
Námûstek hejtmana Pavol Luk‰a
informoval starosty R˘mafiovska
o dopravní problematice

V Bruntále a Dolní Moravici byla
zvolena královna krásy v SoutûÏi
Superkrás pro rok 2007

Bfiidliãná si zajistila postup do krajského kola poté, co zví-
tûzila nad Malou Morávkou vysoko 10:0
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Čtrnáctideník regionu Rýmařovska

Záchranná stanice dravcÛ ve Stránském dala svobodu dvûma
roãním opefiencÛm - kánûti a jestfiábu lesnímu



V bruntálském divadle soutûÏilo v so-
botu 27. fiíjna ‰estnáct finalistek o ti-
tul nejkrásnûj‰í dívka SoutûÏe
Superkrás 2007. Jednalo se o volné
pokraãování loÀského roãníku, kter˘
nesl název Miss Pradûd. Titul králov-
ny krásy zÛstal doma, stejnû jako
v minulém roce. Odnesla si jej sym-

patická teprve ‰estnáctiletá Monika
Vaculíková z Bruntálu, která bojovala
o nejcennûj‰í korunku královny krá-
sy s dal‰ími patnácti krasavicemi ze
ãtyfi zemí Visegrádské ãtyfiky (âes-
ka, Slovenska, Polska a Maìarska).
SoutûÏ Superkrás je mezinárod-

ním kulturním festivalem zájmo-

v˘ch souborÛ a sestaven˘ch ná-

rodních druÏstev Superkrás, pro-

stfiednictvím kter˘ch jednotlivé

zemû pfiedstavují své tradice, his-

torii a dochované památky, mo-

numenty pfiírodních krás a dal‰í

zajímavosti z oblasti cestovního

ruchu. Hlavní organizátor soutû-

Ïe, jeden z ãlenÛ Místní akãní

skupiny R˘mafiovsko, o. p. s.,

spoleãnost Infogold, s. r. o., která

vybudovala hotelov˘ komplex

Avalanche v Dolní Moravici,

spoleãnû s dal‰ími organizátory

pfiedstavila krásu v˘znamn˘ch

lokalit Polské, Slovenské, âeské

a Maìarské republiky ve spojení

s pÛvabem soutûÏících. Vedle

propagace JeseníkÛ se tak soutûÏ

roz‰ífiila na kulturní festival ná-

rodních tradic, historie a zajíma-

vostí zemí Visegrádské ãtyfiky.

Do soutûÏe o volbu královny krá-

sy se mohli zapojit také ãtenáfii

Deníku, ti volili svou favoritku

v soutûÏi Miss Sympatie. Dále

byla zvolena Miss Manager

Superkrás za celoroãní aktivity

v rozvoji cestovního ruchu a pfii

spoleãensk˘ch akcích; v této ka-

tegorii se hodnotila ãinnost spo-

jená s návrhy projektÛ, jak za-

traktivnit dominanty turistického

ruchu v jednotliv˘ch lokalitách

úãastnících se nabídky a soutûÏe,

organizování rÛzn˘ch spoleãen-

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy
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Stavba prodejny potravin na nám. Míru, 1969 Prodejna CA&VA, 2007
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Nejkrásnûj‰í dívky zemí Visegrádské aliance: (zleva) 1. vicemiss
Dominika HuÏvárová (22) z Havífiova, Miss Superkrás Monika
Vaculíková (16) z Bruntálu a 2. vicemiss maìarská studentka Dalma
Jagadics (17)



sk˘ch akcí s propagací SoutûÏe

Superkrás a hotelového komple-

xu Avalanche, pomoc pfii organi-

zování a zabezpeãení soutûÏe.

âtyfiãlenná druÏstva dívek ze

ãtyfi zemí bojovala v bruntálském

divadle také v soutûÏi Eurotradic,

v níÏ dívky pfiedstavily národní

tradice a zvyky. V této soutûÏi

bojovala druÏstva jako celek na

povinné téma smûfiující k podpo-

fie národních tradic a zvykÛ.

âeské druÏstvo se pfiedstavilo

v moravsk˘ch lidov˘ch krojích

se slovansk˘m tancem Lásko,

milá lásko. ·estnáctiãlenná poro-

ta sloÏená z hereck˘ch a mana-

Ïersk˘ch osobností rozhodla, Ïe

cenu v soutûÏi Eurotradic - dfie-

vûnou so‰ku Pradûda, kterou pro

tyto úãely vyfiezal jifiíkovsk˘ fiez-

báfi Jifií Halouzka, si odnesou po

zásluze v‰echna ãtyfii druÏstva,

neboÈ získala pln˘ poãet bodÛ.

SoutûÏní klání zemí ovládly do-

mácí úãastnice. Královnou krásy

pro rok 2007 se stala Monika

Vaculíková (16) z Bruntálu, 1. vi-

cemiss byla porotou zvolena

Dominika HuÏvárová (22)

z Havífiova a Miss Sympatie se

stala Miroslava Páleníková (20)

z Dlouhé Louãky. Vítûzka

Monika Vaculíková se py‰ní mí-

rami 85-60-90 cm a má ráda ta-

nec a aerobik.

Sobotní finálov˘ galaveãer

v bruntálském divadle se nesl

v duchu muzikálu Pomáda. SoutûÏ

Superkrás 2007, kterou uvádûl

moderátor Petr Martinák, provázel

bohat˘ program, ve kterém se

pfiedstavila fiada umûlcÛ, mezi ni-

miÏ nechybûli zpûvaãky Ilona

Czáková, Heidi JankÛ, finalista

soutûÏe Superstar Petr Poláãek

a dal‰í. Pozvání na finálov˘ veãer

neodmítly ani V.I.P. osobnosti, na-

pfiíklad poslanec Vlastimil Tlust˘,

námûstek hejtmana Moravsko-

slezského kraje Jifií Veverka, staro-

stové a starostky mûst a obcí okre-

su Bruntál a dal‰í.

Vyhlá‰ením královny krásy

v bruntálském divadle skonãila

první ãást soutûÏe, druhá ãást pak

pokraãovala v hotelovém kom-

plexu Avalanche v Dolní

Moravici, kam se úãinkující

a hosté pfiesunuli. V prÛbûhu spo-

leãenského plesu v Avalanchi

soutûÏily dívky o titul Eurotalent.

Byla volena Miss Eurotalent

Superkrás, jejímÏ úkolem bylo

pfiipravit si co nejlépe volnou dis-

ciplínu. V závûru celé akce byla

za 100 tisíc vydraÏena korunka

královny krásy. V̆ tûÏek obdrÏí

prostfiednictvím patronky Nadaã-

ního fondu Kapka nadûje Vendu-

ly Svobodové dûti v krnovské

nemocnici. „Dûtské oddûlení po-
tfiebuje pfiístroj na monitorování
Ïivotních funkcí,“ upfiesnila Ven-

dula Svobodová. K úctyhodné

sumû se nechal po del‰ím heco-

vání draÏitele Petra Martináka

pfiemluvit fieditel hlavního spon-

zora MM Reality Milan Zavadil.

JiKo
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Aktuálnû z mûsta

Námûstek hejtmana mapoval problematiku komunikací na R˘mafiovsku
Dopravní obsluÏnost a stav komuni-
kací II. a III. tfiídy byly tématem dis-
kuse na pracovním jednání starostÛ
a starostek regionu R˘mafiovska
s námûstkem hejtmana Moravsko-
slezského kraje Pavolem Luk‰ou.
Pracovní jednání, které inicioval

Krajsk˘ úfiad v Ostravû a na kte-

rém se Ïivû diskutovalo zejména

o nedostateãném vykrytí autobu-

sov˘ch spojÛ z men‰ích mûst

a obcí do vût‰ích firem v kraji, se

uskuteãnilo v úter˘ 23. fiíjna

v malém sále Stfiediska volného

ãasu v R˘mafiovû. DÛleÏité deba-

ty o havarijním stavu nûkter˘ch

komunikací nejen na R˘mafiov-

sku se zúãastnili zástupci do-

pravních spoleãností âesk˘ch

drah, Connexu Morava a dal‰ích

dopravcÛ, dále zástupci Správy

silnic Moravskoslezského kraje

a t˘m odborníkÛ sloÏen˘ z pra-

covníkÛ odboru dopravy Kraj-

ského úfiadu v Ostravû.

„Dopravní obsluÏnost bude v bu-
doucnu zachována v takovém
rozsahu, v jakém byla doposud.
V souãasné dobû byly autobuso-
vé spoje roz‰ífieny o linky pro za-
mûstnance novû vznikl˘ch firem
v prÛmyslov˘ch zónách, zejména
v No‰ovicích a v Mo‰novû,“ fiekl

v úvodu námûstek hejtmana na-

‰eho kraje Pavol Luk‰a. Kraj sli-

buje pro pfií‰tí rok investovat do

autobusové a vlakové dopravy

ãástku více neÏ 1,5 miliardy ko-

run. Námûstek Luk‰a pfiipome-

nul, Ïe kraj vytvofiil projekt tzv.

Bílé knihy, coÏ je dokument mo-

nitorující potfieby a priority re-

konstrukcí komunikací II. a III.

tfiídy ve správû Moravskoslez-

ského kraje. „Není to dokument,

kter˘ by byl dogmatem. Pro in-
formaci, kraj spravuje 2 600 ki-
lometrÛ ‘dvojek’ a ‘trojek’
a z toho tisícovka je v opravdu
Ïalostném stavu,“ doplnil Pavol

Luk‰a. Aby kraj mohl opravit

v‰echny tyto silnice, potfieboval

by k tomu finanãní prostfiedky ve

v˘‰i asi 9 miliard korun. Z regi-

onálního operaãního programu

se kraji podafiilo získat 3,5 mili-

ardy Kã. Finanãní rezerva se pfii-

tom podle námûstka Luk‰i nabí-

zí také v rámci ãerpání dotací

pro rekonstrukce komunikací

mûst a obcí. O jakou ãástku by

se mûlo jednat, v‰ak na jednání

nezaznûlo. âerpání tûchto dota-

cí se bude dít podle slov Pavola

Luk‰i dle zcela legitimních

a prÛzraãn˘ch podmínek a bude

urãena na opravy komunikací

v místech, kde obec ãi mûsto

plánuje vybudování podnikatel-

sk˘ch zón, a ve druhém pfiípadû

pÛjde o rekonstrukce komunika-

cí, které povedou k historicky
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zajímav˘m centrÛm nebo pozo-

ruhodnostem. „Pro regionální
operaãní program se nám také
podafiilo získat pÛl miliardy ko-
run. Tyto prostfiedky poslouÏí
v rámci bezpeãnosti na silnicích
napfiíklad k vybudování cyklos-
tezek a podobnû. Mûsta a obce
budou mít za tímto úãelem finan-
ce k dispozici v ãasovém období
let 2008 - 2013,“ poznamenal

námûstek Luk‰a.

Na pracovním jednání dále za-

znûly informace t˘kající se do-

konãen˘ch investiãních akcí, ale

i nedaleké budoucnosti. V na‰em

regionu se jedná zejména o do-

konãenou rekonstrukci komuni-

kace z Velké ·táhle do Malé

Morávky a dále do Hefimanovic

v ãástce 44,6 milionÛ korun, dá-

le o rekonstrukci silnice R˘ma-

fiov - Ondfiejov (I. etapa) v ãástce

44 mil. korun a opravu komuni-

kace ve Val‰ovském Dole s re-

konstrukcí mostního objektu

v ãástce 18,5 mil. korun. „Z vût-
‰ích oprav je v horizontu let
2008 - 2009 plánována II. etapa
rekonstrukce komunikace R˘ma-
fiov - Ondfiejov v ãástce 71,9 mil.
korun a rekonstrukce silnice
R˘mafiov - Velká ·táhle v ãástce
99 mil. Kã,“ upfiesnil námûstek

Pavol Luk‰a s tím, Ïe v‰e je‰tû

bude záviset na tom, zda vyjde

tzv. studie proveditelnosti.

Starosta R˘mafiova Petr Klouda

vyjádfiil znepokojení nad hava-

rijním stavem vozovky z Velké

·táhle do R˘mafiova s tím, Ïe ta-

to rekonstrukce se odkládá jÏ asi

ãtvrt˘m rokem. V nedohlednu je

také podle vyjádfiení zástupcÛ

Správy silnic Moravskoslezské-

ho kraje oprava komunikace ve-

doucí do Jifiíkova a na Sovinec-

ko, vzhledem k tomu, Ïe projek-

ty váznou na majetkoprávních

vztazích, zejména u pozemkÛ ve

vlastnictví fiádu nûmeck˘ch rytí-

fiÛ. JiKo

Pfiíprava na zimu pod Pradûdem
Mikroregion R˘mafiovska se mÛÏe chlubit

krásnou pfiírodou, na kterou láká své ná-

v‰tûvníky. Aby i v zimû bylo moÏné zhléd-

nout rÛzné pfiírodní zajímavosti a dostat ná-

v‰tûvníka do míst s krásn˘mi v˘hledy, je pfii-

pravena roz‰ífiená síÈ lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch

tras od Tvrdkova pfies Horní Mûsto,

R˘mafiov, Starou Ves, Dolní Moravici,

Malou Morávku aÏ do Václavova u Bruntálu.

Na údrÏbu tûchto tras získaly organizace

Tûlov˘chovná jednota Horní Mûsto, Ski klub

RD R˘mafiov, Sportovní klub Policie

Olomouc a SPS-STAS, s. r. o., Malá

Morávka podporu od Moravskoslezského

kraje. Na R˘mafiovsku budou v rámci tohoto

dotaãního titulu pfiipraveny také bûÏkafiské

okruhy nad Bfiidliãnou, které bude pro zá-

jemce udrÏovat Klub biatlonu Bfiidliãná. Tak

bude moÏné vyrazit do pfiírody v upravené

stopû, vytvofiené snûÏn˘m skútrem nebo rol-

bou, které byly zakoupeny z prostfiedkÛ

Evropské unie pfies Místní akãní skupinu

R˘mafiovsko v rámci dotaãního programu

Leader + v posledních dvou letech.

Propojenost tûchto projektÛ má napomoci

rozvoji volnoãasov˘ch aktivit místních obãa-

nÛ a zároveÀ podpofiit rozvoj cestovního ru-

chu v na‰em regionu. Nezb˘vá neÏ si pfiát zi-

mu s bohatou snûhovou nadílkou. 

Petr Pecha, manaÏer MAS R˘mafiovsko

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

podle Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta R˘mafiova ã. 07/2003

bude proveden pro mûsto R˘mafiov mobilní svoz

nebezpeãného a objemného odpadu

Mobilní sbûr bude provádûn ve dvou etapách podle ulic:

I. etapa (v˘chodní ãást mûsta) - 6. listopadu 2007 od 8.00
II. etapa (západní ãást mûsta) - 13. listopadu 2007 od 8.00
I. etapa

- ulice: Strálecká, Havlíãkova, Národní, Radniãní, Jungmannova,

Máchova, Ml˘nská, Komenského, Husova, nám. Míru, ·kolní nám.,

Pfiíkopy, Rudé Armády, Opavská (od v˘padovky na Bruntál po ulici

U Lomu), U Potoka, ÎiÏkova, Dukelská, Úvoz, tfi. HrdinÛ, Tomá‰e

Matûjky, Lipová, OkruÏní (od kfiiÏovatky s tfiídou HrdinÛ po DÛm zdra-

ví), NádraÏní, Na Stráni, Pod Svahem, Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce.

II. etapa

- ulice: nám. Svobody, K. âapka, Divadelní, Bartákova, Jesenická,

U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny po v˘padovku na ·umperk),

Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova,

Sokolovská, J. Fuãíka, Nerudova, Hornomûstská, Lidická, Vûtrná.

Nebezpeãn˘m odpadem se rozumí:
staré léky, autobaterie, monoãlánky, zbytky fiedidel, barev, lepidel a roz-

pou‰tûdel, motorové oleje, absorbãní ãinidla a jiné filtraãní materiály, 

olejové filtry, záfiivky, teplomûry a jiné pfiedmûty s obsahem rtuti, chla-

dící zafiízení obsahující freony, fotochemikálie.

Obãané, ktefií se chtûjí zbavit nebezpeãn˘ch odpadÛ, pfiedají tyto od-
pady osobnû pracovníkÛm Mûstsk˘ch sluÏeb, ktefií mobilní svoz
provádûjí.
Tekuté nebezpeãné odpady nebudou odebírány, tyto lze uloÏit pou-
ze v recyklaãním dvofie.

Objemn˘m odpadem se pro tyto úãely rozumí takov˘ komunální
odpad, kter˘ nelze pro jeho rozmûry uloÏit do sbûrn˘ch nádob na zbyt-

kov˘ komunální odpad. Jedná se pfiedev‰ím o vyslouÏil˘ nábytek a jeho

ãásti, staré koberce, linolea, televize, praãky, kamna, bojlery, pneumati-

ky apod.

Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerov˘ch hnízd nebo na re-
cyklaãním dvofie.
Smûsn˘ komunální odpad do popelnic nebo kontejnerÛ k tomu ur-
ãen˘ch.

ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe souãástí separaãního systému mûsta
R˘mafiova je recyklaãní dvÛr na Palackého ulici. Otevfien je:
po, st, pá: 12.00 -18.00

út, ãt, so: 8.00 - 13.00

Ve svozov˘ch dnech bude otevfien recyklaãní dvÛr od 8.00 do 13.00.

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY!
Dle zákona ã. 200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, je za nepovolené ukládání odpadÛ pfied recyklaãním dvorem
i na jin˘ch místech moÏno dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. h) uloÏit
pokutu do v˘‰e 50 000 Kã. 

MûS R˘mafiov
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Otevfien˘ dopis voliãÛm
Hluboce se omlouvám v‰em,

kdo mi v loÀsk˘ch komunálních

volbách dali hlas, i tûm kolegÛm

a pfiátelÛm zastupitelÛm a dal-

‰ím, kter˘m jsem vysvûtlil své

dÛvody k odstoupení, a ktefií mû

pfiesto pfiemlouvali, abych s nimi

spolupracoval dál.

Roku 2006 jsem podlehl dlouhé-

mu pfiesvûdãování KDU-âSL,

kandidaturu do mûstského zastu-

pitelstva pfiijal a zcela neãekanû

byl zvolen. Po roce jsem dospûl

k poznání, Ïe nemohu naprosto

nic zásadnûji ovlivnit, natoÏ

zmûnit. Podafiilo se mi pouze po-

hnout mûsto k opravû plotu ko-

lem rezervoáru na Stráni, coÏ

bylo nutné udûlat i bez mé inter-

pelace, a nesetkal jsem se s od-

porem k poloÏení vûnce ke hro-

bu Franti‰ka Harracha. To je ab-

surdnû mizern˘ v˘sledek.

Ve‰keré v˘znamné vûci jsem

v‰ak nedokázal prosadit ani ob-

hájit. Nezvrátil jsem napfi. roz-

hodnutí rady odebrat chudému

muzeu ãástku 500 000 Kã urãe-

nou na novou stfiechu. Dotaci

potvrdili a odsouhlasili v‰ichni

v rozpoãtu na rok 2007, pfiesto se

nejménû pÛlstoletí dûravá stfie-

cha dál nejv˘‰e látá a v návrhu

na rozpoãet roku 2008 uÏ loÀsk˘

zámûr chybí. Stejnû jsme mnozí

neuspûli v dlouhé fiadû dal‰ích 

oãividn˘ch pfiípadÛ vãetnû po-

sledního vefiejného zasedání za-

stupitelÛ, a to ani tehdy, pokud

jsme se dokázali shodnout ve

vût‰ím poãtu. Sportovní akce se

naopak podporují, aniÏ byly sou-

ãástí rozpoãtu. Nic proti tomu,

chápu nutnost sportu, vÏdy jsem

jej sv˘m hlasem podpofiil, ale

nepovaÏuji za korektní zároveÀ

krátit nutné dotace na kulturní

zafiízení.

Zdá se mi, aniÏ bych zpochybÀo-

val fiadu dobr˘ch krokÛ, s nimiÏ

zcela souhlasím, Ïe oproti mému

pÛsobení v radû (1991-4) chybí

nyní jako v‰ude tolerance, slu‰-

nost, dÛvûra ve slovo, naslou-

chání, akceptování odli‰n˘ch ná-

zorÛ, respekt k odborníkÛm,

i kdyÏ se to nehodí, vyrovnan˘

pomûr mezi silnou radou a do-

stateãn˘m prostorem ostatních

zastupitelÛ vûci korigovat.

Chybí mi obãané, jejich názor

a vyjádfiení.

Je v‰ak marné pou‰tût se dál do

pfiedem ztracen˘ch zápasÛ a mr-

hat drahocenn˘m ãasem, kterého

mi nezb˘vá nejen v práci (chci

totiÏ v dohledné dobû ukonãit

své nikoli idylické pÛsobení

v muzeu). Po dlouhém a zralém

zvaÏování i poradách s pfiáteli

pokládám svou dal‰í misi za bez-

v˘slednou, a proto bez emocí

a zcela svobodnû abdikuji.

V m˘ch letech se nedokáÏu ani

nechci pfiizpÛsobit, neboÈ staré-

ho psa nov˘m kouskÛm nenau-

ãí‰. MÛj nástupce je pro dne‰ní

situaci lépe uzpÛsoben a vyba-

ven, je mlad‰í, a navíc má jako

lékafi podstatnû pevnûj‰í pozici

neÏ zaprá‰en˘ muzejník z insti-

tuce zmítané v posledním obdo-

bí skandály a krizemi, aã ne

vÏdy její vinou. Doufám, Ïe mû

pochopíte, a vûfite, obdobné ná-

zory nemám jen já sám. Je mi lí-

to, pokud jsem Vás zklamal,

a jsem pfiipraven kaÏdému z Vás

svÛj postoj osobnû vysvûtlit.

Necítím kfiivdu, neodmítám spo-

lupráci se zastupiteli ani úfiadem,

ale nadále jen v okruhu své prÛ-

hledné profese, kde je mi lépe,

vyznám se a mohu skuteãnû po-

moci, jak jsem to dûlával vÏdy.  

Mgr. Jifií Karel

Proã jsem si ho vybral?
ProtoÏe je to pohodov˘ ãlovûk,

kter˘ dokáÏe pobavit. Nezkazí

Ïádnou legraci - je to prostû

hostitel jak má b˘t.

Proã jste se rozhodl provozovat
penzion?
Toto rozhodnutí byl v podstatû

nápad mé Ïeny. Doba - rok 1990

- nás postavila pfied nutnost za-

bezpeãit rodinu. TakÏe jsme za-

ãali podnikat s jedin˘m kapitá-

lem, kter˘ jsme mûli - rodinn˘m

domkem. Bar, kter˘ je souãástí

penzionu uÏ 10 let, je splnûním

pfiání na‰eho syna Richarda,

kter˘ plánoval po návratu

z Kanady „hospÛdku, kde nato-

ãím bandû pivo“. On se bohuÏel

svého pfiání nedoãkal a zÛstalo

to na nás.

Kdybyste nemûl penzion, ãím
byste chtûl b˘t?
Asi ze v‰eho nejvíce by se mi lí-

bilo b˘t rentiér - coÏ v Ïádném

pfiípadû nehrozí. Jinak bych dal

pfiednost práci, která byla m˘m

prvním povoláním, a to techni-

ku geologického prÛzkumu.

V nûm nebyla o pfiekvapení

nouze, bylo tfieba operativnû fie-

‰it rÛzné nepfiedvídané situace

a b˘t neustále ve stfiehu. KdyÏ si

toto období zpûtnû promítám,

tak mi asi vyhovovala tato prá-

ce nejvíce. (A taky jsem byl

o 40 let mlad‰í.)

Co vás na va‰í práci baví nejví-
ce a co nejménû?
Nejvíc - denní kontakt s lidmi,

stál˘ pfiísun novinek a samo-

zfiejmû obãasná posezení s ka-

marády u „klubovky“ (slivovice

z vlastní zahrádky), pochopitel-

nû u klubovního stolu - zpravi-

dla se mu fiíká „Stammtisch“.

A samozfiejmû jsem rád, kdyÏ

hosté odcházejí s úsmûvem

a spokojeni, slibují, Ïe se brzy

vrátí, a taky to dodrÏí.

A nejménû? Myslíte si, Ïe vstá-

vání v 5 hod. ráno a chystání

snídaní pro hosty, které musí

b˘t servírovány v uklizeném

a voÀavém baru, kdyÏ jde ãlo-

vûk spát ve 3 hodiny, patfií k to-

mu „pravému ofiechovému“?

Ale v‰echno se dá vydrÏet.

Co povaÏujete ve svém Ïivotû za
nejdÛleÏitûj‰í?
âím jsem star‰í, tím více si uvû-

domuji, Ïe zdraví a rodinná po-

hoda patfií mezi ty atributy, bez

kter˘ch by to opravdu dál ne‰lo.

A chci podûkovat své Ïenû, Ïe

to se mnou v‰echno stále zvládá

a tu nevdûãnou roli „‰éfové“

vzala na svá bedra. A samozfiej-

mû v leto‰ním a pfií‰tím roce bu-

du drÏet palce sv˘m vnukÛm

Ottovi a Edovi, aby zdárnû 

ukonãili studium a úspû‰nû od-

maturovali.

Je o vás známo, Ïe patfiíte ke
znalcÛm dobrého pití, hlavnû
whisky. Která znaãka je va‰e
oblíbená?
Whisky - z keltského „uisqe bet-

ha“ - coÏ znamená Ïivá voda, je

opravdu nápoj, kter˘ se ãlovûk

musí nauãit vychutnávat. Najít si

svou znaãku, to chvíli trvá. Moje

nejoblíbenûj‰í je jednodruhová

sladová, tedy Single malt whisky

ze skotského ostrova Inlay, 12le-

tá Bowmore. Tato whisky se pá-

lí od r. 1779 a lze o ní fiíci, Ïe se

svou pfiíchutí ra‰eliny, koufie

a soli pfiipomíná oceán.

Pfií‰tû: Jan âern˘ se bude ptát

Mgr. Jarmily Labounkové.

·tafeta
Známé osobnosti se ptají znám˘ch ãi nûãím pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá a co by mohlo zajímat i ãte-

náfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají pomysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit s podob-

n˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Petr Karajannis se ptá Jana âerného
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·kolství

Dûti za mfiíÏemi
Uprostfied podzimu, ve dnech ‰e-

d˘ch a nevlídn˘ch, které pfiímo

vybízejí k úniku do tepla muzeí,

galerií a koncertních síní k pfií-

jemnému setkání s múzami, po-

zvala i minigalerie r˘mafiovské-

ho gymnázia vefiejnost na slav-

nostní vernisáÏ u pfiíleÏitosti za-

hájení nové v˘stavy fotografií

Jindfiicha ·treita.

Svûtovû znám˘ fotograf ze

Sovince zde obvykle prezentuje

v˘bûr ze sv˘ch aktuálních cyklÛ

v premiéfie, tedy krátce pfiedtím,

neÏ se poprvé objevují v nûkteré

z velk˘ch galerií v republice ãi za

hranicemi. Leto‰ní kolekce s ná-

zvem Dûti ze zámku si svou pre-

miéru jiÏ odbyla v kvûtnu v olo-

moucké galerii Patro a v ãervnu

byla vystavena v Lipníku nad

Beãvou (pokaÏdé spoleãnû s v˘-

tvarn˘mi pracemi fotografova-

n˘ch dûtí), v R˘mafiovû se tedy

vernisáÏ k zahájení této v˘stavy

konala uÏ potfietí. Druhé specifi-

kum, které slavn˘ absolvent své

‰kole dopfiává, v‰ak zÛstalo za-

chováno - v˘stava bude na gym-

náziu viset cel˘ rok.

Téma nové ·treitovy v˘stavy se

nijak nevzdaluje od jeho typické

tematiky; má opût siln˘ sociální

akcent a je zamûfieno na nev‰ednû

v‰ední osudy lidí v mnohdy ne-

zvyklé Ïivotní situaci, v níÏ se 

ocitli díky své etnické ãi sociální

pfiíslu‰nosti nebo dÛsledkem vá-

leãnému konfliktu. Tentokrát se

protagonisty ·treitov˘ch ãernobí-

l˘ch snímkÛ stali chlapci stojící

jednou nohou tzv. na okraji spo-

leãnosti, mladiství obyvatelé dût-

ského domova se ‰kolou, jenÏ

sídlí v zámeckém komplexu ve

Veselíãku nedaleko Lipníka nad

Beãvou. Odtud také název cyklu

Dûti ze zámku.

Pfii pohledu na fotografie se

ov‰em bezdûky vybaví ponûkud

pfiímoãafiej‰í název Dûti za mfiíÏe-

mi - mfiíÏe v oknech, ve dvefiích,

na chodbách, drátûné pletivo ‰a-

ten i plotu kolem hfii‰tû tu pfied-

stavují v‰udypfiítomn˘ kontrast

s tváfiemi zámeck˘ch dûtí.

Nicménû název, kter˘ zvolil sám

autor, díky své mnohoznaãnosti

posunuje umûlecké sdûlení o nû-

co dál, ukr˘vaje v sobû protimluv

konotací. PfiestoÏe dnes jsou

u nás obyvateli zámkÛ jejich pÛ-

vodní ‰lechtiãtí majitelé uÏ jen

zfiídka, stále je pfiedstava zámec-

kého Ïivota spojena se závidûní-

hodn˘m pfiepychem a pohodlím,

o nichÏ ov‰em v souvislosti s dût-

sk˘m domovem lze hovofiit jen

stûÏí. Autor se tak dot˘ká i faktu,

Ïe mnoho kulturnû cenn˘ch sta-

veb bylo u nás po roce 1945 urãe-

no k pragmatickému vyuÏití pro

nejrÛznûj‰í ústavy, léãebny a so-

ciální zafiízení a pfiedtím dÛklad-

nû zbaveno v‰eho, co by pfiipomí-

nalo jejich dfiívûj‰í exkluzivitu.

PfiestoÏe se Jindfiich ·treit od své

námûtové tendence nikterak ne-

odch˘lil, pfiece je jeho nov˘ cy-

klus nûãím v˘jimeãn˘. Snímky,

které fotograf díky pozvání vede-

ní dûtského domova ve Veselíãku

vytvofiil (tfii chlapci z domova se

s hudebním programem zúãastni-

li i v‰ech vernisáÏí), totiÏ poslou-

Ïily jako obrazov˘ doprovod 

anal˘zy Ministerstva vnitra

a Ministerstva ‰kolství, mládeÏe

a tûlov˘chovy âR, vûnované

prÛzkumu situace mlad˘ch lidí

s kriminální minulostí, konkrétnû

tûch, ktefií pob˘vali v zafiízení

s ústavní ãi ochrannou v˘chovou.

âísla, která anal˘za uvádí, jsou

zaráÏející (zvlá‰tû údaj, Ïe 65 %

v‰ech svûfiencÛ institucionální

péãe se dopustilo trestné ãinnos-

ti, z toho 38 % aÏ po opu‰tûní 

ústavního zafiízení). Díky fotogra-

fiím Jindfiicha ·treita v‰ak suchá

fieã ãísel navíc získává lidskou

tváfi. Tváfi, která by za lep‰ích

podmínek a pfiíznivûj‰ím fiízením

osudu mohla patfiit kterémukoliv

bûÏnému a tfieba i docela úspû‰né-

mu mladému ãlovûku. ZN

Studenti Primy získali ocenûní v mezinárodní historické soutûÏi
V leto‰ním ‰kolním roce se na‰i

studenti znovu zúãastnili vûdo-

mostní soutûÏe o âesku a Polsku.

SoutûÏ za‰títili konzulové âeské

a Polské republiky. V sedmém

roãníku se soutûÏilo o Pohár ge-

nerálního konzula âeské republi-

ky v Polsku a Pohár generálního

konzula Polské republiky v Praze.

Akci pofiádala Vefiejná knihovna

mûsta a obce Zabkowice Âlàskie

a organizaãní v˘bor Polsko-ães-

k˘ch dnÛ.

KaÏd˘ rok jsou pfiipravena jiná

témata. V leto‰ním ‰kolním roce

téma historické soutûÏe znûlo Po

stopách rodu PodûbradÛ v âe-

chách a Dolním Slezsku. Cílem

této soutûÏe bylo aktivizovat stu-

denty S·, roz‰ífiit jejich obecné

znalosti o dûjinách Polska a âes-

ka, zejména o historii vzájem-

n˘ch vztahÛ, bliÏ‰í poznání ães-

kého pohraniãí, památek mûst,

turistick˘ch objektÛ, spoleãenské

a hospodáfiské situace, zajíma-

v˘ch osobností majících vztah

k tomuto regionu, dále navázání

bezprostfiedních kontaktÛ mláde-

Ïe a posílení spolupráce ‰kol

v pohraniãní oblasti.

SoutûÏ probûhla 9. fiíjna 2007

a zúãastnilo se jí 13 ‰kol pro-

stfiednictvím tfií zástupcÛ. Polsko

reprezentovalo 10 ‰kol a âeská

republika byla zastoupena Gym-

náziem Broumov, Gymnáziem

Jeseník a SSO· Prima, s. r. o.,

R˘mafiov.

Z na‰í ‰koly soutûÏili studenti 

2. roãníku Alexandra Brysiová,

Zuzana Hradílková a Pavel

Îurek. SoutûÏ probíhala ve dvou

kolech. Písemn˘ vyfiazovací test

obsahoval 60 otázek, ãasov˘ li-

mit fie‰ení byl 45 minut. Do finá-

le postoupilo 13 finalistÛ a mezi

nimi i dva studenti z SSO· Prima.

Finálov˘ test obsahoval 30 nároã-

n˘ch otázek. U soutûÏících se sãí-

taly body obou testÛ.

Na‰i studenti obsadili v této sou-

tûÏi velmi pûkná místa. Druhé

místo získal Pavel Îurek, student

druhého roãníku oboru Vefiejno-

správní ãinnost, a tfietí Zuzana

Hradílková z druhého roãníku 

oboru Management a turismus.

Obûma studentÛm blahopfiejeme.

Za SSO· Prima, s. r. o.,
Mgr. Jarmila Labounková,

zástupkynû fieditele ‰koly
Foto: archiv SSO· PRIMA
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má od 1. 11. 2007

nová telefonní ãísla:
kanceláfi (âapkova):

739 345 506

fieditelna:

723 471 903

v˘tvarn˘ obor
v R˘mafiovû (Divadelní):

739 345 509

literárnû-dramatick˘ obor
v R˘mafiovû (Divadelní):

739 345 507

Bfiidliãná (jediné zÛstalo stejné): 739 618 737

mobil fieditele ‰koly: 739 345 508

Gymnázium, R˘mafiov, p. o.,
Sokolovská 34, R˘mafiov

si vás dovoluje pozvat na

Den otevfien˘ch dvefií
7. listopadu 2007
od 10.00 do 17.00

• pfiijímaãky naneãisto

• ukázky v˘uky

• informace o ‰kole

• v˘stava pouÏívan˘ch uãebnic

www.gymnaziumrymarov.cz

Jazzclub

Ty Syãáci z Brna a Plankton z Prahy zahrají v r˘mafiovském Jazzclubu
Na pátek 16. listopadu pfiipravuje

Jazzclub SVâ R˘mafiov koncert

dvou ponûkud netradiãních hu-

debních uskupení. Vystoupí Ty

Syãáci z Brna a Plankton z Prahy.

Ty Syãáky mûli moÏnost R˘ma-

fiov‰tí sly‰et uÏ dvakrát a kaÏd˘,

kdo zaÏil, ví, Ïe to si jednodu‰e

nelze nechat ujít. Skupina, v je-

jímÏ ãele stojí v˘jimeãn˘ zpûvák,

textafi, performer a experimentá-

tor Petr Vá‰a, vydává letos desku

Bum, bum, bum - The Best of Ty

Syãáci. Deska je netradiãní tím,

Ïe notoricky známé trio Frölich,

Vá‰a, Zavadil doplnil bubeník

Ale‰ Pirgl. K sly‰ení a eventuelnû

k tanci budou tedy nejvût‰í hity

kapely v úplnû novém kabátû.

Plankton je tûleso, které stejnû

jako Syãáci sestává z vynikají-

cích muzikantÛ a opl˘vá osobi-

t˘m humorem. Sama kapela

o sobû fiíká: „My jsme v‰ichni
poslouchali hudbu uÏ odmala.
Vyrostli jsme hlavnû na dechov-
ce, a protoÏe máme rádi rytmus,
tak jsme vstfiebali i spoustu po-
chodov˘ch kapel. No a pak to
pfii‰lo - swing - milujeme klari-
netová sóla Bennyho Gutmena
a Frenka Sinatru, jsou to takoví
na‰i hudební tátové. V poslední

dobû ale v‰ichni tfii postupnû pfii-
cházíme na chuÈ Marice Gom-
bitové nebo kapele T˘m. Pro nás
jsou nûco jako Mekka invence.
SnaÏíme se, aby na‰e hudební
‰ou byla zábavná a abychom
sv˘m hudebním vzorÛm nedûlali
ostudu.“
Koncert probûhne v sále ZU·,

vstupné bude kolem stovky a ob-

ãerstvení zaji‰tûno. Johan
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Starokatolické památky na R˘mafiovsku
Na cestû po zajímav˘ch církev-

ních památkách R˘mafiovska se

tentokrát zastavíme ve dvou ob-

cích - Bfiidliãné a Jamarticích -

u sakrálních staveb relativnû

mlad˘ch (stáfií obou se pohybuje

okolo sta let), ale zároveÀ repre-

zentujících jeden nepfiíli‰ znám˘

fenomén regionu, pÛsobení Sta-

rokatolické církve v Sudetech.

Historii obou obcí, mûsta Bfii-

dliãné i místní ãásti R˘mafiova

Jamartic, jsme vûnovali pozor-

nost v souvislosti s jejich fiím-

skokatolick˘mi chrámy (RH

9/2007 a 17/2007). Díky tomu

nyní získáváme prostor pro krát-

ké pfiedstavení historie Staroka-

tolické církve, do níÏ vstoupilo

i R˘mafiovsko.

âlenové Starokatolické církve

charakterizují svou víru jako al-

ternativní nebo také liberální ka-

tolicismus. V mnoha ohledech je

Starokatolická církev blízká

církvím protestantsk˘m, sv˘m

názvem i uãením se v‰ak hlásí

k pÛvodnímu ãi autentickému

katolicismu, tedy k uãení prvot-

ního, nerozdûleného kfiesÈanství.

Z rámce fiímskokatolické církve

se starokatolíci oddûlili teprve

v první polovinû 18. století, a to

poprvé v Nizozemí (roku 1723).

ZdÛrazÀují v‰ak, Ïe tradice sta-

rokatolictví je mnohem star‰í

(ãe‰tí starokatolíci se hlásí k cy-

rilometodûjskému odkazu, k uãe-

ní Jana Husa i Jana z Rokycan).

Starokatolictví bylo v poãátcích

typick˘m duchovním proudem

nûmecky mluvících zemí -

Nizozemí, Nû-

mecka, ·v˘carska

a rakouské mo-

narchie, kde se ‰í-

fiilo zejména v se-

verních prÛmy-

slov˘ch oblastech

s vût‰inov˘m nû-

mecky hovofiícím

obyvatelstvem. První zdej‰í sta-

rokatolická obec vznikla roku

1872 ve Varnsdorfu. V souãas-

nosti existuje Starokatolická cír-

kev také v Polsku, Itálii, Francii,

Chorvatsku, ve ·védsku a Dán-

sku, na Slovensku, v Kanadû i na

Filipínách. âást spoleãenstev

vãetnû souãasného ãeského je

sdruÏena v tzv. Utrechtské unii,

v jejímÏ ãele stojí utrechtsk˘ ar-

cibiskup.

DÛvodem k vydûlování staroka-

tolíkÛ z fiímskokatolické církve

byly reformní poÏadavky osví-

censk˘ch duchovních a jeho

hlavním impulsem prohlá‰ení

papeÏské neomylnosti na prvním

vatikánském koncilu (1870),

které mezi nûmeck˘mi a rakous-

k˘mi knûÏími vyvolalo siln˘ od-

por. Protestní sjezd tûchto du-

chovních pod vedením profesora

teologie Ignaze

D ö l l i n g e r a

v Mnichovû roku

1871 lze pokládat

za poãátek mezi-

národního staro-

katolického hnutí.

Starokatol ická

církev zavedla

bohosluÏbu v národních jazycích

a pfiijímání podobojí (tím se pfii-

blíÏila utrakvistick˘m hnutím

z doby reformace). Roku 1880

starokatolíci zru‰ili knûÏsk˘ ce-

libát a od roku 1996 dokonce nû-

které z církví, nejprve nûmecká

a poté i rakouská, ‰v˘carská a ni-

zozemská, povolily jáhenské

svûcení Ïen (ãeská od roku

2003). Církev nevyluãuje z pfiijí-

mání svátostí ani rozvedené

a povoluje uzavírání jejich no-

v˘ch manÏelství. Církev hlásící

se k zásadám prvotního kfiesÈan-

ství tak zároveÀ vychází vstfiíc

poÏadavkÛm moderní doby. To

je patrné i v oblasti volby knûÏí -

faráfie volí farní obec a biskupa

synoda duchovních i laikÛ, ãímÏ

má b˘t naplnûno demokratické

právo v‰ech ãlenÛ spolurozho-

dovat o Ïivotû církve.

Jak uÏ fieãeno, první starokato-

lická farnost na na‰em území

vznikla ve Varnsdorfu, zaloÏena

úãastníkem mnichovského sjez-

du, faráfiem Antonem Nittelem.

Po pûli letech existence získala

nová církev legální status. Dal‰í

farnosti vznikaly v Desné, Ja-

blonci nad Nisou a ·umperku,

v‰ude tvofieny pfiedev‰ím nû-

mecky mluvícím obyvatelstvem.

PraÏská ãeskojazyãná komunita

pod vedením knûze Dr. Franti‰ka

I‰ky vznikla pfied rokem 1900 ja-

ko národní církev otevfienû se

hlásící k tradici husitství a utra-

kvismu, za první republiky v‰ak

ãást jejích ãlenÛ pfiestoupila

k ãeskoslovenské církvi ãi k pra-

voslaví.

Starokatolická církev zÛstávala

i po roce 1918 víceménû sudeto-

nûmeck˘m specifikem (aãkoliv

v jejím ãele stáli mnohdy ãe‰tí

biskupové), o ãemÏ svûdãí i fakt,

Ïe sídlo biskupství zÛstávalo na-

dále ve Varnsdorfu. Do fungová-

ní hnutí tím pádem zasáhly ná-

rodnostní konflikty a starokatolí-

ci se ve 30. letech rozdûlili na

pfiívrÏence a odpÛrce nacismu.

KvÛli tomuto stigmatu a vlivem

pováleãného odsunu se dostala

malá církev na pokraj své exi-

stence. Komunistick˘ reÏim ji

pfiipravil o nûkteré kostely

a v období normalizace se ãást

jejích zb˘vajících ãlenÛ dostala

do ilegality. S v˘jimkou krátké-

ho oÏivení v roce 1968, kdy byl

na biskupa vysvûcen PhDr.

ThLic. Augustin Podolák, po-

zdûji pÛsobící v podzemním

hnutí, je ãtyfiicetileté pfiedlisto-

padové období charakterizováno

hmotn˘m i duchovním úpadkem

Starokatolické církve.

Nov˘ rozvoj nastal aÏ po listopa-

du 1989. Sídlo biskupství bylo

roku 1995 pfieneseno do Prahy

a katedrálním chrámem staroka-

tolíkÛ se stal kostel sv. Vavfiince

na Petfiínû. Nástupcem biskupa

Augustina Podoláka (zemfiel ro-

ku 1991) se stal jeho Ïák a spo-

lupracovník ThMgr. Du‰an

Hejbal. V souãasnosti se Staro-

katolická církev, zvaná téÏ Ka-

tolická církev podobojí v âe-

chách - Ecclesia Catholica sub

utraque Bohemiae, ãítající pfii-

bliÏnû 1600 vûfiících (mezi vál-

kami to bylo aÏ 40 000), angaÏu-

je zejména v oblasti sociálních

sluÏeb pro seniory, zdravotnû

postiÏené, dûti a mládeÏ i pro li-

di v krizov˘ch situacích. Její so-

ciálnû-pastoraãní stfiediska sídlí

v Praze, Varnsdorfu, Desné, Ja-

blonci nad Nisou, ·umperku,

Tábofie a Pelhfiimovû.

Starokatolická farní obec byla

roku 1907 zaloÏena také v Bfii-

dliãné (první starokatolické ob-

fiady se zde v‰ak konaly jiÏ na

samém poãátku století, mimo ji-

né za pÛsobení vikáfie Hoßnera).

V období pfied druhou svûtovou

válkou ãítala na 1600 ãlenÛ (to-

lik, kolik má dnes v rámci celé

republiky), zahrnovala vûfiící

z Bfiidliãné, Jamartic, Stránské-

ho, R˘mafiova a Bohumína a po-

tfiebovala ke sv˘m bohosluÏbám

dÛstojn˘ svatostánek. Do Bfiidli-

ãné, tehdej‰ího Fr˘dlantu, se ro-

ku 1907 pfiestûhoval ‰umpersk˘

vikáfi Karl Erhart, kter˘ zde pÛ-
Foto: archiv MûÚ Bfiidliãná
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sobil nejen jako duchovní, ale ta-

ké v mûstské samosprávû. Díky

jeho vlivu se jiÏ roku 1911 mo-

hla fr˘dlantská starokatolická

komunita scházet ve vlastním

kostele - Pamûtním kostele

Josefa II. na námûstí Svobody.

Na jeho stavbû se podíleli vûfiící

z Bfiidliãné, Stránského a Ja-

martic i nûktefií nestarokatoliãtí

dobrovolníci, ktefií vozili materi-

ál bez nároku na odmûnu. Chrám

byl vysvûcen roku 1911 a aÏ do

druhé svûtové války slouÏil slib-

nû se rozvíjející starokatolické

obci, tvofiené vesmûs nûmecky

hovofiícím obyvatelstvem. V ro-

ce 1929 mûla bfiidliãenská far-

nost mnoho tzv. vyuãovacích

stanic, ãasto i velmi vzdálen˘ch

- v Jamarticích, R˘mafiovû, Ja-

nu‰ovû, Stránském, Horním Mû-

stû, Dobfieãovû, Re‰ovû, Rudû,

Bruntále, Kunovû, Miloticích,

Staré Vodû u Andûlské Hory,

Bohumínû-Pudlovû a Ostravû-

Vítkovicích. Spoleãenství ov‰em

poznamenal pováleãn˘ odsun,

kter˘ zpÛsobil faktick˘ zánik

starokatolické komunity v Bfii-

dliãné. Kostelík po roce 1945 za-

ãali nejprve vyuÏívat vûfiící círk-

ve ãeskoslovenské z fiad dosíd-

lencÛ, posléze se z nûj stala smu-

teãní síÀ pro konání civilních po-

hfibÛ.

Teprve v roce 2000 byla obnove-

na existence filiální farní obce

starokatolíkÛ v Bfiidliãné, uÏ tra-

diãnû spojené s vût‰í ‰umperskou

komunitou. Kostelík se stal mís-

tem pravideln˘ch setkání vûfiících

pfii bohosluÏbû, kterou vede ‰um-

persk˘ faráfi Mgr. Pavel Cepek

jednou za dva mûsíce. Kostel zá-

roveÀ stále slouÏí na základû ná-

jemní smlouvy mûstu Bfiidliãné

k pofiádání smuteãních obfiadÛ.

Subtilní kostelík v ãistém novo-

gotickém stylu stojí na nejvy‰-

‰ím místû námûstí, diagonálnû

protilehle k mohutnûj‰ímu kos-

telu fiímskokatolickému. Jedno-

tícím prvkem jeho architektury

je lomené zaklenutí oken, dvefií

a stropní klenby. Zatímco barok-

ní stavby charakterizuje proti-

klad mezi vnûj‰í jednoduchostí

a vnitfiní zdobností, u této stavby

je tomu pfiesnû naopak. Plasticky

ãlenûné fasády podélné lodi

a vûÏe na hlavním portálem,

zdobené rozetov˘m oknem, je-

jichÏ struktura vyniká zvlá‰tû po

nedávné rekonstrukci, ostfie kon-

trastuje se stroh˘m interiérem,

postrádajícím pÛvodní mobiliáfi

i jakoukoliv adekvátní v˘zdobu.

ZÛstala zachována pÛvodní

kruchta s vyfiezávan˘m zábra-

dlím, podepfiená dvojicí ‰tíhl˘ch

kovov˘ch sloupkÛ, pÛvodní je

patrnû i vnitfiní dlaÏba, velmi ob-

vyklá u jin˘ch staveb z této do-

by, vyuÏitá napfi. v ondfiejov-

ské kapli ãi mû‰Èansk˘ch do-

mech v R˘mafiovû. Ostatní vyba-

vení je v‰ak evidentnû pozdûj‰í,

pravdûpodobnû z 60. let. Tomuto

stylu odpovídají kfiesla, fieãnick˘

pultík i dfievotfiískové obloÏení

stûn s kruhov˘mi plochami mra-

zového skla, ukr˘vajícími záfiiv-

ky. Mobiliáfi je pfiizpÛsoben ci-

vilnímu vyuÏití kostela; knûÏi‰tû

je oddûleno oponou a ústí do

zadního zádvefií. Chybí oltáfi, ob-

razy, sochy a dal‰í sakrální v˘-

zdoba.

Starokatolick˘ kostel tvofií spo-

leãnû s blízkou alejí a nedalek˘m

fiímskokatolick˘m kostelem Tfií

králÛ dominanty historického

jádra Bfiidliãné. V leto‰ním roce

se mûsto Bfiidliãná rozhodlo ve

spolupráci s malou a nemovitou

Starokato-lickou církví provést

vnûj‰í rekonstrukci kostelíku.

Byla provedena celková oprava

fasády, dfievûn˘ch vstupních

dvefií a nátûr Ïelezn˘ch oken

v hodnotû 800 tisíc Kã. Mûsto

souãasnû s pomocí dotace zafi-

nancovalo terénní úpravy v blíz-

kém okolí kostelíka - opravu

dlaÏby vedoucí k hlavnímu vstu-

pu a asfaltového povrchu pfiileh-

lé komunikace. Na vnûj‰í rekon-

strukci by mûly podle plánu

mûstského úfiadu navázat úpravy

interiéru, kter˘ v pováleãném

období pro‰el nevhodn˘mi zása-

hy a postrádá stylovou souvis-

lost s hodnotn˘m novogotick˘m

slohem stavby.

Druhou starokatolickou památ-

kou R˘mafiovska je dfievûná zvo-

nice v Jamarticích (starokatolic-

ká obec uvaÏovala ve 20. letech

i o stavbû zvonice ve Strán-

ském). Dfievûná zvonice stojí

mezi domky poblíÏ Ïelezniãní

dráhy, na hranici pozemku jedné

ze zahrad. O její historii se do-

chovalo velmi málo zpráv

(s bfiidliãensk˘m kostelíkem ji

spojuje minimální pozornost li-

terárních pramenÛ), jejich zdroje

se navíc neshodují ani v dataci

stavby. Nûmeck˘ pramen napfi.

uvádí, Ïe dfievûná starokatolická

zvonice v Jamarticích byla vy-

budována ve 20. letech na zahra-

dû Martina Ruffa (Russa), kter˘

se zároveÀ staral o vyzvánûní.

Naopak soupis nemovit˘ch kul-

turních památek bruntálského 

okresu tvrdí, Ïe zvonice pochází

z konce 19. století. Pfiesn˘ údaj

poskytl Mgr. Pavel Cepek, staro-

katolick˘ faráfi ze ·umperka.

Podle dokumentÛ farnosti se

o v˘stavbû zvonice zaãalo uva-

Ïovat v roce 1923, kdy jamartiã-

tí starokatolíci získali zvon.

S v˘stavbou se zaãalo v fiíjnu

1926, 9. fiíjna byl poloÏen zá-

kladní kámen a jiÏ v prosinci by-

la zvonice dokonãena - zvon se

poprvé rozeznûl na první nedûli

adventní. V ãervenci 1927 byl

zvon slavnostnû vysvûcen. Na

stavbû dfievûné vûÏe s kamennou

podezdívkou ãtvercového pÛdo-

rysu se podíleli pfiedev‰ím vûfií-

cí, ktefií jí obûtovali své soboty

a nedûle. Náklady byly pÛvodnû

vyãísleny na 8000 Kã, ale díky

darÛm a práci dobrovolníkÛ byly

nakonec poloviãní.

DÛvodem k v˘stavbû jamartické

zvonice byla podle slov faráfie

Pavla Cepka skuteãnost, Ïe míst-

ní katolick˘ faráfi odmítal zvonit

starokatolíkÛm umíráãky. Nû-

meck˘ pramen potvrzuje, Ïe

zvonice slouÏila nejen ke zvonû-

ní pfii pohfibech, ale oz˘vala se

i ráno, v poledne a k veãernímu

klekání. VûÏovitá stavba mûla

slouÏit zároveÀ jako památník

padl˘ch z první svûtové války

a byla vyuÏívána také jako kaple

pro konání svateb, kfitÛ a boho-

sluÏeb. Podle pramenÛ byla vy-

bavena oltáfiem a kfiíÏem, kter˘

byl starokatolické obci vûnován

darem a kter˘ pfiivezl do Jamar-

tic faráfi Erhart aÏ z Varnsdorfu.

V souãasnosti je unikátní dfievû-

ná zvonice nevyuÏitá a pfiedsta-

vuje spí‰e místní kuriozitu.

Obyvatelé Jamartic potvrdili, Ïe

je‰tû v 60. letech byl v interiéru

pfiítomen oltáfi, kter˘ v‰ak bûhem

následujících let spoleãnû 

s ostatním vybavením zmizel.

O kulturní památku projevili zá-

jem jamartiãtí rekreanti, rodina

Mlejnkova, která se zasadila

i o nedávnou rekonstrukci jamar-

tického kostela Narození Panny

Marie. Z jejich iniciativy byla

zvonice roku 1996 opravena

a dosud si uchovává svÛj neob-

vykl˘, takfika exotick˘ ráz. ZN
(Prameny: Erinnerungen an den
Heimatkreis Römerstadt/Altva-
ter, Gießen 1996; Mezerová, Ωu-
bica. Seznam nemovit˘ch kultur-
ních památek okresu Bruntál,
Bruntál 2000; www.starokatoli-
ci.cz; internetová encyklopedie
Wikipedie.
Za poskytnutí informací dûkuji
Mgr. Pavlu Cepkovi, faráfii ‰um-
perské starokatolické obce,
Jaroslavû Charvátové, tajemnici
MûÚ Bfiidliãná, lektorce a pfied-
sedkyni filiální rady starokato-
lické obce v Bfiidliãné, a Osad-
nímu v˘boru Jamartice.)
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Pod rukama se mu dolary jen mnoÏily
Luká‰ Puãálka, makléfi spoleã-

nosti European Investment Fund,

s. r. o., sv˘m vítûzstvím v bur-

zovní hfie ATLANTIC FT zajistil,

Ïe se jméno mûsteãka Bfiidliãné,

místa jeho bydli‰tû, objevuje

v odborném tisku. Luká‰ Ïije

v Bfiidliãné a studuje finance na

ostravské Vysoké ‰kole báÀské.

Pfiedem samozfiejmû moc blaho-

pfiejeme. A teì o co ‰lo?

Burzovní hra ATLANTIC FT

probíhá jiÏ pát˘m rokem. V prá-

vû ukonãeném kole této hry si

nejlépe vedl ná‰ Luká‰ Puãálka,

kter˘ mûl v závûru na úãtu místo

vloÏen˘ch 10 tis. dolarÛ témûfi

29 tis. dolarÛ. Svûfiené dolary tak

zhodnotil o 186,5 procenta. Této

hry se zúãastnil poprvé a k vítûz-

ství mu pomohly znalosti farma-

ceutického prÛmyslu v USA.

¤íká: „Prospûl mi i rozbor stati-
stik zdravotního stavu americké
populace. BohuÏel není pfiízniv˘
zejména v oblasti kardiovasku-
lárních chorob. Akcie v˘robcÛ
léãiv pak letûly vzhÛru.“
Jako odmûnu za první místo si

odnesl zájezd pro dvû osoby dle

vlastního v˘bûru od CK Fischer.

Radost mu udûlala také moÏnost

nav‰tívit makléfie spoleãnosti

ATLANTIC FT a diskutovat

s nimi o jejich práci. ¤íká k to-

mu: „Náv‰tûva makléfiÛ mû nad-
chla, jsem moc rád, Ïe jsem se
jim mohl podívat pod pokliãku.
Kdybych pracoval se skuteãn˘mi
penûzi, samozfiejmû bych postu-
poval s mnohem men‰í dávkou
agresivity,“ tvrdí Luká‰ Puãálka

a dodává: „UÏ jsem se pfiihlásil
do dal‰ího kola. Zatím to pfiíli‰
nesleduji, ten správn˘ adrenalin
pfiijde aÏ pár mûsícÛ pfied kon-
cem hry.“
Burzovní hra ATLANTIC FT po-

kraãuje. „Velik˘ zájem vefiejnosti
v minul˘ch kolech nás pfiesvûd-
ãil, Ïe lidé si rádi zkou‰ejí obcho-
dování naneãisto. Prozatím se
hry zúãastnilo pfies 11 000 âe-
chÛ,“ uvádí Jan Dobiá‰ ze spo-

leãnosti ATLANTIC FT. Pro-

stfiednictvím této hry se pfiesvûd-

ãili, jak by dokázali zhodnotit

svûfien˘ch 10 tis. dolarÛ.

Hubertova jízda po devatenácti letech
Bude to pro pfiíznivce koní velká

událost. Po dlouh˘ch devatenác-

ti letech se opût koná v Bfiidliãné

Hubertova jízda. Pfied tûmi dva-

ceti lety se jí u nás zúãastnil i po-

zdûji slavn˘ Josef VáÀa s nemé-

nû slavn˘m Îelezníkem. Tato

akce se koná v sobotu 3. 11.

2007 v jezdeckém areálu SK

Pental, zaãátek byl v 10.30.

Dopoledne probûhne první ãást

honu na li‰ku. Ve 12 hod. bude

pro jezdce obãerstvení na kur-

tech a pak pokraãování v progra-

mu Hubertovy jízdy. Pro pfiíz-

nivce a diváky, ktefií nemají auto,

bude urãen odpolední parkúr

v jezdeckém areálu.

Historie Hubertovy jízdy
Jezdeckou sezónu uzavírá kaÏd˘

rok na podzim Hubertova jízda.

Pofiádá se v mnoha stájích po celé

republice jako odmûna pro v‰ech-

ny ãleny, ktefií po cel˘ rok pilnû

pracovali. Hubertovy jízdy jsou

vzpomínkou na pradávnou tradici

parforsních honÛ (je to ‰tvanice,

v jezdectví druh honební jízdy -

pronásledování divoké zvûfie se

smeãkou psÛ). Cílem bylo pfiede-

v‰ím pfiekonávání pfiírodních pfie-

káÏek pfii jízdû na koni, ulovení

zvûfie bylo vûcí druhofiadou, proto

se zvífie po dostiÏení a obklíãení

psy pou‰tûlo zpût na svobodu.

Tato tradice se pfienesla v pfiedmi-

nulém století i k nám a dnes pfietr-

vává právû v podobû jízdy na po-

ãest sv. Huberta - patrona lovu.

Lovili se jeleni, zajíci, jako nej-

lep‰í se ukázaly li‰ky, byly nej-

rychlej‰í a nejchytfiej‰í a hon tak

byl napínavûj‰í.

Novodobé pojetí ãeského par-

forsního honu ãerpá jak z typu

francouzského, orientovaného

na spoleãenskou stránku, tak

anglického, kter˘ zdÛrazÀuje

sportovní vyÏití. Li‰ku nyní

pfiedstavuje jezdec s li‰ãím oho-

nem pfiipevnûn˘m na rameni,

kter˘ se vydává první na trasu do

terénu. Následují ho jezdci a ko-

nû s masterem v ãele. Zdatnûj‰í

jedou tûÏ‰í trasu s pfiírodními

a umûl˘mi pfiekáÏkami, ãlenitûj-

‰ím terénem apod. Master je nej-

dÛleÏitûj‰í osoba jízdy, zazname-

nává prohfie‰ky jezdcÛ - pády,

odmítnutí skoku, nejhor‰í pro-

hfie‰ek je pfiedjetí mastera. Jízda

má zhruba v polovinû pfiestávku,

bûhem které se na vybrané louce

v‰ichni diváci, jezdci i konû ob-

ãerství, pfiípadnû u ohÀÛ usu‰í,

a pokraãuje se dále. Celá jízda je

ukonãena závûreãn˘m dostihem

- Halali. Zde pfiichází ke slovu

také „li‰ka“, jezdec se zmínû-

n˘m ohonem, za kter˘m se

v‰ichni vydávají a v plném trys-

ku se ho snaÏí dostihnout a ohon

ukofiistit. Poslední hold sv.

Hubertu je vzdán veãer pfii zába-

vû, kdy je zahájen soud se v‰emi

hfií‰níky, ktefií se dopustili bû-

hem jízdy pfiestupkÛ. Jsou pfied-

voláváni pfied soudní stolici, dle

záznamÛ mastera obÏalováni

a potrestáni napfi. povinn˘m ode-

vzdáním urãitého mnoÏství vin-

ného ãi jiného moku. Soud pak

tyto odpustky obvykle rozdá po

v‰ech stolech a zábava mÛÏe po-

kraãovat.

Foto z 5. 11. 1988, kdy pfiijal pozvání k úãasti na Hubertovû jízdû teh-
dy jiÏ dvojnásobn˘ vítûz Velké pardubické Josef VáÀa se slavn˘m
Îelezníkem Foto: Daniel Mach

Luká‰ Puãálka vpravo Foto: Radek Poncza
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Na neutrálním hfii‰ti ve Velké

·táhli se odehrálo finále okresní-

ho fotbalového poháru mezi

muÏstvy Malé Morávky a Bfiidli-

ãné. Jen zaãátek zápasu byl vy-

rovnan˘, po vstfielení první bran-

ky se hráãi Bfiidliãné díky tech-

nické pfievaze a lep‰í fyzické

kondici dostávali do stfieleck˘ch

pozic a své ‰ance zaãali promû-

Àovat. Soupefi nahrazoval své

nedostatky bojovností, nûkdy aÏ

za hranici pravidel, na coÏ do-

platil je‰tû pfied koncem poloãa-

su vylouãením jednoho hráãe

a tím si vlastnû podepsal svÛj or-

tel. Po pfiestávce existovalo na

hfii‰ti jen jedno muÏstvo a bra-

nek, i pfies vysok˘ poãet, mohlo

b˘t mnohem více. Malá Moráv-

ka jako finalista nebyl dÛstojn˘m

soupefiem. Postup Bfiidliãné do

krajského kola je zaslouÏen˘.

O branky se rozdûlili: Patrman 5,

HolodÀák 2, Calek, Fiury a Ve-

selka po jedné. Na závûr pfievza-

li vítûzové Pohár pfiedsedy OFS

z rukou jeho zástupcÛ.

Pfiijìte na Tuty k ãarodûjnicím do Vajglova
Vajglovská hospÛdka „U âaro-

dûjnic“ získává stále více na po-

pularitû. Stala se totiÏ místem,

kde se pofiád nûco dûje. Dûlí se

s hospodou „U Zaka“ o pofiádání

rÛzn˘ch akcí v této malé obci.

Nûkteré akce zaãínají b˘t uÏ sko-

ro tradiãní. A od té doby, co má

hospÛdka svou „domovskou“

kapelu Tuty-Fruty, je tu je‰tû Ïi-

vûji. V této hospÛdce si mÛÏete

kromû bûÏného sortimentu nápo-

jÛ objednat jednoduché menu -

hamburgery, bramboráãky, hra-

nolky, také zmrzlinové poháry.

Ti, ktefií by si zde chtûli zafiídit

rodinnou oslavu, banket apod., si

mohou domluvit slavnostnûj‰í

menu. Kromû vafiení je v hos-

pÛdce moÏné i ubytování. V létû

2007 se malá zahrádka ve stínu

restaurace rozroste i za cestiãku,

kde vznikl mal˘ dûtsk˘ koutek.

Navíc je pro zájemce moÏno ob-

jednat projíÏìku na koních.

V sobotu 13. fiíjna 2007 byla po-

zvána hudební skupina Axel

z Olomouce. Tato skupina hrála

k tanci i poslechu vût‰inu skla-

deb ãesky, byly mezi nimi star‰í

i novûj‰í hity, ale i lidovky.

Zaãínalo se v 19 hod. a konãilo

aÏ nad ránem. Vstupné bylo dob-

rovolné. Pod celou touto aktivi-

tou je podepsaná majitelka hos-

pÛdky paní Zdenka Novotná!

Moráveãtí nemûli na Bfiidliãenské dost síly

KuÏelkáfii mûli skvûlou mu‰ku
V dal‰ím kole krajského pfieboru sehrálo na-

‰e „A“ muÏstvo zápas na domácí kuÏelnû

s muÏstvem z Pfierova a zvítûzilo 12:4, nej-

lep‰í z na‰ich byl Jan Dosedûl se 405 kolky.

„B“ muÏstvo si zajelo do Horního Bene‰ova

pro v˘hru v pomûru také 12:4. Nejlépe se

vedlo ZdeÀku Chmelovi, kter˘ podal v˘teã-

n˘ v˘kon - 468 kolkÛ!

V meziokresním pfieboru si na‰e „C“ druÏ-

stvo odvezlo tûsnou prohru z R˘mafiova 4:6.

Nejvíce kolkÛ - 444, se podafiilo uhrát jediné

Ïenû v druÏstvu Aniãce Dosedûlové, která ta-

ké vede v pofiadí jednotlivcÛ tohoto pfieboru

s v˘born˘m prÛmûrem v soutûÏi - 417 kolkÛ!

V tabulce je evidováno 58 hráãÛ meziokres-

ního pfieboru, tím více vyniká úspûch na‰í

hráãky.

Bfiidliãná „D“ pfiivítala doma muÏstvo z Hor.

Bene‰ova „D“ a vyprovodila ho drtivou po-

ráÏkou 10:0. Nejlep‰ího v˘sledku z domá-

cích dosáhl dal‰í z klanu Dosedûlov˘ch - nej-

star‰í Jaroslav, dosáhl 405 kolkÛ. V tabulce

jednotlivcÛ je hned za jiÏ zmínûnou Aniãkou

s prÛmûrem jen o nûco niÏ‰ím - 415,5 kolkÛ.

V tabulce meziokresního pfieboru je muÏstvo

„D“ na druhém místû se stejn˘m poãtem bo-

dÛ jako vedoucí Chvalíkovice. DruÏstvo „C“

figuruje jako osmé v pofiadí.

Pfiipravil Daniel Mach

Aktivní hospÛdka „U âarodûjnic“ ve Vajglovû Foto: Zdenka Novotná

Finále okr. fotbalového poháru Fota: Daniel Mach
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Fuãel vítr, padaly kapky de‰tû

smíchané s prvním leto‰ním snû-

hem, prostû slota, do které jak se

fiíká, by nikdo ani psa nevyhnal.

Pfiesto se 23. fiíjna v odpoledních

hodinách oz˘valo z prostor Z·

Bfiidliãná veselé ‰vitofiení.

S brouãky se zde opût louãili

‰koláci i jejich malí kamarádi

z M·, ktefií pfii‰li se sv˘mi rodiãi

ãi prarodiãi.

Je zbyteãné psát, Ïe na této ‰kole

se stalo uspávání brouãkÛ tradicí.

Jejich ãas se uÏ nach˘lil a oni se

museli honem honem nûkam 

uloÏit k zimnímu spánku. Ale je‰-

tû dfiíve, neÏ se brouãci schovali,

trochu si s dûtmi naposledy po-

hráli. Letos, jak jsme jiÏ psali, ne-

bylo poãasí zrovna ideální, niko-

mu to ale náladu nepokazilo.

A bodejÈ ano, vÏdyÈ v tûlocviãnû

ãekalo na v‰echny pfiekvapení

v podobû nafukovacího skákací-

ho hradu, balónkÛ, spousty her

a soutûÏí a v neposlední fiadû

i promítání pohádek. Nemyslete,

ani na brouãky nikdo nezapo-

mnûl. Právû naopak, doãkali se

krásné ukolébavky, kterou jim na

závûr celé akce Ïáci spoleãnû zaz-

pívali, a dokonce si mohli v‰ichni

poslechnout i hru na flétniãku.

Prostû v‰ichni si pfii‰li na své.

A kdo to v‰e zorganizoval?

Samo sebou SK ASK Bfiidliãná,

pÛsobící pfii této ‰kole. JenÏe

klub sám by toho mnoho nezmo-

hl, kdyby nebylo ochotn˘ch pe-

dagogÛ, ktefií neváhali obûtovat

svÛj voln˘ ãas. A nemÛÏeme za-

pomenout podûkovat ani Modré

pyramidû za dáreãky a hlavnû za

ten bájeãn˘ hrad, dále Po‰tovní

spofiitelnû a âeské spofiitelnû.

Díky jejich podpofie neodcházel

nikdo s prázdnou. TakÏe, brouã-

ci, dobrou noc a na jafie zase na

vidûnou, pfiijdeme vás probudit!

Kvûta Dûrdová

Brouãci usnuli pfii ukolébavce

Z okolních mûst a obcí

Mark˘z De Lafayette
by se doÏil 250 let

Obec RyÏovi‰tû uspofiádala
Brann˘ závod v‰estrannosti

Obec RyÏovi‰tû uctila 250. v˘roãí narození mar-

k˘ze De Lafayette, jehoÏ stejnojmenn˘ dÛm sto-

jí v obci pod ã. p. 50. Na podzimním posezení

v pátek 19. fiíjna seznámil Ing. Franti‰ek

Rechtorik seniory s historií obce RyÏovi‰tû 

a upozornil v‰echny pfiítomné na zpracování do-

datku ã. 1 kroniky obce, ve kterém je sepsán po-

drobn˘ Ïivotopis mark˘ze De Lafayette.

Kronika i dodatek jsou obãanÛm k nahlédnutí na

Obecním úfiadu v RyÏovi‰ti.

Eva La‰áková, starostka RyÏovi‰tû

T˘m mlad˘ch lidí z RyÏovi‰tû si musel v sobotu 20. fiíjna pfiivstat. Na tento den byla v rám-

ci projektu „Akce pro v‰echny RyÏovi‰Èáky“ v programu Pfiipoj se pfiipravena 2. plánova-

ná akce nejenom pro dûti a mládeÏ, ale i dospûlé z na‰í obce. Na akci nazvanou „Brann˘

závod v‰estrannosti“ jsme pozvali Ïáky ze Z· Bfiidliãná, Z· a M· RyÏovi‰tû, mladé hasi-

ãe z okolí a zástupce DDM Bruntál. Pozvání se opravdu vyplatilo, v 9 hodin ráno bylo

místní kino skoro plné. Pozvání

pfiijalo více jak 150 soutûÏících

a 50 pomocníkÛ, ktefií zaji‰Èovali

obãerstvení, topili, byli rozhodãí-

mi, zapisovateli v˘sledkÛ atd.

Brann˘ závod se konal v terénu

vyznaãeném fáborky, soutûÏící

mûli na ‰esti stanovi‰tích prokázat

základní znalosti a sportovní v˘-

kony. âekaly na nû úkoly z oblas-

ti první pomoci, dopravního zna-

ãení, tfiídûní odpadÛ, stfielba ze

vzduchovky, ‰plh. Nejmlad‰ím 

úãastníkem tohoto závadu byl pû-

tilet˘ Jeníãek Paliãka z na‰í obce,

kter˘ mûl v druÏstvu i svoji ma-

minku. I pfies nepfiízeÀ poãasí se

akce povedla a t˘m mlad˘ch lidí

z na‰í obce mÛÏe zaãít pomalu

pfiipravovat 3. plánovanou akci,

kterou bude „Studentsk˘ den“.

Eva La‰áková,
starostka RyÏovi‰tû

Foto: archiv Z· Bfiidliãná

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Známá i neznámá v˘roãí
3. 11. 1927 zemfi. Karel Matûj âapek-Chod, prozaik a novináfi

(nar. 21. 2. 1860) - 80. v˘roãí úmrtí

4. 11. 1847 zemfi. Felix Mendelssohn-Bartholdy, nûmeck˘ hudeb-

ní skladatel a dirigent (nar. 3. 2. 1809) - 160. v˘r. úmrtí

4. 11. 1927 v âeskoslovensku se narodilo první dítû ze zkumavky

ve fakultní nemocnici v Brnû - 80. v˘roãí

5. 11. 1997 zemfi. Helena ·mahelová, autorka knih pro dûti a mlá-

deÏ (nar. 14. 7. 1910) - 10. v˘roãí úmrtí

6. 11. 1872 nar. Franti‰ek Bílek, fiezbáfi, sochafi a grafik, pfiedstavi-

tel ãeského symbolismu (zemfi. 13. 10. 1941) - 135. v˘-

roãí narození

9. 11. 1877 zemfi. Karel Sabina, spisovatel, novináfi, libretista (nar.

29. 12. 1813) - 130. v˘roãí úmrtí

11. 11. Mezinárodní den váleãn˘ch veteránÛ, slaví se u pfií-
leÏitosti v˘roãí podpisu pfiímûfií, kter˘m v roce 1918
skonãila 1. svûtová válka

12. 11. 1972 zemfi. Antonín ·karka, literární historik a editor (nar.

14. 2. 1906 v Brnû) - 35. v˘roãí úmrtí

13. 11. Mezinárodní den nevidom˘ch, v˘roãí narození
Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele sys-
tematické v˘chovy nevidom˘ch, v roce 1745, slaví se
od roku 1946

13. 11. 1912 zemfi. Teréza Nováková, spisovatelka (nar. 31. 7. 1853)

- 95. v˘roãí úmrtí

14. 11. Svûtov˘ den bez aut
14. 11. 1847 zemfi. Josef Jungmann, jazykovûdec, pfiekladatel, ná-

rodní buditel (nar. 16. 7. 1773) - 160. v˘roãí úmrtí

14. 11. 1907 nar. Astrid Lindgrenová, ‰védská spisovatelka, autorka

knih pro dûti (zemfi. 28. 1. 2002) - 100. v˘r. narození

15. 11. Den vûznûn˘ch spisovatelÛ, vyhlá‰en Mezinárodním
centrem PEN klubu roku 1993

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Eli‰ka Sou‰ková .............................................................. R˘mafiov

Ester Cicková ................................................................... R˘mafiov

Jan Számel ...................................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Emilie Kubová - R˘mafiov ................................................... 80 let

Milada Zapletalová - R˘mafiov ............................................ 81 let

Eduard Veãefia - R˘mafiov .................................................... 82 let

Jaroslav MrÀka - R˘mafiov ................................................... 82 let

Antonie Lachnitová - R˘mafiov ............................................ 84 let

Adolfina Mlateãková - R˘mafiov ......................................... 86 let

Veronika Chibici - R˘mafiov ................................................. 87 let

Marie Vincourová - R˘mafiov .............................................. 93 let

AneÏka Poláková - Ondfiejov ............................................... 94 let

Rozlouãili jsme se

Jifiina Ognarová - Stfiíbrné Hory ........................................... 1928

Marie ·ubová - R˘mafiov ...................................................... 1945

Matylda Nováková - R˘mafiov .............................................. 1923

Anna Salaníková - R˘mafiov ................................................. 1922

Marie Jurãeková - R˘mafiov .................................................. 1931

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc listopad
• KdyÏ se v listopadu hvûzdy tfipytí, mrazy se brzo uchytí.

• KdyÏ krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáfii.

• Jak˘ listopad, takov˘ bfiezen.

• Den V‰ech svat˘ch je poslední, kter˘ léto zahání. (1. listopadu)

• KdyÏ na Du‰iãky jasné poãasí panuje, pfiíchod zimy to oznamuje.

(2. listopadu)

• Svat˘ Teodor - mrazy lezou z hor. (9. listopadu)

• Pfiijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. (11. li-

stopadu)

• MartinÛv led bude vodou hned.

• Svatá Cecílie snûhem pole kryje. (22. listopadu)

• Svatá Katefiina pfiichází bíle odûna. (25. listopadu)

• OndfiejÛv sníh zÛstane leÏet sto dní. (30. listopadu)

8. 11. SVâ Keramické dílny pro Z·

9. 11. SVâ Keramické dílny pro Z·

9. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

10. 11. 10.00 SVâ Krajsk˘ pfiebor stolního tenisu,

SVâ - Sokol Vrbno

10. 11. 15.00 SVâ Krajsk˘ pfiebor stolního tenisu,

SVâ - ATS M. Albrechtice

14. 11. 10.00 SVâ V̆ tvarná dílna nejen pro seniory

Vizovické peãivo, vánoãní ozdoby

16. 11. SVâ Keramická dílna pro Z·

16. 11. 17.00 SVâ Setkání 70- a 75let˘ch obãanÛ

s pfiedstaviteli mûsta

16. 11. 20.00 sál ZU· Jazzclub: Ty Syãáci, Plankton

16. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

17. 11. 9.30 SVâ Malá Warcraft párty

21. 11. 9.15 kino âert a Káãa, M· + 1.-5. tfi. Z·

a 10.45

21. 11. 9.30 SVâ V̆ tvarná dílna pro seniory

22. 11. SVâ Keramická dílna pro Z·

23. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

24. 11. 14.00 SVâ Cviãení na míãi

26. 11. 16.30 SVâ Kurz pletení z pedigu - zvonek

29. 11. SVâ Keramická dílna pro Z·

30. 11. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé
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Mûstská knihovna
Tel.: 554 212 566

E-mail:

knihovna.rymarov@tiscali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

Lenka Îmolíková,
fieditelka MûK

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov
vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na pozici

vychovatel speciální pedagogiky/sociální pracovník -

vedoucí denního centra pro mentálnû postiÏené
Místo v˘konu práce: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov,

OkruÏní 10, R˘mafiov.

Pfiedpokládan˘ nástup: leden 2008.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1.0.

Platové zafiazení: 9. - 10. platová tfiída.

PoÏadavky: - vysoko‰kolské nebo vy‰‰í odborné

vzdûlání v oboru speciální 

pedagogiky, pfiíp. sociální práce;

- praxe min. 2 roky;

- velmi dobrá uÏivatelská práce na PC 

a internetu;

- schopnost samostatného jednání,

tvÛrãí práce a individuálního pfiístupu

ke klientÛm;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Rozsah pracovní ãinnosti: - komplexní vychovatelská ãinnost 

a preventivnû-v˘chovná péãe oriento-

vaná na specifické vzdûlávací potfieby

mentálnû postiÏen˘ch klientÛ;

- v˘chovnû-vzdûlávací ãinnost s návaz-

ností na dfiíve získané dovednosti 

a návyky;

- posilování dal‰ího rozvoje a fixace 

zbytkov˘ch schopností u mentálnû

postiÏen˘ch, vãetnû rozvíjení jejich

zájmové ãinnosti s vyuÏitím metod 

speciální pedagogiky;

- pfiímá práce s klienty v tréninkové

dílnû, vedení skupinov˘ch aktivit.

Pfiihlá‰ka musí obsahovat: - jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

- ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo 

dokladu o povolení pobytu u cizího 

státního pfiíslu‰níka;

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - profesní Ïivotopis;

- v˘pis z Rejstfiíku trestÛ ne star‰í neÏ

3 mûsíce (lze doloÏit pfii nástupu);

- kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném 

vzdûlání.

Místo podání pfiihlá‰ky: - osobnû u úãetní SVâ R˘mafiov nebo 

písemnû na adresu: Stfiedisko volného 

ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 

R˘mafiov.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 23. listopadu 2007

Zamûstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat Ïádného z pfiihlá‰en˘ch

uchazeãÛ a v˘bûrové fiízení zru‰it. Rozhodnutí v˘bûrové komise bu-

de uchazeãÛm oznámeno písemnû. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã sou-

hlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby v˘bûrového fiízení nakládat

s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace lze získat u fieditelky SVâ R˘mafiov Marcely

Pavlové na tel. 554 211 410 nebo 554 211 411.
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Skupina The Pant natoãila v R˘mafiovû své první DVD
V sobotu 20. fiíjna natáãela na

malém sále SVâ své první DVD

známá hardrocková skupina The

Pant. DVD by mûlo b˘t zhruba

hodinov˘m záznamem koncertu,

kter˘ bude doplnûn bonusy - vi-

dei z vystoupení kapely na âT 1

a Óãku, pohledem do zákulisí na-

táãení a rozhovory se ãleny sku-

piny.

Zaãátek akce byl naplánován na

20. hodinu, ale kaÏd˘, kdo byl

nûkdy na koncertû, ví, Ïe s ãasem

si rockefii hlavu pfiíli‰ nelámou.

Koncert zaãal pfiibliÏnû ve tfii

ãtvrtû na devût, za pfiítomnosti

stotfiicetihlavého publika sloÏe-

ného pfieváÏnû z kamarádÛ

a skalních fanou‰kÛ kapely. Panti

za v‰eobecného veselí (pivo bylo

zdarma) odehráli hodinov˘ kon-

cert a zhruba pÛl hodiny pfiídav-

kÛ, aby bylo z ãeho vybírat.

O vynikající zvuk koncertu

a svûtelné efekty se postaral

„dvorní“ zvukafi PantÛ Ivan

Sigmund. Záznam zvuku mûl na

starost Jan Mrovec z kobefiické-

ho studia James, které patfií k nej-

lep‰ím na Moravû. Vizuální po-

dobu DVD mají na starost pra-

covníci bohumínské televize TV

Marko.

A kdy bude DVD k mání pro

v‰echny fanou‰ky? „Pokud
v‰echno dobfie pÛjde, rádi by-
chom DVD dostali mezi lidi kon-
cem prosince,“ uvedl lídr kapely

Roman Koãifiík. „A pokfitíme ho
v R˘mafiovû 25. prosince v rámci
koncertu na Bigbeatov˘ch Váno-
cích,“ dodal.

Pfiejme si tedy, aÈ to vyjde. 

Johan

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

pozvánka na novou v˘stavu

3. - 28. 11. Bohuslav a Daniel Reynkovi (fotografie a grafika)
VernisáÏ se uskuteãní 3. 11. v 16 hodin v Galerii Octopus

Díla otce a syna Reynkov˘ch - skvosty mezi v˘stavami v Galerii Octopus
Galerie Octopus pfiipravila ve

spolupráci s fotografem Jindfii-

chem ·treitem jednu z nejv˘-

znamnûj‰ích v˘stav, které mohli

náv‰tûvníci v galerii od roku

1992 zhlédnout (bylo jich dosud

188). Vystavovat díla otce a syna

Reynkov˘ch, jejichÏ dílo ne-

spornû patfií k tomu nejlep‰ímu,

co dal ãesk˘ kulturní prostor ve

20. století Evropû, je svátkem

i v˘znaãnou spoleãenskou udá-

lostí, kterou by snad nemûl opo-

menout nikdo z tûch, kdo mají 

úctu k umûní i sobû a pokoru pfied

velk˘m svûtem obrazÛ a slov, ale

téÏ v‰ichni, ktefií se cítí b˘t dûtmi

této zemû. Bez nadsázky lze fiíci,

Ïe se jedná o v˘stavu, kterou by

neodmítla ani PafiíÏ.

PfiipomeÀme ve struãnosti osudy

Bohuslava Reynka, jednoho

z nejvût‰ích ãesk˘ch umûlcÛ 

20. století. Generace jeho pfiedkÛ

jsou pevnû spojeny s ãeskou ãás-

tí Vysoãiny, jejíÏ krásu a poezii

i nesporn˘ genius loci ocenila fia-

da velk˘ch postav umûleckého

svûta nejménû dvou staletí.

Narodil se roku 1892 na statku

v nevelkém Petrkovû poblíÏ

Havlíãkova Brodu. Na nûmecké

reálce v Jihlavû, kam se naãas

rodina pfiestûhovala, se poprvé,

av‰ak natrvalo setkal s básnic-

tvím a v˘tvarn˘m umûním pro-

stfiednictvím vynikajícího profe-

sora Eislera. Pfiedpoklad rodiãÛ,

Ïe se ujme statku, zmafiil záhy

ReynkÛv nezájem o vysoko‰kol-

ské studium zemûdûlství a mla-

d˘ Bohuslav zamífiil v letech

1911-12 jako nejeden z vníma-

v˘ch elévÛ do nádherné kamen-

né Bretanû. Teprve kraj, kter˘

Statek Reynkov˘ch v Petrkovû Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Fota: SaFoto
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tak hluboce zasáhl Zrzavého, jej

pfiimûl, aby sáhl po ‰tûtci, rydlu

a peru. První ver‰e otiskl uÏ roku

1913.

O deset let pozdûji znovu podle-

hl kouzlu Francie. V Grenoblu se

seznámil s jemnou lyriãkou Su-

zanne Renaudovou (1889-1964)

a jiÏ 1926 se stala jeho Ïenou.

Zde se narodili téÏ oba synové

Daniel a Jifií. AÏ do roku 1936

rodina stfiídala pobyt v Grenob-

lu, v kouzelném hornatém kraji

jihov˘chodní Francie, s petrkov-

sk˘m statkem. Vytrval˘mi pfiáte-

li rodiny se tehdy stali Halas,

Holan, Ivan Divi‰ a pozdûji

k nim pfiibyla Vûra Jirousová,

z v˘tvarníkÛ pak Josef âapek,

Hofman a ·er˘ch. V dobû fran-

couzsk˘ch pobytÛ téÏ zaãíná

Bohuslav Reynek pracovat svou

nejoblíbenûj‰í technikou suché

jehly, kterou si budete moci vy-

chutnat na na‰í v˘stavû.

Poklidnou první republiku, tolik

pfiíznivou umûlcÛm, vystfiídala

válka, jeÏ otevfiela fietûz proti-

venství. Vytlaãena nûmeck˘m

nájemcem se v roce 1944 muse-

la rodina odstûhovat do Staré

¤í‰e k dûtem jiÏ neÏijícího pfiíte-

le a vydavatele Josefa Floriana.

Roku 1945 se Reynkovi vrátili

hospodafiit na svém nemalém

statku, ale jiÏ 1949 jim tupá moc

zabavila rodn˘ dÛm i pole a vy-

nikajícího umûlce pfiipoutala

s v˘smûchem jako zemûdûlské-

ho dûlníka k majetku, jejÏ mu

komunisté ukradli. AÏ roku 1957

se mohl zaãít plnû vûnovat umû-

ní a teprve 1964 se stal rázem

velk˘m objevem ãeské umûlec-

ké obce v˘stavou leptÛ, aãkoli

Francie jej na fiadû v˘stav uznala

uÏ hluboko v tfiicát˘ch letech.

Jak typické!

BoÏí ãlovûk Reynek v‰ak

skromnû zÛstával v pozadí. Byl

nepfiítelem dlouh˘ch fieãí, odmí-

tal jakékoli oslavy a neopou‰tûl

svou samotu. Petrkovsk˘ statek

se stal proti jeho vÛli magnetem

nepfietrÏit˘ch náv‰tûv lidí neoby-

ãejnû plodné umûlecké generace

60. let, autorÛ i zvûdavcÛ, a do-

sud zÛstává magick˘m bodem

ãeské literatury a v˘tvarného 

umûní. Není druhého básníka,

jenÏ by víc neÏ Reynek ovlivnil

nastupující generaci. Mistrovské

uÏívání slova jej pfiedurãilo

k pfiekladÛm z francouz‰tiny

a nûmãiny. Jeho vûrná Ïena se jiÏ

plného návratu mistra nedoãkala

a roku 1964 opustila tento svût.

Od roku 1971 odpoãívá velk˘

poeta a v˘tvarník ve Svatém

KfiíÏi u Havlíãkova Brodu vedle

své Ïeny Suzanne, jeÏ s ním sdí-

lela dobré i zlé, vychovala syny

a po léta trpûla trapnou ubohostí

reÏimu odtrÏena a izolována od

své krásné a svobodné vlasti.

Hnûdû tónované grafické listy

z tfiicát˘ch aÏ ‰edesát˘ch let na-

bídne Octopus v men‰ím sále.

Otisky vyle‰tûn˘ch mûdûn˘ch

destiãek, do nichÏ autor vr˘val

jemnou spleÈ ãar u kuchyÀsk˘ch

kamen, dávají nahlédnout do

zcela originální autorovy techni-

ky, ale i pfiehledu jeho oblíbe-

n˘ch témat. Biblické motivy za-

sadil do trochu drsné a zemitû

pfiekrásné scenérie lesÛ, luk a ka-

menit˘ch políãek poetické

Vysoãiny, lemovan˘ch zídkami

a trpk˘mi trnkami ãi ‰ípkov˘mi

rÛÏemi, kam bych se vrátil tfieba

pû‰ky. Jindy nás pfiekvapí úÏas-

n˘mi drobouãk˘mi a spí‰e sno-

v˘mi bukolick˘mi krajinami,

v nichÏ vzácnû zazvoní ãerveÀ ãi

modfi. Vysnûná zemû jeho v˘tvo-

rÛ je plná víry a radosti z pozná-

ní, ale nejednou téÏ deprese

z vulgarity a arogance nepfiátel-

ské moci. Práce se úzce prolína-

jí s ver‰i, grafické vize tvofií se

slovy neoddûliteln˘ celek dvoj-

jediného básníka a grafika.

Daniel, star‰í ze synÛ, se narodil

roku 1928 v La Tronche

u Grenoblu. Jeho o rok mlad‰í

bratr Jifií je v˘znamn˘m pfiekla-

datelem z francouz‰tiny. Jejich

domovem ãi „Ïivou lodí“, jak

pravil jejich otec, zÛstává star˘

bíl˘ dÛm s vûÏiãkou a hodinami.

Také bratfii pocítili „pfiízeÀ“ reÏi-

mu a Daniel se po léta Ïivil jako

‰ofér u Pozemních staveb. ProÏili

s rodinou, jeÏ v sobû nese celou

tragiku národa posledního století,

léta nenadál˘ch prohlídek,

sprost˘ch a ufivan˘ch v˘slechÛ

a lstivû dávkované nejistoty.

Upadli do neãekanû hluboké nou-

ze. Na‰tûstí pro nás patfií Daniel

Reynek k tûm, ktefií díky daru od

Boha nemuseli ani nechtûli pod-

stoupit léta umûleck˘ch studií,

a pfiece dokázali vystoupit aÏ na

sam˘ vrchol ãeského Parnasu 

umûlecké fotografie. Poãátky jeho

fotografování sahají do ãtyfiicá-

t˘ch let. V padesát˘ch letech s ot-

cem, s nímÏ ho pojí hluboké vaz-

by, experimentoval se sklenûn˘m

negativem a od ‰edesát˘ch let vy-

tváfií úÏasné barevné fotografické

montáÏe pfiekládáním dvou barev-

n˘ch snímkÛ. Svou techniku do-

vedl k absolutní dokonalosti.

Jak praví Daniel BartoÀ, jeho fo-

tografie „nám otvírají dvefie do

¤í‰e divÛ, do okouzlujícího svû-

ta dûtí, kde v‰e je nejen veliké,

ale i magické a kde se tráva stala

neprostupn˘m pralesem, stfiípek

skla drahocenn˘m ‰perkem ãi

dokonce sluncem ...“, aã jinou

formou dál navazuje a pokraãuje

v kouzlu otcov˘ch grafick˘ch

listÛ. Pfiekr˘vání vûcí ãi pohledy

orosen˘m oknem nebo rámování

dûjÛ ploty a mfiíÏemi ãi v˘tvory

pfiírody prolnuté s rokajemi sta-

r˘ch zámkÛ tvofií vnitfiní svût na

hony vzdálen˘ Ïabomy‰í pfiítom-

nosti, shonu po majetku ãi hrÛ-

zám neklidného svûta. Je jinou

dimenzí, kam mÛÏete proniknout

jen s Danielem Reynkem, kdyÏ

se zdá b˘t osud zl˘ a kdyÏ marnû

bijete hlavou do zdi. Oba

Reynkové jsou tak neobvyklí,

tak osobití a tak úÏasní, Ïe ne-

zb˘vá neÏ se beze slova poklo-

nit. Mgr. Jifií Karel



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 19/2007

17

Hezká tmavovlasá Anna Marie (1906-2002),

prostfiední dcera Franti‰ka Arno‰ta, proÏila

po válce znova trpké chvilky, na rozdíl od

star‰í sestry hned po roce 1945. Poslední ma-

jitelka rodového sídla v Janovicích a majet-

ku, kter˘ zbyl janovick˘m HarrachÛm po po-

zemkové reformû na poãátku prvé republiky,

se ujala dûdictví po smrti slavného otce roku

1937. Podle archivních dokladÛ bylo dûdic-

tví údajnû zatíÏeno 10 000 000 Kãs dûdic-

k˘ch dluhÛ splacen˘ch do roku 1944 se zÛ-

statkem ãástky asi 100 000 marek, tj. tehdy 

1 000 000 protektorátních korun. Tvrzení se

v‰ak zdá úãelové, neboÈ pochází z dokumen-

tace vypracované po roce 1945, kdyÏ se sna-

Ïiv˘ funkcionáfi okresní správní komise

a ãlen KSâ Karel Novák úpornû pokou‰el

prokázat neexistující spojení Anny Marie

s nacisty. Navíc byla od roku 1943 s celou

rodinou pronásledována, pfii‰la o cel˘ maje-

tek a stûÏí mohla cokoli splácet. Dûdictví po

otci tedy nedrÏela, jak se nûkdy tvrdí, do ro-

ku 1945, ale jen do dfiíve uvedeného roku.

Vzdûlan˘ a velmi pfiíjemn˘ maìarsk˘ diplo-

mat Franti‰ek Sigmund Rosty-Forgách de

Bárkócz (Star˘ Haliã u Luãence 1892 -

Santiago de Chile 1957) se stal jejím manÏe-

lem 1. 8. 1928 v Praze, kde s Ïenou pochopi-

telnû vût‰inou pob˘vali kvÛli jeho práci na

maìarském velvyslanectví. Jejich dûti

Franti‰ek (*1929 Brno), Helena (*1932

Praha) a Mikulá‰ (*1935 Praha) vychováva-

la Anna Marie ãesky a matefisk˘ jazyk zvlá-

daly bez problémÛ, ale pochopitelnû se uãily

je‰tû dal‰ím jazykÛm: maìar‰tinû, jazyku ot-

ce, ale i angliãtinû, nûmãinû a francouz‰tinû.

Pfii posledním sãítání obyvatel za prvé repub-

liky, jeÏ bylo rozhodující pro stanovení ná-

rodnosti po válce i pozdûji se Anna Marie

hlásila stejnû jako její otec Franti‰ek k národ-

nosti ãeské. Harrachové nebyli rodem pfiistû-

hoval˘m, jako tomu bylo napfi. u sÀatky zce-

la poãe‰tûn˘ch SchwarzenberkÛ, ThunÛ,

Thurn-TaxisÛ ad., ktefií se rovnûÏ cítili a cítí

âechy nejen díky pfiíslu‰nosti k na‰í zemi, ale

ãetn˘mi sÀatky pfiedev‰ím s ãeskou ‰lechtou.

Janovick˘ zámek pfiestal b˘t v dobû jen ‰es-

tileté správy Anny Marie hlavním rodov˘m

sídlem a zÛstával jen sídlem letním, kde For-

gáchové pfiijímali náv‰tûvy sv˘ch pfiíbuzn˘ch

i pfiátel a kam rodina pfiijíÏdûla jen za osvû-

Ïením z velk˘ch mûst (Praha a Budape‰È).

Franti‰ek Forgách nepocházel ze známûj‰í

jyme‰ské vûtve, naturalizované jiÏ staletí na

Moravû, ale z vûtve uherské, aã vlastnil rod-

né sídlo, zámek Star˘ Haliã u Luãence, na

jiÏním Slovensku. Byl maìarsk˘m obãanem

a v letech 1931-38 zastával funkci legaãního

rady maìarského velvyslanectví v Praze

a nespornû mûl v˘razné porozumûní pro spo-

lupráci s na‰imi úfiady i obãany nejen díky

své ãeské Ïenû. Po záboru pohraniãí jej ma-

ìarská vláda pfiesunula do Budape‰ti jako

pfiednostu národohospodáfiské sekce maìar-

ského ministerstva zahraniãních vûcí.

DÛvody pfieloÏení jsou jasné, po vytvofiení

vazalského protektorátu ztratily praÏské di-

plomatické legace smysl, zahraniãní politiku

si totiÏ ponechala v˘hradnû nadfiízená nacis-

tická Velkonûmecká fií‰e.

âesk˘ legaãní rada âsl. velvyslanectví

v Budape‰ti v letech 1937-39 dr. Fí‰a, kter˘

se dostával s kolegou Forgáchem do ãastého

osobního i formálního styku, vyzdvihuje je-

ho korektnost vÛãi druhé vlasti âesko-

slovensku. ¤íká téÏ, Ïe ãeská národnost nijak

neskr˘vaná jeho Ïenou Annou Marií nejed-

nou vyvolávala proti manÏelovi nepfiízeÀ

a pfiinejmen‰ím roz-

paky pfiedev‰ím od li-

dí z kruhÛ maìar-

sk˘ch ‰ovinistÛ. Man-

Ïel se v‰ak dovedl

proti obdobn˘m po-

stojÛm, ba i hrub˘m

útokÛm dobfie a ostfie

bránit. Fí‰a rovnûÏ

vyzvedává jeho ãin-

nost pro âechoslo-

váky vypuzené z ob-

sazen˘ch ãástí Slo-

venska pfiedev‰ím pfii

zaji‰Èování relativ-

nû pfiízniv˘ch majet-

kov˘ch od‰kodnûní.

Pfies jistou rezervu, kterou si musel ukládat

jako úfiedník maìarské zahraniãní sluÏby,

jasnû naznaãoval zásadní v˘hrady k fa‰istic-

ké ãi nacistické ideologii.

Máme v‰ak je‰tû dal‰í velmi dÛleÏité svûdec-

tví. Podle hrabûte Podstatského, Forgáchova

‰vagra, s nímÏ si velmi rozumûl a ãasto se

úzce st˘kal, byl pfiesvûdãen˘m antinacistou

ãi antifa‰istou nejménû jiÏ roku 1939, ale

spí‰e jiÏ podstatnû dfiíve. Pfiitom Podstatsk˘

nevycházel jen ze sv˘ch pocitÛ. Znal jistû

dokonale postoje pfiítele a o nové situaci

s ním nejednou pfiímo hovofiil, ale z povûfie-

ní odboje se o nûm informoval i v okruhu

dal‰ích dÛvûrn˘ch znám˘ch, ktefií jej bezpeã-

nû znali. Dokonalá znalost lidí, tfieba blíz-

k˘ch pfiíbuzn˘ch, byla pro odbojáfie za války

otázkou Ïivota a smrti.

V prÛbûhu války se dostal hrabû Forgách

s matkou do nebezpeãného sporu nejen

s pfiedstaviteli maìarsk˘ch fa‰istÛ, ale i s nû-

meck˘mi nacisty. DÛvodem pronásledování

aristokratické rodiny byl její oãividn˘, ale

marn˘ odpor proti nástupu pronûmecké kola-

borantské kliky v Maìarsku s dûsivou nacis-

tickou organizací ·ípov˘ch kfiíÏÛ a jejich

vraÏedn˘ch komand. Zásadov˘ diplomat se

vystavil nebezpeãnému podezfiení gestapa

a tûÏce ohrozil celou rodinu. Stejné a bohu-

Ïel pfiíli‰ neskr˘vané názory mûla i jeho mat-

ka, hrdá a temperamentní maìarská ‰lechtiã-

na. Gestapo ji pro její pfiesvûdãení zatklo, by-

la t˘rána a nakonec ji katani pfii krutém v˘-

slechu ubili k smrti. Zámek Star˘ Haliã zá-

mûrnû nacisté po‰kodili explozí jako sankci

proti hrabûti. Forgáche roku 1943 zatkli

a odvlekli do Vídnû na ústfiedí gestapa. Roku

1944 se mu v‰ak podafiil dobrodruÏn˘ únik

z nacistické vûznice. Uprchl na lesnatou

Vysoãinu a pfiidal se ke své rodinû ukryté na

mezifiíãském zámku.

Po vzniku druhé fronty v Evropû v‰ak zesílil

tlak v celém okupovaném prostoru a zaãaly

neãekané prohlídky gestapa, pfiibyly akce

SS, armády ãi jagdkomand v neãekaném ãa-

se i souvislostech. Rodina musela nakonec

volit s podporou ‰vagra Aloise Podstatského

a obûtavé sestry Josefy novou variantu, dob-

fie ukryt˘ lesní bunkr u Krásnûvsi poblíÏ

Velkého Mezifiíãí. S rodiãi sdílely skromn˘

vlhk˘ a ãasto velice studen˘ prostor také dû-

ti, patnáctilet˘ Franti‰ek, dvanáctiletá

Helenka a devítilet˘ Mikulá‰ se dvûma slo-

vensk˘mi sluÏebn˘mi, které unikly s rodi-

nou. Úkryt s nimi spoleãnû uÏívali i uprchlí

sovût‰tí zajatci, ktefií bojovali proti nûmecké

branné moci v partyzánském oddílu. Jejich

názory neznáme, po válce na rozdíl od ostat-

ních spojencÛ vût‰inou zmizeli v gulazích se

ztrátou obãansk˘ch práv, protoÏe se vzdali

nepfiíteli, coÏ stalinské fiády oznaãovaly za

vlastizradu. Hezky v‰ak hovofiili o celé rodi-

nû zamûstnanci krásenské pily Podstatsk˘ch,

stejnû jako o jasném protinacistickém posto-

ji hrabûte, a nebyli sami. Mgr. Jifií Karel

Dûdictví Anny Marie z Harrachu do konce druhé svûtové války

Z historie

Anna Marie byla poslední majitelkou zámku v Janovicích
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Servis sluÏeb

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Plavání pro vefiejnost v listopadu
Pondûlí 14.00 - 18.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

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

Aquacentrum Slunce
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum

nabízí plavání bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci

od 19.00 do 21.00.

Termíny do konce roku 2007: 21. 11., 19. 12.

Diakonie âCE, stfiedisko v R˘mafiovû
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK

kaÏdé liché úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ

48 v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste

sami nepodnikli. BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny kavárniãek do konce tohoto roku:

6. listopadu, 20. listopadu, 4. prosince, 18. prosince

sobota 3. listopadu 19.30

Skandál
Drama (USA 2006)

Pí‰e se rok 1971. Spisovateli Cliffordu Irvingovi vy‰la biografická

kniha o svûtoznámém letci, dobrodruhovi a reÏisérovi, miliardáfii

Howardu Hughesovi, které obûtoval velkou ãást svého Ïivota. Kniha

se stala bestsellerem a získala mu obdiv ãtenáfiÛ, vydavatelÛ i kolegÛ.

Ale jen do chvíle, kdy si ji pfieãetl sám Hughes - to, co Irving vydá-

val za jeho osobní pamûti, byla totiÏ od zaãátku do konce naprostá

fikce.  Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 10. listopadu 19.30

Edith Piaf
Drama (Francie/GB/âR 2007)

Narodila se na chodníku, vyrÛstala v nevûstinci, vydûlávala si pou-

liãním zpûvem, aby se z ní nakonec stala svûtoznámá hvûzda první

velikosti. Edith Piaf, Ïena, která Ïila naplno a nikdy niãeho nelitova-

la. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 17. listopadu 19.30

Warholka
Drama (USA 2006)

KdyÏ Andie Warhol potkal Edie Sedgwick, slíbil jí, Ïe z ní udûlá

hvûzdu, jakou vÏdy chtûla b˘t. SvÛj slib splnil beze zbytku a takfika

pfies noc z ní udûlal ikonu pro tisíce lidí. Konec jejího Ïivota ale pfii-

‰el stejnû rychle jako její vzestup. Zemfiela ve 28 letech, vûãnû opilá,

zfetovaná a bez penûz. Svût na ni ale nezapomnûl. 

Pfiístupn˘ od 15 let

Diakonie âCE - stfiedisko v R˘mafiovû ve spolupráci
se sociálním odborem Mûstského úfiadu R˘mafiov

Vás srdeãnû zve

na informaãní schÛzku s tématem

Co je‰tû nevíte
o novém sociálním zákonû

a jak si poÏádat o pfiíspûvek na péãi

Kde? V sále Stfiediska volného ãasu na Divadelní ulici (ZU·)

Kdy? V pondûlí 5. listopadu 2007

V kolik? V 15.00

Informace poskytnou Bc. Iveta Podzemná, vedoucí sociálního

odboru, a Anna Hnilová, zástupkynû vedoucí sociálního odboru.

Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
poezie

Jan Vavreãka
Pro Tebe

Kontury tvého dne

jsou hranicí m˘ch vûcí...

Veãery dopfiejí plá‰È vaty hlasÛm,

pfiípravy na stfiedy spûchají línû.

Bolesti nebolí,

nemají ãas.

Mé dlanû ohfieje‰ v ospalém klínû.

Tví noãní mot˘li pak vzlétnou zas

a znavení ve studnách hlubok˘ch

se dneska utopí

nelíbaní.

Kontury tvého dne

jsou tepl˘ dech m˘ch pfiání...

ÚÏiny únikÛ

Zavolej mi.

Pfied pÛlnocí mám je‰tû chvíli ãasu.

Ne, rad‰i nevolej mi

a pfiijì.

V úboãí tvém

mé úpatí si hledá cestu k vlasÛm.

Zazpívej mi.

Pfied pÛlnocí rád líbám dívky vzadu.

Ne, rad‰i nezpívej mi,

jen mlã.

V úskalí mém

tvé úlety mi daly voln˘ prostor k pádÛm.
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Kam na v˘let

Za pohraniãními pevnostmi
Jedním z turistick˘ch cílÛ v této

roãní dobû mohou b˘t i objekty

ãeskoslovenského pohraniãního

opevnûní z let 1935 - 1938. Toto

opevnûní patfiilo k nejdokonalej-

‰ím evropsk˘m pevnostním

systémÛm a stalo se tak unikátní

stavebnû-technickou památkou,

pfiipomínající vysokou technic-

kou úroveÀ a umûní na‰ich pfied-

kÛ, coÏ dodnes není zcela doce-

nûno.

Pevnostní linie mûla probíhat té-

mûfi okolo celé republiky. Na-

pfiíklad v ãeském Slezsku a na

severní Moravû probíhalo hra-

niãní pásmo XIII, tzv. „severní

válãi‰tû“, s hraniãními obvody

Îamberk - Bruntál a Bruntál -

hranice Slovenska. V zásadû se

stavûly tfii druhy opevnûní - leh-

ká, tzv. „fiopíky“, tûÏká, tj. samo-

statné pûchotní sruby o rÛzn˘ch

druzích odolnosti, a v dÛleÏit˘ch

místech tvrze, tj. skupiny objek-

tÛ propojené v podzemí.

Nacisté se pevností skuteãnû 

obávali a poãítali s tím, Ïe vût‰i-

nu jich dobudou z t˘lu po strate-

gickém prÛlomu. Od roku 1936

jim vûnovali soustfiedûnou ‰pio-

náÏní pozornost. Do záfií 1938,

kdy v âSR probûhla druhá mo-

bilizace, pouze malá ãást objek-

tÛ nebyla úplnû dostavûna nebo

nemûla úplné vybavení. Nûkde

chybûly pancéfiové zvony, v˘-

zbroj a vnitfiní vybavení. Pev-

nosti mûly b˘t obsazeny elitními

hraniãáfisk˘mi pluky, kam byli

vybíráni pouze schopní a spoleh-

liví vojáci, jejichÏ odhodlání

bránit republiku bylo nesmírné.

Pfii‰el v‰ak „Mnichov“ - 29. 9.

1938 na‰i vojen‰tí spojenci

Francie a Anglie podepsali s Nû-

meckem a Itálií dohodu o pfiipo-

jení pohraniãních území âSR 

ob˘van˘ch nûmeckou men‰inou

k nacistickému Nûmecku. Nû-

mecká armáda tak získala vût‰i-

nu pevností bez jediného v˘stfie-

lu, pouze mal˘ zbytek zÛstal na-

‰í republice a ten získal nepfiítel

o pÛl roku pozdûji. Nacisté hned

zaãali na tûchto objektech zkou-

‰et úãinky rÛzn˘ch zbraní a mu-

nice, z objektÛ na‰eho opevnûní

vytrhali stovky ocelolitinov˘ch

zvonÛ, kopulí a stfiílen, které

pouÏili pro svoje opevnûní nebo

jako surovinu pro zbrojní prÛ-

mysl.

Po válce pokraãovala pozvolná

devastace opevnûní, sruby i pev-

nÛstky postupnû mizely v lesích

nebo zarÛstaly nálety v polích

a postupnû se na nû zapomínalo.

Nûkteré z objektÛ byly pozdûji

upravovány pro potfieby minis-

terstva obrany a ministerstva

vnitra. Po listopadu 1989 a zmû-

nû politické situace díky muzej-

níkÛm a nad‰encÛm-bunkrolo-

gÛm z rÛzn˘ch klubÛ a spolkÛ

zaãala vznikat celá fiada muzeí

evropské úrovnû, která dnes nav-

‰tûvují tisíce náv‰tûvníkÛ.

K nejvût‰ím takov˘m muzeím

v Moravskoslezském kraji patfií

Areál ãeskoslovenského opevnû-

ní v Hluãínû-Darkoviãkách, je-

hoÏ provozovatelem je Slezské

zemské muzeum v Opavû. Areál

se nachází severnû od Hluãína,

vlevo od silnice II/469, mezi ob-

cemi Darkoviãky a HaÈ. K dispo-

zici je tam i parkovi‰tû, cyklisté

tam mohou napfiíklad z Opavy

dojet po cyklostezce ã. 58, kdo

pfiijede vlakem ãi autobusem,

mÛÏe z Hluãína do Darkoviãek

dojít po modré turistické znaãce

pû‰ky, jsou to necelé ãtyfii kilo-

metry.

Na turistickém znaãení v areálu

navazuje i znaãení zdej‰í nauãné

stezky. Pokud ji projdete, nalez-

nete devût srubÛ tûÏkého opev-

nûní, ale i lehk˘ objekt - fiopík.

V lese ·típky si pak mÛÏete pro-

hlédnout, jak takov˘ betonov˘

objekt vypadá po vnitfiním odpá-

lení. V Darkoviãkách je obdivo-

vána pfiedev‰ím komplexnost

zdej‰í muzejní expozice a doko-

nalost prezentace. MÛÏete se tu

osobnû setkat i s obnoviteli pev-

nostního areálu. Zvlá‰tních akcí,

které se tu konávají a jsou uvá-

dûny napfiíklad na internetu v ka-

lendáfii a které pofiádají kluby

vojenské historie, se zde úãastní

stále více turistÛ.

Za v‰echny dojmy náv‰tûvníkÛ

hovofií slova vojenského odbor-

níka dr. Howarda, profesora

z univerzity Florida v USA:

„Mûl jsem moÏnost vidût opev-
nûní Atlantského valu vybudova-
ného nacisty a také opevnûní
francouzské Maginotovy linie.
Kvalita a efektivnost ãs. opevnû-
ní je na vy‰‰í technické úrovni
a nedá se s nimi srovnat. Je
smutné, Ïe opevnûní nemohla b˘t
pouÏita pro úãely, pro které byla
vybudována.“
Otázky o tom, zda jsme se mûli

bránit, ãi ne, si zde pokládají ne-

jen pamûtníci, ale i o dvû gene-

race mlad‰í zájemci o novodo-

bou historii. Vybudované pev-

nostní opevnûní nebylo lacinou

záleÏitostí, a tak se z dne‰ního

úhlu pohledu nask˘tá otázka,

zda se lidé dokázali z historie

pouãit. Co myslíte?

A je‰tû informace o pfiístupnosti

muzejních objektÛ: otevfieno je

zde od 1. dubna do 31. fiíjna

v t˘dnu po dva dny (ãtvrtek a pá-

tek), dále o víkendech a svátcích,

ohlá‰ené vût‰í náv‰tûvy po pfied-

chozí dohodû provedou je‰tû

i v listopadu.

PouÏitá literatura: Durãák -

Gregar: Pohraniãní opevnûní na
Opavsku a Bruntálsku, Ency-
klopedie Slezska, Slezské muze-
um; www. bunkry.cz/opevneni
/1.htm.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Fota: zdroj www.bunkry.cz
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Policie
dopadla podvodníky

V sobotu 13. fiíjna byl obvinûn

28let˘ muÏ z Olomoucka, kter˘

zorganizoval úvûrov˘ podvod.

Dohodl se na nûm se dvûma muÏi

ve vûku 42 a 51 let ze Vsetínska.

42let˘ spolupachatel uzavfiel ve

prospûch obvinûného loni v dub-

nu v r˘mafiovském autobazaru 

úvûrovou smlouvu na koupi vo-

zidla BMW. Úvûr znûl na ãástku

209 930 Kã. Pachatelé zaplatili 

akontaci ve v˘‰i 89 970 Kã a tfii

mûsíãní splátky ve v˘‰i cca 9 000

Kã, dále v‰ak jiÏ nespláceli. 42le-

t˘ Ïadatel se pfii vyfiizování úvûru

prokázal fale‰n˘mi doklady o v˘-

‰i svého pfiíjmu, které mu obstaral

tfietí obvinûn˘. Úvûrové spoleã-

nosti vznikla ‰koda ve v˘‰i pfies

182 tisíc Kã. Organizátora podvo-

du se podafiilo obvinit v tûchto

dnech, na oba jeho spolupachate-

le jiÏ byla v dané vûci podána ob-

Ïaloba.

·estilet˘ chlapec vbûhl
pfiímo pfied náklaìák

Ke sráÏce nákladního vozu a ma-

lého chlapce do‰lo 14. fiíjna na

pfiechodu pro chodce na tfiídû

HrdinÛ v R˘mafiovû. ¤idiã ná-

kladního vozidla Fiat Ducato ne-

staãil reagovat na ‰estiletého

chodce, kter˘ bezprostfiednû pfied

ním vstoupil z chodníku na pfie-

chod. ¤idiã zaãal prudce brzdit

a uh˘bat vlevo, chlapec ale nara-

zil do boku vozidla. Pfii nehodû 

utrpûl pohmoÏdûní krku a po-

hmoÏdûní a odûrky hlavy, které

mu o‰etfiili lékafii.

Slíbil jí traktorovou
vleãku - vzal jen peníze

Pro trestn˘ ãin podvodu byl nyní

jako uprchl˘ obvinûn 51let˘ muÏ

z Bruntálska. Trestního jednání se

mûl dopustit v kvûtnu roku 2005,

kdyÏ podvodn˘m zpÛsobem vy-

lákal na 56leté Ïenû z Bfiidliãné

ãástku 20 tisíc Kã. Tyto peníze

mûly slouÏit jako záloha na pofií-

zení traktorové vleãky, kterou

pfiislíbil dodat. Do dne‰ního dne

tak v‰ak neuãinil a navíc se jiÏ od

poãátku roku 2007 podvedené Ïe-

nû vyh˘bá a v místû trvalého byd-

li‰tû se nezdrÏuje. Je proti nûmu

vedeno fiízení jako proti uprchlé-

mu.

72letá paní vyrábûla
marihuanu ve velkém

Nezávisle na sobû byli v tûchto dnech
obvinûni dva lidé z Bfiidliãné pro trest-
n˘ ãin nedovolené v˘roby a distribuce
omamn˘ch a psychotropních látek
a jedÛ. Teprve podruhé v historii stíhá
policie na Bruntálsku pro tento sku-
tek osobu dÛchodového vûku. U 72le-
té Ïeny bylo navíc zaji‰tûno rekordní
mnoÏství zakázané látky.
19let˘ mladík z Bfiidliãné byl ob-

vinûn, Ïe v roce 2006 vypûstoval

v lese u Bfiidliãné nûkolik rostlin

konopí setého, ze kterého pak vy-

robil nejménû 41,7 g marihuany.

V pondûlí 15. fiíjna zahájil komi-

safi SKPV v Bruntále stíhání dal‰í-

ho v˘robce této drogy - 72leté Ïe-

ny, která vloni a letos pûstovala na

zahradû a ve skleníku u rodinného

domu vût‰í mnoÏství rostlin kono-

pí setého. Rostliny usu‰ila a zís-

kanou psychotropní látku poskyt-

la svému vnukovi. Policisté u ní

zajistili neobvykle velké mnoÏství

marihuany - témûfi dva kilogramy.

Okolnosti pfiípadu jsou pfiedmû-

tem dal‰ího vy‰etfiování.

Vloupal se do domu
v Malé Morávce

V úter˘ 16. fiíjna odpoledne se ne-

znám˘ pachatel vloupal do domku

v Malé Morávce. Dovnitfi se dostal

skrz okno kuchynû, které rozbil

kamenem. Z pfiízemí poté odcizil

velkou plastovou svítilnu, lupu

a dámské hodinky, v patfie vzal pe-

nûÏenku s valutami v celkové hod-

notû asi 10 tisíc Kã a odnesl si ta-

ké ‰perky. MajitelÛm zpÛsobil

‰kodu za více neÏ 43 tisíc korun.

Policie nasadila pfii pátrání po zlo-

dûji sluÏebního psa a vyz˘vá ke

spolupráci i vefiejnost. Pachatel se

do domu vloupal mezi 16.40 -

21.30. Vzhledem k dobû vloupání

je moÏné, Ïe se u místa ãinu moh-

li nacházet pfiípadní svûdkové

z fiad kolemjdoucích ãi turistÛ.

Mohli si v‰imnout podezfielého

pachatele, vozidla, rozbitého ku-

chyÀského okna ãi sly‰et fiinãení

skla. Taková informace by mohla

pomoci k dopadení pachatele.

Policisté pfiijmou svûdectví na lin-

ce 158 nebo ãísle 974 731 330.

V chatû se jen ohfiál
Neznám˘ pachatel vnikl mezi 

16. a 17. fiíjnem oknem do pfiíze-

mí rekreaãní chaty v Dolní

Moravici. V objektu majitelky ze

·umperska jen pfiespal a nic neod-

cizil. ZpÛsobil v‰ak ‰kodu na ok-

nû asi za 2 000 Kã.

Pfii opravû auta
vyhofiela garáÏ

Na Zámecké ulici v R˘mafiovû

do‰lo 18. fiíjna k poÏáru garáÏe.

42let˘ muÏ v ní právû opravoval

vozidlo ·koda 120 L. PoÏár vzni-

kl poté, co muÏ leÏící pod autem

vypou‰tûl benzín z palivového

potrubí a svítil si pfiitom pfienos-

nou lampou. Na Ïárovku lampy

kápla voda, Ïárovka praskla, muÏ

se lekl a hadiãku upustil. Benzin

vytekl˘ na zem se vznítil. MuÏ pfii

poÏáru utrpûl popáleniny II. stup-

nû na 5 - 7 % tûla a musel b˘t pfie-

vezen do nemocnice. PoÏár za-

chvátil celou garáÏ, zpÛsobil ‰ko-

dy na opravovaném voze a navíc

po‰kodil omítky rodinného domu.

Vzniklá ‰koda dosáhla asi 100 ti-

síc korun.

TéhoÏ dne do‰lo k poÏáru stodoly

u rodinného domu na ·kolní ulici

v Bfiidliãné. Pfiíãina poÏáru zatím

nebyla zji‰tûna. OheÀ ãásteãnû

zniãil stfiechu stodoly a zdivo. Ve

stodole byla uskladnûna stará slá-

ma. PfiedbûÏná ‰koda ãiní celkem

300 tisíc Kã.

S Mercedesem
nedal pfiednost

Na kfiiÏovatce ulic Opavské

a Revoluãní v R˘mafiovû do‰lo

22. fiíjna k nehodû kvÛli nedání

pfiednosti v jízdû. 22let˘ fiidiã ná-

kladního vozidla Mercedes pfii

jízdû z vedlej‰í na hlavní silnici

nedal pfiednost Felicii, se kterou

z leva po hlavní silnici pfiijíÏdûl

48let˘ fiidiã. Do‰lo ke stfietu, pfii

nûmÏ vznikla na kaÏdém z aut

‰koda za nejménû 50 tisíc.

Viníkovi policisté na místû uloÏili

blokovou pokutu.

Hofiela naváÏka kÛry
s hlínou

Dal‰í poÏár vzplanul 22. fiíjna

v podveãer ve Stránském. Zaho-

fiela zde naváÏka hlíny s kÛrou

a pilinami na pozemku 50letého

majitele. NaváÏku zfiejmû nûkdo

zapálil. Na místû zasahovali hasi-

ãi HZS Bruntál a R˘mafiov.

Dopravní nehody s alkoholem
V pátek 19. fiíjna mezi Dolní Moravicí a R˘mafiovem havaroval

63let˘ fiidiã ve Fabii. V zatáãce nezvládl fiízení, vyjel ze silnice a na-

razil do stromu. Policisté u lehce zranûného muÏe provedli decho-

vou zkou‰ku s pozitivním v˘sledkem a zadrÏeli mu na místû fiidiã-

sk˘ prÛkaz. ZpÛsobená ‰koda ãiní 80 tisíc Kã.

Z trestného ãinu ohroÏení pod vlivem návykové látky byl 22. fiíj-

na obvinûn 28let˘ muÏ, kter˘ v záfií zpÛsobil nehodu u Janovic.

NepfiizpÛsobil tehdy rychlost jízdy stavu a povaze vozovky a pfii

prÛjezdu mírné zatáãky dostal smyk. Skonãil ve stromu a utrpûl

váÏná zranûní, pro která byl pfievezen do ostravské fakultní ne-

mocnice. Bûhem vy‰etfiování policisté zjistili, Ïe muÏ mûl v krvi

1,56 promile alkoholu. Na autû vznikla ‰koda za 40 tisíc.

Foto: archiv PâR Bruntál



Zastavte se u nás, pfiijìte na kus fieãi, na Chodsku vás pozvou, abyste pfii-

‰li pobejt nebo na h˘tu. Nejãastûji v‰ak pozvání zní: Zastavte se na kafe.

Dáme kafíãko?

Káva chutná vût‰inû z nás, povzbuzuje, zahání únavu, nûkdy jí holduje-

me aÏ moc. Kolik je vlastnû moc? Nechám stranou

Honoré de Balzaca, kter˘ pfii psaní údajnû vy-

pil ‰edesát ‰álkÛ. Chytáte se za hlavu,

hlavnû lékafii, Ïe?

Existuje mezinárodní kávová asoci-

ace SCAE, v Praze je ‰kola kávy,

která pofiádá odborné kurzy pro spe-

cialisty a personál kaváren. Dostat

kvalitní, dobfie pfiipravenou kávu je u nás

pr˘ problém. Správnû uvafien˘ nápoj ob-

sahuje malé mnoÏství kofeinu, má vyvá-

Ïen˘ pomûr aromatick˘ch látek a k lid-

skému organismu není agresivní. Káva ne-

smí b˘t nikdy pfiepálená.

Kolik kávy kdo snese, je naprosto individuál-

ní. Abychom se stali kofeinisty, museli bychom

pít soustavnû, pravidelnû a dlouhodobû velké mnoÏ-

ství. Pak by se moÏná dostavily úzkostné stavy, neklid, ne-

spavost, poruchy trávení, tfies rukou, deprese. Nic moc.

Rostoucí spotfieba kávy je pfiisuzována stále rychlej‰ímu Ïivotnímu tem-

pu. Vzorec kafe = odpoãinek je zaÏit˘, a Ïe nás ‰álek voÀavé kávy „na-

kopne“? Nesmysl. Povzbuzující úãinek se dostaví aÏ po pÛl hodinû.

Asi tak uprostfied PafiíÏské tfiídy v Praze mi zavonûla pravá italská ka-

várna a cukrárna. Vstupuji dovnitfi. Proã nevyzkou‰et nûco originálního?

Kulaté stoleãky, zrcadla, palmy, tlumené barvy i vÛnû. Personál - mladé

dívenky jak cukfienky, v bíl˘ch rukaviãkách a vestiãkách,

s mot˘lky. Pohybují se pfiesnû jako ‰v˘carské hodinky,

neudûlají ani jeden zbyteãn˘ pohyb. Objednávám esp-

reso piccolo. Oãekávala jsem nûco malého, ale tohle

bylo vskutku miniaturní. Zato vynikající. Mléko,

smetana, medík, cukfiík, skleniãka minerálky, 

oplateãek rozmûru... jako kdyÏ pes vyplázne ja-

zyk. Pozoruji skvûle naaranÏované homole

zmrzliny, zákusky, rÛzné a rÛznûj‰í.

Pastva pro oãi. Kafíãko dopíjím, pla-

tím.

Na tácku pfiiná‰ejí úãet, poloÏím sto-

korunu. To jsem ji vidûla naposled, zpût se vrá-

tilo nûkolik drobn˘ch, které poslouÏily jako spro-

pitné. Pfiece se vyznám, ne? Hrdû vycházím do

chladné ulice, vydechuji úlevou a ãekám na tu pÛlho-

dinu, kdy zaãne minikáva pÛsobit a já zaÏiju ten originál-

ní úãinek.

PS: Jestlipak víte, Ïe v Egyptû pfii pohfibech podávají hofikou kávu, kte-

rá symbolizuje smutek? Pfii svatbách a radostn˘ch událostech je káva

sladká. No, ale tak originální kávu jako na‰e Mary‰a tam neumí. Si
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Podzim 2005

Objektivem ZdeÀka Habra

Úsmûvnû

Pfiijìte na kafíãko
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Pfiipomínáme si

Organizace a spolky

2. listopad - Památka zesnul˘ch neboli Du‰iãky
Lidé znají tento svátek pod po-

jmem Du‰iãky. Tak, jak se slaví

dnes, je údajnû znám od roku

998, kdy jej zavedl francouzsk˘

opat Odillo z Clugny. Svátek

Du‰iãek je v‰ak mnohem star‰í.

Du‰iãky pochází z keltské tradi-

ce, ze svátku Samhain. Samhain

se slavil v den keltského nového

roku, v den, kdy se podle keltské

víry prolíná ná‰ svût se svûtem

mrtv˘ch. Du‰iãky jsou vzpomín-

kou na zesnulé, ktefií je‰tû nejsou

na tuto skuteãnost pfiipraveni

a prochází fází oãi‰Èování. Kel-

tové zapalovali ohnû, aby se du-

‰e u pozÛstal˘ch mohla ohfiát

a strávit s nimi noc. Svíãky, kte-

ré dnes zapalujeme, jsou pozmû-

nûnou formou právû této tradice.

Vytvofiit si mÛÏete podle americ-

ké tradice i dekoraci z d˘ní.

2. listopadu lidé nav‰tûvují hfibi-

tovy, aby zavzpomínali na své

pozÛstalé. Na hroby pokládají

vûnce a kvûtiny (vyberte kvûtiny

vhodné k osázení hrobÛ) a zapa-

lují svíãky. Den je vzpomínkou

na ty, ktefií uÏ nejsou mezi námi.

Za zmínku stojí poznámka, Ïe

„du‰iãky“ bylo rovnûÏ peãivo,

které se na den Du‰iãek peklo

v pekárnách. Bylo udûláno na

zpÛsob jedné nebo dvou pfies se-

be poloÏen˘ch kostí a nûkde se

naz˘valo „boÏí kosti“.

Lidé uctívali své pfiedky odedáv-

na. Pfii stûhování si dokonce vo-

zili s sebou pozÛstatky sv˘ch

pfiedkÛ a komunikovali s nimi.

Nûktefií lidé tvrdí i dnes, Ïe mo-

hou komunikovat s mrtv˘mi.

âasto se je zemfielí snaÏí pro-

stfiednictvím snu varovat pfied

nebezpeãím. Pokud se pak pfied-

vídaná událost opravdu stane,

zaãne nám hlavou vrtat otázka:

opravdu nad námi na‰i pfiedkové

bdí a drÏí ochrannou ruku?

Skeptikové odpoví jasné ne. Ale

co vy? Máte zku‰enost, díky kte-

ré s odpovûdí váháte? AÈ tak ãi

onak, vzpomínáme na mrtvé

a nav‰tûvujeme jejich hroby.

VzpomeÀme i tûch, jejichÏ hro-

by uÏ není vidût. 

JiKo
zdroj www.mineralfit.cz

Dravci zamífiili za svobodou
Stanice na záchranu handicapo-

van˘ch dravcÛ a sov ve Strán-

ském slavila opût jeden z úspû-

chÛ. Do volné pfiírody byli vy-

pu‰tûni dva vyléãení dravci.

Stanice je souãástí areálu Pra-

dûdovy zahrádky provozované-

ho Obecnû prospû‰nou spoleã-

ností Sovinecko a specializuje se

na dravce a sovy. Ostatní Ïivoãi-

chy pfienechává spolupracujícím

stanicím, napfi. Zoo na Sv.

Kopeãku u Olomouce, pfiípadnû

Barto‰ovicím na Moravû. Zafií-

zení má nonstop provoz, do vol-

né pfiírody vrací 95 % ptákÛ a je

souãástí národní sítû záchran-

n˘ch stanic s pÛsobností v Mo-

ravskoslezském a Olomouckém

kraji. Její provoz stojí celkovû

cca 200 tisíc roãnû.

Ve stfiedu 17. fiíjna byla v lokali-

tû Staré Vsi nad Kamennou ho-

rou vypu‰tûna leto‰ní odrostlá

mláìata kánûte lesního a jestfiába

lesního. Kánû se ocitlo v zá-

chranné stanici poté, co bylo sra-

Ïeno kamionem na silnici ã. 11.

„Dravce se snaÏíme vrátit do
volné pfiírody v lokalitû, kde byli
nalezeni, to je na‰e zásada, aby-
chom zbyteãnû umûle nepfiemno-
Ïovali jinou lokalitu. Tato samiã-
ka nebyla schopna pohybu a del-
‰í dobu nepfiijímala potravu,
proto jsem ji musel krmit potra-

vou do zobáku umûle. Po nûja-
kém ãase se postavila, proto
jsme ji umístili do velké vzletové
voliéry, a poté, co byla schopna
si ulovit i Ïivou kofiist, bylo roz-
hodnuto o jejím propu‰tûní na
svobodu,“ popsal osud jednoho

z vyléãen˘ch dravcÛ vedoucí zá-

chranné stanice ve Stránském

Petr Schäfer.

To, jak˘m zpÛsobem se dostal

k ãlovûku druh˘ dravec, není

známo. Podle slov Petra Schä-

fera se s nejvût‰í pravdûpodob-

ností jedná o neodborné drÏení

amatérsk˘m sokolníkem. „Jes-
tfiáb byl odchycen poté, co vrazil
do voliéry baÏantnice pfii útoku

na baÏanty. Mûl amatérská pout-
ka z kÛÏe, která se mu zafiezala
hluboko do pokoÏky stojákÛ, coÏ
zpÛsobilo zranûní, která se mu-
sela nejdfiíve vyléãit. Dravec na
tom nebyl navíc kondiãnû dobfie,
musel se pfieléãit, nûkterá pera
se musela ‘vylepit’, protoÏe byla
po‰kozená, a musel se rovnûÏ na-
uãit lovit. V na‰í stanici si pobyl
asi dva mûsíce. A po této dobû
jsme mohli s kolegou Andrejem
Czikem z poboãné záchranné
stanice v Uniãovû, kde léãení
probíhalo, dravce vypustit,“ do-

dal Petr Schäfer, kter˘ se této zá-

sluÏné ãinnosti vûnuje jiÏ nûko-

lik let.

Ilustraãní foto
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V souãasné dobû se v záchranné

stanici ve Stránském léãí jeden

s˘ãek, kterého srazilo auto a je-

hoÏ zdravotní stav je velmi váÏ-

n˘, a po‰tolka, která vyletí do

volné pfiírody asi za ãtrnáct dnÛ.

„Souãástí stanice je ‰est dravcÛ -
káÀata lesní, trvale handicapo-
vaná, která pfii‰la o ãást kfiídla

po elektrickém v˘boji na drátech
vysokého napûtí. O ta se budeme
starat dlouhodobû, aby mûla dÛ-
stojné doÏití,“ doplnil v˘ãet pra-

covní náplnû záchranné stanice

ve Stránském Petr Schäfer.

Pro zajímavost, nejvût‰ím za-

chránûn˘m dravcem byla samiã-

ka orla mofiského, která dále pu-

tovala do speciální chovné stani-

ce pfii Zoologické zahradû v Li-

berci. Naopak nejmen‰ím drav-

cem byl kulí‰ek nejmen‰í, velk˘

asi jako ‰paãek, ale vzhledem

k tomu, Ïe byl od narození od-

chován ãlovûkem a na volnou

pfiírodu by si jiÏ nezvykl, putoval

do speciální stanice v Pavlovû,

kde se specializují na chov nej-

rÛznûj‰ích druhÛ sov.

DravcÛm pfii jejich vzlétnutí po-

pfiáli zachránci „dobrá kfiídla“,

ptáci se odpoutali z tepla lid-

sk˘ch dlaní a zamífiili ke svobo-

dû do blízkého lesa. JiKo

Jak jsme byli na Svûtovém Jamboree v Anglii
Z âeské republiky na Jamboree

do Anglie vyrazilo na 300 skautÛ

a skautek. My (Baterka,

Maty a Mark˘zka) jsme

mûli to ‰tûstí, Ïe jsme

mezi nû patfiili.

V‰e zaãalo 28. ãer-

vence v 7 hodin

pfied nádraÏím âD

v Olomouci. Odtud

jsme vyjíÏdûli v poãtu 

34 lidí autobusem na dlou-

hou cestu za skvûl˘mi záÏitky do

Anglie. Jamboree se konalo na

malém ostrÛvku, kter˘ je kous-

kem zemû o rozmûrech pouh˘ch

1,2 x 2,4 km, leÏícím v Po-olské

zátoce a nejvût‰ím z osmi okol-

ních ostrÛvkÛ. Jeho název

Brownsea vznikl zkomolením

pÛvodního anglosaského „Bru-

noces ieg“, coÏ pfieloÏeno do ãe‰-

tiny znamená „BrunokÛv ostrov“.

A tento nepatrn˘ kus zemû se stal

doãasn˘m útoãi‰tûm pro 40 000

stál˘ch úãastníkÛ a 42 000 den-

ních náv‰tûvníkÛ ze 73 zemí.

Jednalo se v podstatû

o jedno veliké tábofii‰-

tû, které je hlavní 

atrakcí na Brown-

sea a je vûrnou ko-

pií tábora, v nûmÏ

tábofiil zakladatel skau-

tingu lord R. Baden Po-

well v roce 1907.

K nejvût‰ím zvlá‰tnostem ostrov-

ní pfiírody patfií rezavá veverka,

která u nás Ïije hojnû, ale v Anglii

ji vytlaãily nepÛvodní ‰edé ve-

verky. Na ostrovû jsou také cenné

slané moãály, dvû jezírka se slad-

kou vodou a luÏní ol‰ov˘ háj. Na

lagunû bylo moÏné pozorovat ry-

báky, volavky, ale i tenkozubce.

Na této plo‰e bylo i místo, kde

mûl kaÏd˘ stát svÛj stan, ve kte-

rém pfiedstavoval svoje zvyky,

svÛj styl skautování, historii a ta-

ky národní kuchyni. Dále tu byla

„hlavní tfiída“, kde byla banka,

po‰ta, supermarkety, policisté

a zdravotníci. Nechybûly ani in-

ternetové stany s desítkami poãí-

taãÛ a telefonÛ. Zvlá‰tní plochu

mûly vyhrazeny restaurace.

âeskou republiku reprezentovala

krãma s názvem „Czech lion“.

Celou akci zahájila královská ro-

dina a nechybûl ani princ

William. Úãastníci byli velice mi-

lí a usmûvaví. V‰ichni se spolu

bavili, i kdyÏ se neznali. Je to ne-

popsateln˘ záÏitek na cel˘ Ïivot.

Prostû to bylo super.

Tímto bychom chtûli podûkovat

mûstu R˘mafiov, které nám po-

skytlo finanãní podporu.

Mark˘zka, Skautské stfiedisko
Na Stráni, R˘mafiov

Fota: archiv Skautského stfiediska R˘mafiov
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Postavme ‰kolu v Africe
Chodit do ‰koly, nauãit se ãíst,

psát a poãítat je pro nás samo-

zfiejmostí. Pro dûti z nûkter˘ch

zemích to v‰ak b˘vá nesplnite-

ln˘ sen. Proto se âlovûk v tísni -

spoleãnost pfii âT, o. p. s., a Ju-

nák - Svaz skautÛ a skautek âR

rozhodli alespoÀ nûkter˘m

z nich pomoci.

Jednou za rok pofiádáme vefiejnou

sbírku zamûfienou na pomoc zá-

kladnímu ‰kolství v Africe. První

‰kolu pro 160 dûtí se ze sbírko-

v˘ch penûz podafiilo postavit v ro-

ce 2005. Dal‰í ãtyfii ‰koly byly

postaveny v roce 2006 a 2007,

v‰echny pro etiopské dûti.

Etiopie byla vybrána jako jedna

z nejchud‰ích a nejvíce zalidnû-

n˘ch zemí na svûtû, zároveÀ je ze-

mí s obrovskou mírou negramot-

nosti. Do ‰koly mÛÏe v Etiopii

chodit jen polovina v‰ech míst-

ních dûtí. A to i pfiesto, Ïe se ve tfií-

dách bûhem jednoho dne vystfií-

dají 2 ãi 3 smûny ÏákÛ. Poãet Ïá-

kÛ ve tfiídû je jen v˘jimeãnû niÏ‰í

neÏ 50, v˘jimkou není ani 90, na

venkovû aÏ 150 ÏákÛ ve tfiídû.

R˘mafiov‰tí skauti uspofiádali

sbírku 10. fiíjna na námûstí a dí-

ky jejich snaze a velkému pocho-

pení v‰ech dárcÛ se v kasiãkách

se‰lo 7 139 Kã. V‰em, kdoÏ jste

pfiispûli, dûkujeme.

Na konto projektu Postavme ‰ko-

lu v Africe je moÏno téÏ poslat

dárcovskou DMS AFRIKA na

ãíslo 87777. Cena DMS je 30 Kã.  

R˘mafiov‰tí skauti, Loy

Úãel svûtí prostfiedky anebo jen krátká pamûÈ?
V posledním Horizontu jsem si pfieãetl staro-

stovo vysvûtlení o pfiipraveném financování

nûkter˘ch akcí integrovaného dokumentu

(dále ID) z dotací. Po zji‰tûní, o které se jed-

ná (www-stránky mûsta, ID k 1. 10. 2007),

jsem nestaãil Ïasnout - to má starosta tak

krátkou pamûÈ? VÏdyÈ jsou mezi nimi i úko-

ly skupiny „D“ (Nakládání s odpady), u ni-

chÏ mi je‰tû v kvûtnu tvrdil, Ïe jejich inves-

torem jsou Mûstské sluÏby (dále MûS), neboÈ

financování na nû mûli pfienést zastupitelé -

jeho slova lze nalézt v diskusi na toto téma

na www-stránkách mûsta u ID z 10. 5. 2007.

AÏ potud jde o zdánlivû banální rozpor - no

bóÏe, tak se nûkdo spletl. DÛsledky tohoto

rozporu ale uÏ tak banální nejsou. V̆ ‰e uve-

dené rozhodnutí zastupitelÛ bylo totiÏ údajnû

motivem valné hromady MûS k zadání úko-

lu D1 (nákup kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad,

cca 400 tis. Kã) jako roãního úkolu spoleã-

nosti. ProtoÏe jsem pochyboval o uvedeném

rozhodnutí zastupitelÛ (jednak o jeho správ-

nosti a jednak o tom, zda vÛbec padlo), ohra-

dil jsem se proti tomu na valné hromadû MûS

v 5/2007. Mé pochybnosti plynuly z toho, Ïe

finanãní prostfiedky MûS nejsou souãástí

mûstského rozpoãtu, a tudíÏ o nich nerozho-

dují zastupitelé (a taky prostfiedky MûS ne-

byly jako zdroj financování úkolÛ v ID uve-

deny), ale hlavnû pro absurditu tohoto kroku,

spoãívající v tom, Ïe akce celkov˘m finanã-

ním objemem nad 20 mil. Kã fiádovû pfiesa-

hují finanãní moÏnosti MûS. Radním jsem

vysvûtlil, Ïe náklady na financování úkolu

nebyly zafiazeny do kalkulace ãinnosti ani do

plánu investic, protoÏe ty vznikaly koncem 

r. 2006, kdy úkol je‰tû zadán nebyl, takÏe v˘-

nosy z ãinnosti nezaji‰Èují jeho finanãní kry-

tí. Úkol lze pokr˘t pouze na úkor zisku z pro-

vádûné ãinnosti, pokud z nûj nûco zbude po

úhradû ostatních nákladÛ spoleãnosti (hlavnû

na údrÏbu a obnovu strojního parku), proto-

Ïe MûS musí b˘t schopny proinvestovat mi-

nimálnû svou prostou reprodukci. Rozdûlo-

vat roãní zisk v polovinû roku dost dobfie ne-

jde, takÏe splnûní úkolu nelze garantovat.

Mimo to se mûsto jako pÛvodce odpadÛ za-

vázalo dokumentem „Plán odpadového hos-

podáfiství“ k podpofie separace, znamenající

i nákup nov˘ch nádob, kdyÏ na jeho dotaci

jako kaÏd˘m rokem obdrÏelo nabídku spo-

leãnosti EKOKOM a bylo moÏno se jimi vy-

bavit tak, jak to udûlali jinde. Jak mûsto tuto

‰anci vyuÏívá, vypl˘vá z poãtu nádob dle je-

jich pÛvodu - k 80 ks z doby pfied vznikem

EKOKOMu pfiikoupily MûS v r. 2006 dal-

‰ích 40 ks v souvislosti s nákupem 3. KUKA

- vozu (pÛvodní po repasi pouÏily na zahu‰-

tûní sítû), zatímco mûsto za 10 let existence

EKOKOMu získalo sotva 15 dotovan˘ch ná-

dob. Mé námitky vyvolaly boufiliv˘ nesou-

hlas starosty a p. âermáka (kter˘ ani není

ãlenem valné hromady) a byly poslední kap-

kou, kterou pfietekl pohár m˘ch názorov˘ch

neshod s vedením mûsta - krátce nato jsem

byl odvolán. V podobném duchu a se stejnou

rétorikou se mnou starosta jednal celého 

4,5 roku trvání mé funkce.

A ejhle, neuplynulo ani 5 mûsícÛ, byl jmeno-

ván nov˘ jednatel a MûS jsou povinnosti fi-

nancovat úkoly náhle zbaveny (Ïe by pfie-

dobraz nového postoje vedení mûsta k nové-

mu vedení spoleãnosti?), kdyÏ je ID inter-

pretován úplnû jinak: úkoly „D“ jsou barev-

n˘m odli‰ením zafiazeny mezi ty, na nûÏ je

mûsto pfiipraveno Ïádat o dotace jakoÏto je-

din˘ subjekt oprávnûn˘ k tomuto kroku z ti-

tulu drÏení stavebních povolení ãi smluvního

partnerství v pfiípadû EKOKOMu, kter˘ se

náhle objevuje u financování nákupu kontej-

nerÛ dokonce spolu s mûstem R˘mafiov!

Fota: archiv Skautského stfiediska R˘mafiov
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Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

8. Jak pfiedcházet dûtsk˘m úrazÛm hlavy, pátefie a kostí?
- nejvût‰í nebezpeãí pádu hrozí, kdyÏ je dítû

unavené, hladové a v cizím prostfiedí, nepo-

levujte proto v pozornosti pfii jeho hlídání;

- nenechávejte kojence o samotû s mal˘mi

dûtmi, mohly by ho zvedat a upustit nebo

mu dát na hraní nebezpeãné vûci;

- pfii sportování dbejte na to, aby dítû mûlo na

sobû dostateãné ochranné pomÛcky (chráni-

ãe loktÛ a kolen), pfii jízdû na kole, na ly-

Ïích, na bruslích nebo skateboardu musí mít

na hlavû patfiiãnou pfiilbu; ochranná helma

rozprostfie sílu úderu do hlavy na vût‰í plo-

chu a zásadním zpÛsobem tím zmírní ná-

sledky úrazu hlavy - pokud dítû v helmû jiÏ

jednou upadlo a i kdyÏ helma vypadá, Ïe je

nepo‰kozená, vÏdy ji vymûÀte za novou;

- vezete-li dítû na svém kole, pak jen s hel-

mou na hlavû a ve speciální sedaãce, nohy

dítûte musí b˘t zaji‰tûny, aby se nemohly

dostat do drátÛ kola;

- pfii jízdû autem musí dítû sedût upoutáno

v patfiiãné autosedaãce, která odpovídá je-

ho vûku, pfiípadnû fyzické vyspûlosti;

- v autû pouÏívejte dûtskou pojistku ve dve-

fiích, aby dítû nemohlo samo dvefie otevfiít;

neÏ zavfiete dvefie auta a zaãnete couvat,

pfiesvûdãete se, kde je dítû - kdyby stálo

tûsnû za autem, v zrcátku je neuvidíte;

- nevhodné pro v˘voj motoriky dítûte a ne-

bezpeãné z hlediska pádu napfi. ze schodÛ

je tzv. chodítko pro batolata;

- upravte domov dítûte tak, abyste vytvofiili

bezpeãné prostfiedí pro dûti, které zaãínají

chodit - pro kojence a malá batolata; náby-

tek by nemûl mít ostré hrany, a pokud je

má, mûl by b˘t opatfien speciálními ochran-

n˘mi krytkami;

- je-li v bytû schodi‰tû, mûlo by b˘t zabezpe-

ãeno tak, aby z nûj dítû nemohlo spadnout -

na horní i dolní konec schodi‰tû dejte zábra-

ny je‰tû dfiíve, neÏ dítû zaãne samo chodit;

- odstraÀte z prostoru, kde se dítû pohybuje,

v‰echny nebezpeãné a tûÏké vûci, které

hrozí pádem na dítû;

- na oknech instalujte zábrany proti náhodné-

mu otevfiení a pfiipevnûte pojistky, které ne-

dovolí otevfiít okno nad urãitou mez;

- do sklenûn˘ch v˘plní dvefií pouÏívejte tvr-

zené, laminované nebo drátem zpevnûné

sklo, na ãiré sklo alespoÀ nalepte barevné

obrázky, aby je dítû nepfiehlédlo;

- na dvefie od domu a zahradní branky dejte

zámky, které dítû nedokáÏe samo otevfiít.

MUDr. Pavel Srnsk˘ (První pomoc u dûtí)

Promarnûná ‰ance
Jako pfiedseda obvodové komise

R˘mafiov, OSBD Bruntál, jsem

si uvûdomoval nezbytnost fie‰it

neúnosnou situaci v kvalitû byd-

lení v panelov˘ch domech.

Nav‰tívil jsem ústfiedí SâMBD

v Praze, kde mi doporuãil mlad˘

inÏen˘r náv‰tûvu Jeseníku nebo

Svitav, kde probûhla v˘mûna 

oken, zateplení domÛ a zasklení

lodÏií.

Tuto informaci jsem pfiedal pfied-

sedovi druÏstva Ing. Válkovi,

a tak na‰e cesta smûfiovala do

Svitav, kde probûhla velmi ús-

pû‰nû akce „Panel“ a bûhem jed-

noho roku bylo na základû ener-

getick˘ch auditÛ zatepleno 1200

bytÛ, kdy pfiedstavenstvo sezva-

lo ãleny do sálu místního kina

a za pfiítomnosti notáfie seznámil

pfiedseda druÏstevníky, za jak˘ch

podmínek nejlépe zateplit.

Dfiíve neÏ jsme zaãali zateplovat

první dÛm na Dukelské 4, nav-

‰tívil jsem starostu mûsta Ing.

Kloudu a ãerstvû jmenovanou

fieditelku Bytermu Ing. Vavfiiã-

kovu s návrhem zaãít fie‰it v˘mû-

nu oken a zateplení v‰ech pane-

lov˘ch domÛ spoleãnû s ohle-

dem na nejhor‰í klimatické pod-

mínky na‰eho regionu.

Ve Svitavách, pfii striktním dodr-

Ïení energetick˘ch auditÛ, dosá-

hla úspora tepelné energie témûfi

60 %. Tato informace byla pro

mne rozhodující. Ne v‰ak pro

v˘‰e jmenované, kter˘m jsem

marnû vysvûtloval, Ïe pfii tom,

kdy za nás platí úroky z úvûrÛ

stát, je moÏné tyto v˘hodné in-

vestice platit z vût‰í ãásti z úspor

za teplo. Nejlépe u‰etfiená ener-

gie je nespotfiebovaná.

Doufal jsem, Ïe Ing. Klouda jako

b˘val˘ statkov˘ ekonom tento

princip pochopí a v˘sledkem bu-

de, Ïe R˘mafiov zmûní tváfi ze

socialistické ‰edi na krásné, tep-

lé, pastelovû zbarvené domy.

Smutnou skuteãností zÛstává, Ïe

ani ná‰ pfiedseda Ing. Válek ne-

pochopil v˘hodu jednorázové

akce „Panel“, kdy námi vybrané

firmy dávají vysoké mnoÏstevní

slevy. Ve Svitavách ãinila mnoÏ-

stevní sleva u zasklení jedné lo-

dÏie 5 tis. Kã, coÏ pfiedstavuje

u 1200 bytÛ úsporu neuvûfiitel-

n˘ch 6 milionÛ Kã.

Svojí pohodlností a neschopnos-

tí pfiesvûdãit ãleny druÏstva o v˘-

hodû jednorázového zateplení

pfiipravil pfiedseda tyto o obrov-

ské finanãní prostfiedky, pokud

pominu minul˘ t˘den nesmyslnû

vládou zastaven˘ pfiíspûvek na

probíhající revitalizace panelo-

v˘ch domÛ. Na základû v˘‰e 

uveden˘ch skuteãností vyz˘vám

pfiedsedu Ing. Dalibora Válka

k odchodu z funkce, kterou za-

stává.

A tak v R˘mafiovû zÛstávají i na-

dále nezateplené, plesnivé a zdra-

ví ohroÏující o‰klivé panelové

domy.

Ing. Josef ·véda,
ãlen OSBD

Zdroje MûS u akcí nefigurují

(a nefigurovaly nikdy). Tedy uÏ

snad ani starosta nepochybuje,

Ïe investorem akcí nejsou MûS

a jednalo se pouze o blamáÏ. AÏ

potud si v‰e lze ovûfiit v píse-

mn˘ch ãi elektronick˘ch doku-

mentech (www-stránky), pokud

nebudou odstranûny jako svého

ãasu diskusní fórum. Ve mnû to-

to ponûkud hofiké vítûzství prav-

dy vyvolalo obecnûj‰í otázky:

1. K ãemu mûla tato starostova

manipulace slouÏit (snad aby se

mu podafiilo zadáním absurdního

úkolu demonstrovat neochotu ãi

neschopnost úkolovaného jej

splnit) a jednal takto pouze

v tomto pfiípadû, vÏdyÈ personál-

ních zmûn nebylo v poslední do-

bû zas tak málo?

2. Co umoÏÀuje starostovi takto

jednat? Není to snad pfiehlíÏení

tûchto „pfiehmatÛ“ ostatními vole-

n˘mi zástupci (aÈ uÏ z neznalosti,

vûdomé neãinnosti ãi pouhé poho-

dlnosti) a nevede tento postoj ke

vzniku jakéhosi „kultu osobnosti

starosty“? A nerozhoduje se na zá-

kladû obdobnû zmanipulovan˘ch

zdÛvodnûní i o závaÏnûj‰ích zále-

Ïitostech? A skuteãnû zastupitelé

rozhodli o pfienesení této investice

na MûS (a pokud snad ano, z jaké-

ho titulu tak rozhodli a proã to ne-

bylo v ID uvedeno)? âi toto roz-

hodnutí nikdy nepadlo? A kdyÏ

nepadlo, jak starosta zdÛvodní své

vyjádfiení a co na to zastupitelé, za

nûÏ se takto schovává?

3. A co jmenování nového jedna-

tele? Není obsazení tohoto místa

ãlovûkem, u nûhoÏ by nesplnûní

poÏadavkÛ zru‰eného v˘bûrové-

ho fiízení bylo dÛvodem, pro kte-

r˘ by v nûm neuspûl, jakousi zá-

rukou, Ïe umoÏní starostovi roz-

hodovat o MûS „k obrazu své-

mu“, o coÏ mu vÏdy ‰lo? To ne-

ní nic proti novému jednateli ani

tímto netvrdím, Ïe poÏadavky ve

vypsaném v˘bûrovém fiízení

jsou pro v˘kon jeho funkce ne-

zbytné. A co ãasov˘ sled událos-

tí? Nov˘ jednatel dosáhne ke

konci volebního období témûfi

dÛchodového vûku, to jeho ná-

stupce bude opût jmenován pfií-

mo, je‰tû tímto vedením mûsta

a z jakého okruhu vyvolen˘ch?

Odpovûdi nastínûné na nûkteré

tyto otázky jsou pouze mojí spe-

kulací, byÈ k ní probûhlé událos-

ti svádí. Tfieba se doãkáme i jiné-

ho zdÛvodnûní, ale pokud zazní

od starosty, budu je posuzovat na

základû m˘ch zku‰eností z na-

‰ich vzájemn˘ch jednání, zmûn

jeho politick˘ch a názorov˘ch

postojÛ, zmûn vztahÛ k lidem ãi

svého ãasu jeho interpretace si-

tuace v nemocnici ãi na gymná-

ziu. A svûdkem nûkter˘ch z tûch-

to událostí jsem nebyl jen já.

Ing. Martin Vala,
b˘val˘ jednatel MûS
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INFORMACE A PORADENSTVÍ V OBLASTI ÚVùRÒ A POJI·TùNÍ

Zpracování a vyfiízení úvûrÛ bankovních i ze stavebního spofiení,
vãetnû poji‰tûní a vinkulace s následn˘ch servisem

• hypotéky - koupû bytu, domu, chaty a chalupy, rekonstrukce, vypofiádání majetkov˘ch vztahÛ apod.

• podnikatelské úvûry - rychlé podnikatelské pÛjãky

• poji‰tûní - motorov˘ch vozidel, majetku, podnikatelÛ, osob, zemûdûlství, obecního majetku atd.

• provûfiení vozidel dovezen˘ch ze zahraniãí

A to v‰e pod jednou stfiechou

Kontakt:

Vûra Sr‰Àová

tfi. HrdinÛ 29, 795 01 R˘mafiov
Tel.: 603 891 945

Provozní doba:

Út 10 - 12, 14 - 16

St   9 - 12, 14 - 17

(Dle pfiedchozí dohody i v jinou dobu)

Mezinárodní ověřovací
organizace

Mûstská knihovna
Vyhledávání dokumentÛ v elektronickém katalogu knih Mûstské knihovny R˘mafiov
Knihovna v leto‰ním roce získala grant Ministerstva kultury na zave-

dení nového automatizovaného knihovnického systému (AKS). Od zá-

fií zaãaly pracovnice knihovny obsluhovat ãtenáfie v novém AKS, kte-

r˘ umoÏÀuje ‰iroké spektrum vyuÏití dat.

Jedna z mnoha v˘hod systému je on-line pfiipojení pfies www rozhraní,

které umoÏÀuje:

- listování, prohlíÏení rejstfiíkÛ i re‰er‰ní vyhledávání;

- definovatelné zobrazení záznamÛ, zobrazení dostupnosti exempláfie;

- pfiedbûÏnou registraci uÏivatelÛ;

- objednávky, poÏadavky na rezervace, prolongace dokumentÛ ãtená-

fiem;

- pfiístup do uÏivatelského úãtu.

Jak vyuÏít nabízené sluÏby?
Na www.mekrymarov.info pfies elektronick˘ katalog knih

Co chystáme?
Mûstská knihovna nabízí novou sluÏbu - zasílání upomínek, rezerva-

cí a informací o dûní v knihovnû prostfiednictvím SMS. Nutn˘m

pfiedpokladem fungování této sluÏby je poskytnutí ãísel mobilních te-

lefonÛ ãtenáfiÛ knihovnû.

reklama
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 16. 11. 2007
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 8. 11. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

20/2007

Reklama v R˘mafiovském horizontu

SKVùLÁ INVESTICE

Nyní akce!

HYPOÚVùR BEZ POPLATKU

U‰etfiíte 10 000 Kã



Citroen Berlingo 1.4i, r. v.
1997, centrál, zadní stûraã,
posil. fiíz., imob., el. okna.
Cena: 89 900 Kã.

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 Transit 2.0, CZ, SERVIS, 
r. v. 2001, airbag, rádio, posil.
fiíz., taÏné, dûlená zadní sedadla.
Cena: 259 900 Kã bez DPH.

Citroen Jumper 1.9TD, 1. maj.,
r. v. 2001, rádio, imob., posil.
fiízení, el. vyhfi. zrcátka. Cena:
139 900 Kã bez DPH.

Renault Master 1.9 dTi, r. v.
2000, rádio, posilovaã fiízení,
taÏné. Cena: 219 900 Kã. 

Land Rover Discovery 2.5TD5, auto-
mat, r. v. 2004, ABS, ESP, kÛÏe, rádio,
el. v˘bava, indik. park., centrál, CD
2x airbag a dal‰í. Cena: 489 900 Kã.

Ford Focus 1.8 TDCi, r. v. 2006,
rádio, PC, teplomûr, imob., el. zr-
cátka a okna, centrál, CD, ABS,
6 x airbag. Cena: 339 900 Kã.

Peugeot 607 2.2HDi, r. v. 2003, ESP,
rádio, imob., el. okna, PC, indik. park.,
el. v˘bava, senz. stûraãÛ a svûtel, cent-
rál, ABS, 8x airbag. Cena: 429 900 Kã.

Ford Puma 1.4i, r. v. 1999, rádio,
posil. fiíz., zadní stûraã, el. zrcát-
ka a okna, centrál, CD, ABS,
2x airbag. Cena: 119 900 Kã.

Peugeot 206 1.9D, CZ, servis, r. v.
1999, airbag, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, senzor svûtel, imob., el. okna, cent-
rál, dûl. zad. sed. Cena: 119 900 Kã.

Citroen C5, Exclusive, r. v. 2001, ABS,
ESP, CD mûniã, DVD,  rádio, el. v˘ba-
va, PC, temp., senz. stûraãÛ, centrál,
8x airbag a dal‰í. Cena: 239 900 Kã.

Audi A6 Tdi, automat, r. v. 2001, ESP,
taÏné, temp., senz. brzd, ASR, CD, rá-
dio, el. v˘b., PC, centrál, alarm, ABS,
4x airbag a dal‰í. Cena: 319 900 Kã.

BMW 330D, 1. maj., r. v. 2000, ABS,
ESP, rádio, tepl., temp., senzor brzd,
PC, el. v˘bava, centrál, CD mûniã,
4x airbag a dal‰í. Cena: 279 900 Kã.

Opel Zafira 2.0Di 16V, r. v. 1999,
ESP, rádio, el. v˘bava, tepl., zadní
stûraã, imob., centrál, ABS, 4x
airbag a dal‰í. Cena: 194 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v.
2003, posil. fiíz., zadní stûraã, uzáv.
difer., el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 389 900 Kã.   

BMW X5 3.0d, r. v. 2002, ABS, xeno-
ny, el v˘bava, temp., palubní poãítaã,
ostfiik. svûtl., imob., AL kola, centrál,
CD, 6 x airbag. Cena: 679 990 Kã.

Volkswagen Passat TDi, r. v. 2003, ABS,
ESP, ASR, CD, rádio, PC, el v˘bava,
senzor brzd, imob., el. okna, centrál,
CD, 8x airbag. Cena: 289 900 Kã.

Renault Scénic 1.6 16V, 1. maj., r. v.
2002, rádio, zadní stûraã, tepl., imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
6x airbag. Cena: 194 900 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, r. v. 2004,
ABS, taÏné, teplomûr, senzor brzd,
ASR, CD, rádio, el. v˘b., PC, centrál,
12x airbag a dal‰í. Cena: 289 900 Kã.

Fiat Punto 1.9JTD, r. v. 2004, rádio, 
imob., el. okna a zrcátka, pos. fiíz., PC,
teplomûr, zadní stûraã, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 164 900 Kã.

KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA
7 MÍST

DIGI KLIMAKLIMA 4X4 4X4 4X4 DIGI KLIMA

DIESEL
AUTOMAT

AUTOMAT
DIESEL DIESEL DIESEL

DIESEL

DIESEL

DIESELKLIMA

DIGI KLIMA DIGI KLIMA DIGI KLIMA DIGI KLIMA
NAVI

NAVI

96 kW

AUTOMAT 135 kW

129 kW

130 kW XENON

132 kW 135 kW
4X4

DIESEL KLIMAKLIMADIGI KLIMA

DIESEL DIESEL DIGI KLIMADIESEL DIESEL

5 MÍST 5 MÍST 9 MÍSTTAŽNÉ

■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY

·etfiíme va‰e peníze
• neplaÈte poplatek za smlouvu
• lustrace vozidel ZDARMA
• nemûnná v˘‰e splátek

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
satelitní navigace
Akontace od 0%

4x letní pneu
zámek zpáteãky

slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

NAJETO 50 TIS. KM

NAJETO 35 TIS. KM

BMW 525d,130kW, automat, r. v. 2004,
ABS, ESP, ASR, DVD, CD, PC, plná el.
v˘bava, temp., senz. stûr. a brzd, rádio,
centrál, 8x airbag. Cena: 649 900 Kã.

1. MAJITEL

1. MAJITEL

1. MAJITEL
1. MAJITEL

CHLAĎÁK

6KVALT


