytli pofiadatelé závodu
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Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 11. 8. 2006

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 3. 8. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

15/2006
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■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP

+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, ·kofin
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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

Ford Focus 2.0i 16V, 1. maj., r. v.
2002, xenony, rádio, posilovaã, 2x air-
bag, ABS, CD, el. okna, indik. park.,
centrál, el. zrcátka. Cena: 238 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v. 2004,
2x airbag, ABS, kÛÏe, imob., posil. fiíz.,
multif. volant, indik. park., el. v˘bava,
tempomat, centrál. Cena: 639 000 Kã.

Audi A6 QUAT, TIPTR, MOD02, r. v.
2001, 8x airbag, ABS, alarm, ESP, kÛÏe,
CD, rádio, el. v˘b., temp., senzor opotfi.
brzd, PC, centrál. Cena: 389 900 Kã.

Opel Corsa 1.5D, r.v. 1995,
rádio, taÏné, venkovní teplo-
mûr, zadní stûraã. 
Cena: 59 900 Kã.

Volkswagen Passat 1.9TDI, 74 kW, 
r. v. 2003, 4x airbag, ESP, ABS, CD,
rádio, el. v˘bava, PC, taÏné, centrál,
klima pfiihrádka. Cena: 319 900 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

·koda Octavia 2.0, servis, v˘b.
stav, r. v. 2001, rádio, PC, vyhfi.
sed., el. zrc., mlh., 4x airbag, ABS,
el. okna, cent. Cena: 214 900 Kã.

Toyota Runner 2.5 TD 4WD, 
r. v. 1995, rádio, alarm, el. ok-
na a zrcátka, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 239 900 Kã.

Hyundai Santa Fe 2.7i, r. v. 2001, 
4 x airbag, ABS, rádio, imob., posil. fiíz.,
CD mûniã, tempomat, kÛÏe, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 349 000 Kã. 

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 289 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP 40kW, 
1. maj., servis, r. v. 2003, airbag,
rádio, zámek fiad. páky, zadní stû-
raã, imobilizér. Cena: 149 900 Kã.

Volkswagen Passat 2.0TDi 103kW, 
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, rádio, po-
sil. fiíz., el. v˘bava, tempomat, centrál,
CD, 10x airbag. Cena: 599 000 Kã.

MB 270 CDi, r. v. 2001, 6x airbag, ESP,
ABS, kÛÏe, el. okna, posil. fiíz., palub.
poã., el. v˘bava, vyhfi. pfi. sklo a zrcátka
centrál, CD rádio. Cena: 379 900 Kã.

Renault Clio 1.2, r. v. 1999,
2x airbag, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., centrál, zadní stûraã.
Cena: 119 900 Kã.

Ford Galaxy, 1. maj., r. v. 2002,
4x airbag, ABS, CD, rádio, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál, vyhfi.
el. zrcátka. Cena: 319 500 Kã.

Mercedes-Benz Sprinter 208 CDI, 
1. maj., CZ, servis, r. v. 2001, airbag,
ASR, ABS, rádio, taÏné, tachograf, posil.
fiíz., centrál. Cena: 269 000 Kã + DPH.

Peugeot 106 1.0, r. v. 1997,
rádio, zadní stûraã, dûlená
zadní sedadla. 
Cena: 78 900 Kã.

Volkswagen Passat TDi 96kW, CZ,
r. v. 2001, 2 x airbag, xenony, ASR,
ABS, rádio, PC, el. v˘bava, klima
pfiihr., centrál. Cena: 279 900 Kã.

Ford Mondeo 2.0TDCi,GHIA, r. v.
2002, 8x airbag, ABS, rádio, tem-
pomat, CD+mûniã, indik. park., el.
v˘bava, centrál. Cena: 289 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi, 1. maj., 
r. v. 2003, 2x airbag, alarm, taÏné,
DVD, CD, ABS, kÛÏe, vyhfi. sed., el. zrc.
a okna, centrál. Cena: 489 000 Kã.

BMW 320i, r. v. 1999, r. v. 2007, 6x
airbag, ASR, ABS, rádio, posil. fiíz.,
PC, imobilizér, el. zrcátka a okna, el.
víko kufru centrál. Cena: 279 900 Kã. 

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 1. maj.,
r. v. 1998, 2x airbag, ABS, el. ok-
na, posil. fiíz., centrál, el. zrcátka.
Cena: 119 900 Kã.

Peugeot 206 CC2.0 16V, kÛÏe, r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna
a zrcátka, shrnovací stfiecha, centrál,
CD a dal‰í. Cena: 289 900 Kã

Ford Puma 1.4 16V, 1. maj., 
r. v. 1999, 2x airbag, posil. fiíz.,
centrál, imob., el. okna a zr-
cátka. Cena: 138 000 Kã.

Ford Mondeo 2.0 TDDi, 1. maj., r. v.
2001, 8x airbag, ABS, CD + rádio, 
imob., posil. fiíz., taÏné, el. víko kufru,
el. okna, centrál. Cena: 239 900 Kã.
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