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Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Bartákova ul. - Rallye Jeseníky, 4. 10. 1969 Bartákova ul., 2007

Nejlep‰í sportovci dostali ocenûní za loÀské v˘kony
Bez pfiestávky uÏ tfiiatfiicet let trvá

tradice vyhla‰ování nejlep‰ích

sportovcÛ okresu Bruntál. Pofia-

datelské funkce vefiejné ankety se

jako vÏdy zhostil Okresní v˘kon-

n˘ v˘bor âeského svazu tûlesné

v˘chovy. Poslední lednové pon-

dûlí se v restauraci hotelu Slezan

se‰li ocenûní sportovci i trenéfii

s pfiestaviteli jednotliv˘ch obcí,

zástupci svazu a sponzory.

„Rok od roku stoupá úroveÀ vy-

hla‰ovan˘ch sportovcÛ. Na vy-
hodnocení prakticky nemá ‰anci
ten, kdo nedosáhl na mistrovská
umístûní v republikov˘ch i konti-
nentálních závodech. Roste také
poãet kandidátÛ na vyhodnocení.
Dûkuji v‰em za houÏevnatost, vy-
trvalost a poctivost v pfiípravû
a za odvedené v˘kony. Bez tûchto
vlastností nelze dosáhnout vrchol-
né úrovnû,“ fiekl pfiítomn˘m pfied-

seda OVV âSTV Jifií Plchot.

Do ankety pfiispívali také obãané

a celkem se se‰lo 38 návrhÛ.

V̆ bûr byl dost tûÏk˘. Nejlep‰í

sportovci jsou ocenûni bez urãení

pofiadí jako desítka sportovcÛ, tfii

trenéfii, jeden tûlesnû postiÏen˘

sportovec a jeden kolektiv.

Vladimír Smisitel, dlouholet˘ ak-

tivní hráã a trenér mládeÏe Tûlo-

v˘chovné jednoty Jiskra R˘ma-

fiov, se zaslouÏil o postup dorostu

do 1. ligy, proto byl také nomino-

ván mezi nejlep‰í

vyhlá‰ené sportov-

ce v kategorii trenér

roku 2007.

Druh˘m nejlep‰ím

sportovcem r˘mafiovského regio-

nu se stal Josef Kincl, kter˘ se jiÏ

neodmyslitelnû zapsal mezi esa

parkurového skákání za Horymas

Horní Mûsto. âesk˘ reprezentant

vybojoval 3. místo na mistrovství

âR. „Loni mû trochu provázely
zdravotní problémy, proto jsem
rád, Ïe mistrovství republiky do-
padlo tak, jak dopadlo, a uspoko-
jil jsem majitele koní. Letos bych
chtûl s mlad˘mi koÀmi dobfie re-
prezentovat,“ fiekl Josef Kincl.

Jezdec studuje Vysokou ‰kolu

podnikání v Bruntále a doufá, Ïe

se mu podafií i studium fiádnû 

ukonãit. Dita Dulovcová

Nejlep‰í sportovci, trenéfii a kolektivy okresu Bruntál za rok 2007
Dospûlí
Dvofiák David karate Karate DO Br. 3. ME, 2x mistr âR

Tomeãek Lubomír OB na kolech SK Gym. Vrbno ães. repr., 7. MS, 13. SP

Pilcová Barbora LOB SK Gym. Vrbno 10. místo ME

Nûmcová Kamila atletika Olympia Bruntál ães. repr., 1. a 2. MâR

Palupãíková Nikola atletika Olympia Bruntál 1. a 4. místo MâR

RÛÏiãka Adam bûh na lyÏích SKI Sl. Bruntál 1. a 2. MâR, 1. âP

Ka‰pafiík Milan plavání PC Sl. Bruntál 2x 2. místo MâR

Kincl Josef jezdectví Horní Mûsto ães. repr., 3. MâR

Panáãek Jifií karate Karate DO Br. ães. repr., 1. a 2. MâR

Pecháãek Martin sp. stfielba Astra Bruntál ães. repr., 7. a 21. ME

TPS
·mídová Anna kuÏelky Olympia Bruntál 1. místo MâR

Trenéfii
Smisitel Vladimír kuÏelky Jiskra R˘mafiov postup I. liga dorostu

Toman Stanislav karate Karate DO Br. dlouholet˘ tr. mládeÏe

Mlynáfi Vlastimil cyklistika ACS Vrbno svûfienci repr. âR

Kolektivy
ACS Vrbno p. P. cyklistika 4. medailisté z âP, KP, MâR

V˘herci soutûÏe neode‰li s prázdnou
Ve ãtvrtek 31. ledna byly tfiem vylo-

sovan˘m v˘hercÛm vánoãní soutûÏe

(Alenû Jurá‰ové a Pavlínû DoleÏe-

lové z R˘mafiova a Vladimíru Kabe-

líkovi ze ·ternberku), jejíÏ v˘sledky

byly uvefiejnûny v R˘mafiovském

horizontu ã. 2/2007, pfiedány ceny.

Ty do soutûÏe vûnovalo knihkupec-

tví Jarmily La‰tuvkové, knihkupec-

tví U Radnice a prodejna v˘poãetní

techniky PC servis Michala Ihnáta

a Jana El‰íka na námûstí Míru

v R˘mafiovû. Pfiipomínáme, Ïe uzá-

vûrka soutûÏe byla 10. ledna a ús-

pû‰né lu‰titele vylosovala redakãní

rada R˘mafiovského horizontu spo-

leãnû s vydavatelem, fieditelkou

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov.

V̆ hercÛm blahopfiejeme a tûm, ktefií

v soutûÏi nemûli ‰tûstí, pfiejeme více

úspûchu pfii nûkteré soutûÏi v leto‰-

ním roce. JiKo

Foto: -dd-
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Aktuálnû z mûsta

Mûsto obdrÏelo dotaci na zateplení ‰kol
Ve ãtvrtek 21. ledna se v malém sále

Stfiediska volného ãasu uskuteãnilo fiádné za-

sedání zastupitelstva mûsta. Zastupitelé pfii-

jali celkem sto jedenáct usnesení. PfieváÏnou

vût‰inu tvofiily majetkové záleÏitosti - zámû-

ry pronájmÛ a prodejÛ pozemkÛ ãi vlastní

prodeje pozemkÛ nebo jejich ãástí.

Zastupitelé schválili Program regenerace

Mûstské památkové zóny R˘mafiov 2008 -

2012. Mûstská památková zóna byla v R˘-

mafiovû vyhlá‰ena 1. záfií 2003. Jedná se

o systematické provádûní oprav, moderniza-

ci, rekonstrukci, dÛraznou rehabilitaci exteri-

érÛ, ale i o pravidelnou údrÏbu jednotliv˘ch

objektÛ a jejich souborÛ. Program regenera-

ce Mûstské památkové zóny R˘mafiov 2008 -

2012 zpracoval pro mûsto R˘mafiov Národní

památkov˘ ústav v Ostravû. Pro zaji‰tûní to-

hoto programu ustanovila rada mûsta pra-

covní skupinu sloÏenou ze zástupce

Moravskoslezského kraje, Národního památ-

kového ústavu a místních odborníkÛ. Pro-

gram ukládá pro leto‰ní rok dokonãit opravu

fasády kostela sv. Michaela a sanaci objektu

b˘valého hotelu Mír. K získání dotací na 

opravu kostela byly zaslány podklady na

Ministerstvo kultury âeské republiky, o re-

konstrukci hotelu Mír se vedou jednání s je-

ho majitelem.

Zastupitelé vzali na vûdomí aktuální infor-

maci o Integrovaném dokumentu mûsta, je-

hoÏ pfiedmûtem je komplexní rozvoj mûsta.

Úplné informace o plnûní tohoto rozsáhlého

programu mohou obãané nalézt na webo-

v˘ch stránkách mûsta. Pfii této pfiíleÏitosti ta-

ké starosta oznámil, Ïe mûsto obdrÏelo dota-

ci ministerstva Ïivotního prostfiedí na zatep-

lení ‰kol Jelínkova 1 a Národní 1 a na recyk-

laãní dvÛr v celkové v˘‰i 23,5 mil. Kã.

Spoluúãast mûsta na tûchto akcích bude

pfiedstavovat 5 mil. Kã. Z ministerstva finan-

cí pochází informace o poskytnutí dal‰ích

7,5 mil. Kã na rekonstrukci M· Jelínkova 3.

Starosta také sdûlil, Ïe v souãasnosti je podá-

váno na ministerstvo Ïivotního prostfiedí dal-

‰ích osm Ïádostí.

Zastupitelé schválili zámûr realizovat preven-

tivní aktivity v rámci Programu prevence kri-

minality na rok 2008 a schválili pro tento 

úãel vyãlenûní ãástky ve v˘‰i 20 % z celko-

v˘ch pfiedpokládan˘ch nákladÛ na projekt

prevence. Cílem tohoto programu je mimo ji-

né poskytování úãelové dotace k napomáhání

rozvoje preventivních aktivit na místní úrov-

ni. Program je zamûfien na fie‰ení problémÛ

v rizikov˘ch lokalitách, které na základû ana-

l˘zy bezpeãnostní situace vybírá Policie âR,

a je zaloÏen na spolupráci v‰ech subjektÛ po-

dílejících se na zvy‰ování pocitu bezpeãí ob-

ãanÛ. Nabízí se zde moÏnost ãerpání státní 

úãelové dotace na realizaci projektÛ situaãní

prevence kriminality - napfi. financování

mûstského kamerového dohlíÏecího systému,

ale i dal‰ích projektÛ z oblasti sociální pre-

vence (napfi. sportovních aktivit - hfii‰È pro

skate, in-line, osvûtlení, oplocení, zvy‰ování

právního vûdomí atd.). K Ïádosti o dotaci je

nutné, aby mûsto mûlo zfiízenu komisi pro

prevenci kriminality a sociálnû patologické

jevy a zamûstnávalo koordinátora prevence

kriminality, jehoÏ úkolem bude pfiipravovat

podklady pro jednání komise a napomáhat pfii

koordinování v‰ech preventivních aktivit ve

mûstû. Komisi i místo koordinátora zfiídila ra-

da mûsta na svém zasedání 21. ledna.

Zastupitelé schválili finanãní spoluúãast ve

v˘‰i 25 % na projektu Rodinná sociální asi-

stence k zaji‰tûní sluÏeb Slezské Diakonie,

stfiediska Krnov, v R˘mafiovû. Podpora pro-

jektÛ sociální asistence je vyhlá‰ena také pro

nestátní neziskové organizace. Pokud tato

sluÏba bude zavedena a lidé ji budou vyuÏí-

vat, pfiedpokládá se, Ïe v pfií‰tím roce bude

financována ze zdrojÛ Ministerstva práce

a sociálních vûcí âR, a to ve v˘‰i aÏ 100 %.

Rodinná sociální asistence je sociální sluÏba,

která je v souãasné dobû velmi podporována.

Smyslem této sluÏby je podpora sociálnû sla-

b˘ch rodin. Odborní sociální pracovníci do-

cházejí pravidelnû do rodin a poskytují po-

moc a poradenství. Jedná se napfiíklad o do-

hled nad pfiípravou dûtí do ‰koly, pomoc pfii

trávení volného ãasu, pfii komunikaci rodiny

se ‰kolou, doprovod pfii vyfiizování v‰ech ná-

rokÛ na dávky, dÛchod, hmotné zabezpeãení,

pomoc pfii udrÏování domácnosti, zaji‰tûní

stravy, osobní hygieny a osobních vûcí, do-

hled pfii hospodafiení s finanãními prostfied-

ky, fie‰ení dluhÛ, bytové situace, zprostfied-

kování jin˘ch forem pomoci, napfiíklad

v souvislosti se zdravotním stavem, závislos-

tí, agresivitou a násiln˘m chováním nûkteré-

ho pfiíslu‰níka rodiny apod. Dle evidovan˘ch

pfiípadÛ oddûlení sociálnûprávní ochrany

MûÚ je pfiedpoklad, Ïe by u nás tato sluÏba

mohla b˘t vykonávána minimálnû v deseti

sociálnû slab˘ch rodinách. 

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo

Pozvánka na pfií‰tí zasedání zastupitelstva
Pfií‰tí zasedání Zastupitelstva mûsta R˘mafiova se uskuteãní 

27. bfiezna v koncertním sále základní umûlecké ‰koly. Jednání

zastupitelstva se jiÏ budou konat vÏdy v tûchto prostorách.

Únorové zasedání zastupitelÛ (28. 2.), na kterém se mûl projed-

návat územní plán mûsta, bylo zru‰eno a program pfiesunut na

bfieznové jednání.

Husovka aneb Mission Imposible
Mission Imposible - pro neza-

svûcené Nulová ‰ance. I tímto

obratem z titulu stejnojmenného

filmu by se dala pojmenovat pa-

tová situace mûsta R˘mafiova ve

vztahu k nevzhledné ruinû na

Husovû ulici - nedostavûné ban-

ce IPB. Kolik pouliãních hovorÛ

se na toto téma jiÏ vedlo, kolik

papíru, i novinového, bylo jiÏ té-

to problematice vûnováno. A po-

fiád nic. ¤e‰ení je v nedohlednu.

Poslední jednání zastupitelstva

mûsta toho bylo Ïiv˘m dÛkazem.

Mûsto chce situaci s nedostavû-

nou bankou vyfie‰it, pokud to

podmínky stávajícího majitele

dovolí. Nask˘tá se moÏnost od-

koupit stávající objekt od podni-

katelského subjektu a na náklady

mûsta jej pfiestavût na byty. „S li-

tovelskou firmou, které objekt
patfií, jsme jednali a ta stanovila
cenu na 3,5 milionu korun.
Dal‰ích pfiibliÏnû dvacet milionÛ
korun by se muselo investovat do
pfiestavby objektu a v˘stavby no-
v˘ch bytÛ. Tyto prostfiedky mûsto
nemá. V souãasné dobû také ne-
existuje Ïádná moÏnost dotace
na stavbu bytÛ ãi bytov˘ch pro-
stor. V̆ jimku tvofií dotace na by-
ty, které podléhají regulaãnímu
pravidlu de minimis,“ informo-

val starosta o letitém problému

nedostavûné banky na Husovû 

ulici. Podle souãasného nafiízení

o státní pomoci de minimis je

pfiípustná finanãní podpora státu

pouze do ãástky 200 000 eur po

dobu tfií let jednomu subjektu. Je

to souãást ‰ir‰ího balíãku refo-

rem státní pomoci pod názvem

Akãní plán státní pomoci, kter˘

Evropská komise (EK) zahájila

v ãervnu 2005. Tento pûtilet˘

plán má za cíl pfiedev‰ím zjedno-

du‰it pravidla státní pomoci

a sníÏit byrokratickou zátûÏ.

Souãasnû ale usiluje o sníÏení

v˘‰e státních podpor, které ãlen-

ské státy poskytují sv˘m spoleã-



·estnáctiletá R˘mafiovanka Nela Prá‰ilová se na zaãátku úno-

ra probojovala do regionálního kola jiÏ devátého roãníku celo-

státní soutûÏe Miss Junior. Klání se mohly zúãastnit v‰echny

neprovdané dívky ve vûku od 15 do 21 let s ãeskou státní pfií-

slu‰ností. Úãastnice nesmûly mít na tûle Ïádné tetování nebo

piercing. „SoutûÏící mají b˘t vzorem sv˘m vrstevnicím.
Neumím si pfiedstavit, Ïe bychom finalistku s potetovan˘m bfii-
chem prezentovali ve ‰kolách jako vzor toho, jak má mladá
dívka vypadat a vystupovat,“ fiekla generální fieditelka soutûÏe

Miss Junior Katefiina Hamrová a dodala: „Na v˘‰ce, váze
a rozmûrech nezáleÏí - chceme charisma, ne ramínko na ‰aty.
Bûhem pohovoru budeme dívky testovat ze znalosti svûtov˘ch
jazykÛ. Na‰e soutûÏ dává obrovskou pfiíleÏitost získat nové
moÏnosti zviditelnit se. Je v‰ak tfieba velké míry disciplíny, chu-
ti na sobû pracovat a dbát rad profesionálÛ,“ pfiedeslala

Hamrová.

Nela Prá‰ilová v souãasné dobû studuje na ostravské Stfiední

‰kole umûleck˘ch fiemesel, baví ji tanec, hudba a samozfiejmû

móda, které se do budoucna chce vûnovat. Také se ráda baví

s pfiáteli a láká ji cestování - tak jí v soutûÏi drÏme palce a dou-

fejme, Ïe k nûmu bude mít co nejvíce pfiíleÏitostí. Vítûzky le-

to‰ního celostátního kola soutûÏe Miss Junior se totiÏ podívají

do Bruselu. -ona-
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nostem a podnikÛm, a o lep‰í vy-

uÏití a zacílení této podpory na

opatfiení vedoucí k hospodáfiské-

mu rÛstu a vytváfiení nov˘ch pra-

covních pfiíleÏitostí. „Vzhledem
k tomu, Ïe mûsto uÏ nûkolikrát
získalo prostfiedky z tûchto pro-
gramÛ, máme povolenou v˘‰i té-
mûfi vyãerpanou, a nemohli by-
chom byty za zb˘vající prostfied-
ky dostavût,“ doplnil starosta

Petr Klouda s tím, Ïe se mûstu

stále nedafií dohodnout s vlastní-

kem objektu, aby provedl demo-

lici nebo nevzhlednou stavbu

dokonãil. Zákon pfiitom jiné va-

rianty fie‰ení s vlastníky podob-

n˘ch chátrajících nebo nedosta-

vûn˘ch budov nepfiipou‰tí.

Podobn˘ problém fie‰í mûsto

s chátrajícím bytov˘m domem na

Opavské ulici naproti Penny mar-

ketu. Mûsto bylo v minulosti do-

konce ve fázi podpisu smlouvy

o koupi nemovitosti za vcelku pfii-

jateln˘ch podmínek. Situace se

ale zmûnila. „Majitel tvrdí, Ïe
v souãasné dobû je pfiipraveno
osm bytÛ k bydlení a po koneãné
úpravû by dÛm prodal mûstu za
2 miliony 800 tisíc korun. Cena
jednoho bytu by pfiitom vycházela
asi na 350 tisíc korun. Mûsto pro-
dává byty za maximální cenu 160
- 170 tisíc korun. Museli bychom
pfiipoãítat je‰tû asi 1600 tisíc na

dokonãení celého objektu. Neví-
me, v jakém stavu jsou sítû obyt-
ného domu, v jakém stavu je stfie-
cha, nevyhovující je plá‰È domu
a dal‰í opravy na sebe nenechají
jistû dlouho ãekat. Za tûchto pod-
mínek doporuãuji nemovitost od
stávajícího majitele nevykupovat.
Nebylo by to pro mûsto rentabil-
ní,“ zhodnotil souãasnou situaci

s obytn˘m domem na Opavské 

ulici starosta Petr Klouda.

A jak bude mûsto fie‰it dal‰í v˘-

stavbu bytÛ poté, co stát upustil

od poskytování dotací na chránû-

né byty a Ïádné jiné programy

v souãasné dobû nejsou vyhlá‰e-

ny? Mûsto se musí s touto situací

vypofiádat a pfiipravuje náhradní

varianty v˘stavby bytÛ. Jednou

z nich je vybudování osmnácti

bytÛ v místû dfiívûj‰í rehabilitace

na Hornomûstské ulici (obdobn˘

projekt jako na Sokolovské ulici

ã. 48 - naproti zahradû Hedvy).

„Budeme mít pfiipraven˘ projekt
na osmnáct bytÛ, a jakmile mi-
nisterstvo pro místní rozvoj nebo
fond pro rozvoj bydlení vyhlásí
pfiíslu‰né granty, okamÏitû si po-
dáme Ïádost a osmnáct bytov˘ch
jednotek bychom pak mohli díky
tomuto pfiipravenému projektu
realizovat,“ doplnil informaci t˘-

kající se rozvoje bydlení starosta

Petr Klouda. JiKo

R˘mafiov má první zku‰enosti s provozem sluÏby Czech POINT
Krajsk˘ úfiad Moravskoslezského kraje roz‰ífiil od
ledna leto‰ního roku sluÏby pro podnikatele i vefiej-
nost. Odbor vnitra a krajsk˘ Ïivnostensk˘ úfiad na-
bízí sluÏbu Czech POINT. âesk˘ podací ovûfiovací in-
formaãní národní terminál má jedin˘ cíl - umoÏnit li-
dem na jednom místû a na poãkání získat informace,
které jsou o jejich osobû nebo majetku
vedeny v centrálních vefiejn˘ch a nevefiejn˘ch
systémech státní správy.
„Czech POINT redukuje pfiíli‰nou byrokracii.
Lidé teì nemusejí své záleÏitosti vyfiizovat na
nûkolika rÛzn˘ch úfiadech státní správy v rÛz-
n˘ch ãástech mûsta. Staãí, kdyÏ pfiijdou k nám,“
vysvûtluje Eva Kafková, fieditelka KÚ MSK.

„Îádat mohou o v˘pis z obchodního nebo Ïiv-
nostenského rejstfiíku, z katastru nemovitostí
a také o v˘pis z rejstfiíku trestÛ. Do konce roku
snad budou moci terminál vyuÏívat také fiidiãi,
které zajímá, kolik nasbírali bodÛ za pfiestupky.
ZáleÏí ov‰em na tom, jak rychle se dohodnou

pravidla na ministerstvu dopravy a ministerstvu
vnitra,“ upfiesÀuje fieditelka Kafková.

V̆ pis z rejstfiíku trestÛ vyjde Ïadatele na 50

korun a poplatky za ostatní v˘pisy ãiní 100 ko-

run za první stranu a 50 korun za kaÏdou dal-

‰í. Zájemci si pfiitom mohou pfiedem ovûfiit,

kolik bude mít v˘pis listÛ a kolik je sluÏba cel-

kem bude stát. Poplatky neurãuje krajsk˘ úfiad,

ale jsou stanoveny zákonem. Podmínkou pro

získání údajÛ z obchodního a Ïivnostenského

rejstfiíku je znalost identifikaãního ãísla orga-

nizace. Pokud zájemce potfiebuje získat v˘pis

z katastru, musí mít k dispozici údaje o katast-

rálním území a ãíslo listu vlastnictví. V pfiípa-

dû rejstfiíku trestÛ je zapotfiebí prokázat se plat-

n˘m obãansk˘m prÛkazem nebo pasem.

Projekt Czech POINT se rychle roz‰ífiil po ce-

lém území Moravskoslezského kraje. Kromû

Krajského úfiadu MSK slouÏí v dal‰ích 95

mûstech a obcích regionu, napfiíklad v Ostravû,

Havífiovû, âeském Tû‰ínû, Fr˘dku-Místku ne-

bo také v R˘mafiovû.

Na r˘mafiovské radnici vyuÏilo sluÏeb Czech

POINTu padesát obãanÛ v souvislosti se Ïádo-

stí o v˘pis z rejstfiíku trestÛ, dvacet jich poda-

lo Ïádost o v˘pis z katastru nemovitostí a je-

den o v˘pis z obchodního rejstfiíku Ïivnosten-

ského odboru. „Do konce ledna jsme na po-
platcích od klientÛ vybrali 4 750 korun,“ do-

plnil statistiku nové sluÏby vedoucí odboru

vnitfiních vûcí Mûstského úfiadu v R˘mafiovû

Zdenûk Kudlák.

Podle údajÛ ministerstva vnitra by terminály

bûhem leto‰ního roku mûly b˘t k dispozici na

více neÏ tisícovce míst v âeské republice

(krajsk˘ch úfiadech, matriãních úfiadech, vy-

bran˘ch poboãkách po‰t, hospodáfisk˘ch ko-

morách a také na vybran˘ch zastupitelsk˘ch 

úfiadech). Barbara Odstrãilíková,
tisková mluvãí MSK, a JiKo

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Nela je úãastnicí Miss Junior

Foto: archiv Nely Prá‰ilové
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Proã jsem si ho vybral?
K poloÏení otázek Ladislavu

StaÀkovi mû vedlo nûkolik dÛ-

vodÛ. Vím, Ïe z R˘mafiova nepo-

chází, ale dobré ãtvrtstoletí tady

bydlí. Zajímá mû, co byl pro nûj

zásadní dÛvod se tady usadit

a Ïít. Jak vnímá souãasn˘ v˘voj

mûsta a pfiedev‰ím zdej‰í kultur-

ní dûní. Jako jeden z mála podni-

katelÛ v ekologii mÛÏe nabíd-

nout zajímav˘ pfiíspûvek do

·tafety R˘mafiovského horizontu

uÏ také proto, Ïe procestoval vel-

k˘ kus svûta a jeho vyprávûní by

mohlo b˘t obohaceno záÏitky

z cest.

Zajímá mû dÛvod, proã ses usa-
dil a zaãal Ïít v na‰em mûstû?
Narodil jsem se ve ·ternberku

a po ukonãení Vysoké ‰koly báÀ-

ské v Ostravû jsem stál pfied roz-

hodnutím, kde budu své povolání

vykonávat. Velká mûsta a uÏ vÛ-

bec hornická Ostrava mû pro mÛj

vztah k pfiírodû nikdy nelákala.

Nedalek˘ R˘mafiov jsem si mohl

zvolit díky zde fungujícímu stfie-

disku Geologického prÛzkumu

Ostrava. R˘mafiovsko v‰ak pro

mû nebylo cizí, od dûtství bylo

m˘m druh˘m domovem, neboÈ

zde Ïila a Ïije moje rodina, str˘c

s tetou a bratrancem, se kter˘mi

jsem zde zaÏil spolu s rodiãi

mnohá a nejen prázdninová do-

brodruÏství, a to vÏdy v kouzel-

né pfiírodû. Navíc Jeseníky byly

m˘m prostorem pro ãasté spor-

tovní aktivity a trampská dobro-

druÏství, vãetnû rybafiení na

Podolském potoce a Moravici.

Tehdy tu bylo mnoho krásn˘ch

úlovkÛ a málo rybáfiÛ. Dnes uÏ

nejsem geologem a podnikám

pfieváÏnû mimo R˘mafiov, ale

jsem tu urãitû navÏdy zakofienûn

a hlavnû spokojen se svou rodi-

nou, dobr˘mi pfiáteli a pozitivnû

myslícími lidmi.

Jak vnímá‰ souãasn˘ v˘voj
mûsta a pfiedev‰ím zdej‰í kultur-
ní dûní?
Na v˘voji mûsta jsem se po sa-

metové revoluci aktivnû podílel

pfii transformaci a rozvoji vefiej-

nû prospû‰n˘ch sluÏeb a vytvá-

fiení progresivního a systémové-

ho nakládání s odpady ve mûstû

a ‰irokém okolí. Myslím si, Ïe

od té doby se k dne‰ku mnohé ve

mûstû a okolí zmûnilo k lep‰ímu,

i kdyÏ v dÛleÏitém období po re-

voluci ve vedení mûsto nemûlo

moc ‰tûstí na konstruktivní a pro

mûsto ekonomicky myslící lidi,

coÏ mûlo velk˘ negativní dopad

na poãáteãní i dal‰í dynamiku

v˘voje mûsta a podnikání v nûm,

vãetnû jeho zadluÏení.

Dnes je situace podstatnû lep‰í,

vykonala se spousta práce ve

v‰ech smûrech rozvoje. Podstat-

né je, Ïe se mûsto pfied dvûma le-

ty oddluÏilo. Za to patfií jeho sou-

ãasnému vedení velké uznání.

OddluÏením se mûstu uvolnily

penûÏní prostfiedky, které jsou

vyuÏívány na realizaci plánova-

n˘ch investic ve mûstû a na které

v souãasnosti mûsto velmi úspû‰-

nû vyuÏívá dotaãní tituly.

Limitem ve strategii mûstského

rozvoje i pro vyuÏívání dotací je

pro na‰e mûsto nev˘hodné stáva-

jící rozpoãtové urãení daní 

a omezen˘ pfiíjem mûsta, takÏe se

nemÛÏeme rozvojovû srovnávat

napfiíklad s mûsty, která mají nad

deset tisíc obyvatel, kde je rozpo-

ãtové urãení daní zhruba o tfiicet

procent vy‰‰í.

R˘mafiov má obrovsk˘ potenciál

v okolní pfiírodû a horách, coÏ

v budoucnu bude ãím dál více

uznávaná platforma. Procestoval

jsem mnoho zemí, ale vÏdy pak

konstatuji, Ïe u nás je to nejhez-

ãí. Hlavní rozvoj aktivit mûsta

a podnikání bych urãitû vidûl ve

vyuÏití této priority se zamûfie-

ním na turismus a s ním souvise-

jící sluÏby.

Co se t˘ãe kulturního dûní ve

mûstû, mohu odpovûdnû fiíci, Ïe

je stále co dohánût, zejména

bych kritizoval kulturní vyÏití

pro dûti a mládeÏ, coÏ je dle mé-

ho názoru nejdÛleÏitûj‰í pilífi

a souãást dobrého vzdûlání.

Kulturní centra zde pracují podle

mû a ze získan˘ch informací bez

koordinaãního fiízení mûstem, coÏ

vede k roztfií‰tûnosti a místy i du-

plicitû kulturních akcí. Dle mého

koncepãního názoru (strategie

v podnikání je i mou Ïivností)

chybí v kulturní komisi mûsta li-

dé, ktefií kulturu ve mûstû v˘kon-

nû fie‰í. A to je moÏná malér roz-

voje na‰í kultury, kter˘ by mûl b˘t

ku prospûchu nás v‰ech fie‰en.

Navíc nic nestojí. DÛvodem pro

dÛraz na rozvoj kultury ve mûstû

je vzdálenost kulturních center

vût‰ích mûst pro na‰e obãany.

Na druhé stranû vyzdvihuji lidi,

ktefií i dnes nezi‰tnû v kulturní sfé-

fie pracují a vûnují jí svÛj voln˘

ãas, ale zároveÀ oceÀuji i na‰e kul-

turní centra, která mnohdy organi-

zují kulturní akce nad vymezen˘

rámec své ãinnosti a pÛsobnosti.

Ale problémy jsou vÏdy a v‰ude

a jsou od toho, aby se fie‰ily. Ti

dobfií to dokáÏou. A v R˘mafiovû

jich není málo. Je dÛleÏité dát jim

pfiíleÏitost a vysly‰et je.

Jak se dívá‰ na souãasn˘ stav Ïi-
votního prostfiedí mûsta a okolí?
Co se t˘ãe ekologie, má R˘ma-

fiov velk˘ potenciál v krásné pfií-

rodû a okolí. âist˘ vzduch, hlubo-

ké lesy a dnes jiÏ ãistá voda jsou

toho dÛkazem. Toho je tfieba si ve-

lice váÏit. Proto nechápu právnic-

ké i fyzické osoby, které mají do-

dnes nízké ekologické povûdomí

a své odpady likvidují nejen nezá-

konn˘m, ale hlavnû barbarsk˘m

zpÛsobem, byÈ mají k dispozici

dobfie fungující systém likvidace

odpadÛ prostfiednictví mûsta, jeho

sluÏeb, vãetnû recyklaãního dvo-

ra, kter˘ jsem zakládal s mûstem

mezi prvními v na‰í zemi v roce

1993. A ten funguje od té doby

pro obãany bezplatnû.

Stále je u nás v potocích mnoÏ-

ství nepotfiebn˘ch vûcí a poseãe-

né trávy, stále se topí v lokálních

kotelnách odpady za vzniku to-

xick˘ch látek, které jdou do 

ovzdu‰í, coÏ je dobfie cítit pfii ve-

ãerních procházkách mûstem. Po

lesích se i nadále povalují ãásti

nábytku a pneumatik, ale bohu-

Ïel i nebezpeãn˘ch odpadÛ.

Proboha, takhle dál ne. To nám

pfiíroda krutû vrátí. Ohrozí to

smrtelnû i podnikání v turistice,

nepofiádek nám Ïádn˘ z náv‰tûv-

níkÛ neodpustí.

Procestoval jsi velk˘ kus svûta.
Které zemû jsi nav‰tívil a co ti
cestování pfiiná‰í?
Moje cestování je pro mû jedi-

neãnou relaxací a hlavnû po-

znáním zvlá‰tností a krás toho-

to svûta. Procestoval jsem

s manÏelkou na vlastní pûst

mnohé, i exotické zemû, vÏdy

jsme se o tyto zemû a Ïivot

v nich detailnû zajímali, mnoh-

dy jsme Ïili a cestovali s prav˘-

mi domorodci, vidûli jsme do-

pad násilí, válek a pfiírodních

katastrof. Po v‰ech uskuteãnû-

n˘ch cestách mohu odpovûdnû

fiíci, Ïe platí staré pofiekadlo

V‰ude dobfie, v R˘mafiovû nej-

líp, ale na druhé stranû b˘t po-

fiád doma nestaãí. KaÏd˘ by

mûl procestovat v rámci moÏ-

ností co nejvíce zemí a obohatit

tak zku‰enostmi a záÏitky svÛj

Ïivot, byÈ jen o názor, Ïe mÛÏe-

me b˘t ‰Èastni, Ïe Ïijeme v této

dobû ve stfiední Evropû, mezi

deseti procenty nejlépe si Ïijí-

cích obyvatel na této planetû,

bez váleãn˘ch konfliktÛ, mÛÏe-

me se svobodnû rozhodovat,

cestovat, st˘kat se, s k˘m chce-

me, a vyjadfiovat bez báznû své

názory a pocity. Tato fakta si 

uvûdomme, mysleme pozitivnû

tak, aÈ si to tu za ten krátk˘

a krásn˘ Ïivot uÏijeme, a bu-

doucím generacím pfiedejme

v‰e v nejlep‰ím pofiádku a sta-

vu, aÈ mohou tady nadále a je‰-

tû lépe a spokojenûji Ïít.

Pfií‰tû: Ladislav Stanûk se bude

ptát Alfreda Heinische.

·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.

Ladislav ·ín se ptá Ladislava StaÀka
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Zdravotnictví

·kolství

Podhorská nemocnice otevfiela imuno-alergologickou ambulanci
Imuno-alergologickou ambulanci otevfiela
v Bruntále v tûchto dnech Podhorská nemocni-
ce, která je ãlenem holdingu Agel. SluÏeb ambu-
lance vyuÏijí pfiedev‰ím pacienti se v‰emi druhy
alergií, lidé se sníÏenou imunitou ãi pacienti po
opakovan˘ch prodûlan˘ch zánûtech, kter˘ch
v okrese Bruntál pfiib˘vá.
„Ambulanci jsme otevfieli pfiedev‰ím kvÛli
zv˘‰enému v˘skytu nemocn˘ch s rÛzn˘mi

alergiemi,“ fiíká fieditel Podhorské nemocni-

ce MUDr. Marián Olejník, MBA, s tím, Ïe

ordinaãní hodiny ambulance jsou v úter˘ od

9.00 do 15.00 a ve stfiedu od 7.00 do 15.00.

„Pacienti nás nav‰tûvují s rÛzn˘mi alergie-
mi. KaÏd˘ trpí jin˘m typem - nûkdo je aler-

gick˘ na zvífiata, jin˘ zase trpí intolerancí
potravin,“ prozrazuje sestfiiãka z imuno-aler-

gologické ambulance Blanka Jiráska s tím,

Ïe témûfi kaÏd˘ ãlovûk je na nûco alergick˘.

„Pacienti si také ãasto stûÏují na trvající r˘-
my, které je trápí i nûkolik let. Zájem o novou
ambulanci neustále roste a lidé si poskytova-
nou péãi velmi pochvalují,“ dodává.

Ing. Tomá‰ Îelazko, mluvãí holdingu Agel

Podûkování
Vyjadfiuji upfiímné podûkování panu primáfii Opletalovi, lékafikám a sestfiiãkám na interním oddûlení v Bruntále

za vzornou péãi, kterou vûnovali mému manÏelovi Karlu Továrkovi.                                    AneÏka Továrková

MORAVSKÁ BRÁNA
soutûÏ stfiedních odborn˘ch ‰kol

Zemûpisná soutûÏ stfiedních odborn˘ch ‰kol,

která se konala v rámci veletrhu Tourism

Expo v Olomouci 25. ledna 2008, je jiÏ dru-

h˘m rokem pofiádána V˘stavi‰tûm Flora

a SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov. Jako pofiada-

telé jsme byli dle vyjádfiení poroty a v‰ech zú-

ãastnûn˘ch ‰kol i fieditele v˘stavi‰tû vyzdviÏe-

ni, akce se vydafiila a v‰ichni byli spokojeni.

Spoleãného klání se zúãastnila tfiíãlenná

druÏstva z 11 odborn˘ch stfiedních ‰kol za-

mûfien˘ch na cestovní ruch a hotelnictví

(Brno, Znojmo, Fren‰tát pod Radho‰tûm,

Olomouc, Vsetín, Jeseník, R˘mafiov, Pros-

tûjov, Krnov, Nov˘ Jiãín, RoÏnov pod

Radho‰tûm).

V porotû zasedli zástupci

âeské centrály pro cestovní

ruch, Krajského úfiadu Olo-

mouc, Klubu ãesk˘ch turis-

tÛ, V˘stavi‰tû Flóra Olo-

mouc a Mûstského úfiadu

Olomouc.

Studenti pfii soutûÏních úko-

lech hledali názvy promíta-

n˘ch divÛ svûta, vyplÀovali

testy ze znalostí mapy svûta,

v zemích EU doplÀovali ad-

ministrativní údaje a v slepé

mapû hledali pfiírodní zají-

mavosti.

Leto‰ní rok

reprezento-

valo R˘mafiov druÏstvo ve

sloÏení Jan Proke‰, Nikola

Vondrová a Vojtûch KoÏuch.

Nedokázali v‰ak obhájit pr-

venství z loÀského roku 

a umístili se na pûkném 

6. místû. První místo letos

patfiilo RoÏnovu.

V‰ichni získali úãastnické

listy, vítûzové vûcné dary

Krajského úfiadu, Agentury

Czech Tourism a V̆ stavi‰tû

Flora, ostatní obrazové pub-

likace a drobné dárky.

Tradice, které jsme dali základy v lednu

2007, se pûknû rozvíjí. Autofii celé soutûÏe

mohou b˘t spokojeni. Dobrá vûc se podafiila.

Garantem soutûÏe byla Ing. Ludmila

Grecmanová, vedoucí v˘stavnického úseku

VFO, a. s., a fieditelkou soutûÏe byla Ing. Eva

Sovi‰ová, uãitelka odborn˘ch pfiedmûtÛ

SSO· Prima.

Podûkování patfií tûm, ktefií se na úspûchu le-

to‰ní soutûÏe podíleli - Ing. Evû Sovi‰ové,

Mgr. Marku Bociánovi, pí A. Továrkové

a Ing. Ludmile Grecmanové.

Mgr. Jarmila Labounková,
SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

DaÀová pfiiznání se mohou podávat i v R˘mafiovû
Ve dnech 26., 28. a 31. bfiezna budou pracovníci Finanãního úfiadu v Bruntále vybírat v mezipatfie

Stfiediska volného ãasu v R˘mafiovû (klubovna ã. 1) daÀová pfiiznání.

Úfiední doba bude stanovena takto:
26. 3. 2008 - 13.00 - 17.00, 28. 3. 2008 - 13.00 - 17.00, 31. 3. 2008 - 13.00 - 17.00

Tak jako v minulém roce i letos je moÏné pro placení danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob vyuÏít daÀové sloÏenky. DaÀová sloÏenka slouÏí

k poukázání platby daní finanãnímu úfiadu prostfiednictvím âeské po‰ty. Tato forma placení je osvobozena od po‰tovních poplatkÛ.

DaÀové sloÏenky jsou k dispozici na kaÏdé poboãce âeské po‰ty. Ing. Vojtûch ·ujan, vedoucí oddûlení vymûfiovacího

Foto: SSO· Prima
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Jsme opravdu vinni?
V minulém ãísle R˘mafiovského horizon-

tu jsem si se zájmem pfieãetl ãlánek Firmy
postrádají odborné profese, kter˘ se zab˘-

vá dlouhodob˘m nedostatkem zamûstnan-

cÛ v technick˘ch oborech. Jde jistû pro

mnohé firmy o velmi nepfiíjemnou situaci,

na niÏ je dobré poukázat. Co mû v‰ak 

uvedlo do stavu úÏasu, jsou názory dvou

fieditelÛ v ãlánku prezentované, fieditele

Okresní hospodáfiské komory Jaroslava

Balcárka a fieditele ÚP Bruntál Milana

Horny, na to, kdo nese za dan˘ stav odpo-

vûdnost. Oba pánové ve vzácné shodû na-

lezli viníka - je jím chybná koncepce mi-

nisterstva ‰kolství orientovaná na gymná-

zia.

Jistû by bylo lze pfiejít tyto názory mávnu-

tím ruky, kdyby ov‰em nezaznûly z úst li-

dí, ktefií ze své pozice mohou velkou mû-

rou ovlivÀovat dûní v na‰em regionu,

a kdyby byly ponûkud blíÏ realitû. Oba

pánové zfiejmû ponûkud ustrnuli sv˘m

my‰lením v dobách minul˘ch, kdy bylo

bûÏné, Ïe se hledali viníci a potrestáni by-

li nevinní. Gymnázia a ani M·MT pfiece

nemohou za to, Ïe o technické obory (coÏ

platí i v pfiípadû vysoko‰kolského, nejen

stfiedo‰kolského studia) mezi mlad˘mi

lidmi není zájem. Doba direktivního roz-

hodování a akcí typu 77 tisíc do prÛmyslu

(jak ji známe z roku 1951) je snad uÏ ne-

návratnû pryã, takÏe dnes si dûti i jejich

rodiãe vybírají svou stfiední ‰kolu zcela

svobodnû. Ministerstvo nikoho nenutí ke

studiu gymnázia, nemá vypracován

systém pobídek ãi stipendií pro gymnazis-

ty, jen se pfiizpÛsobilo tendencím pfiíznaã-

n˘m pro vût‰inu vyspûl˘ch zemí sdruÏe-

n˘ch do OECD, kde je snaha poskytnout

lidem do 18 let co nejv‰eobecnûj‰í vzdû-

lání s tím, Ïe specializovat se mohou aÏ

pozdûji (moÏná zde hraje roli i ekonomic-

k˘ faktor, protoÏe pfiíspûvek státu na gym-

nazistu je nejniÏ‰í ze v‰ech typÛ stfiedních

‰kol). To je koneckoncÛ i dÛvod, proã

vznikají tfieba technická lycea. Stále totiÏ

platí, Ïe uãitel mÛÏe bez problému ãistit

ulice, ale ãistiãe ulic nikdo jako uãitele

nezamûstná. Tedy gymnazista se stane

snadnûji sváfieãem neÏ sváfieã gymnazis-

tou (pfii v‰í úctû k této dÛleÏité a potfiebné

profesi). I proto se dnes rozvíjí koncept

a potfieba celoÏivotního vzdûlávání se.

Navíc v závûru ãlánku zazní názory fiedite-

le krnovské firmy Elfe Karla Majzlíka,

kter˘ fiíká: „Nejmodernûj‰í obrábûcí stroje
uÏ jsou tak sloÏité, Ïe potfiebují obsluhu
s vysoko‰kolsk˘m vzdûláním.“ A nejsou to

snad právû gymnázia, jejichÏ absolventi

nastupují na vysoké ‰koly nejãastûji?

Trochu se nám tedy realita s tvrzeními 

obou pánÛ rozchází. ·kolství navíc nelze

chápat utilitárnû, ‰kolství není prÛmysl,

neprodukuje pracovníky podle plánu a po-

tfieb zamûstnavatelÛ, ale snaÏí se v ideál-

ním pfiípadû rozvinout Ïákovy ãi studento-

vy dispozice a pomoci mu pfii volbû Ïivot-

ního smûfiování, pro nûÏ má nejlep‰í pfied-

poklady.

Podstatnûj‰í námitku v‰ak lze vznést pro-

ti jinému tvrzení fieditele ÚP Bruntál

Horny: „V kategorii nezamûstnaní stfiedo-
‰koláci ve stfiedním vûku je nejvíce absol-
ventÛ gymnázií. Souãasná ‰kolní koncep-
ce zamûfiená na podporu gymnázií je sku-
teãnû v rozporu s praxí.“ Dal jsem si tu

práci a chvíli surfoval po internetu, abych

se pfiesvûdãil, je-li toto - pro mû nové

a nezvyklé - tvrzení podepfieno statisticky

(i u vûdomí toho, Ïe pan fieditel má jistû

v rukou statistiky, které mi budou nedo-

stupné). Co jsem zjistil? Kupodivu pfies-

n˘ opak. Na stránkách âSÚ (âeského

statistického úfiadu) je moÏno stáhnout

dokument, v nûmÏ se pí‰e: „Z hlediska
absolutních poãtÛ je nejvíce nezamûstna-
n˘ch mezi osobami se stfiedním vzdûláním
bez maturity (169,9 tis. v roce 2006).
Skupina osob s dokonãen˘m stfiedo‰kol-
sk˘m vzdûláním bez maturity je zároveÀ
nejpoãetnûji zastoupena v celé populaci
âR. Míra nezamûstnanosti této skupiny
obyvatelstva se pohybuje zhruba kolem
hodnot celkové míry nezamûstnanosti,
s v˘jimkou rokÛ 2004 a 2005, kdy byla v˘-
raznû vy‰‰í.
Poãetnû zastoupenou skupinu nezamûstna-
n˘ch tvofií i stfiedo‰koláci s maturitou.
Jejich míra nezamûstnanosti je v‰ak ve
srovnání s pfiedchozí skupinou niÏ‰í. S v˘-
jimkou roku 2000 se po celé sledované ob-
dobí udrÏuje pod hranicí 6 %, pfiiãemÏ
v roce 2006 klesla dokonce na hodnotu
4,9 %.“

Je‰tû zajímavûj‰í ãísla nalezneme v doku-

mentu M·MT Nezamûstnanost absolventÛ
‰kol se stfiedním a vy‰‰ím odborn˘m vzdû-
láním - 2006, kde je situována následující

tabulka (viz níÏe), analyzující nezamûstna-

nost absolventÛ jednotliv˘ch typÛ ‰kol.

Z ní jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe absolventi

gymnázií vykazují stabilnû jednu z nejniÏ-

‰ích mûr nezamûstnanosti.

Uvedu je‰tû dva zdroje odporující tvrzení

obou pánÛ: Stálá konference asociací ve

vzdûlávání (SKAV) a Stfiedisko vzdûláva-

cí politiky PedF UK uspofiádaly 20. 4.

2006 pravideln˘ kulat˘ stÛl ke vzdûlávací

politice pod názvem „Vzdûlávejme se v‰e-

obecnû - ale budeme pak staãit odbornû?“

Na nûm mj. zaznûlo: „Dne‰ní poÏadavky
vût‰ího poãtu vyuãen˘ch jsou z hlediska
zemû krátkozraké. Jsme schopni dovézt
ukrajinské dûlníky, ale ne vzdûlané kon-
struktéry. âR je »odsouzena« ke vzdûlává-
ní.[...]Názor zamûstnavatelÛ prezentoval
Vladimír ·i‰ka, tajemník Hospodáfiské ko-
mory. ¤ekl, Ïe zamûstnavateli je jedno,
z jakého typu ‰koly zamûstnanec pfiijde.
Potfiebuje, aby chtûl pracovat a mûl do-
vednosti.“
âasopis Rodina a ‰kola, ãíslo 6 - ãerven

2006 pfiiná‰í ãlánek „Potfiebujeme víc

gymnazistÛ?“, v nûmÏ jednoznaãnû zazní:

„âesk˘ vzdûlávací systém by se mûl pod-
statnû víc neÏ dosud zamûfiit na rozvoj v‰e-
obecného vzdûlání a obecn˘ch kompeten-
cí. Toho ov‰em není moÏné docílit prost˘m
zv˘‰ením podílu gymnazistÛ, ale pouze zá-
sadní zmûnou cílÛ a obsahu vzdûlávání na
v‰ech stupních ‰kol. Je pfiitom tfieba pfie-
svûdãit obãany o nutnosti takové zmû-
ny.[...]Mezi lidmi stále pfieÏívá m˘tus, Ïe
odborné vzdûlání zaji‰Èuje vy‰‰í zamûst-
natelnost, pfiestoÏe statistiky opakovanû
ukazují opak.“
ProtoÏe se blíÏí doba, kdy Ïáci 9. tfiíd zá-

kladních ‰kol podávají pfiihlá‰ky ke studiu

na ‰kolách stfiedních, povaÏoval jsem jako

gymnaziální uãitel za nutné, aby vefiejnost

mûla pfiístup i k alternativnímu pohledu na

problematiku stfiedního ‰kolství, pohledu,

kter˘ je dle mého soudu bliÏ‰í realitû 

a opfien˘ o dlouhodobé statistiky.

Vladimír Stanzel
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Jeden kostel pro dva Václavovy
Seriál Historické pozoruhodnos-

ti R˘mafiovska, kter˘ na‰e ãtená-

fie uÏ dva roky provází po zná-

m˘ch i zapomenut˘ch památ-

kách v okolí R˘mafiova, obkrou-

Ïil centrální mûsto z jihozápadu,

pfies jih a jihov˘chod aÏ k v˘-

chodní stranû a pfiitom nûkoli-

krát pfiekroãil hranice R˘mafiov-

ska do míst, která s na‰ím mik-

roregionem historicky ãi jinak

souvisí. Nyní nastupujeme cestu

ve smûru z v˘chodu na sever, 

abychom ji opût na západû ukon-

ãili. V̆ chozím bodem poslední

etapy putování bude obec

Václavov, náleÏející jiÏ k sou-

sednímu bruntálskému regionu,

nicménû zaãlenûná do SdruÏení

obcí R˘mafiovska. Území této

obce hraniãí s územím Dolní

Moravice, do níÏ povedou na‰e

kroky pfií‰tû, a protoÏe Václavo-

vem mnozí R˘mafiované dennû

projíÏdûjí na cestû do Bruntálu,

nabízí se dÛvod navíc tuto obec

blíÏe poznat.

Václavov, jak jej známe dnes,

byl je‰tû pfied rokem 1950 rozdû-

len do dvou samostatn˘ch obcí.

Doklady o tom nejsou uchovány

jen v názvech obou ãástí - Dolní

a Horní Václavov, ale i v samot-

ném tvaru dlouhé obce, pfieÈaté

zákrutou státní silnice ã. 11.

Dodnes je ve Václavovû patrn˘

dolní a horní díl, pfiiãemÏ z hlav-

ní silnice je o nûco patrnûj‰í ten

star‰í, dolní, zãásti ukryt˘ v ma-

lebné kotlinû, z níÏ takfika na

konci vsi vystupuje zdej‰í histo-

rická dominanta - pozdnû barok-

ní kostel Neposkvrnûného poãetí

Panny Marie, kter˘ pfied oãima

projíÏdûjících smûrem od R˘-

mafiova tvofií skromnûj‰ího a ní-

Ïe poloÏeného dvojníka chrámu

na Uhlífiském vrchu.

Václavov získal svÛj ãesk˘ název

teprve po druhé svûtové válce, od

konce 14. stol. aÏ do poloviny

20. stol. nesl varianty nûmeckého

názvu Wildgrube, jehoÏ etymo-

logie snad souvisí s lovem divo-

ké zvûfie (das Wild = lovná zvûfi,

die Grube = dolík, past, jáma) ne-

bo s dolováním (potok, kter˘

protéká Václavovem, se jmenuje

DÛlní). Dolní Václavov se pfiitom

oznaãoval podle svého star‰ího

zaloÏení nejprve jako Alte

(Star˘) ãi posléze dle své niÏ‰í

polohy jako Nieder (Dolní)

Wiltgrube, Wiltgruben, Wild-

grub, Wildgrube ãi poãe‰tûnû

Wildgruby nebo Velkruby.

Jako Staré Velkruby je obec po-

prvé písemnû doloÏena v listinû

z roku 1385, která uvádí, Ïe ma-

jitel vsi Mikulá‰ (Nicolaus) Sto‰

z Vidbachu (Weissbachu), man

opavsk˘ch vévodÛ, prodal zdej‰í

rychtu, dva lány polí

a louku Tomá‰i, zvané-

mu Niblinich. Aãkoliv

listina je dokladem

skuteãnosti, Ïe oba Vá-

clavovy musely exi-

stovat jiÏ pfied rokem

1385 - proto to odli‰e-

ní Starého Václavova

od mlad‰ího - Václa-

vov‰tí uznali za rok za-

loÏení obce teprve

1405, kdy se jako vé-

vodské léno poprvé pí-

semnû zmiÀuje Horní

Václavov, a z toho dÛ-

vodu pfied tfiemi lety 

oslavili 600 let zaloÏe-

ní obce. Pfiedpokládá

se v‰ak, Ïe osada s po-

zdûj‰ím názvem Horní

Velkruby nebo téÏ

Ober Wildgrub

vznikla jiÏ koncem

13. století pod ná-

zvem Václavova

ves neboli Wenzel-

dorf, odvozen˘m

od moÏného zakla-

datele vsi.

Obû vsi tedy prav-

dûpodobnû vznikly

jiÏ ve druhé polo-

vinû 13. století pfii

kolonizaci Brun-

tálska. Na pfielomu

14. a 15. století pa-

tfiily k lénu opav-

ského vévodství,

krátce pfiecházely

do drÏení rÛzn˘ch

majitelÛ a ve druhé

polovinû 15. století

se staly souãástí bruntálského

panství, kterou zÛstaly aÏ do zru-

‰ení patrimoniální správy.

Horní a Dolní Velkruby existo-

valy vedle sebe jako samostatné

obce aÏ do roku 1950, kdy byly,

jiÏ pfiejmenované na

Horní a Dolní Václa-

vov, rozhodnutím mi-

nisterstva vnitra slou-

ãeny v jedinou obec

pod spoleãn˘m ná-

zvem Václavov. Vzni-

kla tak pfiibliÏnû pût ki-

lometrÛ dlouhá obec,

jejíÏ území je‰tû pfied

válkou ob˘valo kolem

tisícovky pfiedev‰ím

nûmeck˘ch obyvatel

(nejlidnatûj‰í byly Hor-

ní a Dolní Velkruby

v roce 1858, kdy zde

Ïilo celkem 1331 oby-

vatel). Po odsunu a v˘-

mûnû osídlení se poãet

stál˘ch obyvatel rapid-

nû sníÏil, dnes má Vá-

clavov necel˘ch 500 obyvatel.

Samostatné vsi mûly své vlastní

rychty, své fiemeslníky a spolky,

z nichÏ nûkteré spolu úzce spolu-

pracovaly, svá specifika (pfi. hor-

novelkrubská elektrárna), mûly

i své kostely. Do dne‰ní doby se

v‰ak zachoval pouze jedin˘, sto-

jící v Dolním Václavovû a slou-

Ïící obûma vesnicím jiÏ dlouho

pfied jejich slouãením.

Souãasn˘ katolick˘ chrám sa-

mozfiejmû není pÛvodní; pozdnû

barokní stavba vyrostla v letech

1754-1755 na místû zbofieného

gotického kostela neznámého

zasvûcení (zvaÏuje se sv. Jifií)

snad z konce 14. století, jehoÏ 

existence je v‰ak písemnû dolo-

Ïena aÏ v 16. století, kdy jej vy-

uÏívali protestant‰tí vûfiící. Kato-

lick˘ faráfi Andrea Schindler byl
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dosazen na farnost v Dolních

Velkrubech v roce 1627, tedy po

Bílé hofie. PÛvodní kostel mûl

mít obdélníkovou loì s vûÏí na

západní stranû a kvadratick˘m

presbytáfiem a mûl b˘t obklopen

palisádov˘m plotem. Roku 1683

byl opraven a roku 1724 z popu-

du a penûz faráfie Riedela vy-

baven nov˘m oltáfiem v cenû 

80 zlat˘ch. O tfiicet let pozdûji

byl nicménû zbofien a nahrazen

nov˘m chrámem Neposkvrnû-

ného poãetí Panny Marie. Frag-

menty portálu dfiívûj‰ího kostela

byly vloÏeny do soklu barokní

sochy sv. Jana Nepomuckého,

stojící poblíÏ potoka a patfiící

mezi nejcennûj‰í kulturní památ-

ky Václavova.

O v˘stavbû nového kostela se

zaãalo uvaÏovat uÏ roku 1736

a jeho umístûní se stalo pfiedmû-

tem kuriózního sporu. K farnosti

Dolní Velkruby totiÏ náleÏely

v té dobû nejen Horní Velkruby,

jejichÏ vlastní kostel zanikl nû-

kdy mezi lety 1579 a 1629, zfiej-

mû za tfiicetileté války,

ale i Koãov. Tehdej‰í

velkrubsk˘ faráfi An-

ton Walter nechal na

vlastní náklady zajistit

stavební kámen pro

nov˘ chrám a doãasnû

jej sloÏit na rozhraní

Dolních a Horních

Velkrub. Toto místo,

konkrétnû pozemek

sedláka Fitze u císafi-

ské cesty, se totiÏ zva-

Ïovalo jako stavební

parcela pro nov˘

chrám, aby mûli vûfiící

z obou vsí stejnû dale-

ko do kostela. Pfiifafie-

ní vûfiící z Koãova mû-

li b˘t od‰kodûní tím,

Ïe jejich filiální kostel bude po-

v˘‰en na farní.

V̆ voj událostí ‰el ov‰em jinou

cestou. Biskupství novou farnost

v Koãovû nezfiídilo a Koãov‰tí,

aby zabránili dal‰ímu prodlouÏe-

ní své cesty na bohosluÏbu, za-

sáhli ráznû. Kamení i stavební

dfiíví, které k nûmu pfiibylo v ro-

ce 1754, vlastními silami pfiene-

sli na místo zbofieného gotického

kostela a pfiinutili tak

své souvûrce postavit

kostel tam. Je nasnadû,

Ïe kdyby Koãov získal

svou farnost vãas, byli

bychom dnes zvyklí

míjet václavovsk˘

kostel pfiímo u silnice.

Na tomto místû byla

postavena jen malá ka-

ple Panny Marie (za-

nikla po roce 1945).

Nov˘ kostel, vystavû-

n˘ v pozdnû barokním

stylu, vyrostl na vyv˘-

‰eninû na dolním konci

Dolních Velkrub mezi

lety 1754 a 1755.

Náklady (bez materiá-

lu) ve v˘‰i 1700 zla-

t˘ch nesla obec a faráfi

Josef Reichert. Kamení zajistil

jiÏ o dvacet let dfiíve faráfi Walter

a dfievo daroval fiád nûmeck˘ch

rytífiÛ jako patron kostela. Návrh

pocházel z dílny krnovského ar-

chitekta Georga Friedricha

Ganse. Klenutá jednolodní stav-

ba s pÛlkruhov˘m knûÏi‰tûm

a hranolovitou vûÏí se tfiemi zvo-

ny byla zakonãena mansardovou

‰indelovou stfiechou (ta padla

nûkolikrát za obûÈ poÏáru po 

úderu blesku a byla ãasem na-

hrazena bfiidlicovou a posléze

plechovou). Kostel v fiíjnu 1755

vysvûtil bruntálsk˘ dûkan Anton

Thiel. V roce 1757 dostal kostel

hlavní oltáfi a varhany, o jedenáct

let pozdûji kazatelnu, v roce

1771 dva nové zvony. Roku

1792 namaloval bruntálsk˘ ma-

lífi Johann Caspar Fritsch pro

kostel nûkolik obrazÛ, mezi nimi

milosrdného samaritána a obra-

zy sv. KfiíÏe a Poslední veãefie

Pánû pro boãní oltáfie, v téÏe do-

bû vznikl v dílnû Josefa Dickela

nov˘ obraz Neposkvrnûného po-

ãetí Panny Marie pro hlavní ol-

táfi. Bohatû vyfiezávané oltáfie

zdobené bíl˘m nátûrem a typic-

k˘m zlacením pfiedsta-

vují dodnes dominanty

kostelního mobiliáfie.

Obrazy kfiíÏové cesty

vytvofiil pro velkrub-

sk˘ kostel roku 1857

Rudolf Templer ze

Zlat˘ch Hor. Star‰í

varhany nahradily no-

vé v roce 1930.

Václavovsk˘ kostel si

dodnes udrÏuje repre-

zentativní vzhled.

Zaujme nejen zdobn˘-

mi oltáfii a dobov˘mi

obrazy (byÈ nûkteré

byly pfiemalovány), ale

i ornamentální fresko-

vou v˘zdobou dvou

obloukov˘ch pásÛ, od-

dûlujících klenby lodi,

ãi zachoval˘mi a funkãními var-

hanami. Do vnûj‰í podoby koste-

la pfiirozenû zasahují povûtrnost-

ní podmínky (v souãasnosti se

pracuje na postupné opravû stfie-

chy), do vnitfiního vybavení bo-

huÏel nenechavé ruce. Kostel se

stal nûkolikrát terãem nájezdu

zlodûjÛ drobn˘ch církevních pa-

mátek, naposledy pfied ‰esti lety.

LoupeÏ, k níÏ do‰lo v ãervenci

roku 2002, zpÛsobila ‰kodu ve

v˘‰i 2,5 milionu korun. Odcize-

no bylo pfiedev‰ím nûkolik dfie-

vûn˘ch soch svat˘ch a andûlÛ.

Nûkteré sochy byly nahrazeny,

takÏe vnitfiní prostor chrámu ne-

pÛsobí ochuzenû. Kostel je pra-

videlnû nav‰tûvován vûfiícími,

bohosluÏba se zde koná kaÏdou

sobotu.

Obec Václavov s obûma sv˘mi

ãástmi nabízí vedle kostela i dal-

‰í zajímavé památky. AÈ je to

zmínûná socha sv. Jana Nepo-

muckého z roku 1735 nebo reno-

vovaná kapliãka Panny Marie.

Za pozornost v‰ímavého ná-

v‰tûvníka stojí i doklady lidové-

ho stavitelství na mnoha obyt-

n˘ch budovách, které v pfiípadû

citliv˘ch zásahÛ souãasn˘ch ma-

jitelÛ uchovávají pÛvodní ráz

pohraniãní vesnice i její osobité

kouzlo. Pfiipravila ZN
(PouÏitá literatura: PÓâ, Du‰an
- Îemlíková, Petra - Drápal,
Martin. Moravskoslezsk˘ kraj,
mûsta a obce Moravskoslezské-
ho kraje. RoÏnov p. R.: PROXI-
MA Bohemia, s. r. o.; ANDRLE,
Petr a kol. Dolní a Horní
Velkruby 1405 - Václavov 2005.
Moravsk˘ Beroun: Moravská ex-
pedice, 2005; kroniky a archivní
materiály OÚ Václavov, které
laskavû zapÛjãila starostka
Jarmila Pavlíková.)

Socha sv. Jana Nepomuckého v Dolním
Václavovû

Renovovaná kapliãka v Horním Václavovû
Foto: archiv OÚ Václavov

Snímek z oslav 600. v˘roãí zaloÏení obce Foto: archiv OÚ Václavov
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Do chaty vyfiezal hákov˘ kfiíÏ
Policisté z Bfiidliãné ‰etfií podezfiení z trest-

n˘ch ãinÛ po‰kozování cizí vûci a podpory

a propagace hnutí smûfiujících k potlaãení práv

a svobod obãanÛ. Neznám˘ pachatel vyfiezal

v dobû od 18. do 25. ledna na ãelní stûnu dfie-

vûné chaty v Huzové hákov˘ kfiíÏ. Majiteli

chaty zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 10 tisíc Kã.

Nalil do nádrÏe
neznámou látku

Mezi 17. a 21. lednem fiádil ve Staré Vsi ne-

znám˘ vandal, kter˘ se zamûfiil na po‰kozo-

vání aut. Jeho obûtí se stala majitelka osob-

ního vozidla ·koda Octavia, která nechala

svÛj vÛz zaparkovan˘ na odstavné plo‰e za

budovou pohostinství na Dlouhé ulici. Pa-

chatel jí do nádrÏe vozidla nalil nezji‰tûnou

látku, která po‰kodila cel˘ palivov˘ systém.

·koda dosáhla v˘‰e 50 tisíc Kã.

Z vozidla odcizili vûci
za 15 tisíc

Policie âeské republiky neustále varuje
obãany, aby nenechávali cenné vûci ve vo-
zidlech. „S politováním musíme konstatovat,
Ïe na‰e varování zÛstávají obãas nevysly‰e-
na. Hned dva pfiípady krádeÏí vûcí z automo-
bilÛ ‰etfiili policisté v Horním Mûstû
a Hefimanovicích,“ sdûlila policejní mluvãí

Pavla Tu‰ková.

Neznám˘ pachatel ve ãtvrtek 31. ledna rozbil

pfiední okno Renaultu stojícího na parkovi‰ti

pfied budovou jezdeckého oddílu v Horním

Mûstû. Z auta pak odcizil koÏenou cestovní ta‰-

ku s doklady, penûÏenkou s finanãní hotovostí

2 000 Kã a platební kartou, digitální fotoaparát

a dal‰í vûci v celkové hodnotû pfies 15 tisíc Kã.

Z nákladního vozidla odcizil
autorádio a vysílaãku

Na Sokolovské ulici v R˘mafiovû odcizil ne-

znám˘ pachatel mezi 9. a 10. únorem z ná-

kladního vozidla Iveco rádio a radiostanici.

Tfiicetiletému majiteli zpÛsobil ‰kodu ve v˘-

‰i 7 500 Kã. 

Policie nabízí nûkolik rad, jak sníÏit riziko
odcizení ãi vykradení motorového vozidla:
Parkování - nejbezpeãnûj‰í parkování je buì

v garáÏi nebo na hlídaném parkovi‰ti. 

V ostatních pfiípadech parkujte na pfiehled-

n˘ch, vefiejnosti pfiístupn˘ch a dobfie osvûtle-

n˘ch místech, nejlépe poblíÏ va‰eho domu,

abyste na vozidlo vidûli. Praktické je parko-

vat blízko chodníku ãi obrubníku, abyste sní-

Ïili riziko odcizení kol.

Vûci ve vozidlech - nenechávejte na sedad-

lech ani odkládacích plochách vozidla Ïádné

vûci, zejména kabelky, mobilní telefony, fo-

toaparáty, notebooky, videokamery, doklady

od vozidla, penûÏenky ãi volnû poloÏené pe-

níze! Vedle cenn˘ch vûcí nenechávejte ve

vozidlech ani dal‰í vûci, napfi. obleãení.

I zdánlivû „bezcenná“ vûc mÛÏe pachatele

nalákat.

Ani zavazadlov˘ prostor vozidla není vhod-
n˘ pro úschovu cenn˘ch vûcí - nikde, ze-

jména pfied obchodem, restaurací ãi budovou

zamûstnání, nedávejte okatû do kufru cenné

vûci. Pachatelé si ãasto své obûti právû na ta-

kov˘ch místech vytipují a pfii vloupání do

vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezmûte vûci

vÏdy s sebou.

Autorádia b˘vají velké lákadlo - pfii koupi

autorádia ãi vozidla dejte pfiednost rádiu

s odnímateln˘m panelem ãi rádiu s moÏností

vyjímání. Rádio ãi odnímateln˘ panel nikdy

ve vozidle nenechávejte, neschovávejte a vy-

jímejte také kódovou kartu autorádia.

Klíãky od vozidla - nenoste je po kapsách,

odkud by vám mohly vypadnout nebo b˘t

odcizeny. Nenechávejte je volnû pfiístupné

v odloÏeném obleãení (v kinû, restauraci, ve

sportovních zafiízeních). Náhradní klíãe mûj-

te vÏdy na jednom místû, rozhodnû ne ve vo-

zidle.

Pfied odchodem od vozidla - zkontrolujte 

uzavfiení v‰ech oken, vãetnû stfie‰ního, moto-

rového a zavazadlového prostoru a uzamãení

v‰ech dvefií vozidla. Aktivujte v‰echna zabez-

peãovací zafiízení, která vá‰ automobil chrá-

ní. Vozidlo zabezpeãte i tehdy, vzdalujete-li

se od nûj, tfieba jen abyste vyloÏili nákup!

Vloupal se do chaty
Policisté ‰etfiili v prÛbûhu minulého víken-
du hned 4 pfiípady vloupání do rekreaã-
ních objektÛ v okrese Bruntál. Pachatelé
si vybírají pfiedev‰ím odlehlé nezabezpe-
ãené chaty a chalupy. 
K jednomu z vloupání do‰lo také v R˘mafiovû

-Harrachovû. V dobû od 5. do 10. února vni-

kl neznám˘ pachatel do myslivecké chaty.

Rozbil vstupní dvefie a sklenûnou v˘plÀ dve-

fií na WC. Následnû je‰tû rozbil dvojitou skle-

nûnou v˘plÀ okna a po‰kodil dvefie unimo-

buÀky, která je vedle chaty. Zlodûj nic neod-

cizil, po‰kozením vûcí v‰ak zpÛsobil ‰kodu

ve v˘‰i  témûfi 9 tisíc korun. 

Vloupal se do kiosku
v Malé Morávce

V noci z 1. na 2. února vyrazil neznám˘ pa-

chatel dvefie kiosku v Malé Morávce a vnikl

dovnitfi. Zde odcizil elektronickou pokladnu

s finanãní hotovostí 3 900 Kã. Majiteli zpÛ-

sobil ‰kodu ve v˘‰i 11 750 Kã.

UjíÏdûl pfied hlídkou
a nemûl fiidiãák

R˘mafiov‰tí policisté pronásledovali v pátek

1. února vozidlo Lada, které kolem pÛlnoci

projíÏdûlo v prostoru Hornomûstské zatáãky.

KdyÏ fiidiã zahlédl sluÏební vozidlo, zaãal

rychle ujíÏdût smûrem do R˘mafiova.

Policisté ho pronásledovali po ulicích

Hornomûstské, Pivovarské a Strálecké, kde

vjel na polní cestu a po 500 metrech s vozid-

lem zapadl. Policisté zjistili, Ïe vozidlo fiídí

16let˘ mladík, kter˘ není vlastníkem fiidiã-

ského prÛkazu a v minulosti jiÏ byl za po-

dobnou trestnou ãinnost stíhán.

Zlodûji se zamûfiili
na penûÏenky a platební karty

„Za mûsíc leden jsme ‰etfiili celkem 16 pfiípa-
dÛ krádeÏí platebních karet, penûÏenek a do-
kladÛ v barech, restauracích a obchodech,“
informovala policejní mluvãí Pavla Tu‰ková.

Jen bûhem pondûlí 4. ledna oznámili tfii lidé,

Ïe jim nûkdo odcizil penûÏenku s platební

kartou. I pfies varování, aby si obãané dávali

pozor na své vûci, nenechávali kabelky s do-

klady, penûÏenku a ostatní vûci bez dozoru,

k tûmto krádeÏím dochází neustále.

Ke dvûma pfiípadÛm odcizení do‰lo v Krno-

vû a v Bruntále, ke tfietímu v Bfiidliãné.

Druhého února si v baru na Tovární ulici ne-

chala 19letá dívka ta‰ku u stolu a pachatel jí

z ní odcizil penûÏenku s finanãní hotovostí 

1 300 Kã, dvû platební karty a doklady.

Padûlal fiidiãsk˘ prÛkaz
Z trestného ãinu padûlání a pozmûÀování ve-

fiejné listiny je stíhán 28let˘ muÏ z R˘mafiova.

Dne 11. ledna mezi obcemi Malá Morávka

a Karlova Studánka jako fiidiã Mercedesu

zpÛsobil dopravní nehodu. Pfii jejím ‰etfiení

policisté zjistili, Ïe muÏi soud uloÏil zákaz fií-

zení v‰ech motorov˘ch vozidel do listopadu

2009. Pfii osobní prohlídce byl u obvinûného

nalezen fiidiãsk˘ prÛkaz pro skupiny A, B.

V evidenci fiidiãÛ v‰ak policisté zjistili, Ïe do-

klad byl loni v bfieznu zadrÏen na Mûstském

úfiadû v R˘mafiovû. Porovnáváním fiidiãského

prÛkazu policisté zjistili, Ïe doklad má rozli‰-

né barevné provedení, ostrost a nemá ochran-

né znaky. ZadrÏen˘ doklad byl odeslán k od-

bornému zkoumání.

Z podkladÛ O¤ PâR
zpracovala redakce
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Organizace a spolky

Pfiedseda zahrádkáfiÛ osmdesátníkem
Pan Josef Krã, pfiedseda Zá-

kladní organizace âeského za-

hrádkáfiského svazu (ZO âZS)

R˘mafiov, se 1. února 2008 doÏil

osmdesátky. UÏ jako pfiedseda

zahrádkáfiské osady U Hfibitova

I mûl v˘borné v˘sledky, poÏíval

tam pfiirozené autority a osada

byla stále mezi nejlep‰ími ve

mûstû.

V‰echny své fiídící schopnosti 

uplatnil pak v plném rozsahu,

kdyÏ byl jako místopfiedseda zá-

kladní organizace postaven, po

úmrtí Rudolfa Dobe‰e, do jejího

ãela. V̆ bor ZO pod jeho vede-

ním dbá, aby v‰echny osady ve

mûstû pofiádaly ãlenské schÛze

a fie‰ily na nich své problémy.

âetn˘ch se i sám osobnû úãastní.

Na shromáÏdûních delegátÛ pak

jsou fie‰eny uÏ jen problémy spo-

leãné pro celou organizaci, ãíta-

jící pfies 300 ãlenÛ. V̆ bor ZO

pod jeho vedením neÏije odtrÏe-

nû od problémÛ dole. Naopak 

osobnû, nejménû jednou roãnû,

projde pfiedseda Josef Krã s ãle-

ny hodnotitelské komise v‰ech-

ny osady, zahrádku vedle za-

hrádky a posuzuje jejich stav, ze-

jména tam, kde rok pfiedtím byly

vyt˘kány nedostatky. Proto se

také rok od roku poãet tzv. „zá-

vadov˘ch“ zahrádek sniÏuje. Pfii

té pfiíleÏitosti pfiichází do styku

s desítkami zahrádkáfiÛ a úãastní

se osobnû na jejich starostech

i radostech.

S velkou péãí a obûtavostí vypra-

covává kaÏdoroãnû hodnocení

zahrádek a osad, která jsou pak

projednávána v osadách na ãlen-

sk˘ch schÛzích. DÛslednû jsou

tak ãlenové i v˘bory osad vedeni

k dodrÏování osadního fiádu. Za

35 let jsem jako jednatel organi-

zace zaÏil pût pfiedsedÛ. Ten po-

slední je podle mû ten nejlep‰í.

Oslava osmdesát˘ch narozenin

zastihla pfiedsedu zahrádkáfiské

organizace v na‰em mûstû v ob-

divuhodné kondici. Pfiejeme mu

hodnû zdraví a sil, aby mohl je‰-

tû ve prospûch zahrádkáfiské or-

ganizace vykonat hodnû ãinoro-

dé práce. Jaroslav Nejedl˘

Na schÛzi je potfiebná úãast v‰ech ãlenÛ SPMP âR, m. o. R˘mafiov.

Pro doprovod z fiad postiÏen˘ch dûtí je v dobû schÛze zaji‰tûna malá diskotéka.

Tû‰íme se na setkání a spolupráci v roce 2008!

Za SPMP âR, m. o. R˘mafiov, AneÏka Pfiikrylová - pfiedsedkynû

• Informace o ãinnosti centra 

Kouzelná bufiinka

• Schválení v˘roãní zprávy

za rok 2007

• Schválení plánu akcí na rok 2008

• Schválení rozpoãtu na rok 2008

• Diskuze

• V̆ bûr ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ

za rok 2007 a 2008

• Závûr

P o z v á n k a
SPMP âR, místní organizace R˘mafiov, zve na I. leto‰ní ãlenskou schÛzi, která se koná

v úter˘ 19. 2. 2008 v 16.00 v prostorách Kouzelné bufiinky na Divadelní ulici 10.

Podveãer v zámeckém parku

Objektivem ZdeÀka Habra

Program schÛze:
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Servis sluÏeb

DIAKONIE âCE, ST¤EDISKO V R¯MA¤OVù
zve seniory k náv‰tûvû KAVÁRNIâEK kaÏdé liché

úter˘ v budovû stfiediska na tfiídû HrdinÛ 48

v R˘mafiovû. Zaãátek vÏdy ve 13.30. Ukonãení

kavárniãky 15.30-16.00. Kdo není schopen dojít 

do kavárniãky, mÛÏe vyuÏít odvoz

v den kavárniãky v 13.30 od hotelu Pradûd.

Pfiijìte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, 

které byste sami nepodnikli.

BliÏ‰í informace na ãísle 554 211 294.

Termíny I. pololetí roku 2008:
19. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4.,

29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6.

Srdeãnû zvou a tû‰í se na vás zamûstnanci Diakonie âCE

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v únoru

Pondûlí 14.00 - 20.00 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

OD 1. 1. 2008 - ZMùNA CEN VSTUPNÉHO!

Pronájem krytého bazénu pro organizace je moÏn˘ dle pfiedem

sjednané smlouvy na základû písemné objednávky. Ceny za

pronájem jsou smluvní a jejich v˘‰i je moÏno dohodnout pfii

podepsání smlouvy s vedením spoleãnosti.

V‰echny nástupy na koupání, aÈ pro vefiejnost nebo organizace,

jsou vÏdy kaÏdou hodinu, není-li dohodnuto jinak.

Aquacentrum R˘mafiov
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 v roce 2008: 20. 2., 19. 3.,

16. 4., 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., fiíjen 

- z technick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.

Novinkou je toto opatfiení: Naturistické plavání bude
od mûsíce bfiezna urãeno pouze pro rodiny s dûtmi,

smí‰ené páry a Ïeny.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi -

medovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Láznû Karlova Studánka, tel. recepce 554 798 111

Letní láznû, pokladny:
ãasování a prodej procedur, tel. 554 798 314

bazénová pokladna, tel. 554 798 820

www.k.studanka.cz, e-mail: lazne@k.studanka.cz

Tel. ústfiedna: 554 798 111, ãasování procedur: 554 798 208

Pfiijímací a ubytovací kanceláfi, tel: 554 798 262, fax: 554 772 026

Solná jeskynû:
Informace a rezervace:

tel.: 554 798 208, 554 798 889, Po - Pá 7.00 - 14.00

554 798 314, Po - Pá 16.30 - 20.30, So 14.00 - 18.30

casovani@k.studanka.cz, rehabilitace@k.studanka.cz

STÁTNÍ LÉâEBNÉ LÁZNù
K A R L O VA S T U D Á N K A , s . p .

Bazénov˘ komplex v Letních lázních
v Karlovû Studánce

Provozní doba: Letní láznû

od 1. do 29. 2. 2008

sobota 16. února 19.30

Václav
Komedie (âR 2007)

Václav je venkovsk˘ outsider, kter˘ je‰tû ve ãtyfiiceti Ïije se svou ma-

minkou. Zatímco místními je vnímán jako ‰a‰ek, hlupák a problema-

tick˘ spoluobãan, my v nûm (spoleãnû s maminkou) uvidíme citlivého,

vnímavého dobráka s klukovskou du‰í a hlavou plnou lumpáren...

Hrají: I. Trojan, J. Lábus, E. Va‰áryová, J. Budafi.  Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 23. února 19.30

Poslední plavky
Komedie (âR 2007)

Rozmarné letní dny u opu‰tûného rybníka jsou naru‰eny zjevením

monstrsumce Lojzy, kter˘ seÏere psa místního rybáfie Vrtílka.

Podnikatel Jarda v tom vidí pfiíleÏitost vydûlat na turistickém ruchu

a povolá rybáfie z celé republiky. A dva skuteãnû pfiijedou. Hrají: 

P. âtvrtníãek, R. Hru‰ínsk˘, J. Lábus... Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 1. bfiezna 19.30

Kouzelná romance
Romantická komedie (USA 2007)

Pohádková princezna z minulosti je kouzlem zlé královny pfiemístû-

na do souãasného New Yorku. Tam potkává pohledného právníka

a musí pfiehodnotit své názory na Ïivot a hlavnû na lásku... 

MládeÏi pfiístupn˘



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Pfiátelství je láska bez kfiídel. George Gordon Byron
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Známá i neznámá v˘roãí

20. 2. 9:30 D. M. Ker. dílna pro seniory v D. Moravici

20. 2. 13:00 SVâ Entent˘ny - soutûÏ 5. tfiíd

23. 2. 10:00- sál ZU· “Ladíme?“ - semináfi muzikoterapie 

-15:00 pro Ïeny a dívky

23. 2. 15:00 SVâ Dûtsk˘ karnevalov˘ rej 

s Michalem Nesvadbou

25. 2. 9:30 SVâ Keramická dílna pro Bufiinku

26. 2. 9:00 SVâ Cviãení s Bufiinkou

27. 2. 10:00 SVâ V̆ tvarná dílna pro dospûlé - batika

28. 2. 16:30 SVâ V̆ tvarná dílna - velikonoãní vajíãko 

z pedigu

ÚNOR 2008

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov pofiádá semináfi
Muzikoterapie

Ladíme?
Semináfi pro Ïeny a dívky s podtitulem

„Jak ladit se sebou i s ostatními“
Harmonizace pomocí ozdravného alikvotního zpûvu, manter,

lidov˘ch písní, hry na tibetské mísy, etnické hudby, seznámení

se speciálními ladiãkami a dal‰ími zajímav˘mi technikami

Sobota 23. 2. 2008, 10-19 hodin

Sál ZU·, Divadelní ulice

Cena: 500 Kã /studentky 350 Kã

Na setkání s vámi se tû‰í lektorka SoÀa Vidliãková
Pfiihlá‰ky nejpozdûji do 18. února 2008

Kontakt a rezervace na ãíslech 554 211 411, 776 645 080

helena.tesarova@centrum.cz

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Tomá‰ Popelka ........................................................... R˘mafiov

Filip Fréhar ................................................................. Horní Mûsto

Jakub Ludvar ............................................................. R˘mafiov

Tereza JanÛ ................................................................ R˘mafiov

Petra Zahradníková .................................................... R˘mafiov

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

Miroslav Klesnil - R˘mafiov .................................................. 80 let

Antonín Ulrich -R˘mafiov ...................................................... 80 let

Anna Kli‰íková - Nové Pole ................................................. 81 let

Katefiina Sobkuljaková - Jamartice ........................................ 82 let

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

Ludmila Mendfiecová - Ondfiejov ......................................... 82 let

Milada Pírková - R˘mafiov .................................................... 82 let

Miloslava MrÀková - R˘mafiov ............................................. 84 let

Josef Mlynáfi - Stránské ........................................................ 87 let

Franti‰ek Rau‰er - R˘mafiov .................................................. 89 let

Rozlouãili jsme se
Margita Klime‰ová - Dolní Moravice .................................... 1929

Jaroslav Bahulík - R˘mafiov ................................................... 1928

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiovHudba je zázraãn˘m léãebn˘m prostfiedkem Ilustraãní foto

15. 2. 1368 nar. Zikmund Lucembursk˘, fiímsk˘ císafi, ãesk˘ a uher-

sk˘ král (zemfi. 9. 12. 1437) - 640. v˘roãí narození

15. 2. 1848 nar. Karel Klostermann, spisovatel (zemfi. 16. 7. 1923) 

- 160. v˘roãí narození

17. 2. 1673 zemfi. Moliére, vl. jm. Jean-Baptiste Poquelin, francouz-

sk˘ dramatik a herec (nar. 15. 1. 1622) - 335. v˘r. úmrtí

17. 2. 1853 nar. Jaroslav Vrchlick˘, vl. jm. Emil Frída, spisovatel 

a pfiekladatel (zemfi. 9. 9. 1912) - 155. v˘roãí narození

17. 2. 1958 zemfi. Petr Bezruã, vl. jm. Vladimír Va‰ek, básník (nar. 

15. 9. 1867) - 50. v˘roãí úmrtí

18. 2. 1883 nar. Nikos Kazantzakis, fieck˘ spisovatel (zemfi. 

26. 10. 1957) - 125. v˘roãí narození

18. 2. 1923 nar. Antonín Jedliãka (zvan˘ str˘ãek Jedliãka), herec 

(zemfi. 28. 8. 1993) - 85. v˘roãí narození

18. 2. 1923 nar. Zdenûk Podskalsk˘, filmov˘ reÏisér a scenárista 

(zemfi. 29. 10. 1993) - 85. v˘roãí narození

20. 2. 1523 nar. Jan Blahoslav, humanista, pfiekladatel, básník, hu-

dební teoretik a pedagog (zemfi. 24. 11. 1571) - 485. v˘-

roãí narození

21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka, od roku 1999
(UNESCO)

22. 2. Den obûtí zloãinu, vyhlá‰en pro stále rostoucí poãet
postiÏen˘ch násilím na poãest dne, kdy v roce 1990 po-
depsal britsk˘ ministr vnitra Chartu práv dûtí

22. 2. Den my‰lenky bratrství, celosvûtov˘ svátek skautÛ
22. 2. 1788 nar. Arthur Schopenhauer, nûmeck˘ filosof (zemfi. 

21. 9. 1860) - 220. v˘roãí narození

23. 2. 1908 zemfi. Svatopluk âech, spisovatel (nar. 21. 2. 1846) 

- 100. v˘roãí úmrtí

24. 2. 1918 nar. Svatopluk Bene‰, herec (zemfi. 27. 4. 2007) - 90. v˘-

roãí narození

26. 2. 1878 nar. Ema Destinnová (vlast. jm. Emilie Pavlína Kittlová), 

operní pûvkynû (zemfi. 28. 1. 1930) - 130. v˘r. narození

26. 2. 1898 nar. Konstantin Biebl, básník (zemfi. 12. 11. 1951) 

- 110. v˘roãí narození

28. 2. 1533 nar. Michel de Montaigne, francouzsk˘ moralista a filo-

sof (zemfi. 13. 9. 1592) - 475. v˘roãí narození
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Mûstská knihovna

Miroslav Morávek:
Zapomenuté Janovice

V pofiadí tfietí v˘stavu uspofiádal

v únoru v Galerii U Stromu po-

znání v˘tvarník autodidakt Miro-

slav Morávek z Janovic. I tento-

krát nabídl svá typická kvûtinová

záti‰í a lesní kompozice s divo-

kou zvûfií, ale i nev‰ední pohledy

na janovická zákoutí, která vrace-

jí ãas o století zpût.

Na stûnách galerie ve vestibulu

knihovny se objevily kresby pas-

tely, uhlem i hrudkou, jejichÏ pfie-

dobrazem byly ve vût‰inû pfiípadÛ

fotografie. Autor si podle vlast-

ních slov vybírá námûty, které se

mu osobnû líbí, napfiíklad v ka-

lendáfiích. Vznikají tak víceménû

dekorativní obrazy s kvûtinov˘mi

a zvífiecími motivy, na nichÏ si

Miroslav Morávek „trénuje“ te-

chniku.

Mnohem hodnotnûj‰í a pro ná-

v‰tûvníky vernisáÏe (8. 2.) zají-

mavûj‰í jsou stfiídmé pohledy na

Janovice, místo, kde autor Ïije

a které neustále novû objevuje.

Nezachycuje ov‰em pouze reál-

nou podobu vesnice, která vznik-

la spojením ãtyfi pÛvodnû samo-

statn˘ch lokalit, ale vyhledává

i její za‰lou tváfinost na dobov˘ch

pohlednicích a star˘ch fotografi-

ích. Zvlá‰tû jej zajímá janovick˘

zámek, která pfied oãima místních

obyvatel chátrá, a také místa, kte-

rá dnes jiÏ hmatatelnû neexistují,

napfi. zmizelá obec RÛÏová.

„Pátrám u sbûratelÛ pohlednic
po snímcích z RÛÏové, ale zatím
neúspû‰nû,“ popisuje své bádání

Miroslav Morávek. „Chci pfie-
nést tyto snímky na papír, protoÏe
pohlednice a fotky Ïloutnou a mi-
zí, ale obrazy mÛÏou pfietrvat,“
vysvûtluje.

Miroslav Morávek se tak stává

dokumentaristou promûn, které

Janovice prodûlaly v posledním

století. Janovice se zámkem, sty-

lov˘mi domy i bûÏn˘mi chalupa-

mi by se mûly rovnûÏ stát hlav-

ním tématem velké v˘stavy, kte-

rou autor plánuje uspofiádat v pro-

storách firmy Katr Stará Ves. ZN

Tel.: 554 212 566

E-mail:

knihovna.rymarov@tiscali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

û

fi fi
â

Uganda je zemû s typicky „africk˘m“ osudem. Struãn˘ úvod do his-
torie Ugandy nám umoÏní pochopit stav, ve kterém se tento zapome-
nut˘ kontinent nachází. Vût‰ina v˘kladu bude vûnována prost˘m li-
dem, jejich kultufie a strastem (kmeny a jejich kultura, urbanizace, ãa-
rodûjnictví, davová spravedlnost, HIV/AIDS, vzdûlání, dût‰tí vojáci...)

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

2. - 27. února

Franti‰ek ·najdr

obrazy

Prázdniny snÛ s Mahenem
Amatérsk˘ divadelní spolek Mahen mûsta R˘mafiova srdeãnû zve v‰echny milov-

níky komediálního Ïánru na francouzskou komedii Francise Joffa pod názvem

Prázdniny snÛ. Premiéra pfiedstavení se uskuteãní v pondûlí 25. února 2008

v 19.30 a první repríza o t˘den pozdûji, v pondûlí 3. bfiezna 2008 rovnûÏ v 19.30,

v mûstském kinû. Vstupenky je moÏno zakoupit v Informaãním centru pfii

Mûstském muzeu v R˘mafiovû nebo v pokladnû kina pfied pfiedstavením.

Francis Joffo je jedním z nejúspû‰nûj‰ích souãasn˘ch francouzsk˘ch autorÛ, jeho

komedie jsou mistrovsky napsány a uvádûny v divadlech na celém svûtû.

Prázdniny snÛ je komedie plná rafinovanosti, vtipu, pfiekvapení, ale i velké lid-

skosti. Na dovolené na Azurovém pobfieÏí se mÛÏe stát fiada blázniv˘ch dobro-

druÏství. Nûkdy staãí pou-

hé dvû hodiny na to, abys-

te byli vtaÏeni do celé fiady

neuvûfiiteln˘ch situací, tak

jako se to stalo hrdinÛm té-

to francouzské komedie.

Vsadili jsme na komediální

Ïánr, kter˘ hrajeme jiÏ nûko-

lik let, protoÏe víme, Ïe má-

te jistû sv˘ch starostí dost,

a chceme vám zpfiíjemnit 

alespoÀ dvû hodiny veãera. 

Srdeãnû zvou herci
a reÏisérka divadla

Mahen R˘mafiov

Otevírací doba
Informaãního stfiediska R˘mafiov:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

nedûle: 13.00 - 16.00 Foto: Hana Vystrãilová
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Z historie

Pust˘ zámek u Tvrdkova
Velkou záhadu pfiedstavuje ruina

hradu neznámého jména i pÛvo-

du, která leÏí vysoko nad souto-

kem Huntavy a Tvrdkovského po-

toka naproti ostr˘m skaliskÛm

Sovích skal, dostupn˘ch pfies úzce

zafiíznuté údolí. Zfiícenina leÏí na

území rab‰tejnského panství, ale

bohuÏel nejsme schopni stanovit

jejich vztahy. Pokud není star‰í, 

uvaÏuje se totiÏ uÏ o polovinû 

13. století, coÏ není vylouãeno, je

jak˘msi soubûÏcem Strálku, kter˘

postavil Kravafi Bene‰ ze ·títiny

na tehdy sousedním biskupském

panství v osmdesát˘ch letech 

13. století. Není vÛbec jasné, kdo

se pokusil pevnost vybudovat,

zdali ‰lo podobnû jako u Strálku

o pokus zmocnit se území nele-

gálnû, nebo spí‰e o legální postup,

kter˘ z neznámého dÛvodu nevy-

‰el.

Z dne‰ního hlediska stûÏí hovofiit

o fiktivní obranné linii moravské-

ho prostoru pfied útokem ze seve-

ru, kter˘ mûly tvofiit rÛznû staré

hrady Sovinec, Rab‰tejn, Pust˘

zámek, Strálek a mûstsk˘ hrad

v R˘mafiovû, stejnû nelze uvaÏo-

vat o ochranû dolÛ, byÈ se nachá-

zejí nedaleko, ãi ostraze stezky,

která mûla probíhat podél Hunta-

vy (Weinelt, 1944). Pokud by-

chom si odmyslili velmi obtíÏnou

pfiekáÏku, kterou pfiedstavují Re-

‰ovské vodopády, vodní a skalna-

tá bariéra, mohla by i tak slouÏit

nejv˘‰ pro pû‰í. Navíc by byla

zbyteãná, protoÏe po lev˘ch sva-

zích toku Huntavy mimo vodopá-

dy stoupala od Dlouhé Louãky

prokázaná Re‰ovská cesta uzpÛ-

sobená nejen pro karavany oslÛ

a mul sváÏejících od 13. století Ïe-

leznou rudu na jih k Olomouci

a k Uniãovu, ale i pro vozy.

Zfiízení obchodní stezky bylo ne-

smírnû nároãné a ãást se místy

musela vylámat vnû po skalách.

Bylo by tedy zbyteãné, aby ji su-

plovala v tûsném sousedství je‰tû

dal‰í nadbyteãná cesta podél

Huntavy. Kromû Re‰ovské cesty

bûÏela o nûco dál pohodlná

Královská stezka Val‰ovsk˘m do-

lem. Pfies Jívovou, Dûtfiichov

a Lomnici do Slezska je‰tû mífiila

Jívovská cesta, jinak zvaná téÏ

Rudná, nejdÛleÏitûj‰í a nejzná-

mûj‰í z nich. Pfiedstava star‰ích

historikÛ o existenci znaãnû ne-

schÛdné cesty podél Huntavy, kte-

rou by jistû kaÏdou zimu záhy za-

sypaly pfiívaly snûhu, konzervo-

vané nadlouho v chladném pro-

stfiedí stinné strÏe, je skuteãnû jen

teorií neobyãejnû vratkou.

Zfiíceniny hradu naz˘vané Nûmci

Wüste Schloss (Pust˘ zámek) ne-

bo téÏ Verwünschene Schloss

(Zaklet˘, Proklet˘ ãi Zaãarovan˘

zámek) svûdãí, Ïe se pÛvodní ná-

zev nezachoval. Tajemná povûst

o reálné nájemkyni svobodného

dvora ve Skalách ze 16. stol.

Sidonii Heidenreichové z Felzu

a Hory (?), o níÏ jsme jiÏ psali,

s hradem urãitû nesouvisí, ten asi

nepfieÏil rok 1300 a stûÏí by se

mohl doÏít data 1350. Utvrzuje

nás v tom i solidnû propracovan˘

typologick˘ v˘voj hradÛ severní

Moravy. Jisté povûdomí názvu by

mohla povûst pfiece jen pfiinést,

pokud by Sidonii kromû jiného

patfiil prostor s hradem. Mohli by-

chom totiÏ vysvûtlit o‰idné slovo

v titulu Ïeny na jejím náhrobním

kameni. Jedná se o v˘raz, jeÏ

Skal‰tí ãetli jako Hure (dívka

helmbrechtná), ale kter˘ znamená

spí‰e pokraãování ‰lechtického

pfiídomku z Felzu a Hury (Sidonie

Heidenreich von Felz und Hura),

tj. z Felzu a (hradu) HÛry, ale

i Hory, Horky, HÛrky, kde podle

lidového podání trpûla ve stude-

n˘ch zdech za svÛj mladistv˘ pro-

hfie‰ek odlouãená od lidí i sluneã-

ních paprskÛ. Podot˘káme, Ïe po-

vûst, jak jsme zjistili, má v oskav-

ském podání je‰tû zajímavé po-

kraãování, které téÏ ãasem zvefiej-

níme.

Pfiíbûh je zfietelnou fikcí, a pokud

skr˘vá pravdivé jádro, nedokáÏe-

me je odhalit. Licitace se slovem

Hora a jeho odvozeninami je sa-

mozfiejmû opût jen velmi chabou

hypotézou. Zb˘vá v‰ak je‰tû jed-

na, pravdûpodobnûj‰í domnûnka.

Ve stejné dobû jako biskup‰tí va-

zalové, ktefií se psali po Huzové,

tj. pozdûj‰í páni ze Sovince, se

snaÏili proniknout na dosud pa-

nenské Jesenicko i pánové z Lou-

ãky, jejich pfiíbuzní stejného zna-

ku. Pfies prokazatelné snahy se

v‰ak v na‰em prostoru neuchytili.

Nejspí‰ neopl˘vali takovou razan-

cí a houÏevnatostí jako Sovinco-

vé, zdá se proto, Ïe hrad zaloÏili,

ale neudrÏeli. Z dal‰ích znám˘ch

pretendentÛ totiÏ Ïádn˘ nemûl po-

tfiebné postavení, moc a peníze,

aby naplnil obdobné ambice.

Skvûlá doba Sovineck˘ch jiÏ bez

konkurentÛ nastala aÏ ve 14. sto-

letí. Suma sumarum - nelze nic

tvrdit, nejv˘‰e se jen domnívat,

ale hrad tu stojí.

Neznám˘ stavebník zaloÏil hrad

na hrotu ostrohu, kter˘ zaãíná po-

mûrnû ‰irok˘m hfibetem pod

Tvrdkovem. Nevelk˘ soubor sta-

Legenda k mapû
Pust˘ zámek u Tvrdkova:

1.  ústfiední skalní útes

2.  ãelní pfiíkop

3.  druh˘ pfiíkop

4.  svisle otesaná stûna skaliska

5.  men‰í skalisko

6.  zbytky zdi

7.  zbytky zdi

8.  motta (?) vûÏ

9.  vytesan˘ v˘stup

na temeno skaliska

10. zbytky stavby

11. vyrovnan˘ terén

k ukotvení lávky

12. vyrovnan˘ terén

k ukotvení lávky

13. pfiedpolí k Tvrdkovu

14. prudk˘ svah 

k Tvrdkovskému potoku

15. strm˘ skalnat˘ svah 

k Huntavû a Soví skále

Pohled od severov˘chodu, prÛhled mohutn˘m prvním pfiíkopem a na
ústfiední skalisko Fota: archiv  Mûstského muzea R˘mafiov

Pohled od v˘chodu, vlevo vnitfiní prostor hradu s vyrovnanou plo‰i-
nou, snad základ mÛstku, první pfiíkop
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veb se rozkládá ve v˘‰ce kolem

osmdesáti metrÛ nad soutokem

vodních tokÛ. Úzce trojúhelníko-

v˘ prostor vymezen˘ tfiemi skal-

ními suky oddûlil od hfibetu mo-

hutn˘ pfiíãn˘ pfiíkop ‰irok˘ 6,5 

- 9 m o dochované hloubce 

4,5 m je‰tû dnes. O nûkolik metrÛ

dál bûÏí smûrem k vnitfinímu pro-

storu je‰tû dal‰í, poloviãní pfiíkop

(‰ífie 6 m a prÛmûrné dochované

hloubky 3,2 m), kter˘ konãí u pa-

ty nejvy‰‰í skaliska, jeÏ se tyãí na

okraji prvního pfiíkopu a tvofií do-

minantu pevnosti. Val mezi pfiíko-

py dosahuje na stranû velkého pfií-

kopu pouh˘ch dvou metrÛ. V pro-

storu za druh˘m pfiíkopem je stû-

na skály o v˘‰ce 6 m hrubû otesa-

ná do svislé plochy a dodnes vy-

kazuje v˘razné stopy opálení,

vzhledem k tomu, Ïe jsme nezís-

kali povolení k v˘zkumu, nelze

rozhodnout, zda v pfiedpolí na stû-

nu nenavazují zbytky nûjakého

objektu. Sám v˘razn˘ skalní útvar

nevykazuje Ïádné stopy stavby na

vrcholu, ale na stranû srázu

k Huntavû je vidût patrnû zámûrnû

vytesan˘ úzk˘ záfiez, kter˘ mohl

b˘t upraven k snadnûj‰ímu v˘stu-

pu na temeno skály. Zvlá‰tû v pra-

vé ãásti (díváme-li se z plochy

hradu) je fiada umûle skládan˘ch

kamenÛ, jeÏ zfietelnû brání sesou-

vání hlinité paty skály do prvního

pfiíkopu. Mírnû téÏ vystupuje plo-

‰inka, jeÏ je opût opfiená o vysklá-

dané kameny a na protûj‰í stranû

pfiíkopu je zfietelná její paralela.

Obû plochy mohla spojovat pfies

pfiíkop dfievûná lávka ukotvená na

obou stranách. Malé skalisko vle-

vo patrnû poskytovalo jen oporu

opevnûní a nemûlo zásadní v˘-

znam.

NejdÛleÏitûj‰í je v‰ak ãelní skála

s ploch˘m temenem (upraven˘m?)

na hrotu ostrohu, která je zprava

i zleva evidentnû obestavûna

zbytkem zdí (‰ífie 1,5 m) stejného

typu i ‰ífie jako na Strálku - typic-

ká fiímská zeì. Kamenivo spojuje

rovnûÏ kvalitní bûlavá vápenná

malta s hrubou pfiímûsí písku s ob-

lázky, vnitfiek zdi zpevÀuje fiid‰í

maltovina se zlomky a men‰ími

kameny. Vzniká tak velmi pevné

tûleso stûny. Nález lze kvalifiko-

vat jako prostornou nûkolikabo-

kou obytnou vûÏ, nejstar‰í ãást

sídla, tzv. donjon. VûÏe uvedené-

ho typu stávaly zprvu samy (mot-

ta) a poskytovaly ochranu je‰tû

pfied dobudováním celého fortifi-

kaãního systému. Po dokonãení

celého areálu se stávaly obdobné

vûÏe posledním útoãi‰tûm pfii do-

b˘vání pevnosti. Vzhledem k to-

mu, Ïe se jedná o jedin˘ zfieteln˘

stavební prvek, nelze vylouãit ani,

Ïe ‰lo o jedinou dobudovanou

ãást nadzemní fortifikace. Pohlé-

dneme-li z vûÏi‰tû vpravo dolÛ, 

uvidíme vy‰‰í skalisko zhruba

ãtvercového pÛdorysu, jehoÏ te-

meno se zdá b˘t vytesáno lidskou

rukou. Ov‰em tvrdit, Ïe se jedná

o pfiedsunuté stanovi‰tû obrany,

by bylo asi velice odváÏné.

O stáfií místa svûdãí téÏ skuteã-

nost, Ïe na dostfiel luku (kolem 

70 m) je okolní terén v˘‰ neÏ pro-

stor hradu (u Strálku je dokonce

pfiev˘‰ení je‰tû podstatnû nápad-

nûj‰í), a pfiicházíme-li smûrem od

Tvrdkova, zÛstává nám hrad

dlouho skryt. Teprve, kdyÏ se pfii-

blíÏíme témûfi k nûmu, vyhoupne

se pfied uÏasl˘ma oãima náv‰tûv-

níka mohutná centrální skála hra-

du. Poloha hradu tedy vypovídá

o dobû, která je‰tû neznala palné

zbranû vãetnû jejich tûÏ‰ích ekvi-

valentÛ - pu‰ek (dûl), a opevnûní

slouÏila k obranû pfied ‰ípy, maxi-

málnû balistami (o‰tûpomety) ãi

neohraban˘mi vrhacími stroji.

V druhé polovinû 14. století, kdy

se objevují modernûj‰í zbranû, by

byla volba místa pro obránce do-

slova sebevraÏedná, a to uÏ ne-

mluvíme o století následujícím.

Snad jen konstatovat, Ïe pokud

nebude provedena aspoÀ nejjed-

nodu‰‰í archeologická sondáÏ,

nebudeme moci sdûlit o tvaru

a stáfií hradu nic bliÏ‰ího. Pro sta-

novení datace aspoÀ v rozmezí

30-50 let by pfiitom staãilo jen nû-

kolik okrajÛ hlinûn˘ch hrncÛ,

zlomkÛ podkov ãi srpÛ, které jsou

dataãnû velmi citlivé. Jifií Karel
Literatura: Weinelt, H.: Siedlung
und Volkstum südlich des
Altvaters, Praha 1944; Weinelt,
H.: Die Burgen des nordmähri-
schen Bezirkes Römerstadt,
Sudentendeutsche Monatshefte,

Nov˘ Pavlov u Liberce 1937;
Spurn˘, Franti‰ek a kol.: Hrady,
zámky a tvrze v âechách, na
Moravû a ve Slezsku, Severní
Morava, Praha 1983.

Úsmûvnû

Mûsteãko mé oblíbené
(variace na téma: Na‰e pfiíjmení)

PfiijíÏdím k na‰emu mûstu. Tu

Chalupa a Chaloupka, Bouda,

·opík i KomÛrka, Hala a Ku-

chyÀka s Okénkem, Skála a KfiíÏ

a Ohrádka.

Copak to zde roste? Boroviãka,

Jedliãka, Lipka, Vrba, Habr,

Oliva a Hru‰ka, zkrátka Dfievo.

O nûco níÏe ·ípek, Bodlák

a Durman, ale i RÛÏiãka, PivoÀ-

ka, Konvalinka a svatební kvûti-

na - Kala. Támhle zas Jahoda,

Malina a Cibulka. Zahlédnu

Mrkvu a PetrÏelu a na‰el by se

i Lilek a samozfiejmû Trávníãek.

Ve shodû tu Ïijí nesãetní Ïivoãi-

chové. Beránkovi, Baránkovi

a Baranovi. Orel a Orlík, Holub

a Hrdliãka, Kohoutek, Stehlík,

S˘kora a Straka, LuÀák a Sokol,

Brabec a Dudek, Chroust i Hroch,

Sr‰eÀ i Danûk. A onde Havránek,

La‰tuvka a âáp. I Jelínek a Vo-

lek, Karásek, Zajíc, Ptáãek

a Ftáãek.

Jací jsou zdej‰í obyvatelé? Jsou

Veselí, ·Èastní, Chytfií, ale

i Smû‰ní a Prázdní. Nûkter˘ je

Îelezn˘, jin˘ Lakom˘, dal‰í

Chladn˘. Je tu v‰ak i Hol˘,

Pokorn˘, Tich˘ a Chud˘, stejnû

jako Lehk˘, Hork˘, Nejedl˘

a Koneãn˘, ba Chocholat˘.

A kdo kloudn˘? Klouda.

Co v‰echno uÏ zkusili? Jeden

Prá‰il, Zavadil, Vyskoãil a Uvízl.

Dal‰í Koufiil, ·oustal, Pfiecechtûl

a Umazal - aÏ VyslouÏil. Jin˘

Sázel, Srovnal a pak Zobal, ale

Zdivo (v˘‰ka 2,10 m) pfiistavûné k ãelnímu útesu ostroÏny vpravo - pohled od jihu Fota: archiv  Mûstského muzea R˘mafiov
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jin˘ zas Zapletal, Dosoudil,

Hradil, Coufal, potom Zbofiil

a Ztratil. Ten ·ibal!

Je‰tû poznáme nejobvyklej‰í po-

volání obyvatel mûsteãka. Je zde

Mlynáfi, Tesafi, Bednáfi, Kováfi,

Koláfi a Kotláfi. Dále Obruãník,

Hrnãífi, Skláfi, Neckáfi, Korytáfi,

ale i Muzikant a Gajdo‰.

Nestaãí? Pak je zde Sekáã,

Sedláfi, Zedník, taky Kabeláã.

Potfiebn˘ je Látal, ·vec a Krejãí

ãi Jehláfi, Stfielec a Rubaã.

Najdeme i Kaplana a Kantora,

Valcháfie a Kadlece, Vinohrad-

níka i Zahradníka. I Piláta.

Máme hlad? Prosím, je zde Ko‰-

Èál, Smetana, Bílek, Kroupa, Kra-

jíãek a KÛrka, ba dokonce Buch-

ta ãi Koláãek.

A pokraãujeme. Zde je MuÏík,

Pupík a Mazánek. Pfiichází Bez-

palec, Popelka, Rozoumek, Ma-

zel a Mazánek. Dal‰í hezké

zdrobnûliny: Knoflíãek, Pytlíãek,

Komínek, Kofiínek, Míãek, Ve-

ãerka. Bydlí zde Ihnát i Hnát. Vo-

jáãek a KfiíÏek, Mi‰ák, Motyka,

·i‰ka, Pefiina a Kostka.

V jednom vchodu ve shodû byd-

lí Králík, Plch, Ptáãek, Rys,

·paãek, Sova a âermák. Ve ved-

lej‰ím domû Chud˘, ·rutka, Va-

fieka a Dr‰ka, Krejãí s NoÏiãkou.

To je milé.

V‰ak máme u nás i ·lechtu,

Hrdinu Krále a Zemana ÎiÏku.

Mezi R˘mafiovany patfií také ob-

ãan Havel. Tak Servus!

Mohla bych Sice pokraãovat,

mám pfiece Filipa, ale musím do-

ãíst knihu, kterou napsal kolektiv

autorÛ: Star˘ - Zajíc - Vyskoãil -

Tvrd˘ - Bobek - Vytlaãil. Si

Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu
vyhla‰ují

Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace
Lednem 2008 zapoãal druh˘ roãník literární

a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í v˘-

znamné krajanky, naivní malífiky a básnífiky

Marie Kodovské, vyhla‰uje ãtrnáctideník

R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se Student-

sk˘m klubem SVâ R˘mafiov.

Jako v pfiedchozích roãnících - nultém 2004

a prvním 2006 - mohou amatér‰tí básníci,

prozaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou

adresu redakce rymhor@seznam.cz nebo na

po‰tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont, Stfie-

disko volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘-

mafiov, své dosud nepublikované pfiíspûvky -

básnû, povídky a fejetony, kresby a fotogra-

fie, z nichÏ budeme bûhem roku vybírat ty

nejzajímavûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho

periodika. Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe au-

tofii automaticky vyjadfiují souhlas s jeho pfií-

padnou gramatickou úpravou a zvefiejnûním.

Nutnou podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiís-

pûvku jménem autora a kontaktem.

Po zku‰enostech z pfiedchozích roãníkÛ

a v souladu s potfiebami ãernobílého tisku

specifikujeme pravidla soutûÏe takto: v kate-

gorii poezie pfiijímáme básnû a básnické cyk-

ly v rozsahu max. 20 stran, v kategorii próza

pfiijímáme texty v rozsahu max. 10 stran, kte-

ré mohou b˘t v pfiípadû potfieby rozdûleny na

pokraãování, v kategorii ilustrace pfiijímáme

ãernobílé kresby, koláÏe a fotografie (barev-

né pouze s vûdomím autorÛ, Ïe se jejich cha-

rakter ãernobílou reprodukcí zmûní). Vûková

ani dal‰í omezení se nekladou. Neãitelné ru-

kopisné texty a jinde publikované práce bu-

dou ze soutûÏe vyfiazeny.

SoutûÏ bude otevfiena do srpna leto‰ního roku,

bûhem záfií a fiíjna budou zaslané práce vy-

hodnoceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií bu-

dou vyhlá‰eni bûhem literárního veãera spoje-

ného s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci to-

hoto roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude re-

dakce ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

Joná‰ Zbofiil
Uprostfied mûsta je druhé mûsto

Smyl jsem

tvoje poslední dotyky z kÛÏe.

Plynomûr zaãal cvakat

tajné vzkazy.

Uprostfied mûsta je druhé mûsto

sloÏené z trubek

stínÛ

a z prachu

a s kápí na hlavû

a prsty s bfií‰ky z plynomûrÛ

zkoumá vnitfiky koupelen.

Do bytÛ s pfiebytky dechu

druhé nepfiítomné osoby

klade vajíãka mal˘ch smítek

trubek

a tmy.

27. listopadu

27. listopadu

mrknutí dne uprostfied noci

hradby mrakÛ smetené za obzor

akupunktura nejtenãích svalÛ

pomocí vzduchu pomocí nachového svûtla

odkrojeného od leto‰ních

dávno utekl˘ch jablek

pofiád se nûkam vozíme:

ale dnes není tak snadné drÏet se na silnici

a kotvy ‰kolních ta‰ek neubrání

vyletût vysoko pfieãíst si hezk˘ vzkaz

co nûkdo pfiipíchl na oblohu

v dubnu moÏná v bfieznu

rozední se.

Vesnická

Noc klene svoje ‰tíhlé tûlo

nad poloprázdn˘m nádraÏím

klíãní kost z kolejnic

a bílá kÛÏe ‰tûrku

a voní po Ïeleze

Hejno svû‰en˘ch hlav

sune se do lokálky

a amplion vzru‰enû recituje

stehno Sluã, rameno Kuní, klín Líbovice

·ohajek na druhé koleji

se zlomen˘m srdcem

utíká k Praze

Kam na v˘let

Akce KâT R˘mafiov v roce 2008
âlenové Klubu ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov na

své ãlenské schÛzi 26. ledna 2008 hodnotili

nejen akce, které byly pofiádány loni, ale za-

mûfiili se pfiedev‰ím na vycházky a v˘lety,

které jsou navrÏeny pro leto‰ní rok. Rok

2008 je stodvacát˘m rokem od zaloÏení

Klubu ãesk˘ch turistÛ. KâT R˘mafiov v tom-

to jubilejním roce navrhl ve svém kalendáfii

22 vycházek a v˘letÛ, které se boudou konat

pfiedev‰ím ve stfiedu. Z pravideln˘ch sobot-

ních uveìme Vychodilovu stezku 26. dubna

a Nûmeãkovu R˘mafiovskou padesátku 13. zá-

fií. Mimo vycházek uveden˘ch v kalendáfii se

podle zájmu boudou konat i vycházky dal‰í,

mimofiádné, a to pfiedev‰ím do blízkého i tro-

chu vzdálenûj‰ího okolí R˘mafiova. Infor-

mace budou vÏdy oznamovány na v˘vûsce

KâT „na zábradlí“ u turistického rozcestníku
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Kalendáfi akcí KâT R˘mafiov 2008
Stfieda 26. 3. Nové Pole, Stará Ves 6 km, 8 km Pû‰ky 8:30 Boxanová

Stfieda 9. 4. âesneková vycházka 10 km Pû‰ky 8:30 Ka‰parová

Stfieda 16. 4. Údolí Tepliãky 11 km Bus 7:45 Boxanová

Sobota 26. 4. Vychodilova stezka - 5. roãník 12 km Pû‰ky 8:30 Ka‰parová

Stfieda 7. 5. Litovelské Pomoraví 10 km Vlak 5:22 Boxanová

Sobota 10. 5. Zlaté Hory Bus 7:45 Ka‰parová

Stfieda 21. 5. Za památkami Olomouce 6 km Vlak 7:22 Jelínek

Stfieda 4. 6. Okolo Suchého vrchu 10 km Bus 6:50 Mácová

Stfieda 11. 6. Linhartovy 10 km Vlak 5:22 Ka‰parová

Stfieda 18. 6. Moravská Tfiebová - mûstská
památková rezervace 6 km Vlak 5:22 Nûmeãková

Stfieda 25. 6. Dalov 14 km Bus 7:05 Boxanová

Stfieda 2. 7. Hluãín, Darkoviãky 10 km Vlak 5:22 Ka‰parová

Stfieda 9. 7. BorÛvková vycházka Bus 6:50 Ka‰parová

Úter˘ - nedûle

15. - 20. 7. Zájezd do âeského ráje Vlak 5:22 Jelínek

Sobota 2. 8. Hfiebenovka 12 km Bus 7:35 Mácová

Stfieda 13. 8. Velké Losiny, Sobotín Mácová

- mineralogická stezka 10 km Bus 6:50 Boxanová

Stfieda 27. 8. Karlov, Alfrédka 10 km Bus 6:05 Mácová

Stfieda 10. 9. Slezská Harta, Lávová jeskyÀka 10 km Vlak 5:22 Boxanová

Sobota 13. 9. Nûmeãkova R˘mafiovská 50 ‰táb

Stfieda 24. 9. Ostrava - technické památky 6 km Vlak 5:22 Jelínek

Stfieda 8. 10. Uhlífisk˘ vrch 10 km Vlak 7:22 Boxanová

Stfieda 22. 10. KotaãkÛv vãelín 6 km Pû‰ky 8:30 Mácová

Zmûna vyhrazena - sledujte informace ve skfiíÀce KâT!

na námûstí. Úãastnit se jich mohou jak ãle-

nové, tak i neãlenové KâT.

Na v˘vûsce na domû Centrum na námûstí

jsou uvádûny akce z dal‰ích odborÛ KâT,

a to jak z moravskoslezské oblasti, tak z ji-

n˘ch. Tam, kde tyto kluby spolupracují

s Oborovou zdravotní poji‰Èovnou ã. 207

(OZP), mohou si v akci Zdravé partnerství

turisté, nûkdy i nepoji‰tûnci této poji‰Èovny,

nechat zmûfiit napfi. cholesterol, tlak nebo b˘t

úãastníky jin˘ch odmûn.

BohuÏel, v noci po ãlenské schÛzi nám ne-

známí vandalové rozbili sklo u této skfiíÀky,

zfiejmû jako „dárek“. V nejbliÏ‰ích dnech ji

ale uvedeme do pofiádku.

A tak zveme v‰echny, kdo mají zájem o tu-

ristiku a udrÏení zdraví, choìte ãi jezdûte

s námi nebo i sami, chÛze je nejpfiirozenûj-

‰ím pohybem ãlovûka. 

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

Pfiipomínáme si

Svûtáci a zápecníci
Osobnosti ãeské literatury, jeÏ si

v titulku dovolujeme poãastovat

ne zrovna uctivû svûtáky a zápec-

níky, nebyli by asi spokojeni s ta-

kov˘mi pfiezdívkami. Pfiesto se

nám jejich spor, kter˘ vedli na

pfielomu 70. a 80. let 19. století

a jenÏ se v jejich oãích jevil jako

nadmíru závaÏn˘, s odstupem ví-

ce neÏ století zdá sv˘m zpÛsobem

kuriózní. Byl to vyhranûn˘ spor

o to, o ãem a jak se má psát, tedy

o orientaci ãeské literatury, kter˘

ve‰el do dûjin jako pfie národního

a kosmopolitního smûru neboli

ruchovcÛ a lumírovcÛ. V únoru si

pfiipomínáme jubilea dvou ãelních

postav obou smûrÛ - 155. v˘roãí

narození Jaroslava Vrchlického,

kníÏete básníkÛ a pfiedního lumí-

rovce, a o nûkolik dní pozdûji

100. v˘roãí úmrtí Svatopluka âe-

cha, nejznámûj‰ího zástupce ru-

chovcÛ, a tak neu‰kodí pfiipome-

nout si obû tyto osobnosti i dÛvo-

dy, proã byly ve své dobû a v ãí-

tankách jsou dodnes stavûny do

protikladu (aã bûÏn˘ ãtenáfi to tak

zfiejmû uÏ nepociÈuje).

KdyÏ se v roce 1868 slavnostnû

pokládal základní kámen Národ-

ního divadla, byla to velká udá-

lost, krok k upevnûní sebevûdomí

ãesky hovofiících obyvatel rakous-

ké monarchie a také impuls ke

vzniku nové literární generace.

Literatura byla totiÏ v 19. století

mnohem pevnûji spjata s vefiej-

n˘m dûním neÏ dnes. Mladí spiso-

vatelé vydali almanach Ruch, kte-

r˘ redigoval Josef Václav Sládek

a v nûmÏ se v˘raznû prosadil

Svatopluk âech. Vznikla tak lite-

rární skupina ruchovcÛ (fiadíme do

ní je‰tû napfi. Eli‰ku Krásnohor-

skou), která ve sv˘ch básních i po-

lemikách zastávala vlasteneckou

a slovanskou orientaci na odpor

v‰emu nûmeckému a v‰eobecnû

cizímu. Ruchovci chtûli oãistit

ãeskou literaturu od cizích vlivÛ,

oÏivit domácí témata, tradice

a historii, zkrátka vytvofiit literatu-

ru slouÏící ãesk˘m ãtenáfiÛm i ná-

rodním zájmÛm. Doménou pfied-

ního ruchovce Svatopluka âecha

byla historická a sociálnû zamûfie-

ná poezie, z dûjin si pfiitom vybíral

klíãová období, zvlá‰tû husitství

a dobu pobûlohorskou.

Ilustraãní fota
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Ruchovsk˘ smûr nalezl brzy své-

ho konkurenta v generaci tzv. lu-

mírovcÛ, mlad˘ch básníkÛ sroce-

n˘ch kolem ãasopisu Lumír. Tato

skupina, reprezentovaná pfiede-

v‰ím plodn˘m a talentovan˘m

Jaroslavem Vrchlick˘m ãi exotic-

k˘m Juliem Zeyerem, zastávala

zcela jiné hodnoty. Literatura v je-

jich pojetí nemûla slouÏit niãemu

jinému neÏ kráse v duchu hesla 

umûní pro umûní a mûla otevfiít

ãeské tvorbû okno do svûta. Z to-

ho dÛvodu lumírovci experimen-

tovali s nároãn˘mi básnick˘mi

formami, Vrchlick˘ psal napfi.

rondely, ritornely, villonskou ba-

ladu, tedy útvary, které jsou typic-

ké pro francouzskou poezii - ta

mu byla z evropsk˘ch literatur

nejbliÏ‰í. V oblasti tematické se

narozdíl od ruchovcÛ zab˘val his-

torií svûtovou, nejen národní,

a pokou‰el se dokonce o celé bás-

nické dûjiny lidstva v cyklu

Zlomky epopeje.

Ruchovci a lumírovci se stali vzá-

jemn˘mi odpÛrci ve chvíli, kdy

Eli‰ka Krásnohorská ostrou kriti-

kou v ãasopise Osvûta „setfiela“

almanach Máj z roku 1878, kter˘

vydali následovníci Jaroslava

Vrchlického, vesmûs jeho epigon-

‰tí obdivovatelé, ktefií svÛj vzor li-

terárnû nepfieÏili. Jim stejnû jako

samotnému Vrchlickému Krásno-

horská vyãetla, Ïe jsou závislí na

francouzsk˘ch spisovatelích a ne-

dbají národních témat ani forem.

A spor byl na svûtû. Mezi Osvûtou

a Lumírem se rozvinula nepûkná

rozepfie o to, co je vlastnû hodnot-

né a co má právo b˘t ãteno.

Nebylo to pfiitom poprvé, co se na

podobné téma vyhrocenû debato-

valo - vzpomeÀme diskusi nad

odkazem Karla Hynka Máchy,

kter˘ sv˘m individualismem a ne-

ochotou otevfienû deklamovat za

práva ãeského národa souãasní-

kÛm také pfiíli‰ nevyhovoval.

Sotva se s romantismem Mácho-

va raÏení ãeská literatura smífiila,

objevil se nov˘ rozpor. TûÏko po-

soudit, jak dlouho by se ruchovci

a lumírovci hádali, kdyby do po-

lemiky nevstoupil Jan Neruda,

pfiíslu‰ník star‰í generace, a ne-

smífiil obû strany v˘zvou, aÈ radû-

ji tvofií a nechají v˘sledky své prá-

ce hovofiit za sebe, neboÈ v ãeské

literatufie je potfieba v‰ech talentÛ.

Rozpor tím utichl, ale úplnû ne-

zmizel. ZÛstával zakofienûn

v tvorbû obou kfiídel, za‰ifrován

v nesãetn˘ch básnick˘ch cyklech

i kritick˘ch studiích, a kontrast

mezi Svatoplukem âechem a Ja-

roslavem Vrchlick˘m zÛstal jeho

mementem.

Oba básníci byli pro tyto role pfie-

durãeni uÏ pfied poãátkem své li-

terární kariéry. Svatopluk âech

(1846-1908) pocházel ze stfiedo-

ãeského venkova, z rodiny hospo-

dáfiského správce, kter˘ dûtem na-

d‰enû pfiedãítal Kollárovu Slávy

dceru. Svatopluk jako poslu‰n˘

nejstar‰í syn z 16 dûtí nejprve vy-

studoval práva a slouÏil jako kon-

cipient v advokátní kanceláfii. Pak

se ale odhodlal odpoutat od povo-

lání, jeÏ v nûm vyvolávalo zhnu-

sení (pr˘ mu pfiipadalo jako per-

zekuce nevinn˘ch lidí), a zapojil

se do literárního Ïivota. Vedl nû-

kolik ãasopisÛ, dvacet let Kvûty,

v˘znamnou tribunu mlad˘ch lite-

rárních generací. UÏ za svého Ïi-

vota byl vysoce oceÀovanou 

osobností, byl napfi. ãlenem Aka-

demie vûd a umûní. Popularita jej

v‰ak dûsila, a tak se záhy stáhl na

venkov do ústraní a nevycházel

z nûj aÏ do konce Ïivota, kter˘ mu

ztrpãila vleklá choroba. Plach˘,

skromn˘ ãlovûk vystupoval ve

své poezii jako vizionáfi, vá‰niv˘

rétor a karatel, pran˘fiující sociál-

ní nespravedlnost a vyzdvihující

obãanské ctnosti, jako je odvaha,

svornost a vzdor proti utlaãovate-

lÛm. Velkou roli v jeho tvorbû

hrála alegorie, která mu dovolo-

vala zastfienû se vyslovovat k ak-

tuálním tématÛm.

Jaroslava Vrchlického (1853-

1912) v mládí ovlivnil roãní po-

byt v Itálii, kde byl ‰lechtick˘m

vychovatelem. Studoval nejprve

teologii, poté pfie‰el na filosofii

a zab˘val se historií a románsk˘-

mi jazyky. Také on byl osobností

velkého respektu, po návratu do

âech zastával funkci tajemníka na

technice a poté na Akademii vûd

a umûní. V roce 1893 se stal pro-

fesorem literatury na Karlovû uni-

verzitû. Narozdíl od âecha si 

energick˘ Vrchlick˘ ve‰keré poc-

ty, jeÏ mu byly udíleny, vychutná-

val a pfiijímal je s potû‰ením. Ve

zralém vûku se v‰ak pfiemírou li-

terární práce, spoleãensk˘ch po-

vinností a údajnû také cigaret (aÏ

80 dennû) takfika zahltil a z kolo-

toãe jej nakonec vytrhla mozková

mrtvice. Vrchlického osobní Ïivot

zasáhlo i nevydafiené manÏelství

s dcerou spisovatelky Sofie

Podlipské Ludmilou, jeÏ by

v dne‰ní dobû plnilo stránky bul-

várního tisku. Jako básník byl

Vrchlick˘ stejnû zdatn˘m rétorem

jako âech, vyÏíval se v‰ak spí‰e

neÏ v sociálnû a politicky angaÏo-

vané poezii v problematice v‰eo-

becnû mravní, filosofick˘ch úva-

hách a velk˘ch tématech svûto-

v˘ch dûjin. Struãnû fieãeno, nelpûl

na rodné placce, ale vzná‰el se ke

hvûzdám.

Oba básníky v‰ak mnohé i spo-

jovalo. NejenÏe oba dosáhli to-

ho, na co vût‰ina Ïijících umûlcÛ

marnû ãeká, tedy spoleãenského

uznání, ale oba si také od nastu-

pujících generací vyslouÏili

mnoho následovníkÛ, stejnû jako

odpÛrcÛ. A v dne‰ním mûfiítku se

jejich nûkdej‰í kontrast praktic-

ky setfiel. Oba se stali jménem

v seznamu povinné ãetby, oba

zÛstali mlhav˘m pojmem literár-

ní historie, k jehoÏ bliÏ‰ímu po-

znání se dobrovolnû odhodlá jen

velk˘ literární nad‰enec. Z jejich

úctyhodného díla, které by

zvlá‰tû v pfiípadû Vrchlického

vydalo na nûkolik ÏivotÛ, je v‰e-

obecnû znám pouh˘ zlomek a ze

ãtenáfiské zku‰enosti je‰tû ménû.

Je paradoxní, Ïe velcí básníci

jsou dodnes proslulí tvorbou ne-

básnickou, v jejich oãích moÏná

okrajovou. A tak si Jaroslava

Vrchlického spojujeme nejãastû-

ji s veselohrou Noc na Karl‰tejnû

a Svatopluka âecha s jeho

brouãkiádami. Spor ruchovcÛ

a lumírovcÛ je nadobro zaÏe-

hnán.  ZN

Svatopluk âech

Jaroslav Vrchlick˘
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Organizace a spolky

Bruntálské v˘stavy Galerie V Kapli

65. v˘roãí vítûzství Rudé armády nad fa‰isty v bitvû u Stalingradu
(17. 7. 1942 - 2. 2. 1943) - 2. ãást

Na pfielomu ledna a února leto‰ního roku si pfiipomínáme 65. v˘roãí vítûzství sovûtsk˘ch vojsk v boji u Stalingradu v letech 1942 aÏ 1943. Jak

tato nejvût‰í a tehdy zatím nejhrÛznûj‰í bitva Velké vlastenecké války a také II. svûtové války vÛbec zaãala, jak˘ mûla po dobu více jak sedmi

mûsícÛ prÛbûh a také jaké byly dÛvody vítûzství Rudé armády a naopak dÛvody v té dobû dosud nejvût‰í nûmecké poráÏky na v˘chodní frontû?

Leden a únor 1943 (rozhodují-
cí útok Rudé armády - 2. úno-
ra nûmecká kapitulace)
V prvních dnech nového roku

1943 pokraãovala vojska Don-

ského frontu v intenzivních pfií-

pravách k rozhodujícímu útoku.

Souãasnû Stalingradsk˘ front

rozvíjel útok na Rostov na Donu.

Sovûtské velení pfiipravilo plán

operace Kruh, kter˘ schválil

hlavní stan 4. ledna 1943.

Operace mûla zaãít 10. ledna -

zúãastnit se jí mûl Donsk˘ front

v poãtu 212 000 muÏÛ, a to pro-

ti 250 000 obklíãen˘ch vojákÛ.

Hlavní my‰lenkou bylo postup-

né rozdrcení nepfiítele a rozdûle-

ní stalingradského kotle na dvû

ãásti.

Dne 8. ledna 1943 sovûtské vele-

ní z humánních dÛvodÛ pfiedlo-

Ïilo v té dobû uÏ polnímu mar‰á-

lu Paulusovi ultimatum, v nûmÏ

vyzvalo k zastavení bojÛ a ke ka-

pitulaci. Hitler ale odmítl a nafií-

dil, aby parlamentáfie „vítali pal-
bou“. Dva dny poté zaãal sovût-

sk˘ útok. Po dal‰ím odmítnutí

kapitulace zaãal 22. ledna rozho-

dující protiútok na uskupení ve

stalingradském kotli. V tûchto

bojích ztratili fa‰isté více jak

100 000 muÏÛ - padl˘ch, ranû-

n˘ch nebo zajat˘ch. Pfiesto v‰ak

pokraãovali ve svém nesmysl-

ném odporu.

Nakonec nûmecká jiÏní skupina,

v níÏ byl i velitel 6. armády mar-

‰ál Paulus, 31. ledna kapitulova-

la. Na jihu tak byly boje ukonãe-

ny, v severní ãásti v‰ak probíha-

ly aÏ do 2. února 1943, kdy ko-

neãnou kapitulaci i tohoto vojen-

ského uskupení podepsal nûmec-

k˘ generál Karl Strecker. V po-

slední operaci Kruh zajala sovût-

ská vojska od 10. ledna do 2. úno-

ra 1943 pfies 91 000 nepfiátel-

sk˘ch vojákÛ, z toho 2 500 dÛ-

stojníkÛ a 24 generálÛ v ãele s pol-

ním mar‰álem von Paulusem.

Zabito bylo na 140 000 hitlerov-

sk˘ch vojákÛ. Celkové ztráty ne-

pfiítele u Stalingradu v‰ak od

protiútoku 19. listopadu 1942 do

2. února 1943 pfiesáhly 800 000

muÏÛ. Wehrmacht ztratil 32 divi-

zí a 3 brigády a 16 jeho divizí 

utrpûlo tûÏké ztráty.

Stalingradská bitva, která probí-

hala na plo‰e 100 000 km2 a tr-

vala 200 dnÛ a nocí, nemûla ve

svûtov˘ch dûjinách vojenství ob-

dobu. Na poãátku protiútoku so-

vûtsk˘ch vojsk se této bitvy na

obou stranách zúãastnily pfies 

2 miliony vojákÛ, asi 26 000 dûl

a minometÛ, pfiibliÏnû 2 100 tan-

kÛ a samohybn˘ch dûl a témûfi

2 600 bojov˘ch letadel. K rozho-

dujícím podmínkám vítûzství

u Stalingradu patfiilo hromadné

hrdinství vojákÛ a obráncÛ Sta-

lingradu a také vysoké umûní so-

vûtského vrchního velení. Velk˘

podíl na poráÏce fa‰istÛ ve sta-

lingradské bitvû mûli zejména

generálové G. K. Îukov, A. M.

Vasilevskij a N. N. Voronov.

Pfies 700 000 úãastníkÛ bitvy do-

stalo medaili „Za obranu Stalin-
gradu“, která byla zfiízena v pro-

sinci 1942. Vítûzství u Stalingra-

du znamenalo zásadní obrat na

v˘chodní frontû ve prospûch

Sovûtského svazu a zaãátek vy-

hánûní okupantÛ nûmeckého

bloku nejdfiíve ze Sovûtského

svazu a pozdûji i z dal‰ích zemí

svûta. Pro Nûmce to byla první

velká poráÏka a první ústup pfied

Rudou armádou ve Velké vlaste-

necké válce a ve II. svûtové vál-

ce vÛbec.

PhDr. Alois Matu‰ka,
Klub ãeského pohraniãí R˘mafiov

PouÏito:
Dûjiny druhé svûtové války 1939
- 1945
V. I. âujkov, Zaãátek cesty,
Praha 1963
Druhá svûtová válka, Praha,
Svoboda 1985
Otevfiené internetové zdroje

Klub Galerie V Kapli
Jesenická 43, Bruntál 

vás srdeãnû zve na v˘stavu

Jifiího VOTRUBY: BAZÉNY & BOTY

Otevfieno: pondûlí – pátek 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 11.30

V̆ stava potrvá do 9. bfiezna 2008

Podûkování: Mûstsk˘ úfiad Bruntál, Ministerstvo kultury âR, Muzeum v Bruntále, stavební firma CZASCH, s. r. o.

V̆ stavní program zahrnuje díla umûlcÛ, ktefií pocházejí z oblasti Olomoucka, Ostravska a pfiedev‰ím z Prahy.

Do programu na rok 2008 jsou zafiazeni tito umûlci:

1) Jifií Votruba 12. 2. – 25. 3. – obrazy

2) Radek Pilafi 1. 4. – 2. 5. – objekty, koláÏe

3) Zdenûk Trs 6. 5. – 12. 6. – kresby, malby,

sklenûné objekty

(student 4. roãníku 

u Vladimíra Kopeckého)

4) Karel ¤íhovsk˘ 17. 6. – 28. 8. – plastiky

5) Zdenûk Pfiikryl 2. 9. – 3. 10. – plastiky, medaile

6) Michal MackÛ 7. 10. – 6. 11. – fotografie,

sklenûné objekty

7) Ale‰ Vesel˘ 11. 11. – 10. 12. – kresby, objekty

8) Theodor Pi‰tûk 16. 12. – 31. 1. – kresby, malby
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Pozvánka na 9. spoleãensk˘ ples
Mûstsk˘ úfiad v Bfiidliãné vás zve na

jiÏ devát˘ spoleãensk˘ ples, kter˘ se
koná 23. 2. 2008 ve 20 hod. ve
Spoleãenském domû v Bfiidliãné.
K tanci a poslechu zahraje cimbálová

muzika Rozmar˘n z Brna, hudební

skupina Alternativa a diskotéka.

Pfiedtanãení bude ve 21 hodin a vy-

hlá‰ení tomboly ve 24 hodin.

Vstupenky je moÏné zakoupit v pfied-

prodeji v kanceláfii Mûstského úfiadu

u paní V. Plesníkové od 8. 2. 2008

(tel. 554 286 391). Vstupné je 100 Kã.

Karneval na základní ‰kole
V úter˘ 29. ledna jste mohli pot-

kat kolem ‰koly nebo Spoleãen-

ského domu spoustu princezen,

ãarodûjnic, kovbojÛ, pirátÛ, kou-

zelníkÛ. Jak se jiÏ stalo na na‰í

‰kole tradicí, vÏdy ke konci 1. po-

loletí uspofiádáme dûtem za jejich

snaÏivou práci karneval. Letos

dûti pfiivítal z pódia klaun

Bumbacacánek, kter˘ je celé do-

poledne bavil. Na úvod se v‰ech-

ny dûti pfiedstavily v promenádû

masek. Vystoupili také prvÀáãci

se sv˘m taneãkem Papou‰ek.

Potom uÏ pfii‰ly na fiadu soutûÏe

prokládané voln˘m tancem.

Vítûzové soutûÏí vÏdy dostali

sladkou odmûnu. V‰ichni jsme si

zatanãili oblíben˘ Ptaãí tanec

a nûkolikrát jsme projeli sál jako

ma‰inka. Po tomto dopoledním

veselí dûti odcházely spokojenû

se slovy „To bylo dnes super, to

bylo nejlep‰í“.

Velk˘ dík patfií paní uãitelce

Smelíkové, která se letos ujala

organizace. 

Dana Dostálová

Datum:
Sobota, 23. února 2008 v 9:00

Zveme vás na turnaj v ping pongu

„O Vajglovskou kachnu“ - pfiihlá‰ky

v hospodû, na telefonu 605 058 530

nebo emailu zdena.zak@email.cz.

Od 19.00 bude hrát Wolné sdruÏení.

V hospÛdce bylo instalováno karaoke

zafiízení. Z jukeboxu se line vybraná

hudba a na televizní obrazovce bûÏí

text písnû. TakÏe si mÛÏete zazpívat

z plna hrdla do mikrofonu. Pfiijìte vy-

zkou‰et.

Hry III. zimní olympiády dûtí a mládeÏe âR
27. 1. - 1. 2. 2008 Zlínsk˘ kraj

Hry III. zimní olympiády dûtí

a mládeÏe âR 2008 byly slav-

nostnû zahájeny za úãasti pfied-

stavitelÛ Zlínského kraje a mno-

ha v˘znamn˘ch osobností spor-

tovního Ïivota na Zimním stadi-

onu Luìka âajky ve Zlínû.

Zahajovacího ceremoniálu se

zúãastnilo celkem 14 v˘prav

mlad˘ch sportovcÛ a jejich do-

provodÛ. Olympiáda tak pfiivíta-

la více neÏ 1200 hostÛ a sportov-

cÛ z celé âR.

Pfiedseda âeského olympijského

v˘boru Milan Jirásek popfiál spor-

tovcÛm dobré v˘kony v duchu 

fair-play a podûkoval jejich rodi-

ãÛm a trenérÛm za to, Ïe v nich

pûstují lásku ke sportu. Hry poté

oficiálnû zahájil

hejtman Zlínského

kraje Libor Luká‰.

„Úãastníky olym-
piády bych chtûl
vyzvat k tomu, aby
se kromû sportov-
nû-kulturního pro-
gramu zamûfiili ta-
ké na poznávání
na‰eho kraje. Vûfiím, Ïe se jim
u nás bude líbit a budou se sem
na Moravu rádi vracet. Také
chci vyzdvihnout souãinnost
v‰ech krajÛ pfii pfiípravû této ak-
ce,“ fiekl hejtman.

Olympiáda dûtí a mládeÏe je nej-

vût‰í republiková akce Ïákovské

vûkové kategorie a klade si za cíl

propagaci my‰lenek a hodnot 

olympionismu. Olympijsk˘ oheÀ,

kter˘ plál po celou dobu konání

her, slavnostnû zapálily Dana

Zátopková a Olga Charvátová-

KfiíÏová.

Skvûlá sportovní atmosféra 

ovládla RoÏnov pod Radho‰tûm

a dal‰í stfiediska ve Zlínû,

Vsetínû, Velk˘ch

Karlovicích a na

Pustevnách. Dûti

z celé republiky

zápolily v 9 spor-

tovních a 2 kultur-

ních disciplínách

o nejlep‰í umístû-

ní. Îáctvo z KB

Bfiidliãná repre-

zentovalo Moravskoslezsk˘ kraj

v biatlonu. Andrea Proke‰ová
získala zlato a stfiíbro, Adam
Brachtl 2 bronzy a Ïáci ve ‰ta-
fetû stfiíbro.
Dûti si okamÏitû oblíbily olym-

pijského maskota - oveãku

ztvárnûnou podle návrhu fren-

‰tátského v˘tvarníka Adolfa

Dudka. Sympatická oveãka byla

k vidûní dennû na sportovi‰tích

i pfii vyhla‰ování v˘sledkÛ na

Masarykovû námûstí. 

Text a fota:
R. Poncza, D. Mach

Pingpongov˘ turnaj U Zaka

Zimní novinky U âarodûjnic
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Z okolních obcí a mûst

Klub biatlonu Bfiidliãná
I N F O R M A C E

pro obãany mûsta Bfiidliãné a pfiespolní náv‰tûvníky rekreaãních lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tratí v Bfiidliãné

Péãí Klubu biatlonu Bfiidliãná

jsou za pouÏití dotace Evropské

unie a Moravskoslezského kraje

v prostoru Na Lánech na sever-

ním pfiedmûstí mûsteãka Bfii-

dliãné udrÏovány rekreaãní ly-

Ïafiské bûÏecké tratû. Tratû jsou

upravovány strojovû s pouÏitím

snûÏn˘ch skútrÛ, z nichÏ jeden je

majetkem Klubu biatlonu a dru-

h˘ byl Klubem biatlonu v roce

2006 pofiízen z dotace Evropské

unie z programu Leader. Úprava

tratí je v pfiípadû pfiízniv˘ch snû-

hov˘ch a povûtrnostních podmí-

nek provádûna nejménû tfiikrát

v t˘dnu s dÛrazem na pfiiprave-

nost tratí na víkendy.

Rekreaãní lyÏafiské bûÏecké tratû

jsou oznaãeny na dvou vstupech

propagaãními tabulemi s po-

drobn˘mi informacemi o délce

tras a v˘‰kovém profilu. Jsou

zde i základní informace o od-

jezdech dopravních spojÛ z Bfii-

dliãné a moÏnostech stravování,

ubytování a dal‰í informace.

Podél tratí je barevné znaãení 

umístûné na tyãích, odpovídající

znaãení lyÏafisk˘ch turistick˘ch

tras v duchu smûrnice Klubu

ãesk˘ch turistÛ.

Nejdel‰í trasa, oznaãená ãerve-

nû, dlouhá 5 km, je vedena z do-

líku vedle stfielnice Klubu biatlo-

nu kolem okraje lesa do údolí

k potÛãku a Zadnímu lesu.

Odtud stoupá aÏ k nejvy‰‰ímu

vrcholu témûfi na kótu 652 m n.

m. a postupnû se sjezdem vrací

do prostoru Na Lánech, odkud je

nádhern˘ v˘hled na Bfiidliãnou,

bfiidlicová jezírka a celé údolí

pfies Vajglov aÏ po RyÏovi‰tû.

Z nejvy‰‰ího místa tratû je kou-

zeln˘ v˘hled na masiv Hrubého

Jeseníku s dominantou nejvy‰‰í

hory Moravy - Pradûdu (1492

m n. m.). Nask˘tá se tu také zají-

mav˘ pohled na podhÛfií Jesení-

kÛ s pohledem na Velkou ·táhli

a Novou Ves v typicky podhor-

ské oblasti. Z tohoto místa mo-

hou zdatnûj‰í lyÏafii podniknout

túru ve smûru na ·táhelsk˘ vrch

(672 m n. m.), Smrk (696 m n.

m.) aÏ k Václavovu, kde jsou ve

vzdálenosti 9 km umístûny re-

kreaãní bûÏecké trasy udrÏované

obcí Václavov.

Pro ménû zdatné vyznavaãe bílé

stopy jsou vyznaãeny dva okru-

hy - v délce cca 1,5 km (oznaãen

modfie) a 1 km (oznaãen Ïlutû).

Na kilometrovém okruhu je

moÏné také lyÏování pfii umûlém

osvûtlení.

P¤ÍSTUP K TRATÍM:
Z vlakové zastávky Bfiidliãná po

mostû pfies fieku Moravici ulicí

Bruntálskou, kolem autobusové-

ho nádraÏí na ul. NábfieÏní, po

schodech na ulici Sokolovskou

a Dlouhou. Dále chodníkem na

ulici Komenského, kolem zá-

kladní ‰koly na toãnu ulice

Nerudovy. Nástupní místo je cca

100 m nad druÏinou ‰koly.

Druhé nástupní místo je v dolíku

vedle stfielnice Klubu biatlonu.

Pfiístup k nûmu vede z ulice

NábfieÏní ulicí Tovární a 1. máje

na ulici Nerudovu. Z Nerudovy

ulice ke stfielnici a kolem garáÏí

k tratím - cca 200 m. Stejnou tra-

sou lze dojet autem aÏ ke ‰kolní

druÏinû nebo ke stfielnici Klubu

biatlonu, kde lze vozidla zapar-

kovat.

Klub biatlonu Bfiidliãná zve

pfiíznivce bûÏeckého lyÏování

k projíÏìce, probûhnutí, pfiípad-

nû procházce na rekreaãních ly-

Ïafisk˘ch bûÏeck˘ch tratích

v Bfiidliãné a pfieje v‰em vyzna-

vaãÛm bílé stopy, místním i pfie-

spolním, hodnû pûkn˘ch záÏitkÛ.  

Miroslav Volek

SoutûÏ O lidech s lidmi vyhrálo RyÏovi‰tû
Centrum pro komunitní práci ve

spolupráci s Nadací Partnerství

a t˘deníkem Vefiejná správa, za

finanãní podpory Evropské unie

a International Visegrad Fund, le-

tos pofiádala jiÏ pát˘ roãník soutû-

Ïe o nejlep‰í projekt zapojení ve-

fiejnosti O lidech s lidmi - cena za

podporu místní demokracie

a spolupráci s NNO.

Do soutûÏe se mohly pfiihlásit ob-

ce, mûsta, mûstské ãásti, mikrore-

giony, krajské úfiady a dal‰í insti-

tuce státní správy a samosprávy,

které zorganizovaly úãast obãanÛ

v rozvoji obce nebo regionu a pfii-

spûly tak ke zv˘‰ení jejich podílu

na rozhodování a zároveÀ podpo-

rují nevládní neziskové organiza-

ce a na principu partnerství je za-

pojují do regionálního rozvoje.

Do leto‰ního roãníku se pfiihlásilo

celkem 30 projektÛ z celé âR,

které byly rozdûleny do dvou ka-

tegorií. Po prvním kole bylo vy-

bráno celkem 12 projektÛ do dru-

hého kola hodnocení. U tûchto

byla provedena kontrola na místû.

Ná‰ projekt Kdo si hraje, nezlobí

- aneb Hfii‰tû pro kaÏdého pfiijela

do na‰í obce v listopadu loÀského

roku posoudit ãtyfiãlenná porota,

ve které byl dokonce fieditel nej-

vût‰í japonské nadace Sasakawa

Peace Foundation pan Takahiro

Nanri. Projekt pfied porotou pre-

zentovali Katefiina La‰áková

a Libor Hrabãík za úãasti asi 

30 na‰ich spoluobãanÛ. Zaãát-

kem ledna 2008 nám pfii‰la dobrá

zpráva, Ïe jsme se umístili na jed-

nom z prvních míst. Na základû

této zprávy nám byla doruãena

pozvánka na vyhodnocení soutû-

Ïe.

Vyhodnocení se konalo 29. led-

na na Ministerstvu vnitra âR

v Praze. Zde jsme opût prezento-

vali ná‰ projekt, a nebylo to jed-

noduché. Akce se zúãastnilo více

jak sto pozvan˘ch zástupcÛ nûko-

lika ministerstev, organizací,

mûst a obcí. VÛbec jsme s tím ne-

poãítali, ale získali jsme v soutûÏi

krásné první místo.

Tato soutûÏ probíhá také v dal‰ích

zemích stfiední Evropy a my jsme

s na‰ím projektem postoupili do

mezinárodní soutûÏe. Stfiedoev-

ropsk˘ vítûz bude vyhlá‰en na 

4. mezinárodním fóru o úãasti ve-

fiejnosti, které se uskuteãní 24. -

25. dubna 2008 v Praze.

Tímto chci podûkovat v‰em, ktefií

se do tohoto projektu jak˘mkoliv

zpÛsobem zapojili. Hlavnû díky

zapojení nás v‰ech jsme v této

soutûÏi tak dobfie uspûli.

Eva La‰áková,
starostka RyÏovi‰tû

Foto: zdroj www.bridlicna.cz

Foto: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Rádi bychom znovu podûkovali v‰em na‰im sponzorÛm, firmám

i soukrom˘m osobám, které jak˘mkoliv zpÛsobem pomohly na‰im

dûtem a zpfiíjemnily jim pobyt v domovû. Díky finanãním darÛm ne-

byl problém hradit dûtem dopravu na rekreaci, do ozdravovny ãi do

lázní a také opravit obû koupelny. Díky nefinanãním darÛm mûly dû-

ti bohaté nadílky o Velikonocích, Mikulá‰i a mnoÏství krásn˘ch dár-

kÛ pod stromeãkem.

Jménem v‰ech dûtí je‰tû jednou upfiímnû dûkujeme a pfiejeme v‰em

na‰im pfiíznivcÛm mnoho zdraví, spokojenosti a lásky v novém roce. 

Mgr. Alena Horká

Hosté ze zahraniãí vzpomínají na Den obce Lomnice
V sobotu 8. záfií loÀského roku uspofiádalo zastupitelstvo obce

Lomnice pod zá‰titou Mikroregionu Slezská Harta Den obce Lomnice.

Akce se opravdu vydafiila a byla obãany obce i zahraniãními hosty ze

Slovenska a dfiívûj‰ími obyvateli z Nûmecka hodnocena velice dobfie.

·koda jen Ïe se v na‰em okresním tisku, i pfies dvojí Ïádost kronikáfie

obce Vladimíra Marka, nena‰lo místo k její prezentaci. Tu za nás mu-

seli udûlat na západû od na‰ich hranic. A tak jejich ãlánek pfiedkládá-

me. Posuìte sami.  Ing. Jaroslav Jelínek, starosta obce Lomnice

Pfiíspûvek k vzájemnému porozumûní na severní Moravû
Mám pfiíbuznou v âesku a její manÏel je sta-

rostou v b˘valé nûmecké vesnici Lomnice,

nedaleko tehdej‰ího okresního mûsta Morav-

ského Berouna. Tento starosta si v Olomouci

opatfiil starou nûmeckou kroniku obce, v níÏ

je zachycena doba od 13. století aÏ do 2. svû-

tové války. Poslal nám ji, mé maliãkosti

a manÏelÛm Bussinow˘m ze Spraitbachu,

(paní Bussinow je sestra paní starostové

v Lomnici), abychom ji pfieloÏili do ãe‰tiny.

Pracovali jsme na tom 90 hodin. Poté, co

jsme ji pfiivezli nazpût, ji nechal starosta vy-

tisknout. Na‰e jména byla uvedena na první

stránce. Pak uspofiádal starosta obecní slav-

nost, pfii níÏ byla tato kronika uvefiejnûna.

K tomuto pozval Lomniãany Ïijící v Nû-

mecku. Mimo to byli pozváni pfiátelé ze stej-

nojmenné vesnice Lomnice ze Slovenska,

které je jiÏ více let oddûleno.

Nûmci i Slováci toto pozvání pfiijali a usku-

teãnilo se srdeãné setkání. Ve svém proslovu

starosta fiekl, Ïe se mu podafiilo uskuteãnit

setkání tfií národností a chce toto pfiátelství 

udrÏovat i nadále. Byla také slavena nûmec-

ko-ãeská m‰e a já jsem smûl pfiedãítat 

z evangelia a pfiedfiíkávat pfiímluvy v nûmãi-

nû. Celé kázání bylo pfieloÏeno do nûmãiny

Petrem Bussinowem. Ve svém kázání faráfi

toto setkání velice chválil a tak si to také BÛh

pfiál. Sedmnáct starostÛ z okolních vesnic,

ktefií se slavnosti také zúãastnili, obdivovali

lomnického starostu, co zde dokázal.

Takovou kroniku své obce by si také velice

pfiáli. Slavnost se konala 8. záfií 2007, tedy na

zrození Panny Marie. Oslavy Matky BoÏí

a mariánské slavnosti se slaví v severomo-

ravské domovinû ve v‰ech poutních místech

velice okázale.

Touto zprávou chci pozitivnû referovat, jak

mÛÏe vypadat porozumûní mezi námi, od

ãlovûka k ãlovûku. Pfiesto, Ïe mezi na‰imi

národy se v minulosti stalo mnoho zlého, by-

li jsme na tomto setkání velice mile pfiijati. 

Oswald Lehnert, Mutlangen
(Zprávu do ãe‰tiny pfieloÏil Oswald Lehnert.)

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ
Informace Místní skupiny ââK

První pomoc pfii úrazech

10. Rány s cizím tûlesem a amputace
O‰etfiení rány s cizím tûlesem
- snaÏte se odstranit jen ty pfied-

mûty, které v ránû nebo na ránû

volnû leÏí. Násilné uvolnûní na-

pfi. zaklínûného stfiepu mÛÏe zpÛ-

sobit dal‰í poranûní a krvácení;

- je-li cizí tûleso zaklínûno, ránu

a okolí desinfikujte, pfiedmût do-

stateãnû mûkce a sterilnû obloÏte

a viditelnû pfiipevnûte k okolní

ãásti tûla, napfi. leukoplastí;

- nikdy neodstraÀujte pevnû za-

klínûné pfiedmûty pronikající do

hrudníku a bfiicha (tzv. „ucpáva-

jí“ otvor a ãásteãnû stlaãují pora-

nûné cévy), po jejich násilném

odstranûní se mÛÏe stav dítûte

zhor‰it;

- vÏdy vãas zajistûte pfiivolání

ZZS, v pfiípadû vût‰í krevní ztrá-

ty zaãnûte provádût proti‰oková

opatfiení.

O‰etfiení ztrátového poranûní
(úrazové amputace)
- s ohledem na bezpeãnost v‰ech

se snaÏte odsunout dítû z dosahu

pfiedmûtu nebo zafiízení, které

poranûní zpÛsobilo;

- pfii rozsáhlej‰ím poranûní nejpr-

ve zastavte krvácení pouÏitím

tlakového bodu nebo tlakov˘m

obvazem, v˘jimeãnû i za‰krce-

ním konãetiny nad ranou smûrem

k srdci, napfi. pfii vysoké amputa-

ci konãetiny - k za‰krcení pouÏij-

te standardní pryÏové za‰krcova-

dlo nebo napfi. ‰átek sloÏen˘ do

kravaty, za‰krcovadlo by mûlo

b˘t ‰iroké nejménû 5 cm (nikdy

nepouÏívejte úzké pfiedmûty -

tkaniãky, dráty apod., které dítû

druhotnû zraní); pfiiloÏené za‰kr-

covadlo do pfiíjezdu odborné po-

moci nepovolujte, je vhodné za-

znamenat ãas jeho pfiiloÏení;

- ránu sterilnû pfiekryjte, poranû-

nou konãetinu znehybnûte, vãas

zaãnûte provádût v‰echna proti-

‰oková opatfiení, vãetnû péãe

o psychiku poranûného dítûte,

které se snaÏte uklidnit;

- oddûlenou ãást tûla sterilnû nebo

alespoÀ maximálnû ãistû zabalte

a dle moÏností ochlazujte (uloÏte

ji do igelitového obalu a ten po-

nofite do nádoby s vodou a ledem)

a takto ode‰lete s poranûn˘m dí-

tûtem do nemocnice; nadûje na

úspû‰né znovuosazení orgánu je

tím vût‰í, ãím dfiíve se dítû dosta-

ne k odbornému o‰etfiení;

- pokud dojde k vyraÏení stálého

zubu, zub oãistûte a pokuste se

jej co nejdfiíve vsunout zpût do

zubního lÛÏka, dítûti fieknûte,

aby pevnû skouslo; pokud pora-

nûní krvácí, pfiedkloÀte dítûti

hlavu (zabráníte aspiraci krve

a slin), krev utírejte pfiiloÏen˘m

obvazem a vyhledejte co nejdfií-

ve odborné zubní o‰etfiení - pfii

správném o‰etfiení je nadûje na

zpûtné pfiihojení zubu do zubní-

ho lÛÏka. 

MUDr. Pavel Srnsk˘
(První pomoc u dûtí)

Prostor pro firmy a podnikatele

Podûkování sponzorÛm

Ilustraãní foto
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

POÎADUJEME:
- praxi v oboru MKD
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C, E
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav

NABÍZÍME:
- náborov˘ pfiíspûvek dle délky odpracovan˘ch let

u svého pfiede‰lého zamûstnavatele
- tahaãe DAF + plachtové návûsy
- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

• fiidiãe pro vozidlo do 12 tun
POÎADUJEME:
- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny C
- vûk min. 21 let
- trestní bezúhonnost
- poctivé jednání
- dobr˘ zdravotní stav
NABÍZÍME:
- pfiidûlení vozidla
- po zauãení umoÏníme
roz‰ífiení pro skupinu E

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

Nástup moÏn˘ po dohodû ihned, pro bliÏ‰í informace kontaktujte:
Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (v dobû od 7 - 16 hodin).

¤outilová Ivana, DiS. 

739 053 293

RoutilovaIvana@seznam.cz

Mrsko‰ová Karla

604 802 363

Úãetnictví
- podvojné úãetnictví,

daÀová evidence,

mzdy,

DPH,

daÀová pfiiznání,

úãtování v cizích mûnách aj.

Kanceláfi ã. 16 na Palackého ul. ã. 11
(2. patro) - budova Bytermu

Ondfiejov 24, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 524

PPPP NNNN EEEE UUUU SSSS EEEE RRRR VVVV IIII SSSS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VVVV ÁÁÁÁ MMMM NNNN AAAA BBBB ÍÍÍÍ ZZZZ ÍÍÍÍ
MIMO JIÎ KLASICKY POSKYTOVAN¯CH SLUÎEB

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

Najdete nás na adrese:
tfiída HrdinÛ 45, R˘mafiov

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

V naléhav˘ch situacích se lze na telefonu 774 950 041
dohodnout i jinak.

- Momentálnû dále nabízí slevu

na skladové zásoby

osobních pneumatik

zn. Barum

ve v˘‰i 35 %

(platí do
vyprodání

zásob)
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Sport

DesetibojafiÛm se do vody moc nechtûlo
V sobotu 26. ledna pfiivítal r˘ma-

fiovské desetibojafie krásnû vy-

hfiát˘ kryt˘ bazén v Bfiidliãné.

Mnoh˘m pfiekazila úãast nemoc,

proto konkurence nebyla nejvût-

‰í. Pfiesto nûktefií dosáhli velmi

kvalitních v˘konÛ.

Sedm muÏÛ kategorie C skoãilo

do vody krátce po dvanácté hodi-

nû. Prvenství získal s témûfi

1,5sekundov˘m náskokem

Jaroslav Hofman pfied Vojtûchem

Hrdinou a Janem Horáãkem.

Na bloky se poté postavilo ‰est

Ïen kategorie B. Nikoho nepfie-

kvapí, Ïe vítûzkou se stala opût

Markéta Míãková. Druhá skonãi-

la Marcela Valová a tfietí Marie

Pitorová.

Nejslab‰í úãast byla v kategorii

Ïeny A. Vtûsnaly by se do jedné

rozplavby. V̆ sledky byly pomûr-

nû jednoznaãné pro kaÏdou pozi-

ci a nekonalo se Ïádné „dohma-

tové“ drama. Zvítûzila Katka

Koláfiová pfied Andreou Továr-

kovou a Petrou Dobrevovou.

TaktéÏ muÏi B proplavali svou

soutûÏí s vysok˘m nasazením

a jasn˘mi v˘sledky. Zvítûzil fa-

vorit této disciplíny Miloslav

Slouka, v boji o druhé místo si

lépe vedl Josef Vosyka a tfietí do-

plaval Milan Ondra‰ík.

MuÏi A, kter˘ch se se‰lo nevíc

(13), se hned v první rozplavbû

pfiedvedli v nejlep‰ím svûtle 

- úãastníci této rozplavby obsadi-

li první ãtyfii místa v˘sledkové

listiny. Z vítûzství se radoval

Honza Hnilo, jehoÏ zábûr byl u-

ãebnicov˘. Jen o mal˘ kousek

zaostal dal‰í stylov˘ plavec Kája

Toman, tfietí byl Luká‰ Janáã.

V‰ichni, ktefií na bazén dorazili,

pfiedvedli v˘kony na hranici

sv˘ch moÏností. Dík patfií tradiã-

nû i hlavnímu startéru Milanu

Ondra‰íkovi a zapisovateli

Václavu Orlíkovi. OceÀujeme

i kooperaci jednotliv˘ch úãastní-

kÛ pfii zaji‰Èování stopek a mûfie-

ní.

Pfied námi je dal‰í disciplína s ne-

jasn˘m datem konání - bûÏky

jsou závislé na mnoÏství snûhu

a termín bude upfiesnûn podle ak-

tuálních podmínek.

R˘mafiov‰tí stolní tenisté nezahálí
V sobotu 26. ledna 2008 absolvovali r˘ma-

fiov‰tí muÏi hájící barvy SVâ 13. a 14. kolo

krajské soutûÏe ve stolním tenisu. Tentokrát

zajíÏdûli na horkou pÛdu Bludova a ·títÛ.

V obou zápasech se jim podafiilo zvítûzit, ze-

jména díky 100% v˘konu B. Rektofiíka.

A protoÏe ani ostatní hráãi (L. Casciani, 

A. Polák, L. Stacho) nedali svou kÛÏi lacino,

dobr˘ v˘sledek se dostavil. V tabulce posko-

ãili na solidní 5. místo s mal˘m odstupem na

místo tfietí. V pfií‰tím dvojkole 9. února se

na‰e muÏstvo utkalo v okresním derby s hrá-

ãi z Bruntálu a Krnova.

Také mladí hráãi r˘mafiovského SVâ nezÛ-

stávají pozadu. 27. ledna 2008 se úãastnili 3.

regionálního turnaje ve Mûstû Albrechticích.

Kategorii star‰ích Ïaãek a dorostenek vyhrá-

la Markétka Îatecká, v kategorii star‰ích Ïá-

kÛ zvítûzil Luká‰ Rektofiík, druhé místo ob-

sadil také r˘mafiovsk˘ hráã Patrik Krajãa, 

9. - 10. místo Patrik Janáã, 11. - 15. místo

Zdenûk ·tefani‰in. Umístûní r˘mafiovsk˘ch

hráãÛ v kategorii dorostencÛ: 2. místo L.

Rektofiík, 3. - 4. místo P. Krajãa, 9. - 12. mís-

to P. Janáã a Z. ·tefani‰in. Tyto v˘sledky do-

kazují, Ïe v R˘mafiovû nemusejí mít strach

o své nástupce. Ale‰ Polák

A jaké je celkové pofiadí v polovinû soutûÏe?

MuÏi A Milan Metelka Jan Hnilo Jifií Jaro‰

MuÏi B Miloslav Slouka Josef Svedoník Pavel Koláfi

MuÏi C Jaroslav Hofman Josef Dfievo Jan Horáãek

Îeny A Andrea Továrková Lenka Czedronová Katka Koláfiová

Îeny B Markéta Míãková Alena Jurá‰ová Marcela Valová

Petra Dobrevová

Fota: Jifií Jaro‰
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Vítûzství v Memoriálu J. Blahu‰e
obhájili hokejisté z Bruntálu

Okresní pfiebor hraje HC R˘mafiov
s pln˘m nasazením

Dne 2. února 2008 probûhl na zimním stadionu v R˘mafiovû 2. roã-

ník Memoriálu J. Blahu‰e - turnaj seniorÛ nad 40 let, pofiádan˘ OVV

SLH Bruntál. Úãastnila se muÏstva z R˘mafiova, Krnova, Bruntálu

a H. Bene‰ova. Vítûzem tohoto roãníku se stalo druÏstvo Bruntálu,

které obhájilo loÀské vítûzství.

Dûkujeme v‰em sponzorÛm, ktefií se podíleli na turnaji, a tû‰íme se na dal-

‰í spolupráci. RovnûÏ dûkujeme v‰em druÏstvÛm a hlavnû pofiadatelÛm,

rozhodãím, ledafiÛm a divákÛm za hladk˘ chod turnaje. Martin Ftáãek

V̆ sledky:

R˘mafiov x Bruntál 5 : 6
Krnov x H. Bene‰ov 4 : 3

O 3. místo:

R˘mafiov x H. Bene‰ov 3 : 5

O 1. místo

Krnov x Bruntál 1 : 5

Tabulka:

1. Bruntál 2 0 0 11 : 6 4

2. Krnov 1 0 1 5 : 8 2

3. H. Bene‰ov 1 0 1 8 : 7 2

4. R˘mafiov 0 0 2 8 : 11 0

V 1. semifinálovém utkání play-off okresního pfieboru muÏÛ skupiny

„A“ rozdrtil HC R˘mafiov soupefie z prvního postupového místa zá-

kladní ãásti TS BATEX Bruntál vysoko 9 : 3 (3 : 0, 5 : 3, 1 : 0).

DruÏstvo domácích pfiedvedlo v˘born˘ v˘kon, pfievahu mûli ve v‰ech

tfietinách. JiÏ v první tfietinû se nezavinûnû a ne‰Èastnû zranil kapitán

hostí Kamil Kadlãík. Soupefi se sice ve druhé tfietinû pokusil zvrátit hru,

ale bezúspû‰nû. Skóre narÛstalo ve prospûch domácích a konec zápasu

pfiipomínal exhibici, s ãímÏ bylo spokojeno 150 pfiihlíÏejících divákÛ,

ktefií vidûli nejlep‰í leto‰ní utkání domácího HC R˘mafiov. Teãku za ut-

káním provedl hráã Pekr, kter˘ se bl˘skl zápasov˘m hattrickem.

Góly za HC R˘mafiov: 3 Pekr Jakub, 2 Barbofiík Roman, 2 Vesel˘ Jan,

1 Pfiecechtûl Radim, 1 Kleibel Milan. Odveta se mûla hrát v Bruntále

v sobotu 9. 2. 2008 v 17 hodin, ale ke zklamání hráãÛ a pfiedev‰ím di-

vákÛ, hlavnû z R˘mafiova, se soupefi k utkání nedostavil. DÛvod nena-

stoupení - zdravotní, hráãsk˘ nebo strach z dal‰ího debaklu, o tom lze

jen tûÏko spekulovat. V podstatû tak na‰im hráãÛ spadl do klína postup

do finále Okresního pfieboru muÏÛ.

V kaÏdém pfiípadû se finálové utkání odehraje v R˘mafiovû v sobotu 

23. 2. 2008 v 17 hodin. Zveme v‰echny pfiíznivce hokeje k podpofie do-

mácího druÏstva HC R˘mafiov. Soupefi není dosud znám. Jifií Slováãek

hokejové stfiípky
R˘mafiovská liga ledního hokeje

se ch˘lí k závûru
H. Mûsto x HC Grizzlies 2 : 6
Hokejisté H. Mûsta nastupovali jako favorité, ale dobfie hrající hosté

je pfiekvapili.

M. Morávka x H. Mûsto 4 : 2
Velmi pfiekvapiv˘ v˘sledek, druÏstvu H. Mûsta „do‰el dech“, vítûz-

ství si M. Morávka plnû zaslouÏila.

Kovo‰rot x SK Medvûdi 6 : 2
Kovo‰rot tímto vítûzstvím obhájil tfietí pfiíãku v základní ãásti

a chystá se na play-off.

H. Mûsto x M. Morávka 4 : 6
V dohrávce z prvního kola H. Mûsto opût zahrálo slabé utkání a pod-

lehlo i napodruhé.

SK Medvûdi x Tygfii 1 : 8
Medvûdi pfiedvedli mdl˘ v˘kon a hráãi TygrÛ si vylep‰ili postavení

v tabulkách stfielcÛ a kanadském bodování.

Odehrán byl také jiÏ 1. zápas play-off, kde se stfietla druÏstva na 

1. a 4 místû tabulky po základní ãásti. Dal‰í dvojicí je SK Slovan x

H. Mûsto z 2. a 3. místa tabulky.

Kovo‰rot x Tygfii 1 : 3
Velmi vyrovnané utkání, v nûmÏ byli Tygfii úspû‰nûj‰í v koncovce.

V hledi‰ti zvítûzilo druÏstvo Kovo‰rot, protoÏe jejich fanou‰ci mûli

drtivou pfievahu. Odveta se hrála po uzávûrce tohoto ãísla.

Martin Ftáãek

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 29. 2. 2008

Uzávûrka je ve ãtvrtek

21. 2. 2008 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

4/2008
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·koda Felicia VanPlus 1.9D, r. v.
1998, posilovaã fiízení, manuální
pfievodovka.
Cena: 34 900 Kã plus DPH.

Ford Transit 2.4 TDi, r. v.
2000, posil. fiíz., taÏné, airbag
fiidiãe, imobilizér, centrál dál-
kov˘. Cena: 289 900 Kã.

·koda Octavia 1.9 TDI, r. v. 1999,
ABS, airbag, rádio, centrál, PC, tep-
lomûr, zámek fiad. páky, mlhovky, el.
okna a zrcátka. Cena: 149 900 Kã. 

Renault Scénic 1.9dCi, servis, 1. maj., 
r. v. 2003, posil. fiíz., z. stûraã, mlhovky,
imob., el. okna a zrcátka, centrál, ABS,
6x airbag. Cena: 199 900 Kã.

Peugeot 206 1.4, Color line, r. v. 2001, rá-

dio, imob., el. okna, posil. fiíz., dûlená z.

sedadla, z. stûraã, deakt. airb. spolujezdce,

centrál ABS, 4x airbag. Cena: 129 900 Kã. 

Ford Ka 1.3, CZ, r. v. 1997, 
airbag, rádio, centrál, imobili-
zér, el. pfiední okna. Cena: 
54 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDI, Combi, r. v. 2000,
rádio, imob., posil. fiíz., taÏné, vyhfi. pfi.
sklo, el. okna a zrc., dûl. z. sed., cent-
rál, ABS, 4x airbag. Cena: 129 900 Kã.

Peugeot 1007 1.4, r. v. 2007, rádio,
el. okna a zrc., posil. fiíz., el. dovírání
dvefií, dûl. z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 239 900 Kã.

Ford C-MAX TDCI, r. v. 2006, rá-
dio, imob., posil. fiíz., el. zrc. a ok-
na, centrál, CD, ABS, 6x airbag
a dal‰í. Cena: 349 900 Kã.

Ford Escort 1.8 16V r. v. 1993,
centrál, zadní stûraã, el. stfie‰ní ‰íbr,
posil. fiíz., imob., el. okna a zrc., dûl.
zad. sedadla. Cena: 39 900 Kã.

KLIMA

KLIMA DIGI KLIMA 4X4

MAXI

DIESEL

SERV. KNIHA

NAVI
DIESEL DIESELDIGI KLIMA KLIMA

DIESEL
KLIMA

KLIMA

DIESEL

Opel Zafira 74kW, servis, r. v. 2002,
ABS, rádio, posil. fiíz., teplomûr, z. stû-
raã, CD, el. okna a zrc., indik. park,
centrál 10x airbag. Cena: 239 900 Kã.

DIESEL

■ 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

Slevy
5 000 - 30 000 Kã

K vozÛm na splátky bonus:
plná nádrÏ

Akontace od 0%
4x zimní pneu

zámek zpáteãky
slevová karta na PHM
CCS karta 5 000 Kã

Spotfiebitelské
úvûry

• od 0% akontace

• na v‰echny vozy 

• bez omezení stáfií 

• bez potvrzení pfiíjmÛ

• bez ruãitele

Mitsubishi Carisma 1.6 Jubilee, 76kW,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., tepl., imob.,
el. okna a zrcátka, centrál, CD, ABS,
4x airbag. Cena: 184 900 Kã.

KLIMA

Mercedes-Benz ML270CDi, r. v.
2002, navig., automat, ESP, ASR,
kÛÏe, rádio, temp., el. v˘b., centrál,
CD, ABS, 8x air. Cena: 389 900 Kã.

1. MAJITEL114 kW

Renault Clio 1.2, servis, R. V. 1997,
2x airbag, rádio, zadní stûraã, tónova-
ná skla, manuální pfievodovka, imo-
bilizér, centrál. Cena: 49 900 Kã.

DIESEL

9 MÍST

7 MÍST

DIESELDIESEL

KLIMA

Peugeot 206 1.4, Color line

splátka jiÏ

od 1783 Kã/mûs.
Pfii 60% akontaci na 72 mûsícÛ

CZ

CZ

Ford Fiesta 1.4 TDCI, r. v. 2004, rá-
dio, imob., posil. fiíz., z. stûraã, el.
okna, dûlená z. sedadla, centrál, CD,
ABS, 2x airbag. Cena: 189 900 Kã.

Volkswagen Golf IV, V6, r. v. 2001,
ESP, ASR, rádio, posil. fiíz., PC, 6 rych-
lost., teplomûr, el. v˘bava, centrál,
ABS, 4x airbag. Cena: 229 900 Kã.

4X4 NAJETO 11 TIS. KM

NAJETO 38 TIS. KM

NAJETO 5 TIS. KM NAJETO 40 TIS. KM

DIGI KLIMA DIGI KLIMA150 kW 170 kW

CZ

CZ

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Audi A4 2.5TDI, Combi, 114 kW, r. v.
2002, ABS, automat, 6x airbag, ESP,
ASR, rádio, PC, telefon, el. v˘bava,
centrál, 6 rychl. Cena: 289 900 Kã.

1. MAJITELKLIMA

KLIMA

Hyundai Elantra 2.0, servis, TOP, r. v.
2001, 4x airbag ABS, ASR, rádio, PC,
imob., el. okna, el. zrc., dûlená zadní
sed., centrál. Cena: 149 900 Kã.

Fiat Stilo JTD,85kW, r. v. 2003, rá-
dio, imob., el. okna, posil. fiíz., PC,
el. zrcátka, teplomûr, centrál, ABS,
6x airbag. Cena: 179 900 Kã.

BMW 330CI, 230 PS, TOP, r. v. 2001,
ABS, ASR, CD, rádio, el. okna, PC,
vyhfi. el. zrc., tepl., temp., centrál,
4x airbag. Cena: 299 900 Kã.

1. MAJITEL

DIESEL

DIESEL1. MAJITEL CZ
TOP STAV


