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Vydejte se s námi za ãern˘m fiemeslem v reportáÏi V kÛÏi ková-
fie aneb Chodí kováfiova kobyla bosa? 
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Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Stavba bytov˘ch jednotek na âapkovû ul., 1962 âapkova ul., 2008

Pestrá kytice: podûkování maminkám
Druhou nedûli v kvûtnu jsme

v âesku oslavili Den matek.

Poprvé se tento svátek slavil po-

ãátkem 20. století v USA. Má

politicky nevyhranûn˘ a v‰e-

obecnû humanistick˘ pÛvod. Vy-

jadfiuje úctu k Ïenám, matkám

a jejich roli ve spoleãnosti. Tento

svátek je slaven po celém svûtû,

av‰ak díky rÛzn˘m kofienÛm v ji-

né dny. V na‰í civilizaci má pÛ-

vod zfiejmû v antick˘ch oslavách

bohynû matky. Ve starém ¤ímû

se slavil svátek nazvan˘ Matro-

nalia, jenÏ byl zasvûcen bohyni

Juno. Novodobá historie tohoto

svátku se v‰ak pí‰e od dob ob-

ãanské války ve Spojen˘ch stá-

tech. Sociální aktivistka Julia

Ward Howeová vyzvala ve svém

Provolání ke Dni matek z roku

1870 Ïeny ke sjednocení proti

válkám. Její následovnicí byla

Ann Jarvisová. Poprvé byl sla-

ven svátek jako upomínka na

Ann Jarvisovou, a to 10. kvûtna

1908 v mûstû Grafton v Západní

Virginii. O dva roky pozdûji se

pfiipomínal uÏ ve 45 státech

USA. V roce 1914 druhou kvût-

novou nedûli Dnem matek vy-

hlásil americk˘ Kongres. Poté se

svátek postupnû roz‰ífiil do dal-

‰ích zemí. V prvorepublikovém

âeskoslovensku se o jeho zapsá-

ní do povûdomí lidí zaslouÏila

prezidentova dcera Alice Masa-

ryková. Svátek matek byl v ob-

dobí první republiky velmi oblí-

ben, po válce jej ãásteãnû nahra-

dil Mezinárodní den Ïen, opût se

zaãal slavit po sametové revolu-

ci. Ne v‰ude ve svûtû se ale Den

matek slaví druhou kvûtnovou

nedûli. Argentina na matky pa-

matuje druhou fiíjnovou nedû-

li, Polsko 26. kvûtna, Francie

a ·védsko poslední nedû-

li v kvûtnu, Egypt a Maroko 

21. bfiezna. Druhou nedûli

v kvûtnu matkám vûnuje napfií-

klad Austrálie, Belgie, Brazílie,

âína, Dánsko, Nûmecko, Fin-

sko, ¤ecko, Itálie, Japonsko, Ka-

nada, Rakousko ãi Turecko.

Ani r˘mafiovské dûti nezapo-

mnûly popfiát sv˘m maminkám

k jejich svátku. Pod organizaã-

ním vedením zástupce fieditele

Základní ‰koly R˘mafiov Jifiího

Gajdo‰e a tfiídních uãitelÛ si Ïá-

ci prvních aÏ pát˘ch tfiíd pfiipra-

vili na úterní odpoledne 6. kvût-

na pestrou kytici písní, fiíkánek,

pohádkov˘ch skeãÛ a pohybo-

v˘ch aktivit v témûfi dvouhodi-

novém pásmu. Do posledního

místa zaplnûné hledi‰tû r˘ma-

fiovského kina svûdãilo o vel-

kém zájmu ze strany rodiãÛ

a prarodiãÛ o tuto oblíbenou tra-

diãní akci, která má jiÏ pevné

místo v rámci aktivit základní

‰koly. Diváci zhlédli napfiíklad

krátkou pohádku o Budulínkovi

nebo modernû pojatou verzi

Karkulky ãi zdramatizovanou

Erbenovu báseÀ Polednice. Na

pódiu se vystfiídaly v nejrÛznûj-

‰ích taneãních kreacích a vy-

stoupeních více jak dvû stovky

dûtí. JiKo
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Aktuálnû z mûsta

Radar odhalí prohfie‰ky fiidiãÛ
V pondûlí 12. kvûtna se uskuteãnilo zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. Na programu jedná-

ní byla valná hromada Mûstsk˘ch sluÏeb

a Spojen˘ch lesÛ R˘mafiov a jejich hospoda-

fiení za rok 2007, bytové záleÏitosti a bod

rÛzné. Radní pfiijali celkem tfiiaãtyfiicet usne-

sení, z nichÏ jedno mûlo charakter doporuãe-

ní pro jednání zastupitelstva mûsta.

Radní schválili zprávu o hospodafiení spoleã-

nosti Mûstské sluÏby R˘mafiov, s. r. o., a zprá-

vu o hospodafiení spoleãnosti Spojené lesy, 

s. r. o., za rok 2007.

Zpráva Mûstsk˘ch sluÏeb, kterou pfiedloÏil

jednatel spoleãnosti Antonín Urbánek, ucelenû

informuje o v˘sledcích spoleãnosti za rok

2007 a je urãena pro valnou hromadu, dozorãí

radu a kontrolní orgány zastupitelstva mûsta.

Spoleãnost hospodafiila v roce 2007 se ziskem

1 mil. 447 tis. Kã (po zdanûní), coÏ je o více

neÏ 600 tis. Kã ménû oproti roku 2006.

Vzhledem k tomu, Ïe v pfiede‰lém roce byly

provedeny generální opravy nûkter˘ch vozidel

a zakoupena vozidla nová, nebylo nutné pro-

vádût velké opravy a náklady na opravy byly

podstatnû niÏ‰í oproti r. 2006. Zpráva dále 

uvádí ekonomick˘ rozbor jednotliv˘ch stfiedi-

sek Mûstsk˘ch sluÏeb. Celkov˘ hospodáfisk˘

v˘sledek byl nepfiíznivû ovlivnûn neobvykle

mírnou zimou, jejímÏ dÛsledkem bylo sníÏení

trÏeb stfiediska Letní a zimní ãi‰tûní komuni-

kací takfika o 1,6 mil. Kã. Dal‰ím dÛvodem je

pfienos provozní ztráty zimního stadionu ve

v˘‰i 382 tis. Kã na spoleãnost Mûstské sluÏby.

Zpráva dále konstatuje, Ïe spoleãnost uÏ není

zatíÏena pfiím˘mi závazky z minulosti. Pro

rok 2008 není potfieba investovat do roz‰ífiení

strojního parku, ale nutné jsou investice do

jeho obnovy (prostfiedky na zimní údrÏbu, 

oprava nebo pofiízení nového fekálního vozu,

strojÛ pro údrÏbu zelenû apod.). Znaãné ná-

klady bude také nutno vynaloÏit na rekultiva-

ci skládky domovního odpadu v Malé ·táhli.

Zpráva spoleãnosti Spojené lesy, s. r. o., kte-

rou pfiedloÏil Ing. Petr Klouda, uvádí, Ïe spo-

leãnost hospodafií na území tfií obcí -

Uniãova, Horního Mûsta a R˘mafiova, na 

území dal‰ích osmi obcí (Moravskoslezsk˘

Koãov, Dlouhá Louãka, ·umvald, Tvrdkov,

RyÏovi‰tû, Václavov, Malá ·táhle a Dolní

Moravice) spoleãnost pouze lesy spravuje.

Ve vedení spoleãnosti se ve funkci pfiedseda-

jícího valn˘ch hromad vÏdy po dvou letech

stfiídá starosta jednoho z vlastníkÛ. V období

od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008 je v pofiadí prá-

vû R˘mafiov. „M˘m cílem bylo zamûfiit se na
rentabilitu spoleãnosti a maximálnû zv˘‰it
v˘tûÏek pro obce za splnûní plánu tûÏby a ob-
novy lesa. K tomu jsem se starostkami
Uniãova a Horního Mûsta dohodl a spoleãnû
jsme pfiijali fiadu opatfiení - od sníÏení poãtu
úvazkÛ a platÛ technikÛm, po nastavení limi-
tÛ pro telefonní hovory, cestovné, zmûnu síd-
la spoleãnosti atd. V̆ sledkem je nûkolikaset-
tisícové sníÏení nákladÛ za pÛlroãní dobu pÛ-
sobení tûchto opatfiení,“ fiíká souãasn˘ pfied-

sedající valn˘ch hromad Spojen˘ch lesÛ Ing.

Petr Klouda. ZároveÀ se s jednatelem dohod-

lo vypracování fiady Ïádostí o dotace na 

opravy lesních komunikací, biokoridorÛ, za-

lesÀování atd.

Rada mûsta dále schválila pfiidûlení vefiejné

zakázky „Rekonstrukce místních komunika-

cí“ firmû Strabag, a. s., ·umperk s nejv˘hod-

nûj‰í nabídkou. Rada také schválila pfiidûlení

vefiejné zakázky „Oprava mostku U Potoka“

firmû Stas R˘mafiov, v. o. s., za nejv˘hodnûj-

‰í cenu. Rada schválila v souladu se smûrni-

cí ã. 03/2007, o zadávání vefiejn˘ch zakázek,

zpÛsob zadávacího fiízení, obsah V̆ zvy k po-

dání nabídek a Zadávací dokumentaci vefiej-

né zakázky na akci „Zateplení ‰kol

v R˘mafiovû“. Bylo pfiijato také usnesení, ve

kterém radní schválili jmenování ãlenÛ ko-

mise pro posouzení a hodnocení nabídek

a ãlenÛ komise pro otevírání obálek s nabíd-

kami pro akci „Zateplení ‰kol v R˘mafiovû“

ve sloÏení Ing. Petr Klouda, Marcela StaÀ-

ková, Miroslav Vojáãek, Ing. Petr Calábek

a Ing. Tomá‰ Köhler. Rada mûsta schválila

zpÛsob zadávacího fiízení na akci „Zateplení

‰koly na Jelínkovû ulici 1 a Národní 15“

a jmenovala ãleny komise pro posouzení

a hodnocení nabídek a ãleny komise pro ote-

vírání obálek ve sloÏení Ing. Jaroslav Kala,

Ing. Lenka Vavfiiãková, Ing. SoÀa Kováfií-

ková, Ing. Iveta Pochylová a Ing. Tomá‰

Köhler.

Rada mûsta schválila uzavfiení smlouvy o ná-

jmu zafiízení na mûfiení rychlosti silniãních

vozidel mezi mûstem R˘mafiov a firmou LK

- systém, s. r. o. V zájmu prevence a moÏ-

nosti regulovat rychlost byla na podnût

Mûstské policie R˘mafiov zváÏena moÏnost

mûfiení rychlosti v nûkter˘ch kritick˘ch úse-

cích.

Finanãní pfiíspûvky
Rada mûsta schválila poskytnutí finanãních

pfiíspûvkÛ Stfiední ‰kole R˘mafiov ve v˘‰i 

4 000 Kã na pofiádání ‰kolního a oblastního

kola soutûÏe Negativní jevy ve spoleãnosti,

Gymnáziu R˘mafiov ãástku 4 100 Kã na pro-

jekt Ekologické odpoledne - Co s tím?,

Základní ‰kole R˘mafiov na ·kolním námûs-

tí ãástku 4 200 Kã na projekt Poznáváme re-

gion, ãástku 3 400 Kã na projekt Svût diva-

dla a 2000 Kã na sociálnû-zdravotní kurz Ïá-

kyÀ. Dále rada schválila pfiíspûvek ve v˘‰i 

3 000 Kã oddílu tûlesnû postiÏen˘ch kuÏel-

káfiÛ TJ Jiskra R˘mafiov na pofiádání

Mistrovství âR v kuÏelkách. 

Z podkladÛ MûÚ zpracoval JiKo

Odbory informují

Informace pro drÏitele osvûdãení profesní zpÛsobilosti fiidiãe
V dÛsledku zpoÏdûní v˘roby prÛkazÛ ve

Státní tiskárnû cenin a nedokonãené elektro-

nické podpory pro vydávání prÛkazÛ profes-

ní zpÛsobilosti fiidiãe bezprostfiednû po úãin-

nosti zákona ã. 374/2007 Sb. (od 1. dubna

2007) nelze plnû vyhovût ÏadatelÛm o vysta-

vení prÛkazÛ profesní zpÛsobilosti fiidiãe tak,

jak ukládá zákon ã. 374/2007 Sb.

V uvedeném zákonû ã. 374/2007 Sb. ze dne

6. 12. 2007, kter˘m se s úãinností od 1. dub-

na 2007 mûní zákon ã. 247/2000 Sb., zákon

ã. 361/2000 Sb., zákon ã. 634/2004 Sb. a zá-

kon ã. 111/1994 Sb., se mimo jiné ukládá po-

vinnost drÏitelÛm osvûdãení profesní zpÛso-

bilosti fiidiãe (OPZ¤) poÏádat do 6 mûsícÛ

ode dne nabytí úãinnosti tohoto zákona, nej-

pozdûji v‰ak v den ukonãení platnosti OPZ¤,

pfiíslu‰n˘ obecní úfiad obce s roz‰ífienou pÛ-

sobností o vydání prÛkazu profesní zpÛsobi-

losti fiidiãe.

V souãasné dobû se vydává pouze náhradní

doklad, a to jen v pfiípadû, Ïe Ïadateli konãí

platnost dosavadního osvûdãení, stejnû jako

fiidiãi, kter˘ byl pfiezkou‰en podle dosavadní

právní úpravy a nebylo mu je‰tû vydáno 

osvûdãení. Tento náhradní doklad je ãasovû

omezen do 31. 8. 2008!

V ostatních pfiípadech doporuãujeme odsu-

nout Ïádost o vydání PPZ¤ na dobu po zave-

dení elektronické podpory (po 1. ãervenci

2008). UpozorÀujeme, Ïe problémy v mezi-

národním provozu fiidiãÛm nehrozí, protoÏe

prÛkaz profesní zpÛsobilosti fiidiãe mÛÏe b˘t

v mezinárodním provozu vyÏadován po fiidi-

ãi osobní dopravy (skupiny a podskupiny

D1, D, D1 + E, D + E ) aÏ od 10. 9. 2008 a po

fiidiãi nákladní dopravy (C1, C, C1 + E, C

+ E) aÏ od 10. 9. 2009.

Omlouváme se za zpÛsobené obtíÏe, které

mohou trvat po pfiechodnou dobu, dle sdûlení

ministerstva dopravy nejpozdûji do 1. 7. 2008.

UpozorÀujeme stávající drÏitele osvûdãení

profesní zpÛsobilosti fiidiãe, ktefií jsou pro-

‰kolení dle § 48/1 a) (majáky) a dle § 48/1 b)

(taxi), Ïe podle nové právní úpravy jiÏ toto

profesní osvûdãení, resp. prÛkaz profesní

zpÛsobilosti fiidiãe nepotfiebují! Novû potfie-

buje prÛkaz profesní zpÛsobilosti fiidiãe drÏi-

tel skupiny C1, C1 + E a D1, D1 + E (t˘ká se

to pfiedev‰ím fiidiãÛ nákladních vozidel od

3,5 t do 7,5 t - napfi. rozváÏkov˘ch vozidel

Avia apod.). Renata Vysly‰elová,
vedoucí odboru dopravy

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

Pfiedpokládan˘ nástup: dle dohody.

Pracovní pomûr: na dobu urãitou (po dobu trvání matefiské, event. rodiãovské dovolené).

Pracovní úvazek: 1,0.

Platové zafiazení: 9. platová tfiída - v souladu se zákonem ã. 262/2006 Sb. a nafiízením vlády ã. 564/2006 Sb. v platném znûní.

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

celkÛ a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Jiné poÏadavky: - poÏadované vzdûlání: minimálnû stfiední s maturitní zkou‰kou;

- v˘hodou praxe ve státní správû a samosprávû;

- zvlá‰tní odborná zpÛsobilost podle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ, v dané 

problematice v˘hodou;

- velmi dobrá uÏivatelská znalost práce na PC a internetu;

- základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 500/2004 Sb., správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon 

ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ);

- vysoké pracovní nasazení;

- zku‰enosti v komunikaci s klienty, profesionální vystupování;

- schopnost samostatného jednání a vystupování;

- odpovûdnost a preciznost;

- fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B v˘hodou.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti: - v˘kon státní správy ve vûcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona ã. 56/2001 Sb., o podmín-

kách provozu na pozemních komunikacích, v platném znûní, kter˘ spoãívá zejména v následujících ãinnostech:

- vedení registru silniãních vozidel;

- vedení agendy evidence vozidel;

- schvalování technické zpÛsobilosti jednotlivû vyrobeného nebo pfiestavûného silniãního vozidla;

- schvalování technické zpÛsobilosti jednotlivû dovezeného vozidla;

- rozhodování o udûlení a odnûtí oprávnûní k provozování stanice mûfiení emisí;

- provádûní v˘konu státního odborného dozoru ve vûcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích;

- zpracování statistick˘ch údajÛ souvisejících s v˘konem státní správy a samosprávy na úseku dopravnû-

správních agend, vedení pfiehledu o vlastních v˘konech a ãinnostech;

- v˘bûr správních poplatkÛ podle zák. ã. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

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

- datum a místo narození uchazeãe;

- státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

- místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

- datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte: - Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se uvedené ãinnosti;

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

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

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

nejpozdûji 11. ãervna 2008.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: do 11. ãervna 2008

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

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

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. Renata Vysly‰elová, vedoucí odboru dopravy a sil-

niãního hospodáfiství MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 260. Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, v. r.

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

T a j e m n í k   M û s t s k é h o   ú fi a d u   R ˘ m a fi o v
v y d á v á

o z n á m e n í   o   v y h l á ‰ e n í   v ˘ b û r o v é h o   fi í z e n í

v souladu se zákonem ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

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

na místo
referenta odboru dopravy a silniãního hospodáfiství

- evidence vozidel



Dnes jiÏ svûtoznámá jifiíkovská gale-
rie U HalouzkÛ, která se proslavila
zejména zápisem nejvût‰ího betlému
svûta do Guinessovy knihy rekordÛ,
otevfiela v pátek 16. kvûtna nové v˘-
stavní prostory.
Za úãasti zástupcÛ obcí a mûst

regionu R˘mafiovska, pfiedsedy

âeského svazu betlémáfiÛ Radko

Weignera, mecená‰e umûní Ja-

roslava Vra‰tila, herce Franti‰ka

¤eháka za Unii v˘tvarn˘ch 

umûlcÛ Olomoucka a dal‰ích v˘-

znamn˘ch osobností otevfiel

v Galerii U HalouzkÛ v Jifiíkovû

u R˘mafiova fiezbáfi Jifií Halouzka

nové v˘stavní prostory. V úvodu

pfiivítal v‰echny pozvané hosty

a vzpomenul jednu z nejv˘-

znamnûj‰ích osobností, pfiedsedu

Svûtové unie betlemáfiÛ se síd-

lem v ¤ímû PhDr. Vladimíra

Vaclíka, kter˘ se slavnostního 

otevfiení nemohl zúãastnit pro

nemoc.

V první polovinû nového v˘stav-

ního interiéru zhlédnou náv‰tûv-

níci expozici jedenatfiiceti obra-

zÛ v˘tvarníkÛ otce Josefa a syna

Pavla ·lechtov˘ch, ve druhé po-

lovinû pak dvû desítky betlémÛ

fiezbáfiÛ Euroregionu Pradûd. Jifií

Halouzka provedl pozvané hosty

nejen nov˘mi v˘stavními pro-

story, ale seznámil je také se stá-

vající expozicí novûj‰ích fiezbáfi-

sk˘ch dûl, kupfiíkladu s v˘jevy

kfiíÏové cesty, která ãítají namís-

to ãtrnácti osmnáct zastavení,

nebo se vznikajícím obrazem

Poslední veãefie Pánû, jehoÏ vá-

ha v souãasné nedokonãené po-

dobû dosahuje dvû tuny. Zají-

mavostí je, Ïe po dokonãení bu-

dou hlavy svat˘ch vyobrazeny

v díle trojrozmûrnû. JiKo
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Galerie U HalouzkÛ otevfiela nové v˘stavní prostory

Obãané uctili památku padl˘ch
V podveãer 7. kvûtna 2008 se v mûstském parku v R˘mafiovû ko-

nal pietní akt u pomníku osvobození mûsta Rudou armádou v kvût-

nu 1945. Akce se zúãastnily zhruba tfii desítky obãanÛ, pfiítomni

byli zástupci vedení mûsta, organizací âSSD, KSâM a Klubu ães-

kého pohraniãí. PrÛbûh akce na zaãátku naru‰ilo nûkolik zástupcÛ

autonomních nacionalistÛ s transparentem. Vít Vesel˘

V˘zva
Obec Stará Ves má volnou 

kapacitu pro zfiízení matefiské

‰koly v budovû Základní ‰ko-

ly ve Staré Vsi. Pokud by ro-

diãe projevili zájem o umístûní 

dûtí do M· ve Staré Vsi, 

mohou se ozvat na tel. ãíslo:

724 178 734.

Ing. Pavel Hejsek,
starosta obce Stará Ves 

Zápisy dûtí do matefisk˘ch ‰kol se blíÏí
Zápis dûtí do matefisk˘ch ‰kol se koná 3. ãervna 2008

v tûchto ‰kolkách:

Matefiská ‰kola Revoluãní 30

Matefiská ‰kola 1. máje 11

Matefiská ‰kola Janovice, Zámeck˘ park 6

Kritéria pro pfiijetí dítûte k pfied‰kolní-

mu vzdûlávání:

PfiedloÏení: 

- údajÛ a dokladÛ, které se t˘kají místa

trvalého pobytu dítûte, popfi. jeho zá-

konn˘ch zástupcÛ;

- údajÛ a dokladÛ t˘kajících se skuteã-

nosti, zda nûkter˘ z rodiãÛ dítûte po-

bírá rodiãovsk˘ pfiíspûvek a zda bude

z tohoto dÛvodu docházka daného dí-

tûte omezena na 4 hodiny dennû;

- údajÛ o druhu provozu, do nûhoÏ zá-

konn˘ zástupce dítû hlásí (polodenní,

celodenní);

- údajÛ a dokladÛ, které se t˘kají státní-

ho obãanství dítûte a v pfiípadû cizin-

ce ze tfietího státu také druhu jeho po-

bytového povolení na území âeské

republiky;

- dokladÛ o tom, Ïe se dítû podrobilo

stanoven˘m pravideln˘m oãkováním,

nebo o tom, Ïe je proti nákaze imun-

ní, popfi. Ïe se nemÛÏe oãkování pod-

robit pro trvalou kontraindikaci.

Do matefiské ‰koly se pfiijímají dûti od 

3 let vûku. Pfiednostnû se pfiijímají dûti

zamûstnan˘ch rodiãÛ a dûti v posledním

roce pfied vstupem do základní ‰koly.

Ostatní dûti se pfiijímají, pouze je-li

v matefiské ‰kole volné místo.
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Jedna paní povídala ...

·kolství

V této rubrice reagujeme na podnûty obãanÛ a zab˘váme se i citliv˘-

mi tématy, jeÏ se stávají náplní hovorÛ na ulici ãi v hospodû a jsou

podle sv˘ch mluvãích nedostateãnû fie‰eny. Rubrika by mûla slouÏit

tomu, aby byly problémy obãanÛ, které nejsou docenûny, znovu ote-

vírány.

Nebudeme se bránit ani anonymním podnûtÛm, ov‰em za dodrÏení ji-

st˘ch pravidel. Budeme pracovat pouze s anonymy, které budou slu‰-

né, neuráÏející, nevulgární, nebudou poru‰ovat tiskov˘ zákon a bu-

dou v souladu se ctí, morálkou a dÛstojností.

âtenáfiské pfiíspûvky budeme postupnû zpracovávat a fie‰it s pfiíslu‰-

n˘mi kompetentními a povûfien˘mi osobami, zejména se starostou

mûsta. Pfiíspûvky mohou b˘t redakci zasílány prostfiednictvím e-ma-

ilu: rymhor@seznam.cz nebo na adresu redakce OkruÏní 10, 795 01

R˘mafiov, pfiípadnû mohou b˘t vhozeny do schránky redakce u vcho-

du do Stfiediska volného ãasu.

Dal‰í pfiíspûvek v na‰í rubrice má název:

Pokvete p‰enka vandalÛm ve mûstû i nadále?
Pane starosto, má mûsto biã na vandaly - aby
neniãili laviãky, nepfievraceli popelnice, ne-
devastovali zeleÀ apod.? Nejproblémovûj‰í
trasa vede od Erny na námûstí pfies autobu-
sové nádraÏí, zvlá‰tû z pátku na sobotu.

Vandalismus je jedním z nejváÏnûj‰ích, a pfii-

tom velmi obtíÏnû fie‰iteln˘ch problémÛ na‰e-

ho mûsta. Není úãelem mé odpovûdi st˘skat si

ani rozebírat stav a pfiíãiny tohoto bujícího

ne‰varu. Byl tu vÏdy. Se zmûnou Ïivotního

stylu pfiedev‰ím mladé generace rychle na-

rÛstá, mûní svou podobu, zvy‰uje agresivitu.

Mûsto má pro dílãí fie‰ení problému zfiízenu

mûstskou policii v poãtu dvou muÏÛ. Pfiijalo

fiadu vyhlá‰ek, které negativní jevy zakazují

a mûly by b˘t oporou pro zákroky mûstské

policie. Je zfiejmé, Ïe s ohledem na stupeÀ

vandalismu je poãet mûstsk˘ch policistÛ níz-

k˘ a kontrola dodrÏování vyhlá‰ek proble-

matická. Poãet policistÛ je dan˘ kompromi-

sem mezi finanãní nároãností drÏení mûstské

policie a efektivitou její existence. Mûstská

policie je pro kaÏdé mûsto velkou finanãní

zátûÏí, a pfiitom mûsta vlastnû jen suplují stá-

le více absentující státní policii, která by mû-

la se sv˘m poãetním stavem, materiálním

vybavením, autoritou a pravomocemi stát

v ãele fie‰ení. Zastupitelé právû vedou disku-

si (rada mûsta dne 12. 5. 2008 mi sv˘m 

usnesením uloÏila navrhnout opatfiení ke

zlep‰ení situace) o tom, jaká opatfiení pfiijme,

aby práce mûstské policie byla úãinná a pro-

blém vandalismu minimalizovala.

Kromû existence represivní sloÏky k potlaãe-

ní vandalismu je samozfiejmû dÛleÏité také

to, co mûsto má nebo mÛÏe mlad˘m lidem

nabídnout k smysluplnému vyuÏití jejich

volného ãasu, vybití jejich agresivity pozitiv-

ním smûrem, obohacení jejich vnitfiního

i spoleãného svûta. Myslím, Ïe nabídka kul-

turního, spoleãenského a sportovního Ïivota

a vyÏití v zájmov˘ch sdruÏeních je v na‰em

mûstû vzhledem k jeho velikosti a moÏnostem

dlouhodobû vysoce nadstandardní a v‰em so-

ciálním skupinám pfiístupná.

Tyto faktory spojené s problémem vandalis-

mu, které zastupitelé mohou ovlivnit, se tedy

snaÏíme fie‰it. Za základ v budoucím chová-

ní a pfiístupu k Ïivotu mlad˘ch lidí ov‰em 

osobnû povaÏuji úroveÀ v˘chovy v rodinách

a ‰kole, do níÏ se samozfiejmû promítá celko-

v˘ stav a hodnotov˘ Ïebfiíãek spoleãnosti. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Pfied‰koláci soutûÏili na olympiádû
Olympiáda matefisk˘ch ‰kol

s pfiesn˘m názvem 1. sportovní

hry M· Moravskoslezského kra-

je 2008 se uskuteãnila v R˘ma-

fiovû v pondûlí

12. kvûtna a zú-

ãastnily se jí

pfied‰kolní dûti ze v‰ech míst-

ních matefisk˘ch ‰kol. „Spor-
tovní olympiáda matefisk˘ch ‰kol
je v pofiadí pát˘m projektem, kte-
r˘ pofiádá spoleãnost Happy
Time s pfiedsedou Markem
Krátk˘m. Patronkou leto‰ního
projektu je olympijská vítûzka
Katefiina Neumannová a zá‰titu
pfievzal Moravskoslezsk˘ kraj
spoleãnû s âesk˘m klubem olym-
pionikÛ. Cílem sportovních her
je, aby se mûsíce bfiezen, duben,
kvûten a ãerven staly mûsíci pra-
videlného sportování v matefi-
sk˘ch ‰kolách. Sportovní hry M·
se konají od roku 2004 a postup-
nû se roz‰ifiují do v‰ech krajÛ
âR,“ pfiiblíÏila hry Ludmila

Glacnerová, za hlavního organi-

zátora M· 1. máje.

Sportovní hry M· 2008 jsou pfii-

praveny pro sedm krajÛ. Akce

probûhne v Praze, Jihoãeském,

PlzeÀském, Libereckém, Pardu-

bickém, Olomouckém a Morav-

skoslezském kraji. Celkem se

v roce 2008 zapojí do projektu

pfies 130 000 dûtí a 2 000 matefi-

sk˘ch ‰kol. V roce 2007 se

Sportovní hry

M· konaly ve

ãtyfiech krajích

a zúãastnilo se jich témûfi 70 000

dûtí z 976 matefisk˘ch ‰kol

z Prahy, PlzeÀského, Olomouc-

kého a Jihoãeského kraje.

„Na‰ím posláním je, aby se po-
hyb stal kaÏdodenním koníãkem
dûtí, zdrav˘m fie‰ením volnoãa-
sov˘ch aktivit a podnítil v dûtech
první vût‰í zájem o aktivní sport.
Sportovní hry se konají v duchu
olympijsk˘ch tradic. Hlavní ná-
plÀ projektu, sport, roz‰ifiujeme
o prevenci bezpeãnosti a nauku
o zdravé v˘Ïivû. Zapojení do
projektu je dobrovolné a bezplat-
né,“ doplnila uãitelka Ludmila

Glacnerová. Cílem projektu je

vést dûti ke sportu, hravou for-

mou je nauãit principy fair play

a zároveÀ u nich rozvíjet my‰-

lenku olympionismu. Sportovní

hry M· 2008 mají dokonce

i svou oficiální hymnu - píseÀ

Není nutno Jaroslava Uhlífie

a ZdeÀka Svûráka.

R˘mafiovské matefiské ‰koly se-

stavily svá druÏstva ve sloÏení

pûti chlapcÛ a pûti dívek, ktefií

soutûÏili v pûti sportovních dis-

ciplínách:

1. ·tafetov˘ bûh - sprint na

60 metrÛ s pfiedáním ply‰ové

hraãky;

2. Házená - hod do dálky teniso-

v˘m míãem;

3. PfiekáÏková chÛze - chÛze

zruãnosti na 50 metrÛ s míãem

v kelímku, ‰tafetovû;

4. Skok do dálky - skákání

v pytli na 30 metrÛ, ‰tafetovû;

5. Pûtiskok - pût ÏabákÛ z místa.

Fyzická zdatnost a pfiipravenost

nûkter˘ch mal˘ch pfied‰kolákÛ

nenechala nikoho na pochybách

o tom, Ïe dûtem není sport cizí.

A o to pfiece ‰lo. Celkov˘m vítû-

zem se nakonec stala Matefiská

‰kola na Revoluãní ulici 30, kte-

rá postupuje do krajského kola,

jeÏ se uskuteãní v Ostravû. JiKo
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V kÛÏi ... kováfie

aneb Chodí kováfiova kobyla bosa?
Profese, o které bude v této reportáÏi fieã, se

zpravidla dûdí z otce na syna a neobejde se

bez patfiiãného fortelu, zruãnosti, umu a dlou-

holet˘ch zku‰eností. Bez lásky ke kováfiství

by to ne‰lo, fiíkají svornû otec a syn Mazelovi,

janoviãtí kováfii, za kter˘mi jsem se tentokrát

vydal, abych ãtenáfiÛm pfiiblíÏil kouzlo „ãer-

ného fiemesla“. Oba také dodávají, Ïe je to

povolání, na kterém se nedá zbohatnout. Je to

spí‰e záliba, která d˘chá historií.

První pokusy zpracovat Ïelezo spadají do 3. ti-

síciletí pfi. Kr., nálezy jsou velmi vzácné a po-

cházejí z oblasti Mezopotámie. V tomto obdo-

bí byl zpracováván náhodnû nalezen˘ materiál

zpravidla meteorického pÛvodu. Na naleze-

n˘ch pfiedmûtech je moÏno pozorovat základ-

ní kováfiské techniky, jako je vytahování, roz-

‰tûpování, ostfiení a probíjení. Pfiíkladem je Ïe-
lezná d˘ka z hrobu krále Meskalam‰ara (Ur)

ãi D˘ka z Alaca Höyür (Turecko). Îelezo a ko-

vové pfiedmûty byly tehdy velmi drahé a bylo

s nimi zacházeno s úctou. V hrobech jsou na-

lézány na ãestn˘ch místech.

Vût‰í rozvoj kováfiství nastal zhruba ve 12. sto-

letí pfi. Kr. v Asii, kde se zaãínaly tvofiit prv-

ní kovové pfiedmûty urãené k denní potfiebû.

Kováfiství patfiilo k nejv˘znamnûj‰ím obo-

rÛm lidské ãinnosti; lze fiíci, Ïe schopnost

zpracovávat Ïeleznou rudu patfií k jednomu

ze základních hledisek, podle nichÏ hodnotí-

me vyspûlost starovûk˘ch civilizací.

Kováfii sídlili na hradi‰tích a ve vesnicích.

Jako kovárny slouÏily chaty se zahloubenou

podlahou s v˘hní, která byla zapu‰tûna do

zemû anebo byla na zemi udûlána z jílu.

Topilo se v ní dfievûn˘m uhlím a dm˘chal se

do ní vzduch dfievûno-koÏen˘mi mûchy.

U v˘hnû stála na ‰palku kovadlina a nádoba

s vodou, v níÏ se ochlazovaly kle‰tû a v˘rob-

ky. Pracovalo se pravdûpodobnû v sedû nebo

v kleãe, podobnû jako v kovárnách antick˘ch

ãi v domorod˘ch kovárnách v Africe.

Hlavními kováfisk˘mi nástroji byly kladivo,

kovadlina a kle‰tû.

Îelezo bylo velmi drahé, a tudíÏ se pfieková-

valy zniãené nástroje a jiné kovové vûci, ani

kousek nepfii‰el na zmar. Îelezo se pouÏíva-

lo k v˘robû rozliãn˘ch vûcí, od hfiebíkÛ aÏ po

meã. NejdÛleÏitûj‰ím nástrojem vyrábûn˘m

kováfiem byl pravdûpodobnû nÛÏ s mnoho-

strann˘m uÏitím. Ostfií se brousilo na rotují-

cím kameni (podobnû jako dnes na brusce).

V dne‰ní dobû je kováfiství ve vyspûl˘ch ze-

mích okrajov˘m a spí‰e umûleck˘m fiemes-

lem. Navazuje ve velké mífie na kováfiství

vesnické, pro nûÏ je typické, Ïe kováfi prová-

dí ve‰kerou práci s Ïelezem za tepla. Ceny

kováfisk˘ch v˘robkÛ jsou dnes velmi vysoké

a z dÛvodu nedostatku kováfiÛ mají stoupají-

cí tendenci. Nikdo by si pfiesto nedokázal

dnes pfiedstavit ozdobné brány, umûlecké ko-

vání dvefií a zámkÛ ãi nejrÛznûj‰í ploty, plÛt-

ky a zahradní aplikace zdobené ornamenty

bez kováfie. A coÏ teprve, kdyÏ se objeví

jezdci na koních nebo lesáci Ïádostiví oko-

vání konû.

reportáÏ

Z R˘mafiova do Janovic je to co

by kamenem dohodil, ale pfii

vjezdu do obce byste kovárnu

hledali marnû. Mal˘ domeãek,

kter˘ se krãí pod náspem státní

silnice ã. 11, lehce pfiehlédnete.

Vede k nûmu prudk˘ sjezd.

SjíÏdím ke kovárnû a na Ïidliãce

uÏ mû vyhlíÏí mistr kováfi-

sk˘ Jaroslav Mazel.

Jeho bystrá oãka si

mû se zájmem

prohlíÏejí a vrás-

ãitá tváfi prozra-

zuje, Ïe více jak

‰edesát let u zá-

meãnického a ko-

váfiského fiemesla

nebyla procházkou rÛ-

Ïovou zahradou. Pozdrav

na uvítanou a uÏ vcházíme do

kovárny, kde právû jeho syn

Pfiemysl pracuje na v˘robû

ozdobné mfiíÏky na stûnu pro po-

pínavé rostliny. „Zákazník vût‰i-
nou pfiijde s nûjakou pfiedstavou,
skicou ãi fotografií, podle kte-
r˘ch chce zhotovit poÏadovan˘
v˘robek,“ zasvûcuje mû hned

v úvodu po krátkém pfiivítání

Pfiemysl Mazel, kterému stejnû

jako jeho otci kováfiství pfiirostlo

k srdci. Mimochodem oba ková-

fii jsou ãleny Kováfiského spole-

ãenstva - profesního sdruÏení za-

stupujícího zájmy kováfiÛ, zá-

meãníkÛ a podkováfiÛ âeské re-

publiky.

Dovídám se, Ïe tatínek Jaroslav

chtûl b˘t kováfiem jiÏ v útlém vû-

ku a vyuãil se v letech 1946-49.

„Nejdfiíve jsem nûjakou dobu
pÛsobil v âechách, potom v tlu-
maãovském hfiebãínû, pak jsem
pracoval v ostravské Nové huti
a odtamtud jsem pfii‰el sem do
Geologického prÛzkumu,“ fiíká

mistr kováfi Jaroslav Mazel.

Kováfiství se zaãal v Ja-

novicích vûnovat aÏ

v dÛchodu v roce

1991 spí‰ ze záli-

by. Na R˘ma-

fiovsku pÛsobilo

hned nûkolik ko-

váfiÛ. Práce bylo

dostatek. V lesích

i v zemûdûlství pra-

covalo hodnû koÀÛ,

kter˘m bylo potfieba neu-

stále udrÏovat kopyta a podkovy

v dobrém stavu, ale dost práce

bylo i s opravami zemûdûlsk˘ch

nástrojÛ a souãástí strojÛ.

Zajímá mû, jak ãasto se musí

pfierÛstající koÀská kopyta o‰et-

fiovat. „S koÀmi by mûli jejich
majitelé chodit na odstranûní
pfierÛstající rohoviny na kopy-
tech tak jednou za ‰est aÏ osm
t˘dnÛ,“ sdûluje Pfiemysl Mazel

a zvonivé bouchání do kovadli-

ny dává tu‰it, Ïe kováfiské práce

ani v dne‰ní dobû není málo.

Kromû „ãerného díla“, jak fiíkají

otec se synem, má kováfi na sta-

rosti také „bílé dílo“. Jedná se

o opravy motyãek, krompáãÛ,

r˘ãÛ, okování chomoutÛ, opravy

fietûzÛ a podobnû.

Do kovárny pfiichází zákazník,

pfiebírá si opravené krompáãe,

podûkování a odmûna za práci

a spokojenû odchází. V té chvíli

to vedle mû pofiádnû zasyãelo, to

právû Pfiemysl Mazel ponofiil do

vody jednu dokonãenou pásovi-

nu na ozdobnou mfiíÏku. „Tady
to kování na r˘mafiovské radnici
chybûlo, proto jsme je museli vy-
robit novû, tady zase chybûl je-
den oblouk na císafiském náhonu
v Pardubicích a tady zase mfiíÏ
na dne‰ní lékárnû v R˘mafiovû.
V Duchcovû jsme zase vyrábûli
bránu pro gymnázium a tady
dal‰í v Chabafiovicích u Ustí nad
Labem,“ ukazuje mistr kováfisk˘

Jaroslav Mazel v˘tvory své prá-

ce po celé republice na fotografi-

ích. Kováfi‰tí také spolupracují

s uãili‰tûm v Jaromûfii. Dovídám

se, Ïe dal‰í nejbliÏ‰í kováfii pÛso-

bí v Karlovû, ve Val‰ovû a Bfii-

dliãné. Své dílo vykonávají uÏ

jen sporadicky nebo úplnû s fie-

meslem konãí.

Na dotaz, zda u MazelÛ platí ono

staré pofiekadlo Kováfiova koby-

la chodí bosa, odpovídá Pfiemy-

sl: „To víte, Ïe to platí. Îena si tu
a tam postûÏuje, Ïe nemám ãas
dokonãit práci u nás doma.
Chystám se dodûlat kousek plo-
tu, letos se do toho uÏ musím
pustit,“ omlouvá nedostatek ãa-

su pan Pfiemysl.

A kde na v‰echny ty krásné v˘-

tvory berou Mazelovi materiál?

„Vût‰inou si ho vozíme ze skladu
hutního materiálu ze ·umperku
nebo Bruntálu, ale ty zdobné
prvky, napfiíklad tady ty hvûzdi-
ce, hroty, kvûty a podobnû naku-
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pujeme ve specializovan˘ch pro-
dejnách, jsou pomûrnû drahé,
vût‰inou se dováÏí z Itálie,
Polska nebo ze Slovenska,“ do-

plÀuje Pfiemysl Mazel.

Janoviãtí kováfii se také ve vol-

n˘ch chvílích zúãastÀují nejrÛz-

nûj‰ích kováfisk˘ch pfiehlídek

a akcí. Snad za v‰echny mÛÏeme

jmenovat mezinárodní setkání 

umûleck˘ch kováfiÛ na hradû

Helf‰t˘nû pod názvem Hefais-

ton. V leto‰ním roce se uskuteã-

ní ve dnech 29. - 31. 8. 2008, ale

Mazelovi se tûchto setkání a pfie-

hlídek nezúãastÀují aktivnû. „Je
to hodnû o ãase, ale také o fi-
nancích a vût‰inou tam jezdí
opravdoví mistfii,“ dodává mlad-

‰í z kováfiÛ. Jednomu takovému

kováfiskému velikánu skonãila

v pondûlí 28. dubna 2008 Ïivot-

ní pouÈ. Byl jím profesor a mistr

umûleckého kováfiství Alfréd

Habermann. Poslední rozlouãení

se konalo v pátek 2. kvûtna v ra-

kouském Ybbsitzu.

Zajímám se, k ãemu slouÏí

v‰echno to náfiadí - zahnuté kle‰-

tû, dlátka, rÛzné ‰pice a trny.

„Základní pomÛckou kováfie je
kovadlina, u které je velmi dÛle-
Ïité, jednak jak˘ druh kovadliny
pouÏije a jednak její osazení.
Váha a rozmûry jsou rÛzné, ale
hlavní kovadlina mívá pfies
200 kg a zpravidla se její délka
blíÏí k jednomu metru. U kova-
dliny je klíãové její osazení, to
musí b˘t vodorovné, jinak by se
po‰kozovaly nástroje a kovadli-
ny, navíc by ‰ikmé osazení zvy‰o-
valo pravdûpodobnost úrazu.
Kovadlina se pfiipevÀuje na ‰pa-
lek podle v˘‰ky kováfie, ale tak,
aby byla níÏe neÏ v˘heÀ, asi 70 -

90 cm od zemû. Kontrola kova-
dliny se provádí lehk˘m pokle-
pem kladivem na kovadlinu,
správnû osazená kovadlina bez
vnitfiních trhlin vydává jasn˘
zvuk,“ zasvûcuje mû do tajÛ ko-

váfiského náfiadí Pfiemysl Mazel.

Ve v˘hni pomalu vyhasíná oheÀ

a mû zajímá, jak se znovu rozho-

fií. „To, Ïe oheÀ vyhasíná, je jen
pouhé zdání, nûkdy vydrÏí dout-
nat aÏ do druhého dne. Staãí jej
rozfoukat ventilátorem, kter˘
máme umístûn˘ mimo kovárnu

kvÛli hluku, a pfiívod vzduchu ve-
deme v trubce. Kováfii pouÏívali
mûchy, které byly pohánûny ruã-
nû nebo ‰lapáním, nyní existují
i elektrické mûchy,“ doplÀuje v˘-

ãet potfiebn˘ch pomÛcek mlad‰í

z kováfiÛ.

Základním nástrojem, kter˘ pan

Mazel pouÏívá pfii své práci, je

samozfiejmû kladivo (váha b˘vá

1-2 kg s násadou dlouhou 30-40

cm) a dvouruãní kladivo, jehoÏ

váha se pohybuje od 4 do 10 kg

s násadou dlouhou aÏ 90 cm.

Jednoruãním kladivem provádí

drobnûj‰í práce. Na specializo-

vané práce se pouÏívají rÛzné

druhy kladiv, jako jsou sekáãe,

které se dûlí na sekáãe urãené

k sekání za tepla a za studena.

Dal‰ím dÛleÏit˘m kováfisk˘m ná-

ãiním jsou kle‰tû, kter˘ch se v ko-

várnách pouÏívá devût hlavních

typÛ, kromû nich pouÏívá kováfi

velk˘ poãet doplÀkov˘ch kle‰tí.

Kromû obvykl˘ch nástrojÛ, jako

jsou pilníky, najdeme v kovárnû

tfieba rÛznû velké a tvarované

prÛbojníky k proráÏení dûr.

Specifick˘m nástrojem jsou hfie-

bovky, jsou to vlastnû ocelové

desky s otvory, kter˘mi se pû-

chují hlavy hfiebíkÛ. Stejn˘ úãel

i vzhled má nástroj zvan˘ hlaviã-

káfi, jímÏ se pûchují hlavy n˘tÛ.

V kovárnû najdeme také mnoho

druhÛ utínek, zápustek, zápust-

kov˘ch ãi rovnacích desek nebo

tzv. vlãek, ãi jak fiíká pan Mazel,

·pictekl (z nûm.). „KdyÏ jsem
zaãínal já, museli jsme si ve‰ke-
ré náfiadí sami vyrobit,“ fiíká

mistr kováfisk˘ Jaroslav Mazel.

Nejvût‰ím pfiekvapením je pro

mû stafiiãk˘ elektrick˘ buchar

z roku 1920. Pochopitelnû fun-

kãní, o ãemÏ mû hned otec se sy-

nem pfiesvûdãují a uvádûjí jej do

chodu. Je‰tû dnes sem zavítají

stafií Nûmci, ktefií do nûj kdysi

coby uãÀové toãili závity a vlast-

nû jej postupnû dotváfieli.

„A jaké kováfiské techniky pouÏí-
váte?“ vyzvídám dále na ková-

fiích. „Mezi základní kováfiské
techniky patfií utínání, vytahová-
ní, rozkovávání, pûchování, oh˘-

bání, zkrucování, probíjení, ‰tû-
pení, rovnání a hlazení a svafio-
vání. Potom je‰tû pouÏíváme nej-
rÛznûj‰í kováfiské postupy pfii
zmûnû vlastnosti kovÛ, jedná se
zejména o kalení, popou‰tûní,
cementování, Ïíhání, zdobící
techniky, r˘hování, leptání, zla-
cení, cizelování, tau‰írování
a symboliku,“ doplÀuje v˘ãet

kováfisk˘ch technik a postupÛ

Pfiemysl Mazel a pfiitom jej do-

kladuje ukázkami nejrÛznûj‰ích

materiálÛ a technik. Vidím na-

pfiíklad, jak se vyrábûly hfiebíky,

jak se zkrucuje ãtyfihran nebo jak

se provádûlo r˘hování.

Kováfiské svafiování byl jedin˘

zpÛsob (mimo n˘tování) jak tr-

vale spojit dva kusy Ïeleza.

Kováfi teì pfiedvádí, jak se spojí.

„Nejdfiíve se oba kusy Ïeleza
musí ve v˘hni ohfiát na teplotu,
kdy se povrch roztaví, a pak se
na kovadlinû ranami kladivem
svafií dohromady. Na ochranu
pfied neãistotami a oxidací se Ïe-
lezo mohlo obalit kfiemiãit˘m
pískem. Takto se postupovalo
stále dokola, dokud se v‰e fiádnû
nesvafiilo. Sekera se dûlala tak,
Ïe se Ïelezo obtoãilo kolem trnu
a mezi se opût vyvafiilo ocelové
ostfií,“ fiíká zasvûcenû Pfiemysl

Mazel, podle kterého je vrcho-

lem kováfiského umûní damas-

cénská ocel. Je to materiál sestá-

vající ze stfiídajících se vrstev Ïe-

leza a oceli (mÛÏou jich b˘t i ti-

síce), které jsou kováfisky svafie-

ny. Tak se dosáhne materiálu

houÏevnatého a tvrdého.

„A co konû? Ke kováfiovû práci
pfiece patfií a vÏdycky patfiilo ko-
vání konû - podkováfiství. Jak je
to dnes u vás?“ zajímám se.

„Pochopitelnû kováfi by nebyl
kováfiem, aby nevymûÀoval pod-
kovy nebo neprovádûl strouhání
kopyt. Jednou za ‰est aÏ osm t˘d-
nÛ po posledním kování kopyt by



mûli majitelé pfiijít s konûm
a provést kontrolu, pfiípadnû pfie-
kování konû. Fungujeme tady zá-
roveÀ jako koÀ‰tí ortopedové,“
usmûje se kováfi a ukazuje na

stûnu, kde visí nûkolik podkov,

které mají nepravidelné tvary

a jakési pfiídavné zahnuté plechy

po stranách nebo vpfiedu. To

podle toho, jakou má kÛÀ vroze-

nou vadu, pokud je po operaci

nohy nebo na kterou stranu ji vy-

táãí. Ortopedické podkovy pak

tyto vady eliminují a kÛÀ nekul-

há, nenapadá na nohu, neklátí se.

Tatínek Jaroslav zase ukazuje,

jaké se kdysi vyrábûly podkovy

pro volská spfieÏení. Oba kováfii

mû je‰tû zasvûcují do postupu

kování koÀÛ a musím uznat, Ïe

to není Ïádná legrace. KaÏdá ko-

bylka má rÛznû velké kopyto

a podle toho se musí zvolit veli-

kost podkovy, velikost hfiebÛ -

podkovákÛ. Zatlouct a jít? Ne,

tady to neplatí. Je to vûda, pfii

které musí kováfi sundat starou

podkovu, dÛkladnû vyãistit kopy-

to, odstranit pfierÛstající rohovinu,

vymûfiit velikost podkovy a délku

hfiebÛ, rozpálit ve v˘hni podkovu,

otisknout ji na rohovinu a zahla-

dit, pfiiãemÏ tento zákrok koníka

nebolí, ani jej necítí. Je to jako

stfiíhat lidské nehty. A pak teprve

opatrnû zatlouct jeden hfieb vedle druhého, ohnout, konec u‰típnout

a koníãek mÛÏe bûÏet.

V âesk˘ch zemích existovala fia-

da povûr a pofiekadel, které se

pojily s léãením koní. Chtûl-li

kováfi zafiíkávat, musel od No-

vého roku do svatého Jifií (24.

dubna) zamáãknout dvûma prsty

pravé ruky krtka. Nûkteré rady,

které byly bûÏnû roz‰ífieny, pÛso-

bí v dne‰ní dobû úsmûvnû, napfi.

proti ufiknutí se bûÏnû radilo:

ChyÈ kocoura pitomého a nalej
pln˘ ‰kopek vody, potom ho tfii-
kráte v té vodû potop a pak s ní
zmej konû. Na klisnu vem koãku.
Dnes nic podobného kováfii dûlat

nemusí. Je to opravdu o umu,

kter˘ se dûdí z pokolení na po-

kolení, o lásce k fiemeslu, o kte-

rém bychom si spolu s janovic-

k˘mi kováfii mohli povídat je‰tû

hodnû dlouho. âas je v‰ak ne-

úprosn˘ a zákazníci nepoãkají.

Snad se v nûkteré z pfií‰tích re-

portáÏí s janovick˘mi kováfii za-

se sejdeme a budeme si povídat

o ãerném nebo bílém díle, kolik

koní pfiibylo a kolik ubylo, a vûfi-

te jsou to pfiíbûhy smutné i vese-

lé, nad nûkter˘mi se tají dech.

Urãitû se do janovické kovárny

vrátíme, tfieba za dlouh˘ch zim-

ních veãerÛ. AÈ se vám dílo dafií,

kováfii! JiKo
(Dûkuji panu Jaroslavu a Pfie-
myslu Mazelov˘m za to, Ïe mo-
hla tato reportáÏ vzniknout.)
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Proã jsem si ho vybrala?
Vybrala jsem si pana Jifiího MíÏu, protoÏe je

to v‰estrann˘ ãlovûk. Vynikající kytarista,

kter˘ hraje v rozhlase, na soutûÏích a festiva-

lech, vydal CD vlastních skladeb. Je úspû‰n˘

keramik a v˘tvarník, umí si poradit i s vy-

lep‰ováním domu. Ani oblast techniky mu

není cizí. Dûkuji, Ïe mû neodmítl.

Proã hraje‰ právû blues?
ProtoÏe se mi líbí víc neÏ jiné Ïánry. Ostatnû

neb˘t blues, tak není ani souãasná populární

hudba, jazz, rock atd.

Jak rozdûluje‰ ãas mezi práci, rodinu, hud-
bu, keramiku a dal‰í zájmy?
âas dûlím podle momentální potfiebnosti

a jeho nedostatek v dané oblasti se snaÏím

kompenzovat intenzitou vykonávané ãinnos-

ti.

Jak sná‰í‰ kritiku?
Díky Ïivotním zku‰enostem stále lépe, byÈ

ne radostnûji.

Jaké místo ve tvém srdci má umûní a kterou
oblast má‰ nejradûji?
NejbliÏ‰í je mi sice hudba a v˘tvarná ãin-

nost, ale nedá se fiíci, co mám a co nemám

rád. Já to dûlím na líbí - nelíbí. A jaké místo

zaujímá? Tak to fakt nevím, snad v jedné ze

srdeãních komor?

Co by sis pfiál dûlat za 10 let a co myslí‰, Ïe
bude‰ skuteãnû dûlat?
Tfieba bych si pfiál v aukci rozprodat nûkteré

z dvaceti kytar. Teda kdybych jich tolik mûl.

A pfiedpokládám, Ïe budu dûlat to, co dnes,

ale pomaleji.

Má‰ pro ãtenáfie nûjak˘ recept na dobrou
náladu?
Recept, tak to nevím. Ale dobrá nálada se

získává tfieba tím, Ïe svítí sluníãko tak, jak

chceme, mÛÏeme dûlat to, co máme rádi, Ïe

nás má nûkdo rád a my nûkoho, Ïe blbci zÛ-

stali doma a nepletou se pod nohy a do Ïivo-

ta, Ïe nás nemá proã tíÏit svûdomí, nebereme

sami sebe moc váÏnû...

Pfií‰tû: Jifií MíÏa se bude ptát Jifiího Taufera.

·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.

Alena Horká se ptá Jifiího MíÏi

Kováfisk˘ buchar z r. 1920
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Úvûrov˘ podvodník
bude stíhán

Trestnímu stíhání neunikl ani 38let˘ podvod-

ník, kter˘ loni v záfií uzavfiel v autobazaru

v R˘mafiovû úvûrovou smlouvu na koupi

Renaultu Laguna a v Ïádosti uvedl nepravdi-

vé údaje o svém zamûstnání a ãistém pfiíjmu.

Zavázal se na dobu 72 mûsícÛ splácet ãástku

6 827 Kã mûsíãnû, ale uhradil pouze jednu

splátku. Spoleãnosti zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i

pfies 237 tisíc Kã.

¤íkal, Ïe se jmenuje Rozum
V pátek 9. kvûtna telefonicky oznámila 49le-

tá Ïena r˘mafiovsk˘m policistÛm, Ïe na její

dvefie vytrvale klepe její b˘val˘ 34let˘ pfiítel

a chce s ní mluvit. Po pfiíjezdu policistÛ na

místo byl muÏ vyzván k prokázání totoÏnos-

ti a vzhledem k tomu, Ïe u sebe nemûl Ïádn˘

doklad, byl pfiedveden na obvodní oddûlení.

Zde zaãal tvrdit, Ïe se jmenuje Rozum a Ïe se

narodil v roce 7007. Dále policistÛm sdûlil,

Ïe mûl úraz hlavy a Ïe se mu toãí oãi a po-

tfiebuje mozek vrátit do hlavy. Byla pfiivolá-

na rychlá lékafiská pomoc, ale muÏ poÏado-

val psychiatra. Zaãal b˘t agresivní, takÏe jej

policisté pfievezli do psychiatrické léãebny.

Motorovou pilu
vydávali za znaãkovou

V úter˘ 6. kvûtna nabízeli tfii mladí muÏi zá-

jemci ze Sovince motorovou pilu Husqvarna.

Vydávali ji za originální v˘robek a poÏado-

vali za ni ãástku 15 tisíc Kã. Autorizovan˘

prodejce v‰ak potvrdil, Ïe se nejedná o znaã-

kov˘ v˘robek. Policisté prodejce je‰tû tent˘Ï

den zadrÏeli a policejní komisafi zahájil je-

jich trestní stíhání. Hrozí jim trest odnûtí

svobody aÏ na dvû léta.

Motorkáfi se tûÏce zranil
V nedûli 11. kvûtna do‰lo v Malé Morávce

k váÏné dopravní nehodû motocyklu s osob-

ním autem. ¤idiã Favoritu nedal pfiednost

protijedoucímu motocyklistovi, ten zaãal

brzdit, poloÏil motorku na lev˘ bok, ale ne-

dokázal stfietu zabránit. Motorkáfi utrpûl tûÏ-

ká zranûní, otfies mozku a zlomeniny konãe-

tin. ZpÛsobená ‰koda ãiní 45 tisíc Kã.

Dal‰í fiidiã bez fiidiãáku
Policie kontrolovala 12. kvûtna na ulici Julia

Fuãíka v R˘mafiovû muÏe za volantem

Volkswagenu Sharan. ¤idiã sice pfiedloÏil

doklady, ale policisté zjistili, Ïe mu soud za-

kázal v roce 2007 fiídit v‰echna motorová vo-

zidla do bfiezna 2009. Je‰tû téhoÏ dne mu ve

zkráceném pfiípravném fiízení sdûlili pode-

zfiení z trestného ãinu mafiení v˘konu úfiední-

ho rozhodnutí.

Policie vypátrala lupiãe
z KnûÏpole

Policie úspû‰nû zasáhla proti lupiãi, kter˘ 

5. kvûtna vykradl dÛm v KnûÏpoli. Do domu

vnikl sklepním oknem a odnesl si hotovost

ve v˘‰i 65 tisíc Kã. Policisté z Bfiidliãné do-

padli krátce po loupeÏi 51letého muÏe a zaji-

stili 40 600 Kã z odcizené ãástky.

Z podkladÛ O¤ PâR Bruntál
zpracovala redakce

âarodûjnice a ãarodûjové pfiivítali jaro v Jeseníkách
Beltain 30. dubna - 1. kvûtna je jeden
ze dvou nejdÛleÏitûj‰ích svátkÛ Kola
roku. Znamená oslavu v‰udypfiítom-
né vitální síly, která tepe v Ïilách to-
hoto svûta - síly, která prostupuje
v‰ím a v‰emu dává Ïivot, která se
pohybuje rychlostí vûtru a Ïhne si-
lou neviditelného ohnû, síly, která
‰umí jako voda ve v‰ech vûcech
a která oÏivuje zemskou hmotu a Ïe-
ne ji vpfied po spirále evoluce
(Jakub Achrer v knize Wicca První
zasvûcení).
Jako minulá léta i tento rok se

v noci 30. dubna pod Petrov˘mi

kameny sletûli ãarodûjnice a ãa-

rodûjové z rÛzn˘ch koutÛ na‰í

vlasti, aby ukonãili nadvládu zi-

my, pfiivítali jaro v na‰ich krás-

n˘ch horách a oslavili Beltain.

Spoleãné posezení v temné noci

na vrcholku hor a naslouchání

noãnímu tichu, vnímání tmy

a tajemna pfiírody patfií k nej-

krásnûj‰ím a nejhlub‰ím Ïivot-

ním záÏitkÛm. Tam na vrcholku

skuteãnû cítíte tu sílu a tep pfii-

cházejícího jara a moc a krásu

pfiírody. Uvûdomíte si smysl

a hloubku v‰ech hlásan˘ch a ãas-

to pfiehlíÏen˘ch hesel na ochranu

pfiírody a zaãnete si naplno uvû-

domovat a váÏit v‰eho, co vám

na‰e planeta nabízí - v‰eho, co

vám v bûÏném Ïivotû pfiipadá na-

prosto samozfiejmé, ale není!

Leto‰ní Slet na Petrov˘ch kame-

nech probûhl ve znamení mládí

jako symbolu budoucnosti na‰í

planety. Poprvé s námi letûli ma-

lé ãarodûjniãky a ãarodûjové,

které od ãarodûjnického prvo-

májového EkoLetu na Pradûd

neodradil ani dé‰È, mlha a chlad

- odváÏnû nesli ekologická hesla,

ãistili hory a vítali jaro. ·koda

jen Ïe jim mokré poãasí nedo-

pfiálo slíbenou poslední zimní

koulovaãku.

Pro ãarodûjnickou drobotinu

skonãil slet vyhlá‰ením v˘sled-

kÛ prvního kola v˘tvarné soutû-

Ïe „Nej... ãarodûjnice 2008“,

pfiedáním diplomÛ a cen.

V̆ sledky 1. kola soutûÏe a foto-

galerii najdete na www.studio-

sportazdravi.cz, kde souãasnû

mÛÏete hlasovat do konce kvût-

na ve druhém, internetovém kole

této v˘tvarné soutûÏe.

Staré ãarodûjnice a ãarodûjové

ukonãili slet pfiijetím nov˘ch

ãlenÛ do klubu a tradiãní soutûÏí

o „Nej... ãarodûjnici 2008“. Po

tûÏkém nûkolikahodinovém boji

zvítûzila Blue-Beri Antracitová,

zvaná Hluchavka.

Dûkujeme JeseníkÛm za krásné

pfiijetí a pfiírodû za v˘bornou

spolupráci - bûhem tfiídenního

sletu nám ukázala nûkolik ze

sv˘ch mnoha krásn˘ch tváfií: ml-

hu, dé‰È a chlad i sluneãno a tep-

lo. Vûfiíme, Ïe nám bude pfiíznivû

naklonûna po cel˘ leto‰ní rok.

L˘die ·védíková
neboli BabaJaga

Liduna Piduna R˘mafiovská
Fota: archiv L˘die ·védíkové
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

V˘roãka spojená se sportem Mistr z Bfiidliãné
Zaãátkem kvûtna se ve vyzdobe-

ném areálu stfielnice v Bfiidliãné

konala v˘roãní schÛze Klubu bi-

atlonu. Konala se za úãasti ãlenÛ

klubu, pozvan˘ch pfiispûvovate-

lÛ i sponzorÛ klubu. Byla rozdû-

lena do dvou ãástí. V té první by-

ly pfiedneseny zprávy o ãinnosti,

hospodafiení a revizní zpráva se

schválením rozpoãtu a zpráva

hlavního trenéra klubu. Bylo

provedeno vyhodnocení nejlep-

‰ích sportovcÛ v soutûÏích; nej-

lep‰í biatlonistkou Klubu biatlo-

nu Bfiidliãná byla vyhlá‰ena

Andrea Proke‰ová ze sportovní

tfiídy Z· Bruntál. Ve druhé, uÏ

odpolední ãásti se v‰ichni ãleno-

vé zúãastnili sportovního odpo-

ledne pfiímo v areálu stfielnice.

SoutûÏilo se ve stfieleckém klání,

házení ‰ipkami,v kuÏelkách, pe-

tanque, hrálo se koleãko ve stol-

ním tenisu. K vidûní byla v˘-

stavka zbraní, lyÏí a voskÛ od

nejstar‰ích aÏ po nejmodernûj‰í

provedení.

V Horním Bene‰ovû se uskuteãnilo Mistrovství âeské republiky

v kuÏelkách hráãÛ nad 50 let. Ve velmi silné konkurenci 36 nejlep-

‰ích hráãÛ z celé republiky reprezentoval na‰e mûsto, za poãetné pod-

pory fanou‰kÛ, âestmír ¤epka.

Byl vylosován hned do první ãtvefiice hráãÛ, ktefií mistrovské boje za-

hájili. Dosáhl nejlep‰ího v˘sledku z této ãtvefiice a zdaleka netu‰il, Ïe

jeho vynikající v˘sledek uÏ Ïádn˘ z hráãÛ nepfiekoná. Napûtí trvalo aÏ

do 18. hodiny, kdy konãila poslední skupina soutûÏících a on zÛstal na

prvním místû. O jeho suverenitû svûdãí rozdíl mezi prvním a druh˘m

v pofiadí, kter˘ ãinil neuvûfiiteln˘ch 23 kolkÛ. Pak teprve mohly vy-

puknout oslavy jeho prvního titulu - mistra âeské republiky seniorÛ.

V˘sledky: 1. âestmír ¤epka, Bfiidliãná - 585 kolkÛ (uprostfied)

2. Ing. Jifií Malínek, Daãice - 562 kolkÛ - (vlevo)

3. Rudolf Podhola, Bílina - 558 kolkÛ - (vpravo)

Aktivní PotÛãek
O posledním dubnovém víkendu

ãlenové i sympatizanti tohoto

sdruÏení ve spolupráci s Okra‰lo-

vacím spolkem katedry environ-

mentálních studií brnûnské

Masarykovy univerzity provedli

první leto‰ní terénní práce vût‰í-

ho rozsahu. V sobotu se vûnovali

údrÏbû a péãi o jiÏ vloni vysazené

stromky a kefie v aleji nad

Bfiidliãnou a také péãi na nedale-

kém obnoveném remízku. Do‰lo

také na základní fiez korun vysa-

zen˘ch dfievin, odstranûní su-

ch˘ch a zlomen˘ch vûtví a opra-

vy úvazkÛ a opûrn˘ch kÛlÛ. Tyto

práce byly provedeny rovnûÏ na

novû vytvofiené mezi v povodí

potÛãku Bazalverk. Úãastníci

travním semenem oseli mûlk˘

prÛleh nad mezí i v okolí obou

zemních tÛní. V obou je zatím do-

statek vody, a tak se v nejbliÏ‰ích

letech mÛÏeme tû‰it na první 

obojÏivelníky. Dále nás ãeká 

oprava oplocenky a budování 

ohrady kolem tÛní.

V nedûli pak probûhla dal‰í ãást

akce - v˘sadba stovky dubÛ a nû-

kolika desítek bukÛ v blízkosti

rybníka v Bfiidliãné. Pfiítomní bi-

ologové konstatovali, Ïe opako-

vané jarní vypou‰tûní rybníka je

z hlediska ÏivoãichÛ vázan˘ch na

rybník negativní, zejména pro no-

vé potomstvo - nakladená vajíã-

ka. Stálo by za úvahu vytvofiení

alespoÀ nûkolika vût‰ích zemních

tÛní v okolí pfiítoku, aby se tam

v pfiípadû vypu‰tûní rybníka mo-

hla stáhnout ãást obojÏivelníkÛ,

hmyzu i ptákÛ a pfieÏila by zde

i jejich v˘vojová stádia.

Od pondûlka probíhala dosadba

asi 100 ks kefiÛ. Do ãásti aleje

u biatlonové stfielnice v reÏii

Klubu biatlonu byly vysazovány

druhy jako hloh, trnka, ‰ípek, bez

i kalina. V‰em zúãastnûn˘m dû-

kujeme za dobrovolnû odvede-

nou práci ke zlep‰ení Ïivotního

prostfiedí v okolí Bfiidliãné.

V blízké dobû budou následovat

dal‰í akce sdruÏení. ZároveÀ bylo

podáno nûkolik Ïádostí o finanãní

prostfiedky ve prospûch Ïivotního

prostfiedí. V pfiípadû získání vût‰í-

ho finanãního obnosu chce sdru-

Ïení vysadit pfies 6 tisíc dfievin na

novû vytvofiené krajinné struktu-

ry. ZeleÀ v krajinû jako taková to-

tiÏ rozhodnû není zadarmo ãi lev-

ná záleÏitost, ale na‰e spoleãné

Ïivotní prostfiedí si na‰i pomoc

a pozornost jistû zaslouÏí.
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Pálení bosorek
Zase nastal ãas ãarodûjnic, májek a mûsíce lásky. První akcí, která

propukla ve Vajglovû v hospÛdce U âarodûjnic, bylo pálení ãarodûj-

nic se soutûÏemi, rÛzn˘mi dobrotami a veselím. Na v‰echny ãekalo

mnoho zábavy, tfieba soutûÏ o nej‰pinavûj‰í nohy, o nejoriginálnûj‰í

ko‰tû a pak i soutûÏ o Miss ãarodûjnice. Dûti dostaly po upálení ãa-

rodûjnice zdarma plno cukrovinek i ‰pekáãky na opékání. K tomu

v‰em hrála skupina Tuty Fruty a jako host pfiijela skupina Axel

z Olomouce. Zá‰titu nad úspû‰nou akcí pfievzal Osadní v˘bor ve

Vajglovû.

Há‰Ûv bûh jubilejní

Krátké zprávy

Jubilejní desát˘ roãník tohoto bûhu do vrchu se v Moravském

Berounû setkal s velk˘m úspûchem. Rekordní úãast, startovalo 

182 závodníkÛ, ozdobila tradiãní závody v bûhu do KfiíÏového vrchu.

BûÏci museli vybûhnout necel˘ch dvû stû metrÛ dlouhou traÈ s pfie-

v˘‰ením 35 metrÛ. Bylo vypsáno celkem 18 kategorií a letos novû

bûhali do vrchu také starostové mûst a obcí. Z na‰ich závodníkÛ v ka-

tegorii pfiedáci skonãil David Volek na pûkném druhém místû a v ka-

tegorii mlad‰í dorostenky dokonce na‰e Lenka âecháková zvítûzila

a Andrea Kováãová skonãila na druhém místû.

T. O. Zlomená podkova se koncem dubna vydala spoleãnû s kamará-

dy z fiad myslivcÛ i turistÛ do lesÛ kolem Bfiidliãné s úkolem vysadit

co nejvíce stromkÛ. Organizaci sázení si vzali na starost lesáci a po-

chvalovali si aktivitu a pracovitost v‰ech brigádníkÛ. Poãasí jim moc

nepfiálo, bylo aprílové, ale nikomu nevadilo. Na závûr se v‰ichni

shodli na tom, Ïe akce splnila úãel a mûla by se opakovat.

MuÏe zveme na tenis
Koneãnû se doãkají i pfiíznivci bílého sportu. Na sobotu 24. 5. a ne-

dûli 25. 5. se pfiipravuje velk˘ turnaj na tenisov˘ch dvorcích

v Bfiidliãné. Pfiihlásit se nebo rovnou pfiijet mohou tentokráte jen mu-

Ïi, ktefií budou soutûÏit jak ve dvouhrách, tak i ve ãtyfihfie. Zahájení

je v sobotu v 9 hodin.

Májka padne
Na sobotu 31. 5. 2008 je naplánováno Kácení máje v hospÛdce

U âarodûjnic ve Vajglovû. Kromû kácení uvidíte vystoupení místních

tvrd˘ch Ïen-ranafiek ve scénce Policie zasahuje, vystoupení

Ladislava Bulka s partnerkou, bohatá tombola a dal‰í zábava bude

taky k vidûní. Dále plno specialit k jídlu, grilovaná kfiid˘lka, makre-

ly, ‰pekáãky pro dûti zdarma. Kdo nepfiijde, pfiijde o hodnû.

Mirek Volek, Radek Poncza, Petr HorÀáãek, Daniel Mach

McDonald’s Cup v Bfiidliãné
Z· Bfiidliãná ve spolupráci s oddílem kopané uspofiádala okrsková a okresní kola ve fotbale pro dûti prvních aÏ pá-

t˘ch roãníkÛ s názvem McDonald’s Cup. Podûkování patfií oddílu kopané TJ Bfiidliãná a pfiedev‰ím panu Bubelovi,

místostarostovi Bfiidliãné a pfiedsedovi oddílu za pomoc s organizací turnaje. Miroslav Glacner

Celkové pofiadí
okrskového kola

(Bfiidliãná
5. - 6. 5. 2008):

1. OkruÏní Bruntál

2. Bfiidliãná

3. Vrbno pod 

Pradûdem

4. R˘mafiov

5. Cihelní Bruntál

6. Andûlská Hora

Celkové pofiadí
okresního kola

(Bfiidliãná
12. - 13. 5. 2008):

1. Z· Bruntál, OkruÏní

2. Z· Albrechtice

3. Z· Bfiidliãná

4. Z· Osoblaha

5. Z· Lichnov

6. Z· Krnov, ÎiÏkova

Fota: autofii ãlánkÛ

Foto: Z· Bfiidliãná
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Úsmûvnû

Organizace a spolky

Vyznáte se v ãe‰tinû? Víte si s ní potaÏmo rady?
Jistû si fieknete, Ïe ano, je to pfiece na‰e ma-

tefi‰tina. Nûkterá slova nám v‰ak dûlají obtí-

Ïe. Nûkdy nejde pouze o slova, ale o urãit˘

pravopisn˘ nebo gramatick˘ jev, kter˘ uve-

dená slova reprezentují. Pokusme se nad ni-

mi zamyslet. Udûláme to pro sebe - a pro

svÛj jazyk.

Vezmûme si uÏ z nadpisu slovo potaÏmo.

Pomûrnû ãasto se s ním setkáváme, ale ve

Slovníku spisovné ãe‰tiny ho nenajdeme.

Pokud ho neumíme citlivû zafiadit, radûji se

mu vyhneme. A jeho v˘znam? Respektive,

popfiípadû, pfii v˘ãtu vûcí.

Dal‰í slovo poliklinika souvisí s fieck˘m po-

lis, coÏ je mûsto. Ale polyfunkãní, polygamie
a polygrafie - zde je to z fieãtiny pfiejatá pfied-

pona poly = mnoho.

Rozli‰ujeme lesní správa a televizní zpráva.

Nechejme si projít hlavou slova Îid a Ïid. To

první oznaãuje pfiíslu‰níka národa, roztrou‰e-

ného po svûtû nebo soustfiedûného v Izraeli,

s mal˘m písmenem naopak vyznavaãe nábo-

Ïenství. Nechci si na vás stûÏovat, Ïe mi ztû-
Ïujete práci. Je to pravda (trvale), proã by to

mûlo b˘t pravdou? To je obdoba spojení je

voják (z povolání) a je vojákem (doãasnû).

S penûzi, nikoli s penûzmi nevyjdu. Já tedy

vyjdu, ale uÏ se nevrátím. Koupím cerel
a kávu standart, nebo spí‰ celer a standard?

Mnû se to aÏ tak nepozdává, fiekne v bûÏném

hovoru âech a vlastnû tak trochu napodobu-

je sloven‰tinu. Nehodovost, nemocnost, po-

vodÀovost a jim podobná slova patfií do ad-

ministrativy a statistiky.

Na‰e dítû tleská ruãiãkama, ale v nestfieÏené

chvíli se zmocní hodinek a pohybuje ruãiã-

kami. Prodavaã balící knihu skládal balicí
papír. Trápí mû revma, ale lékafi si zapsal, Ïe

mám rheuma (z fiecké podoby). Sousedka

tvrdí, Ïe nespí celé noce, správnû je v‰ak ce-

lé noci, i kdyÏ bych jí zdrav˘ spánek pfiála.

Má neÏ jednoho syna, tedy jednoho. A ten

má, jak fiíká, auto na lízink. Pí‰e to leasing.

Váháme u slov kÛra a kúra? Pomeranã

i strom mají kÛru a do Luhaãovic pojedeme

na léãebnou kúru, udûlají nám tam i pedikú-
ru a manikúru. Nebudeme kolapsovat, jen

kolabovat. Pozor na pravopis slov tamûj‰í,
v˘jimka, dcefiiná spoleãnost.

Pro dne‰ek konãím otázkou: Která dvû pÛ-

vodní ãeská slova mají po r mûkké i? Uhádli

jste? Vari a táborita. A otevírám mrazák, ne-

bo mraÏák? 

Si

Domek Marie Kodovské: r˘mafiovské Portmoneum?
K obãansk˘m sdruÏením v R˘-

mafiovû loni v ãervenci pfiibylo

dal‰í, nesoucí název Svût Marie

Kodovské (World of Marie Ko-

dovská). Jeho zakladatelé, Fran-

ti‰ek Orság, âechoameriãanka

Alexa von Alemannová a syn

Marie Kodovské Vladimír, se je

rozhodli zaloÏit pfiedev‰ím pro-

to, aby zpfiítomnili léta zapomí-

nan˘ odkaz této v˘znamné pfied-

stavitelky naivního umûní a také

zachránili domek, v nûmÏ do

konce svého Ïivota Ïila a tvofiila.

Snad kaÏd˘, kdo prochází Ml˘n-

skou ulicí, se pozastaví nad ‰pat-

n˘m stavem, v nûmÏ se nachází

domek Marie Kodovské, kdysi

prozáfien˘ barvami jejích nesãet-

n˘ch obrazÛ a nyní zoufale

om‰el˘. Otluãená omítka, zrezi-

vûlé okapy, rozbitá okna záplato-

vaná igelitem, zanedbaná zahra-

da. DÛm, kter˘ je od majitelãiny

smrti v roce 1992 neobydlen, se

stal uÏ mnohokrát cílem vandalÛ

a vykradaãÛ, podle slov Vladi-

míra Kodovského nejménû dva-

náctkrát. Mizí plechy, kovové

pfiedmûty, ale i nábytek, knihy.

Mizí také povûdomí o tom, kdo

byla Marie Kodovská.

Situace nedala spát Franti‰ku

Orságovi, kter˘ se pfiátelil

se syny Marie Kodovské a její

dÛm znal je‰tû v dobû, kdy pfii-

tahoval pozornost ze zcela ji-

n˘ch dÛvodÛ. „Pokud jsem nû-
kdy ‰el Ml˘nskou ulicí, tak by-
lo vidût rÛzné umûlecké nápady
a zejména symboliku rÛznoro-
d˘ch oãí,“ vzpomíná Franti‰ek

Orság. Oãi, o nichÏ mluví,

dlouho zdobily zahradu Marie

Kodovské. Malífika totiÏ nema-

lovala jen na papír ãi plátno,

ale i na nábytek a na zdi.

Z nev‰edních umûleck˘ch dûl,

které ve své dobû lákaly do r˘-

mafiovského domku prosté dûlni-

ce z továrny Brokát novináfie

a umûlce, mnoho nezbylo.

Velkou ãást obrazÛ autorka bû-

hem svého Ïivota rozdala, dal‰í

zmizely na nesãetn˘ch v˘sta-

vách po celém svûtû. DûdicÛm

pfiesto zbylo dost dûl na to, aby

bylo moÏno umûní Marie

Kodovské pfiipomenout i v R˘-

mafiovû stálou expozicí pfiímo

v jejím domku, s nímÏ je bytost-

nû spjato. „Je potfieba zachovat
dÛm jako souãást díla Marie
Kodovské,“ soudí její syn Vla-

dimír.

Domek Marie Kodovské patfií

k pÛvodní nûmecké zástavbû.

Mezi pfiedváleãn˘mi obyvateli

jsou zaznamenáni jist˘ koÏeluh

Niemetz a také paní Wernerová,

odsunutá Nûmka Ïijící v SRN,

která R˘mafiov znovu nav‰tívila

aÏ po revoluci. Marie Kodovská

se do domku nastûhovala v roce

1946, poté co ode‰la z rodného

Vala‰ska do pohraniãí za prací.

Nijak zvlá‰tní dÛm se tak stal

znovu místem zvlá‰tní historie

a i dnes, pfies svÛj ‰patn˘ stav,

patfií k zajímav˘m stavbám

R˘mafiova, které by mûly pfiita-

hovat, nikoli odpuzovat pozor-

nost turistÛ.

I proto se ãlenové sdruÏení Svût

Marie Kodovské rozhodli objekt

zachránit a vytvofiit v nûm cent-

rum regionálního umûní. „âin-
nost sdruÏení je soustfiedûna na

péãi o kulturní dûdictví lokální-
ho charakteru,“ popisuje náplÀ

aktivit sdruÏení jeho pfiedseda

Franti‰ek Orság. Domek chce

nejen opravit, ale navíc vyuÏít

k pofiádání v˘stav, besed a pfied-

ná‰ek. Mûla by zde vzniknout

Galerie Marina a stfiedisko poe-

zie regionálních autorÛ, pfiípadnû

malé zemûdûlské muzeum.

Franti‰ek Orság se sám ujal do-

zoru nad domkem, aby zabránil

jeho dal‰ímu niãení, a provedl

první opravy a úpravy. Podílí se

také na pfiípravû projektové do-

kumentace a Ïádostí o dotace

a sponzorské dary, neboÈ oprava

domu bude znaãnû nákladná.

PfiestoÏe se my‰lenka sdruÏení

zdá b˘t pfii pohledu na souãasn˘

stav domku pfiinejmen‰ím od-

váÏná, její naplnûní urãitû není

nemoÏné. Inspirací budiÏ lito-

my‰lské Portmoneum, kdysi

zchátral˘ dÛm Josefa Portmana,

pfiítele Josefa Váchala, od nûjÏ si

majitel nechal pfiíbytek vyzdobit

nástûnn˘mi malbami. Díky na-

kladatelství Paseka, které domek

odkoupilo v roce 1991 a nechalo

restaurovat poniãené malby, se

dnes Litomy‰l chlubí unikátním

Museem Josefa Váchala, které

pfiitahuje turisty z ‰iroka daleka.

Zda se podobn˘ osud po‰tûstí

i odkazu Marie Kodovské, vele-

bené ãesk˘mi surrealisty a oce-

Àované svûtov˘mi galeristy, zá-

visí i na zájmu r˘mafiovské ve-

fiejnosti, která má zvlá‰tní schop-

nost obcházet poklady své do-

moviny bez pov‰imnutí. ZNMarie Kodovská se syny ve svém domû, vpravo Jaroslav Nûmec
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Cílem ãinnosti místní organizace je zejména

prosazování zájmÛ a potfieb zdravotnû posti-

Ïen˘ch osob v souãinnosti s orgány státní

správy a samosprávy regionu R˘mafiov.

Hlavní náplní je nauãit zdravotnû postiÏené 

trvale Ïít v praktickém prostfiedí, pfiekonávat

jeho nepfiíznivé dopady a stát se pokud moÏ-

no nezávisl˘mi, sociálnû integrovan˘mi obãa-

ny. ZároveÀ podchytit jejich zájem o trvalej‰í

zapojení do spoleãenského Ïivota.

V̆ bor organizace se schází pravidelnû jeden-

krát za mûsíc. Na sv˘ch schÛzích projednává

plán ãinností, rozpoãet, zabezpeãení akcí, ja-

ko jsou okresní dny zdravotnû postiÏen˘ch,

rekondiãní pobyty, rehabilitaãní plavání, za-

pojení do komunitního plánování v R˘mafio-

vû, zabezpeãení a hodnocení sociálního pora-

denství, podnûty a informace od ãlenÛ, ale ta-

ké od obãanÛ zdravotnû postiÏen˘ch, ktefií ne-

jsou organizováni. V̆ bor dále dohlíÏí na to,

aby se plnily úkoly dle poÏadavkÛ vy‰‰ích 

orgánÛ Svazu tûlesnû postiÏen˘ch.

V dubnu se konala fiádná schÛze na‰í organi-

zace a byl projednán návrh rozpoãtu na rok

2008, ãerpání rozpoãtu za rok 2007, v˘roãní

zpráva za rok 2007, volba delegátÛ na okresní

shromáÏdûní Svazu tûlesnû postiÏen˘ch. Ve‰-

keré akce, které na‰e organizace pofiádá, by-

chom bez podpory Mûstského úfiadu R˘mafiov

a sponzorÛ tûÏko zvládli. V‰em patfií vfielé po-

dûkování.

âlenové na‰í organizace byli seznámeni s roz-

hodnutím republikového v˘boru za úãasti

pfiedsedÛ krajsk˘ch a okresních v˘borÛ svolat

mimofiádn˘ sjezd, kter˘ se uskuteãní 

27. a 28. 6. 2008 v Bene‰ovû u Prahy.

Zákon o sociálních sluÏbách (vstoupil v plat-

nost 1. 1. 2008) pfiesnû definuje kategorie so-

ciálních sluÏeb, organizaãní jednotky obãan-

sk˘ch sdruÏení s právní subjektivitou. V sou-

vislosti s tím je bezpodmíneãnû nutné zv˘‰it

odbornou pfiipravenost a tyto orgány pokr˘t

profesionálními pracovníky v souladu s pro-

gramov˘m prohlá‰ením 4. sjezdu Svazu tûles-

nû postiÏen˘ch, kter˘ potvrdil nutnost profesi-

onalizace celé na‰í organizace. RovnûÏ stano-

vy nereagují na zmûny legislativního prostfie-

dí, na spoleãenské zmûny, které nastaly ze-

jména pfiijetím zákona o sociálních sluÏbách.

Tento proces nejde realizovat okamÏitû na

v‰ech úrovních.

V první etapû dojde dle návrhu a schválením

mimofiádn˘m sjezdem k nahrazení republiko-

vého v˘boru správní radou a dozorãí radou.

Dále je konstatováno, Ïe ve‰keré navrhované

zmûny musí respektovat zákon ã. 83/1990

Sbírky, o sdruÏování obãanÛ. Jedná se pouze

o formální zmûnu pouÏívanou napfiíklad 

u obecnû prospû‰n˘ch spoleãností. V Ïádném

pfiípadû nejsou tyto orgány srovnatelné s orgá-

ny obchodních spoleãností, ustanoven˘ch dle

Obchodního zákoníku.

Jednání ãlenské schÛze se zúãastnila vedoucí

odboru sociálních vûcí a zdravotnictví MûÚ

R˘mafiov Iveta Podzemná, která sv˘m vystou-

pením zhodnotila na‰i práci a popfiála mnoho

úspûchÛ v dal‰í ãinnosti.

âlenská schÛze schválila usnesení a vzala na

vûdomí rozhodnutí o svolání mimofiádného

sjezdu Svazu tûlesnû postiÏen˘ch. SchÛzi 

ukonãil pfiedseda, podûkoval Ivetû Podzemné

za úãast a popfiál ãlenÛm, ktefií budou repre-

zentovat na‰i organizaci na okresním Dnu

zdravotnû postiÏen˘ch regionu Bruntál,

R˘mafiov a Krnov, aby obstáli co nejlépe.

V‰em ãlenÛm pak hodnû zdraví.

Pfiedseda MO STP R˘mafiov
Franti‰ek Urbaník

Z ãinnosti Místní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch R˘mafiov

Podûkování
Místní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch

v R˘mafiovû dûkuje vedení R˘mafiovské pekárny za

obãerstvení na ãlenské schÛzi Místní organizace Svazu

tûlesnû postiÏen˘ch.

Franti‰ek Urbaník, pfiedseda

Místní organizace Svazu tûlesnû
postiÏen˘ch v R˘mafiovû informuje

Poradenské dny jsou organizovány

Centrem pro zdravotnû postiÏené ob-

ãany Moravskoslezského kraje v tûch-

to dnech:

3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 11. 

a 2. 12. 2008 v dobû od 8 do 12 hodin

v místnosti organizace Svazu tûlesnû

postiÏen˘ch na Revoluãní ulici 30/A.

Letos mûly ryby dovolenou
Místní organizace âeského rybáfi-
ského svazu R˘mafiov ve spolupráci
s mûstem uspofiádala v sobotu 
17. kvûtna na biologickém rybníku
mezinárodní rybáfiské závody.
Od sedmi hodin ráno se na biolo-

gick˘ rybník sjíÏdûli rybáfii, aby

spoleãnû s polsk˘mi kolegy

z partnerského Ozimku zmûfiili

síly a dovednosti v lovu kapra.

Zápolení probíhalo podle platné-

ho rybáfiského fiádu a soutûÏící si

mohli ponechat dva kusy ryb.

Chycené ryby se po zmûfiení a za-

psání pou‰tûly zpût do vody. Pro

vítûze byly pfiipraveny hodnotné

ceny za první, druhé a tfietí místo,

zaji‰tûno bylo i obãerstvení.

Úderem dvanácté hodiny byla

soutûÏ ukonãena a nastalo sãítání

v˘sledkÛ. Nûktefií ze sto dvaceti

rybáfiÛ nesli velmi tûÏce, Ïe jim

nezabrala ani „mfienka“. Snad to

bylo velmi tepl˘m poãasím nebo

nevhodnû zvolenou návnadou.

Nejlépe si v soutûÏi vedl Karel

BoÏek, kter˘ ulovil ‰est kaprÛ

o celkové délce 243 centimetrÛ,

z nichÏ nejdel‰í mûfiil 51 cm. Na

druhém místû se umístil Jaroslav

Ondrák se ãtyfimi kapry a celko-

vou délkou 180 centimetrÛ (nej-

del‰í kapr 56 cm) a tfietí místo vy-

bojoval Jaroslav Andr˘sek se tfie-

mi kapry o celkové délce 

160 centimetrÛ (nejdel‰í kapr

a zároveÀ nejvût‰í úlovek závodÛ

mûfiil rovn˘ch ‰edesát centimet-

rÛ). Ocenûní si odvezl také pol-

sk˘ závodník Roland Mrohen ja-

ko nejlep‰í zahraniãní úãastník,

kterému zabrali dva kapfii o cel-

kové délce 98 centimetrÛ (del‰í

kapr mûfiil 54 cm).

Rybáfiské závody budou probíhat

pravidelnû kaÏd˘ rok - na jafie

v R˘mafiovû a na podzim v Ozim-

ku. Nutno konstatovat, Ïe pfii

tûchto závodech vládne vÏdy v˘-

borná atmosféra a pol‰tí pfiátelé

se na pofiádání na‰ich závodÛ vel-

mi tû‰í. Tak tedy PetrÛv zdar na

podzim v Ozimku a doufejme, Ïe

pfii bohat‰ích úlovcích, neÏ jaké

byly k vidûní na biologickém

rybníku v R˘mafiovû. JiKo
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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:
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 kvûtnu a ãervnu

Pondûlí 14.00 - 19.00 Úter˘ 14.00 - 17.00

Stfieda 14.00 - 19.00 âtvrtek 14.00 - 17.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 19.00

Nedûle   13.00 - 19.00

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

Aquacentrum R˘mafiov

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: 21. 5., 18. 6., 16. 7., 20. 8., 17. 9., fiíjen - z tech-

nick˘ch dÛvodÛ zavfieno, 19. 11., 17. 12. 2008.

Naturistické plavání je urãeno pouze pro rodiny s dûtmi, smí‰en˘m
párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi - me-
dovou, 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

Informaãní stfiedisko R˘mafiov
Otevírací doba:

pondûlí - pátek: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,

sobota: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, nedûle: 13.00 - 16.00

CEKA - cestovní agentura

Národní 5, 795 01 R˘mafiov

Tel./fax: 554 211 525

Po - Pá 8.00 - 11.30, 12.30 - 16.00

kvûten - záfií otevfieno i v So 8.00 - 11.00



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Krásní mladí lidé jsou hfiíãky pfiírody, ale krásní stafií lidé

jsou umûlecká díla. Michelangelo
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Známá i neznámá v˘roãí
23. 5. 1618 II. praÏská defenestrace, zaãátek ãeského stavovské-

ho povstání - 390. v˘roãí

28. 5. Mezinárodní den poãítaãÛ, pfiipomíná zvefiejnûní
klíãového ãlánku anglického matematika Alana
Mathisona Turinga o umûlé inteligenci (1950)

28. 5. 1883 nar. Václav Talich, dirigent (zemfi. 16. 3. 1961) 

- 125. v˘roãí narození

29. 5. 1988 zemfi. Vladimír Men‰ík, herec (nar. 9. 10. 1929) 

- 20. v˘roãí úmrtí

30. 5. 1778 zemfi. Voltaire, vl. jm. Francois-Marie Arouet, fran-

couzsk˘ spisovatel a filosof (nar. 21. 11. 1694) 

- 230. v˘roãí úmrtí

31. 5. Svûtov˘ den bez tabáku (OSN)
1. 6. Mezinárodní den dûtí, slaví se od roku 1950
1. 6. 1868 zemfi. Franti‰ek Su‰il, sbûratel lidov˘ch písní, filosof

a teolog (nar. 14. 6. 1804) - 140. v˘roãí úmrtí

1. 6. 1913 profesor Rudolf Jedliãka zaloÏil v Praze na Vy‰ehradû

první ãesk˘ ústav pro tûlesnû postiÏenou mládeÏ 

- 95. v˘roãí

4. 6. Mezinárodní den boje proti násilí na dûtech, od ro-
ku 1982 (OSN)

5. 6. Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí, slaví se od roku
1973 z rozhodnutí konference OSN o problémech Ïi-
votního prostfiedí roku 1972

5. 6. 1898 nar. Federico García Lorca, ‰panûlsk˘ spisovatel (za-

stfielen 19. 8. 1936) - 110. v˘roãí narození

6. 6. 1858 nar. Viktor Ponrepo (vl. jm. Dismas ·lambor), prÛ-

kopník ãeské kinematografie (zemfi. 4. 12. 1926) 

- 150. v˘roãí narození

8. 6. 1893 nar. Marie Pujmanová, spisovatelka (zemfi. 19. 5. 1958)

- 115. v˘roãí narození

KVĚTEN 2008

Narodili se noví obãánci

·imon Kroutil .................................................................. R˘mafiov

Zbynûk S˘kora ............................................................... Edrovice

Valent˘na Albertová ....................................................... Stará Ves

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

Jifiina Rybková - R˘mafiov ................................................... 81 let

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

Marie Zbranková - R˘mafiov ............................................... 81 let

Ludmila ·tûpaníková - R˘mafiov ....................................... 82 let

BoÏena Kalandfiíková - R˘mafiov ....................................... 82 let

Gerlinde JankÛ - R˘mafiov ................................................... 83 let

Jan Ostroluck˘ - R˘mafiov ................................................... 84 let

Kvûtoslava Zemanová - R˘mafiov ....................................... 86 let

Kvûtoslava Fettersová - R˘mafiov ....................................... 87 let

Rozlouãili jsme se

Eduard Veãefia - R˘mafiov ...................................................... 1925

Josef ·uba - Stará Ves ............................................................ 1922

Jifiina Chodilová - Horní Mûsto ............................................. 1922

Franti‰ek MlãÛch - Skály ....................................................... 1931

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

Pranostiky na mûsíc ãerven
• âerven ãerven˘ jako z rÛÏe kvût

• âerven studen˘ - sedlák krãí rameny.

• Jestli ãerven mokr˘ b˘vá, obilí pak málo rodívá.

• V ãervnu de‰tivo a chladno zpÛsobí rok neúrodn˘ snadno.

• Jak ãerven teplem záfií, takov˘ bude i mûsíc záfií.

• Je-li ãerven mírn˘, nebude v prosinci mráz siln˘.

• KdyÏ na Medarda pr‰í, voda bfiehy vr‰í. (8. ãervna)

• Svat˘ Vít dává trávû pít. (15. ãervna)

23. 5. 11:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

25. 5. 9:00 Hor. MTB na Kubitárnû (cyklistické závody)

zatáãka

26. 5. 9:00 SVâ Keramika s Bufiinkou

27. 5. 10:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

30. 5. 9:00 SVâ Keramická dílna pro Z·

Jazzclub
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Mûstská knihovna

S invalidním vozíãkem na druh˘ konec svûta
Mezi oblíben˘mi cestovatelsk˘mi

besedami, které uÏ nûkolik let

pravidelnû pofiádá mûstská kni-

hovna, má ta zatím poslední v˘ji-

meãné postavení. V̆ prava, která

jí pfiedcházela, totiÏ nejenÏe vedla

z pohledu Stfiedoevropana do nej-

vzdálenûj‰í zemû svûta, na Nov˘

Zéland, ale navíc ji absolvoval

mlad˘ muÏ na invalidním vozíku

- Jirka Mára. Nejel samozfiejmû

sám, prÛvodce mu dûlal jeho otec

Jifií Mára s kamarádem ·tefanem

Kunou. Jifií Mára o netradiãním

cestování na druh˘ konec svûta

napsal dvû knihy a natoãil dva 

oceÀované dokumenty. O sv˘ch

záÏitcích také vypráví na bese-

dách, mimo jiné proto, aby po-

vzbudil lidi s podobn˘m handica-

pem a dokázal v‰em, Ïe i zdánlivû

nemoÏné je moÏné.

Sedmnáctilet˘ syn Jifiího Máry

Jirka je upoután na invalidní vo-

zík od desíti let, neboÈ trpí nemo-

cí s názvem progresivní svalová

dystrofie Duchennova typu. Tato

zatím neléãitelná nemoc postihu-

jící v˘hradnû chlapce zpÛsobuje

postupn˘ úbytek svalové hmoty,

kvÛli nûmuÏ tûlo prakticky vypo-

ví sluÏbu a nemocn˘ je odkázán

na invalidní vozík a celodenní pé-

ãi jiné osoby. Pro spoustu lidí by

taková diagnóza znamenala ka-

tastrofu, ztrátu Ïivotní perspekti-

vy a také nutnost vzdát se sv˘ch

snÛ. Pfiíbûh Jirky Máry je v‰ak dÛ-

kazem, Ïe to tak b˘t nemusí, Ïe

i s tûÏk˘m handicapem se dá Ïít

a plnit si odváÏné sny.

Jirkov˘m snem bylo cestovat.

„Nevynechá jedin˘ cestopisn˘ film
v televizi, pofiád si proãítá encyk-
lopedie,“ fiíká o svém synovi Jifií

Mára. Aby synovi umoÏnili co

nejvíc si uÏívat Ïivota, rozhodli se

mu rodiãe tento sen splnit. Za cíl

plánované cesty si pfiitom zvolili

Nov˘ Zéland, zemi protinoÏcÛ.

Jedním z dÛvodÛ byla skuteãnost,

Ïe JirkÛv otec jiÏ na Zélandu byl.

Strávil zde tfii mûsíce studiem ang-

liãtiny. Ostrovy jej natolik okouz-

lily, Ïe pfii v˘bûru cestovatelského

cíle pro svého syna neváhal.

Na Nov˘ Zéland letûli letadlem

pfies Asii, se zastávkou v Tchaj-

peji (neboÈ chtûli spatfiit nejvût‰í

mrakodrap svûta Tchaj-pej 101).

„Cestování letadlem je pro vozíã-
káfie kupodivu snadnûj‰í neÏ pro

zdravé lidi,“ konstatoval Jifií

Mára pfiekvapivû. Pojízdné kfieslo

se jim vyplatilo zvlá‰tû pfii pfiesu-

nech po obrovsk˘ch leti‰tích.

Dal‰í pfiíjemná pfiekvapení je ãe-

kala takfika dennû. Byla jimi set-

kání s pfiátelsk˘mi lidmi, exotic-

k˘mi zvífiaty, rostlinami i pfiírod-

ními zajímavostmi, jimiÏ Nov˘

Zéland pfiekypuje. Bûhem ‰esti

t˘dnÛ na pfielomu let 2006 a 2007,

tedy v období, kdy na Zélandu pa-

nuje léto, procestovala trojice

âechÛ oba velké novozélandské

ostrovy - Severní a JiÏní. Nûkolik

dnÛ pob˘vali v domû novozéland-

ského pfiítele, s jehoÏ rodinou strá-

vili pravé novozélandské Vánoce

i Silvestra. V zapÛjãeném autû po-

té projeli snad v‰echna nejzajíma-

vûj‰í místa obou ostrovÛ.

Nav‰tívili velká mûsta Auckland

i Wellington, která pÛsobila spí‰e

jako velké vesnice plné domkÛ

a zahrad, ale i samoty uprostfied

nekoneãn˘ch travnat˘ch kopcÛ

s pasoucími se ovcemi. Spatfiili fia-

du vzácn˘ch, ãasto endemick˘ch

druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ, mezi ni-

mi napfi. legendárního ptáka kivi.

S vozíãkem neváhali vstoupit ani

do tûÏko prostupn˘ch lesÛ s bujn˘-

mi kapradinami a prastar˘mi stro-

my kauri, vidûli gejzíry, vodopády

a stejnû Ïivelné pfiedstavení s ritu-

álními tanci domorod˘ch MaurÛ.

Nav‰tívili také mot˘lí farmu ãi ho-

bití vesniãku, kde se natáãely scé-

ny filmu Pán prstenÛ, a proletûli se

mal˘m letadlem nad oceánem.

O jejich dobrodruÏn˘ch v˘pra-

vách, bûhem nichÏ celkem urazili

deset tisíc kilometrÛ, vypráví do-

kumenty i obû knihy Jifiího Máry

Nov˘ Zéland, zemû protinoÏcÛ

a Nov˘ Zéland 2, návrat k proti-

noÏcÛm (bliÏ‰í informace najdete

na www.jirkamara.cz).

ZáÏitkÛ a zajímavostí shromáÏdili

ãe‰tí cestovatelé tolik, Ïe mohl Jifií

Mára provést náv‰tûvníky besedy

pouze Severním ostrovem. Na

JiÏní ostrov je snad zavede nûkdy

pfií‰tû. Setkání s ním bylo oboha-

cující nejen o cestovatelské zají-

mavosti, ale i o Ïivotní postoj ãlo-

vûka, kterého nepfiízeÀ osudu ne-

zbavila víry ve smysl Ïivota pro-

Ïitého naplno. ZN

Tel.: 554 212 566

E-mail:

knihovna.rymarov@tiscali.cz

Webové stránky:

http://www.mekrymarov.info/

û

fi fi
â

sobota 24. kvûtna 19.30

ChyÈte doktora
Komedie (âR 2006)

Nadûjn˘ gynekolog Michal Ïije se svou Ïenou a mal˘m dítûtem. Jednoho dne

cestou do práce potká svou milenku, která je tûhotná... Hrají: M. Malátn˘, 

T. Vilhelmová, I. JanÏurová ad. MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 25. kvûtna 17.00

Nejkrásnûj‰í hádanka
Pohádka (âR 2008)

Venkovsk˘ chasník Matûj miluje sedlákovu dceru Majdalenku. Sedlák si v‰ak

pfiedstavuje pro dceru lep‰ího Ïenicha, a tak se Matûj vydává do svûta. ReÏie:

Z. Tro‰ka; hrají: J. Dolansk˘, L. Potmû‰il... MládeÏi pfiístupn˘

sobota 31. kvûtna 19.30

10 000 pfi. n. l.
DobrodruÏn˘ (USA 2008)

Do prehistorické vesnice jednoho dne vtrhnou neznámí nájezdníci a unesou

krásnou dívku Evolet. D’Leh se ji s tlupou nejodváÏnûj‰ích lovcÛ vydává hle-

dat. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 7. ãervna 19.30

Láska za ãasÛ cholery
Historické melodrama (USA 2007)

Filmová adaptace známého románu latinskoamerického spisovatele Gabriela

Garcíi Márqueze. Florentino miloval Ferminu, ona se ale provdala za jiného...

V hl. roli: Javier Bardem. Pfiístupn˘ od 15 let

Fota: archiv Jifiího Máry
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

3. - 28. kvûtna
Emila Medková a Vilém Reichmann - fotografie

Dvojkoncert v kapli
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Z historie

Neprávem zapomínan˘ janovick˘ dvorní stavitel Fabich, nebo Habich ãi Habig?
O Johannu Christophu Fabicho-

vi, janovickém dvorním staviteli

HarrachÛ, nevíme, kdy se naro-

dil ani kdy zemfiel. Jeho vûk mÛ-

Ïeme jen odhadnout, víme v‰ak,

Ïe se objevuje v sluÏbách hrabat

nejpozdûji od roku 1750 a Ïe se

narodil v Janovicích. Zpoãátku

poddan˘ janovické vrchnosti

stejnû jako jeho bratr stolafi vy-

jíÏdûl ãasto ve sluÏbách Ferdi-

nanda Bonaventury z Janovic na

jeho nesãetné stavby na území

monarchie. ¤adu t˘dnÛ v roce

trávil stfiídavû v âechách, na

Moravû a v Dolních Rakousích.

Objevoval se téÏ ve spoleãnosti

hrabûte ve Vídni nejednou

i s dal‰ími architekty, s nimiÏ

spolupracoval na návrzích sta-

veb. Jindy projektoval stavby

sám, vypoãítával náklady, zaji‰-

Èoval dodávky materiálu a pláno-

val nákup v‰ech stavebních po-

tfieb. Na fiadû staveni‰È vykoná-

val téÏ odborn˘ dozor.

StûÏí fiíci, do jaké míry byl

Fabich samostatn˘m tvÛrcem,

a je‰tû tûÏ‰í odhadnout jeho po-

díl na projektech, na nichÏ zfie-

telnû spolupracoval. Pfiesto se

mnoho projektÛ jistû opíralo

o jeho koncept. Fabich pochopi-

telnû hledal a pfiijímal i dal‰í za-

kázky, pokud chtûl zajistit svou

rodinu solidním a pokud moÏno

pravideln˘m v˘dûlkem. Vzácnû

dochované plány mladého Fabi-

cha ukazují jednoduché linie od-

povídající dobovému stylu i ur-

ãení. Zpoãátku navrhoval obytné

domky poddan˘ch i svobodníkÛ,

dílny ãi vesnické kostely. Fabich

ale, jak se brzy ukázalo, mûl vy‰-

‰í ambice, umûl také zpracovat

dílãí zámecké projekty vãetnû

janovick˘ch. V korespondenci

b˘vá Ferdinandem Bonaventu-

rou Harrachem napomínán, aby

uÏ dodal v˘kresy námû‰Èského ãi

inzersdorfského zámku. StûÏí fií-

ci, zda se jednalo o Fabichovu

pomalost, laxnost nebo netrpûli-

vost zadavatele.

BohuÏel se neuchovaly autorovy

pfiedbûÏné náãrty, které jsou do-

dnes bûÏnou praxí, protoÏe by

vypovûdûly víc o jeho schopnos-

tech, originalitû ãi vzorech.

Hodnotit s jist˘m odstupem nut-

no i proto, Ïe není k dispozici ani

dostatek jeho koneãn˘ch projek-

tÛ. Nevíme, zda je Fabich oprav-

du jedin˘m autorem nûkter˘ch

dílãích plánÛ na stavbu zámkÛ

v Námû‰ti ãi rakouském Inzer-

sdorfu, tfiebaÏe byl k jejich dodá-

ní vyz˘ván (mohlo jít o soutûÏ

nûkolika stavitelÛ), a nelze vy-

louãit, Ïe i v jin˘ch pfiípadech

pracoval s Gannevalem ãi pod

jeho vedením a podle jeho sta-

vebních plánÛ jako v Janovicích.

Na druhé stranû i z toho mála, co

se zachovalo, je jisté, Ïe dosáhl

dobrého vzdûlání a tû‰il se ve

svém oboru znaãné autoritû.

Snadno zvládal stavební techni-

ku a h˘fiil zajímav˘mi kon-

strukãní zámûry. Rozumûl me-

chanismu hamrÛ a jin˘ch dobo-

v˘ch zafiízení, vãetnû tkalcov-

sk˘ch stavÛ. Pfies jisté problémy

se zadavateli prací, o nichÏ ho-

vofií dokumenty z harrachovské-

ho archivu ve Vídni, byl zfiejmû

ãlovûkem zodpovûdn˘m, a jak

jsme fiekli v˘‰e, i schopn˘m, ji-

nak by jej vrchnost nepovûfiovala

v˘ukou úfiedníkÛ janovické vrch-

nosti v matematice, aritmetice,

trigonometrii i geometrii ap.

Také mezi plány janovického

zámku se skr˘vají ãetné písemné

poznámky o Fabichovi, ba nû-

kdy i nelichotivé. Jde o pfiipo-

mínky k jeho plánÛm i nafiízení,

tfieba aby „dal vyrobit fale‰né
okno, tzv. vla‰sk˘ fenestrone, kte-
ré úplnû pokazil...“ a Ïe

„Frontispicio (nákres) snad mÛ-
Ïe ponechat celé“ (24. srpen

1763). Ferdinandova dÛvûra

k Fabichovi s ãasem rostla.

Zpoãátku jej v korespondenci

naz˘vá „zednick˘m mistrem“
(Mauermeister 1762), ale Fabich

s prÛbûhem doby asi pfiesvûdãil

stavebníka o sv˘ch kvalitách

a v dobû stavebních prací na ja-

novickém zámku, na nichÏ spo-

lupracoval, jej Harrach se vzrÛ-

stající spokojeností zaãíná naz˘-

vat „stavitelem“ (Baumeister).

Hranice mezi polírem a stavite-

lem neb˘vá je‰tû ani v baroku

jasnû odli‰ena. KdyÏ v‰ak

Harrach svému oblíbenci zajistil

také zakázky pro synovce, hra-

bûte Arno‰ta Quida, v âechách

(12. srpna 1771), je jasné, Ïe si

stavitelov˘ch schopností uÏ vel-

mi cenil.

V zimû 1771/2 asi do‰lo k jisté-

mu ochlazení vrchnostenské

pfiíznû, protoÏe Fabich poÏádal

o propu‰tûní ze sluÏeb Ferdi-

nanda Bonaventury a z poddan-

ského stavu. Harrach asi stûÏí

pochopil snahu odejít u ãlovûka,

kter˘ mûl jeho sympatie, dÛvûru

a nejspí‰e i slu‰n˘ plat. Pfiesto

velkorys˘ pán s nadhledem aris-

tokrata odpovûdûl kladnû, ba pfii-

loÏil i propou‰tûcí list, aby mohl

Fabich poÏádat olomoucké kon-

‰ele o pfiijetí do mû‰Èanského sta-

vu. V pfiíslu‰né knize olomoucké

se téÏ hovofií o tom, Ïe byl pro-

pu‰tûn ze sluÏby v nejlep‰í sho-

dû s vrchností. Dodnes nejsme

schopni udrÏet své nejschopnûj‰í

mozky doma, a není jich málo,

neboÈ „pro nû nemáme práci“ -

jak tristní.

Za propou‰tûcí list snad Jan

Kry‰tof vdûãil v˘znamné pfií-

mluvû Jeana Francoise Neuffor-

gese, kter˘ vûfiil v jeho nemalé

schopnosti. Oba se znali a byli 

ovlivnûni v˘vojem klasicismu,

tehdy moderního a Ïádaného sta-

vebního slohu, kter˘ pfiicházel

z Francie. Obecnému vlivu v mo-

narchii pomohla Neufforgesovi

jeho v˘znamná teoretická práce,

kterou tehdy vydal pod názvem

Recueil élémentaire ìarchitectu-

re (Sborník základÛ architektu-

ry), v níÏ kromû jin˘ch uvedl ja-

ko vzory dodnes známé stavby

HarrachÛ. Kniha vyvolala velk˘

zájem o francouzskou architek-

turu u mnoha aristokratÛ vãetnû

Ferdinanda Bonaventury, u nû-

hoÏ vedla nejen k zakoupení no-

vého traktátu o architektufie, ale

také k volbû francouzského ar-

chitekta Isidora Gannevala. Tím

se hrabû zafiadil k mecená‰Ûm

architektÛ a pfiedním znalcÛm

tehdy moderního umûní, k arci-

biskupu Migazzimu, hrabûti

EvÏenu Schönbornovi, Antonínu

Karlovi Salm-Reifferscheidtovi

a kníÏeti Franti‰ku Filipovi

z Hatzenfeldu. Tvrzení lze dolo-

Ïit Harrachovou objednávkou

rekonstrukce janovického zám-

ku (1763). Nelze pfiitom zjistit,

zda se jednalo o chátrání, nekva-

litní práci Gottfrieda Weissera

nebo nesouhlas s jeho pojetím.

V souvislosti s Neufforgesem

nutno je‰tû dodat, Ïe nás v jedné

z kapitol svého díla pfiivedl na

stopu pfiestavby harrachovského

zámku v Janovicích a jedno-

znaãnû ji pfiipsal v˘znaãnému

francouzskému architektu Isido-

ru Gannevalovi z Vídnû.

Pozdûji se okruh pÛsobnosti Jo-

hanna Christiana Fabicha roz‰í-

fiil o v˘znamnou funkci stavitele

kníÏat LiechtensteinÛ v letech

1776-1778 (Vlãek). Po poÏáru

mûsta Litomy‰le, jak se uvádí,

pro zájemce obnovoval panské

i patronátní domy a pro fiád pia-

ristÛ jejich po‰kozené objekty.

Roku 1781 vytvofiil plán novo-

stavby kostela s vûÏí i hodinami

ve Fukovû u Dûãína na ‰luknov-

ském majetku Arno‰ta Quida

Harracha.

Spolupráci stavitele Johanna

Christiana Fabicha s Ganneva-

lem také dobfie vyjadfiuje jejich

spoleãná ãinnost pro Liechten-

steiny. Byl to nejspí‰e sám Gan-

neval, kter˘ Fabicha znal uÏ od

spoleãné práce pro Harrachy

a doporuãil jej obûma vûtvím ro-

diny sídlícím na Moravském

Krumlovû a ve Valticích, sídelní

residenci hlavní linie rodu.

Dobu, po níÏ Fabich pracoval

pro Ferdinanda Bonaventuru

Harracha, lze omezit lety 1763-

74. Po uvedeném datu neexistuje
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jedin˘ dÛkaz o spojení hrabû-

te s jak˘mkoli dal‰ím architek-

tem. Ferdinand Harrach pfiestal

stavût. Po poÏáru v Krnovû roku

1779 vypracoval Fabich, „archi-
tekt liechtensteinského stavební-
ho úfiadu“, projekt oprav zámku,

kter˘ pak realizoval krnovsk˘

stavitel Jindfiich Haucke.

Je zde v‰ak je‰tû jedna záhada -

Johann Christian (Christoph -

Kry‰tof) Habig, kter˘ se objevu-

je pfii pfiestavbû bruntálského

zámku nûmeck˘ch rytífiÛ jako

stavitel z Janovic u R˘mafiova.

V bruntálském zámku se zacho-

valy jeho návrhy z 15. dubna

1768. Habig (?) projektoval 

úpravu balkonu nad hlavním

vstupním portálem a v hlavním

sále. Vstupní dvefie mûly b˘t bez

mfiíÏí, ale honosná Ïelezná zá-

bradlí mûla b˘t pozlacena. Velk˘

sál doporuãoval v provedení

svûtle modrém nebo svûtle zele-

ném. V rohu sálu projektoval

mal˘ kabinet a druhé okno se

mûlo zmûnit na prÛchod k zá-

chodÛm v rondelu. Do sálu nar˘-

soval téÏ honosná rokoková

kamna i krb. MístodrÏící fiádu

Maxmilián Xaver z Riedheimu

(1770-1792) je‰tû pfied sv˘m

jmenováním s potû‰ením návrh

pfiijal, schválil a zjednal téÏ

vhodného kameníka Jana Ignáce

Rokytského z Olomouce, aby re-

alizoval HabigÛv návrh balkonu.

Kamna a krb pak postavil podle

Habigova projektu sochafi Karel

Parsch. Rekonstrukce zámku by-

la dokonãena roku 1769.

Vzhledem k tomu, Ïe jsou obû

kfiestní jména stejná a zejména

ve star‰ích zápisech dochází

k ãast˘m pfiepisÛm a rÛzn˘m for-

mám pfiíjmení omylem, chybou

písafie ãi z neznalosti, soudíme,

Ïe Habig a Fabich jsou jedna

a tatáÏ osoba. Dvojí zápis Fabig

a Habig stejnû jako Fabich

a Habich je problém, ale v pod-

statû fie‰iteln˘. Ve‰keré zápisy se

psávaly v 18. století v na‰em

prostoru kurentem (nûmeckou

frakturou) a znaky písmen

H a F jsou si znaãnû podobné,

coÏ by mohlo zvlá‰tû pfii nepfiíli‰

ãitelném zápisu vést k zámûnû

uÏ pfii psaní nebo pfii povrchním

ãtení dfiíve i dnes zvlá‰tû.

Vzhledem k velkému mnoÏství

ãitelnûj‰ích zápisÛ ve VídeÀ-

ském mûstském archivu je tfieba

se pfiiklonit k tvaru Fabich

(Fabig, viz napfi. Hanke - Hand-

ke). VÏdyÈ i jméno donátora na

velkém zvonu janovického zám-

ku, jeÏ je dokonale ãitelné, zní

Ferdinand Ponaventura, nikoli

správnû Bonaventura, a obdobné

nápisy, kde se zamûÀuje ve jmé-

nech P za B, lze najít i na desko-

vém stropû morávecké kaple

Nejsvûtûj‰í Trojice. Patrnû vy-

chází vstfiíc dobové ãi náfieãní

v˘slovnosti souhlásky B. A aby

nebylo v‰em zmatkÛm konec, 

uvádí se jako autor projektu (ori-

ginál v OVM ·umperk) pfiestav-

by kostela sv. Máfií Magdaleny

v Podlesí v letech 1786-7 liech-

tensteinsk˘ stavitel Kry‰tof

Habich. Zfiejmû se i tentokrát

jedná o Fabicha. Jen místní sta-

vitel Johann Wolf v‰ak pr˘ pali-

ãatû jeho návrh nerespektoval

a od projektu se znaãnû odklonil.

Závûrem snad dluÏno dodat, Ïe

právû osobnost janovického

Fabicha by jistû zaslouÏila hlub-

‰í bádání v rodinn˘ch fondech

dal‰ích v˘znamn˘ch rodÛ habs-

burské monarchie druhé polovi-

ny 18. století, jeÏ jsou roztrou‰e-

ny v archivech Rakouska,

Polska, âeska i Maìarska, Chor-

vatska, Slovinska ãi Lichten-

‰tejnska, a Ïe se tedy nabízí dal-

‰í moÏnost zajímavé práce pro

schopného historika ãi kunsthi-

storika baroka a následujícího

období. Zatím byl uãinûn první

krÛãek a Fabicha mÛÏeme zafia-

dit jen velmi zhruba do období

pozdního baroka aÏ nastupující-

ho klasicismu, je tedy ãas pod-

niknout dal‰í kroky.

Mgr. Jifií Karel

Literatura: Vlãek, P.: Encyklo-
pedie architektÛ v âechách;
Rukopis práce Mag. phil. Petry
Pû‰kové (VídeÀská univerzita)
o zámku v Námû‰ti na Hané;
Samek, B.: Umûlecké památky
Moravy a Slezska, díl 2, J/N,
Praha 1999; Melzer, M. - Schulz,
J. a kol.: Vlastivûda ·umperské-
ho okresu, ·umperk 1993;
Toman, P: Nov˘ slovník ãesko-
slovensk˘ch umûlcÛ 1, A-L,
Praha 1947; ·tûpán, V.: Historie
zámku Bruntál, Bruntál 1998 ad.

Duben 2008

Objektivem ZdeÀka Habra
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fotoreportáÏ

KaÏdé místo má svÛj pfiíbûh

Zájemci o cestování v ãase se zaãali scházet ve ãtvrtek 8. kvûtna ko-

lem pÛl tfietí u muzea. Historickou procházku stfiedovûk˘m

R˘mafiovem si ve sváteãní den spousta jindy zaneprázdnûn˘ch lidí

nenechala ujít, takÏe se tu bûhem pár minut seskupil men‰í dav turis-

tÛ v‰ech generací.

Zde si posluchaãi vyslechli ‰est povûstí váÏících se k mûstskému zna-

ku, kter˘ je mimochodem oproti heraldick˘m zákonÛm zrcadlovû ob-

rácen. V povûstech vystupují odváÏní i ménû odváÏní luãi‰tníci, di-

voká vlãice, fiím‰tí legionáfii ãi Markomani.

Barokní sloup se sochou Panny Marie Neposkvrnûné od Franti‰ka

Lablose z roku 1683. Zvlá‰tností je tváfi odvrácená od sepjat˘ch dlaní;

Panna Marie ji mûla varovnû otoãit k místu, kde posléze roku 1790 vy-

pukl obrovsk˘ poÏár, nejvût‰í katastrofa mûsta. Na soklu najdeme zna-

ky HoffmannÛ z Grünbüchlu a DietrichsteinÛ, okénka lorety jsou 

opatfiena tepan˘mi mfiíÏemi. V‰imli jste si, Ïe kaÏdá je jiná?

První v˘klad si vyslechli pfiímo zde - mluvilo se o zaloÏení mûsta

v polovinû 13. století i o pÛvodní podobû námûstí, jehoÏ ãtvercov˘

pÛdorys tvofiily domy obrácené ‰títy do námûstí. Dnes z nich zbyly

jen klenuté sklepy, pfiípadnû kamenné podezdívky.

První zastávka u barokní sochy sv. Jana Nepomuckého, kterou vytvofiil

roku 1733, krátce po svatofieãení svûtce, Severin Tischler. Socha pfieÏila

niãiv˘ poÏár v roce 1790, zato v 80. letech 20. století pfii‰la o ruku pfii 

ofiezávání vûtví z okolních lip. UraÏená konãetina poté záhadnû zmizela,

novou vytvofiil olomouck˘ restaurátor Tomá‰ Rafl.

Dal‰ím stanovi‰tûm byla radnice. PÛvodnû gotická stavba pro‰la po-

stupnû renesanãní, barokní a klasicistní pfiestavbou, dne‰ní podobu jí

dodala rekonstrukce v první polovinû 90. let 20. století, hranolovitá

vûÏ si uchovala gotick˘ ráz.
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Cesta vedla k Radniãní ulici, která se v období panelové v˘stavby

zmûnila k nepoznání. Nebyla dfiíve také tak otevfienû napojena na ná-

mûstí Míru, neboÈ budova lékárny, která tu jako jediná pfietrvala z dfií-

vûj‰ích dob, plynule pokraãovala dal‰í zástavbou, ohraniãující horní

okraj námûstí.

V̆ prava se zastavila u knihkupectví, v místû nûkdej‰í Horní brány.

Odtud se rozcházely cesty smûrem na Horní Mûsto a Janovice stejnû

jako dnes.

Za bránou, v místû hotelu Pradûd, stávala stínadla, neboli popravi‰tû.

Tato lokalita se pojí s povûstí o Sidonii Heidenreichové ze Skal. Na

námûstí Svobody si pamûtníci vybaví i ‰pitální kapli sv. Josefa z ro-

ku 1680, která byla zbofiena v 50. letech minulého století a nahraze-

na ãinÏovními domy.

Hrádek z 1. poloviny 13. století - patrnû nejstar‰í opevnûné sídlo

R˘mafiovska. Jifií Karel ukazuje repliku základÛ, pÛvodní jsou ukry-

ty pÛl metru pod zemí.

Na nákresu Hrádku a historického centra mûsta si mÛÏete prohléd-

nout, jak asi mûstsk˘ hrad vypadal. Pozor! Plánek stfiedovûkého ná-

mûstí má jednu chybu: najdeme na nûm i budovu fary, která v‰ak by-

la postavena o nûco pozdûji.

Zastavení pod Hrádkem, v místech Hrádecké brány a stfiedovûkého

opevnûní. Uprostfied brány byla pfii archeologickém v˘zkumu nale-

zena prodûravûlá praseãí kÛstka. Ukázalo se, Ïe pocházela z doby ko-

lem roku 1300 a slouÏila jako hrací kostka.
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Krátká zastávka pfied domem, v nûmÏ bydlíval „obecní policajt“. Ten

si „nosil práci domÛ“, neboÈ ve sklepení byla mûstská ‰atlava. Jeho

manÏelka si pfiivydûlávala tím, Ïe vûzÀÛm topila a vafiila. Îaláfi byl

naposledy vyuÏit v roce 1945.

Mûsto skuteãnû konãilo u této ohradní zdi, která stojí na místû pÛ-

vodních mûstsk˘ch hradeb.

Pohled do studny je pohledem do dávné historie. Jednu z nejstar‰ích

studen ve mûstû naleznete na zadním dvorku domu obráceného do

námûstí.

V pozadí hotel Excelent v budovû mû‰Èanského pivovaru z 19. století.

Jeho úlohu ve stfiedovûku plnil jin˘ pivovar, stojící v ohybu Husovy 

ulice; zde se pivo vafiilo, ale chladilo a prodávalo se ve sklepích prá-

vováreãn˘ch domÛ aÏ do vzniku mûstského ‰enku v 16. - 17. století.

Jifií Karel na Husovû ulici ukazuje konec mûsta.

Dal‰í místo se stopami mûstsk˘ch hradeb. Zbytky kamení najdeme

v místech za vybouran˘mi domky na Husovû ulici.
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Procházka dále vedla k jejímu konci, pfiekfiíÏila horní konec tfiídy

HrdinÛ, kudy ve stfiedovûku vedla pouze úzká Smrtelná ulice, ve-

doucí k hfibitovu v místû dne‰ního Stfiediska volného ãasu. Uliãkou

dojdeme k Dolní bránû pod farou z roku 1543, pÛvodnû horním sou-

dem. Tudy a dále Úvozem vedla cesta na Olomouc. PoblíÏ brány stá-

la mûstská lázeÀ, odkud se roz‰ífiila nejedna morová epidemie.

Budova základní ‰koly na ·kolním námûstí na to sice nevypadá, ale

sídlilo v ní nejstar‰í stabilní vzdûlávací zafiízení ve mûstû z roku

1590.

Poslední památkou na trase procházky byl kostel archandûla Micha-

ela. PÛvodnû gotick˘ chrám byl mnohokrát pfiestavován. V roce 1688

k nûmu pfiibyla RÛÏencová kaple.

Odkryté zdivo sice nepÛsobí esteticky, ale poskytuje cenné informa-

ce o pÛvodní podobû kostela. Zmûny ve zdivu odhalují stopy dfiívûj-

‰í délky oken, z bosáÏí lze urãit umístûní star‰ích ãástí kostela.

Stojíme na místû starého hfibitova, kter˘ je spojen s povûstí o staré

Nyky‰ce. Tato bylinkáfika byla v léãení tak úspû‰ná, Ïe byla podezí-

rána ze spolãení s ìáblem. Pfiála si b˘t pochována zde, ale protoÏe po

smrti stra‰ila po celém mûstû, musela b˘t vykopána a dírou ve hfibi-

tovní zdi vynesena ven. Teprve pak dala pokoj.

Koneãná zastávka u kostela v místû ·kolní brány. Historické centrum

R˘mafiova je malé, ale pfiesto v nûm najdeme spoustu míst s pfiíbûhem.

Dal‰í vypráví kaple V Lipkách ãi zámek v Janovicích. Spolu s Jifiím

Karlem je mÛÏete nav‰tívit pfií‰tû. ZN
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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

poezie

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, pro-

zaici a v˘tvarníci zasílat na e-mailovou adre-

su redakce rymhor@seznam.cz nebo na po‰-

tovní adresu R˘mafiovsk˘ horizont, Stfiedisko

volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov,

své dosud nepublikované pfiíspûvky - básnû,

povídky a fejetony, kresby a fotografie, z ni-

chÏ budeme bûhem roku vybírat ty nejzajíma-

vûj‰í k oti‰tûní na stránkách na‰eho periodika.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe autofii automa-

ticky vyjadfiují souhlas s jeho pfiípadnou gra-

matickou úpravou a zvefiejnûním. Nutnou

podmínkou je opatfiení kaÏdého pfiíspûvku

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 vyhod-

noceny. Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vy-

hlá‰eni bûhem literárního veãera spojeného

s v˘stavou v˘tvarn˘ch prací na konci tohoto

roku. Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude redakce

ãerpat i v následujícím roce 2009. ZN

Ivo Janou‰ek
1.

bez stesku

poklonit se mofií hlubinám

troskami pocitÛ

s erbem na kfiíÏi

tanãícím únavou

co stra‰livá stvÛra

vzpomínek

z tlamy vychrlí

jazyky ohÀÛ de‰tû

zla a prázdnoty

míjivé po‰etilosti

v krajinách

rána zrození

podivné touhy

prázdnoty

2.

neodpovídá‰

smyslu na otázky souznûní

co v hlavách se matou

sklenicí ãasu

bytí a nebytí

kamenem sluncím vtisknut˘m

vûãností

ãehosi

v miskách mofií zjeven˘m

lÏí probuzenou ránem

pulzujících srdcí

bytí a nebytí

procitnutím luny

majákem prázdnoty

a dívkou

krásnou v hlubinách lesÛ

s ‰átkem duhy

vlajícím tancem de‰tû

bytí a nebytí

puklinami skal

zrazené oãima nûmé touhy

pocity

neznal˘mi odpu‰tûní

smrti a Ïivotem

bytí a nebytí

otevírající branami krkavcÛ

kasematy tûl

3.

strach

neprozfiel v hlubinách

kdyÏ ticho zÛstalo ti na dlani

kfiehkostí stesku zmírání

usínáním slov pod víãky

co zrcadlÛm podobají se

snÛm

nespoutan˘m

proudy slz

4.

láska

bezcitná a prodejná

v masce ‰tûstí zatanãí

s klíãi od studánky zla

branami bolesti

zvrací a blouzní

v temnotách

u ukradeného ohnû

mlãení

5.

pocity marnosti

a bolu Prométhea

mlhav˘mi slunci na obzorech

promûní se okamÏiky bdûní

probuzeného du‰í

dávného jara

kterému opadaly

lístky

ztrácející sebe

pomíjivou tváfií

bolestn˘ch z pohledÛ

kfiiãí vstfiíc

paprskÛm nebes

uposlechnutí

srdcí

krokÛ

ulpívající svojí pravdou

blíÏe odcizení

smutku vãera

zatracen˘ch slz

budoucích poãetí

Hana Bendová: BlíÏenci
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Kam na v˘let

Pfies Opavské hory do Glucholaz
Klub ãesk˘ch turistÛ Ondfiejovi-

ce uspofiádal letos za krásného

jarního poãasí 6. roãník turistické

akce Putování za krásami Zlato-

horska. Po pfiipraven˘ch trasách

se mohli pû‰í turisté i cyklisté vy-

dat pfies Opavské hory z Ondfie-

jovic do Glucholaz. Nejdel‰í

okruÏní trasa mûfiila 23 km.

Název Opavské hory - polsky

Góry Opawskie - na‰emu ãlovû-

ku moc nefiíká. Jsou vlastnû se-

verní polskou ãástí Zlatohorské

hornatiny, jejíÏ nejvy‰‰í pohra-

niãní horou je Biskupská kupa

(890 m), která je zároveÀ nejse-

vernûj‰í v˘spou JeseníkÛ a s vr-

cholovou rozhlednou dominant-

ním vrchem Zlatohorska i Glu-

cholazska. Ondfiejoviãtí mají

Opavské hory co by kamenem

dohodil, hned za státní silnicí,

která vede obcí ze Zlat˘ch Hor

smûrem na Jeseník i k b˘valému

hraniãnímu pfiechodu v Mikulo-

vicích podél fieky Ole‰nice.

¤ekou prochází v tûchto místech

státní hranice s Polskem. AÏ do

leto‰ního roku byl pfiechod pfies

fieku témûfi nemoÏn˘. Teprve,

kdyÏ se âR zaãlenila do Schen-

genského prostoru, byly i na

Zlatohorsku od 21. prosince

2007 zru‰eny na hraniãních pfie-

chodech hraniãní kontroly.

Hranici je moÏné nyní pfiekraão-

vat bez omezení. Nyní je také

moÏné dojet do Glucholaz z âR

vlakem a z vlaku zde vystoupit,

v dfiívûj‰ích dobách b˘valo ná-

stupi‰tû docela ostfie hlídané.

Dnes mÛÏete dojet napfiíklad

z Ondfiejovic do Glucholaz po

lesní asfaltce pfies osadu Podlesie

s krásn˘m novogotick˘m kostelí-

kem sv. Jifií bez problémÛ. Pfii

pochodu „Pfies hory Opavské“

pfies Podlesie, leÏící na vrchu

Tylna Kopa (516 m), smûfiovali

turisté dále po ãervené znaãce

trasy pro pû‰í turisty i cyklisty

pfies Sredniu Kopu (543 m) na

Przedniu Kopu (490 m) ke staré

kamenné rozhlednû a pokraãova-

li dále kolem sousední kamenné

kaple sv. Anny do nedalek˘ch

Glucholaz.

Glucholazy jsou správním cent-

rem Glucholazska, neboli gminy

Glucholazy, která je chránûnou

krajinnou oblastí Opavsk˘ch hor

- Parku krajowego Gór Opaw-

skich. Mûsto bylo zaloÏeno mezi

lety 1220-1238 jako osada, která

stfieÏila obchodní stezku kolem

fieky Bûlé. PÛvodnû byla nazvána

latinsky Caprae

Colium - Kozí ‰í-

je. Tento název

byl pozdûji pfie-

vzat i do nûmãiny

jako Ziegenhals

a „kozí ‰íji“ má

dodnes mûsto ve

svém znaku.

Dne‰ní název

Glucholazy po-

chází pravdûpo-

dobnû z ãeského

názvu „hluché

láznû“. Ve stfiedo-

vûku byly mûs-

tem hornick˘m,

kde se r˘Ïováním

i dolováním tûÏi-

lo zlato stejnû ja-

ko na Zlatohor-

sku. Od 13. stole-

tí byly Gluchola-zy

podle historick˘ch záznamÛ spo-

jovány jako Hlucholazy se

Zlat˘mi Horami. V‰ak v r. 1428

je husité vedeni Prokopem

Hol˘m pfii trestné v˘pravû doby-

li a vypálili. Dal‰í boufiliv˘ v˘voj

mûsta probíhal v 16. století, kdy

se obnovila tûÏba zlata. Nûkdy

v polovinû 16. století byla z Hlu-

cholaz do Zlat˘ch Hor raÏena

tzv. tfiíkrálová ‰tola. PoblíÏ ní by-

ly tehdy nalezeny dva zlaté va-

louny, kaÏd˘ o váze o dost vût‰í

neÏ 1 kg, které byly darovány do

Prahy císafii Rudolfu II. Teprve

v r. 1742, kdy do‰lo mírem vrati-

slavsk˘m k rozdûlení Slezska, se

staly Glucholazy stejnû jako

Zlaté Hory pohraniãním mûstem.

Dal‰í rozvoj mûsta byl zastaven

v období dal‰ích válek - tfiicetile-

té, slezské a napoleonské.

Nejvût‰í rozkvût mûsta se proje-

vil v 19. století, kdy se zde zaãal

vzmáhat prÛmysl. V roce 1875

byla dokonãena Ïelezniãní traÈ,

zvaná tehdy Moravskoslezskou

centrální Ïeleznicí, která spojo-

vala Nysu pfies Glucholazy

s Opavou a Jeseníkem a pozdûji

i s Vídní. V tu dobu se ve mûstû

pod Parkovou horou (zvanou ta-

ké jako Góra Chrobrego) zaãaly

stavût objekty klimatick˘ch láz-

ní, které jsou dodnes v provozu.

Dnes jsou Glucholazy mûstem

prÛmyslov˘m i lázeÀsk˘m. Prv-

ní i druhá svûtová válka je nijak

nepo‰kodily, a tak si zde mÛÏete

prohlédnout i zachované histo-

rické památky. Patfií k nim napfií-

klad mûstské hradby ze 13. a 14.

století, vûÏ horní brány, z jejíhoÏ

ochozu se mÛÏete na mûsto podí-

vat shora, nebo se mÛÏete zasta-

vit ve farním kostele sv. Vavfiin-

ce, kter˘ má dobfie zachovan˘

starogotick˘ portál. V okolí mûs-

ta se nachází mnoho historic-

k˘ch památek spojen˘ch s dob˘-

váním zlata. Nûkteré z nich lze

vidût pfii nauãné stezce vedoucí

z lázeÀské ãásti mûsta od fontá-

ny s amorkem severním úboãím

Parkové hory, která je vlastnû

nejzápadnûj‰ím vrchem chránû-

né krajinné oblasti Opavsk˘ch

hor. Dnes krásná pfiíroda s hor-

sk˘mi terény, zajímavou faunou

i flórou, ãist˘m vzduchem a také

s blízk˘mi jezery Otmuchow-

sk˘m a Nyssk˘m slouÏí stále ví-

ce se rozvíjejícímu turistickému

ruchu. A tak se Glucholazy mo-

hou právem zvát turistickou per-

lou Opolského vojvodství.

Zdroje: Informaãní letáky mûst
Zlaté Hory a Glucholazy, polsko-
ãeská mapa Glucholazy, Góry
Opawskie, Zlatohorská vrchovi-
na, Hrub˘ Jeseník, mapa KâT
Bruntálsko, Krnovsko a OsoblaÏ-
sko, Turist. prÛvodce Jeseníky.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

Ondfiejovice

Glucholazy

Kamenná kaple sv. Anny
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Z okolních obcí a mûst

Májové dûní v obci RyÏovi‰tû
Na‰e obec získala v âeské re-

publice skvûlé první místo v sou-

tûÏi O lidech s lidmi a postoupi-

la do evropské soutûÏe. V té se

umístila v konkurenci deseti pro-

jektÛ ze v‰ech zemí Visegrádské

ãtyfiky na skvûlém ãtvrtém mís-

tû. Toto ocenûní RyÏovi‰‰tí spo-

leãnû oslavili v sobotu 3. 5. 2008

kulturním programem.

Ráno kolem osmé hodiny do na-

‰í obce pfii‰li turisté z Lomnice,

které na námûstí ãekala starostka

obce RyÏovi‰tû s obãerstvením

a Ing. Rechtorik, kter˘ pfiítomné

seznámil s historií obce a pokra-

ãoval spoleãnû s nimi smûrem na

Sovinec v pochodu nazvaném

Po stopách na‰ich pfiedkÛ.

Program v obci dále pokraãoval

na fotbalovém hfii‰ti okrskovou

hasiãskou soutûÏí druÏstev Ïen

a muÏÛ z okolních obcí, vãetnû

na‰ich hasiãÛ. Na‰e druÏstvo Ïen

postoupilo vítûzstvím do okres-

ního kola. V‰ude vládla dobrá

nálada, sluníãko hfiálo a soutûÏ

se obe‰la bez zranûní.

Po skonãení soutûÏe se v‰ichni

pfiemístili na dûtské hfii‰tû, kde

program pokraãoval stavûním

májky a pálením ãarodûjnic. Na

ãarodûjnick˘ sabat pfiiletûly ãa-

rodûjnice v‰eho vûku. Májku si

ozdobily samy dûti a muÏi ji tûÏ-

ce postavili. Teprve nyní mohla

zaãít ta pravá oslava umístûní

obce v soutûÏi O lidech s lidmi.

Pivo zdarma teklo proudem, dûti

a ãarodûjnice soutûÏily v pfiipra-

ven˘ch hrách. Spoleãnû opeãené

bufity zahnaly hlad vyhladovû-

l˘m, to v‰e za doprovodu tramp-

sk˘ch písniãek a kytary. Hudba

znûla do pozdních ranních ho-

din. Nakonec bylo dobfie, Ïe nûk-

tefií vytrvalci zÛstali u ohnû tak

dlouho, protoÏe hned první noc

se na‰li odváÏlivci z Arnoltic,

ktefií nám chtûli na‰i májku sho-

dit. Díky na‰im ochrancÛm se

jim to nepovedlo.

V rámci Mezinárodního dne

Zemû se vydali Ïáci v doprovodu

uãitelek do firmy Remit

·ternberk, aby se nûco zajímavé-

ho dozvûdûli o tfiídûní odpadu.

Urãitû to byl pro nû zajímav˘

a pouãn˘ v˘let. Nejen v˘letem,

ale i ãiny oslavily na‰e dûti tento

svátek. Vyhradily si jeden den

k úklidu na‰í obce a vysbíraly

odpadky, které se po zimû v obci

nahromadily.

Vedoucí mlad˘ch hasiãÛ paní

La‰áková zorganizovala pro své

svûfience jarní hasiãské soustfie-

dûní. Spoleãnû strávili víkend

v Karlovicích, kde pilnû trénova-

li na leto‰ní sezónu. Nebûhalo se

ale jen s hadicemi, plnû vyuÏili

velkou tûlocviãnu a její náfiadí na

sestavení „opiãích drah“. Tohoto

soustfiedûní se zúãastnilo 16 hasi-

ãÛ a hasiãek, ktefií si navzájem

pomáhali a tímto upevÀovali

vztahy v kolektivu. Nûkteré

z mlad‰ích dûtí byly na cel˘ ví-

kend poprvé bez rodiãÛ. I tak by-

la nálada perfektní a nikdo nemûl

dÛvod ztratit úsmûv na rtech.

Obec RyÏovi‰tû ve spolupráci

s vedením základní a matefiské

‰koly v obci nezapomíná ani na

maminky, které v tûchto dnech

oslavily svÛj svátek. Dûti ze zá-

kladní i matefiské ‰koly si pro nû

pfiipravily kulturní vystoupení

plné básniãek, písniãek a her.

KaÏdá z maminek dostala mal˘

dárek, kter˘ vyrobily samy dûti.  

Eva La‰áková - starostka obce

ZÁCHRANA HANDICAPOVAN¯CH ZVÍ¤AT

STANICE STRÁNSKÉ âLEN NÁRODNÍ SÍTù STANIC

Podrobné informace na: www.stanicestranske.mistecko.cz, Rychl˘ kontakt: 777 256 577
Akce ZO âSOP 67/07 podporuje strategick˘ partner PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s. Design © 2008 Vûra Teplárková

Fota: archiv OÚ RyÏovi‰tû
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Historie okolních obcí

Spolky vojensk˘ch vyslouÏilcÛ na R˘mafiovsku: Lomnice
Spolky vojensk˘ch vyslouÏilcÛ

lze oznaãit za archetypální (pra-

vzorov˘) pfiíklad dobrovoln˘ch

sdruÏení bytostnû spjat˘ch s c. k.

mocnáfistvím. S Rakouskem,

resp. s vládou HabsburkÛ, braly

své poãátky jiÏ po válce tfiicetile-

té a byly Ïiveny v‰emi válkami,

co jich tato fií‰e vedla - a Ïe jich

bylo hodnû! PÛvodnû se jednalo

o spolky veteránÛ z fiad aktivních

bojovníkÛ, pozdûji se tito mísili

s b˘val˘mi vojáky vÛbec. B˘-

vají-li za tfii nosné sloupy starého

Rakouska oznaãovány armáda,

církev a úfiady, pak se vyslouÏil-

ci mohli tû‰it právû jejich pfiízni.

Bylo tûch spolkÛ hodnû, v letech

1911-1913 jich bylo jen na

Moravû evidováno témûfi 450.

Z toho na území okresu R˘ma-

fiov vyvíjely ãinnost spolky

v Lomnici, R˘mafiovû, Horním

Mûstû a Nûmecké Rudû, jak nás

o tom informuje napfi. seznam 

uvefiejÀovan˘ ve v˘pravném ka-

lendáfii Vojensk˘ pfiítel.

Nûkdo mÛÏe namítnout, Ïe tento

spolek pÛsobil i v RyÏovi‰ti

a bude se odvolávat na separátní

tisk, vydan˘ pod názvem Na‰e

RyÏovi‰tû v roce 1998, a nûkolik

v nûm uveden˘ch údajÛ. Vyslou-

Ïileck˘ spolek zde mûl b˘t zalo-

Ïen v roce 1895 - bez bliÏ‰ích

dat - a v roce 1899 mûl b˘t vy-

svûcen spolkov˘ prapor, a to za

pomoci Katolického spolku. Pak

je dal‰í zmínka aÏ z roku 1908,

kdy byl sdruÏením místních

spolkÛ za úãasti vyslouÏilcÛ

s praporem zasazen na námûstí

Jubilejní dub u sochy Panny

Marie, a to u pfiíleÏitosti oslav

60. v˘roãí panování císafie

Franti‰ka Josefa I. VyslouÏilci

zde dûlali, jak je uvedeno, slav-

nostní stafáÏ a vedl je Josef

Kolb. JenÏe: právû v tûch letech,

tedy i v roce 1908, byl Josef

Kolb pfiedsedou vyslouÏileckého

spolku v sousední Lomnici. Tuto

tajenku nebudeme lu‰tit a pfii

pátrání, proã nebyl spolek

v RyÏovi‰ti v ústfiední evidenci,

pomohl vojensk˘ historik 

J. Ludvík sv˘m názorem, Ïe evi-

dovány byly jen spolky aktivní,

coÏ znamenalo, Ïe platily pfiís-

pûvky, vykazovaly ãinnost a po-

sílaly o ní hlá‰ení. Navíc bylo

moÏné „pfielévání“ ãlenÛ do ji-

n˘ch místních organizací, kdyÏ

ãinnost nûkde ochabla. Právû to

mohl b˘t pfiíklad RyÏovi‰tû.

Lomnick˘ spolek mûl ve své do-

bû skvûlou povûst a dochovalo

se nám o nûm dosti informací

i pár pfiedmûtÛ, dnes pÛsobících

spí‰e kurióznû. Ustavení lomnic-

kého spolku probûhlo na podzim

1886 v hostinci invalidy z ital-

ského taÏení Josefa Rössnera,

kter˘ pozdûji postoupil hostin-

skou koncesi rovnûÏ invalidovi

z války v roce 1866 Maiwaldovi.

V fiadû sedmi lomnick˘ch hos-

pod to byla druhá nejbûdnûj‰í,

a pfiece Ïila pestr˘m spolkov˘m

Ïivotem, moÏná díky tomu, Ïe se

zde scházeli muÏi, ktefií mûli za

sebou sluÏbu v císafiském kabá-

tû, vidûli kus svûta a ctili hodno-

ty mocnáfiství, bez kterého si

svût nedovedli pfiestavit. Kdo byl

pfiesnû u zrodu tohoto spolku, lze

jen odhadovat, rozhodnû v‰ichni

tfii váleãní invalidé, mezi kter˘-

mi byl i jeden slepec, pak nejspí-

‰e podomní obchodník a hudeb-

ník Bedrich Kralitschek - ten se

psal ov‰em urputnû Fridrich

Kralik a moÏná mûl du‰i básníka

- a v neposlední fiadû zámoÏn˘

statkáfi Langer z Tylova, sám si-

ce nevoják, ale „armeelifrant“,

tedy dodavatel.

Poprvé se lomniãtí vyslouÏilci

zviditelnili v roce 1889 pfii zá-

du‰ní m‰i za tragicky zemfielého

korunního prince Rudolfa, kdy

drÏeli ãestnou stráÏ u symbolic-

ké rakve vrchního velitele armá-

dy a následníka trÛnu. Ostatnû

právû RudolfÛv obraz, „an na

koni sedí kupfiedu hledíc“, desí-

tiletí zdobil zaãouzen˘ lokál klu-

bovny spolku, dá-li se to tak fiíci.

Lze dovozovat, Ïe vyslouÏilci

v té dobû nosili pfii slavnostních

pfiíleÏitostech vojenské ãepice

typického tehdy kuÏelovitého

tvaru, k nimÏ pozdûji pfiibyly

modro‰edé blÛzy (snad z armád-

ního v˘prodeje), obstarané péãí

statkáfiky Langerové, známé

sv˘m pfiíklonem k rakousk˘m

tradicím.

Díky ‰tûdré mecená‰ce se do-

ãkali krásného praporu z hrub‰í-

ho hedvábu, na jehoÏ jedné stra-

nû „mistrovsky vyvedená jest or-

lice rakouská“ a druhou pak zdo-

bí neménû zdafiilá podoba patro-

na kostela zdej‰ího sv. Jifií na ko-

ni. Îerì vyvedena v barvách ãer-

no-Ïlut˘ch. Dne 21. 10. 1895 ko-

náno svûcení praporu za krásné-

ho sluneãného poãasí, kdyÏ ve-

ãer pfiedtím konán jest u rychty

v Tylovû veãerní koncert neb za-

staveníãko pfii svitu desítek po-

chodní. Bylo sedm veãer a prÛ-

vod stahlav˘ vydal se Tylovem

i Lomnicí. Obû obce byly v tu

dobu slavnostnû v oknech osvût-

leny a chvojím bohatû ozdobeny.

Evû Langerové mnohokráte pro-

voláno Hoch, hoch, zdráva buì,

dárkynû na‰e ‰tûdrá! Na druh˘

den jest tato kmotrou pfii svûcení

praporu, které se zároveÀ stalo

téÏ Dnem obce lomnické i pro

léta dal‰í. Slavnosti se zúãastnilo

pût spolkÛ vãetnû berounského

s prapory sv˘mi (o RyÏovi‰ti ne-

ní ani zmínka). ZároveÀ byl vy-

slán spolehliv˘ posel na telegraf

nádraÏní ve Val‰ovû, by mocnáfii

na‰emu blahopfiání rychlé zaslá-

no bylo, coÏ splnûno a s vdûkem

pfiijato.

Skladatel Kralik(tchek) sloÏil pí-

seÀ, v níÏ se praví:

KdyÏ v náruãí jsem dlela / a on

mi lásku sliboval / du‰e má se

blahem chvûla / tu on mne tuze

miloval / Ta doba prchla, prchla

brzy / duch klamÛv za‰ustil / 

utekl pryã, coÏ mne mrzí / a tak

mne navÏdy opustil. Skladba ta-

to pÛvabnû tklivá se záhy roz‰í-

fiila a s oblibou pfii slavnostech

a vûneãcích vyslouÏileck˘ch by-

la hrávána.

Kulturnû zamûfiení vyslouÏilci

byli u kaÏdé akce, tak tfieba v ro-

ce 1898 dali v˘tûÏek sbírky 

53 K na Fond císafiského jubilea

pro chudé a zároveÀ i na pofiíze-

ní Pamûtní knihy obecní. Ten rok

byl na události i jinak bohat˘,

tak tfieba pfii m‰i po úmrtí císa-

fiovny AlÏbûty (Sisi) 20. 9. inici-

ovali vyvû‰ení vlajky rakouské

na hostinci svém po dobu 8 dní,

ãímÏ pfiíklad jin˘m dali. Za pfií-

kladnost byli vyslouÏilci odmû-

nûni obcí a mohli tak vyjet 18. 8.

téhoÏ roku do Vídnû na Jubilejní

v˘stavu, tedy nûktefií, a za ty,

kdo tfieba jet nemohli, si jela pro-

hlédnout krásnou VídeÀ rodina

pana starosty...

VyslouÏilci slouÏili obûtavû, uÏ

v nov˘ch blÛzách a císafisk˘ch

ãepicích s „jablíãkem“ FJI, drÏe-

li ãestnou stráÏ pfii vizitaci arci-

biskupa Kohna 1899 a z jejich 

iniciativy byl u staré po‰ty zfiízen

„znamenitû vyveden˘ oblouk

slavnostní z chvojí lesního“, na

jehoÏ vrcholu byl prapor spolko-

v˘. Trochu je ale urazilo, kdyÏ

byly v okolí v roce 1900 konány

vojenské manévry a oni chtûli

vzdát hold veliteli, svobodnému

pánu von Albori, ale byli stráÏe-

mi „odmr‰tûni nevybíravûji“. Ale

nezatrpkli: hned o rok pozdûji si

to vynahradili velkolepû pojat˘m

Dnem obce za úãasti kolegÛ a ka-

tolick˘ch spolkÛ z okolí.
Repro 3x: archiv Jaroslava Chytila
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Jinak ov‰em ctili tradice císafi-

ské. KaÏd˘m rokem 18. srpna,

v den Nejvy‰‰ích narozenin,

s praporem pofiádali v zahradû

Seeligrovû defilírku a k tomu

pfiizvali dal‰í spolky. Defilovalo

se v 9 hodin a v 11 hodin se po-

dával prav˘ rakousk˘ vojensk˘

gulá‰ se dvûma pivy, poté v‰ich-

ni vstali, hudba zahrála tu‰ a v‰e-

mi hlasy bylo voláno „Hoch

a mnoho zdraví na‰emu mocná-

fii“, aby na závûr zaznûl velebn˘

tón Zachovej nám, Hospodine,

císafie a na‰i zem! Poté se spo-

leãnost sefiadila a vyrazila na po-

chod k fiece Moravici, doprová-

zena hudbou, s praporem v ãele

a ãetn˘mi obãany okolo. O pfií-

chodu na most zapûno silnû ze

v‰ech hrdel Wacht am Rhein

(StráÏ na R˘nû) a u blízkého

ml˘na podána svaãina. Veãer

pak konáno spoleãné klekání

k modlitbû podle vojensk˘ch fiá-

dÛ a toto odtroubeno.

Slavnostní shromáÏdûní se kona-

la na Bílou sobotu, na BoÏí tûlo,

na jiÏ zmínûné císafiské naroze-

niny, dále na svûcení zvonÛ a pfii

pohfibech. Teprve vypuknutí prv-

ní svûtové války uãinilo konec

této idyle. Vlastnû, ono to zas tak

úplnû idylické nebylo. Vyslou-

Ïilci mûli sice mocné a zámoÏné

pfiíznivce, o nichÏ uÏ byla fieã, na

druhé stranû ãlenové se rekruto-

vali z lidí, ktefií byli do rakouské

armády odvedeni, aby déle ãi

krátce slouÏili na vojnû. ZároveÀ

v‰ak obecnû platilo, Ïe na vojnu

nemusel jít kaÏd˘, kdo byl uznán

schopn˘m, staãilo b˘t pfiimûfienû

zámoÏn˘ a získat potvrzení, Ïe je

tato osoba pro vedení továrny,

statku apod. nezbytná. AÏ na pár

v˘jimek tak na vojnu chodily

pouze niÏ‰í a stfiední vrstvy.

O protekci nebyla nouze. Tím

víc nás dnes udivuje patriotické

nad‰ení mnohdy znaãnû pfiestár-

l˘ch vyslouÏilcÛ.

Jejich klubová místnost v hospo-

dû pfiezdívané U Zelené boty by-

la vyzdobena obrázky rakous-

k˘ch vojevÛdcÛ, ilustracemi

z ãasopisÛ a knih popisujících

nezmûrná hrdinství „vojína ra-

kouského“, ostatnû posuìte sa-

mi, pár se jich dochovalo. Byla

tam téÏ vitrínka s nedokoufienou

virÏinkou, kterou dostal R. Dit-

trich od nûjakého arcivévody pfii

jeho inspekci v kasárnách. Na-

‰eho hrdinu vyhazovali vojáci na

dece do v˘‰ky a on na vrcholu

v˘konu vÏdy zakfiiãel „Hoch“

a ostatní dodali „Kronprinc Ru-

dolf“.

A je‰tû jeden doklad rozdílného

pfiístupu místních: na pravidelné

parádní pochody k Moravici od-

váÏel invalidy vyzdoben˘ povoz.

KdyÏ to jednou jeho majitel od-

mítl, vyslouÏilci neÏadonili u ji-

ného, ale obstarali si dÛkladnû

zhotoven˘ trakafi a na nûm, pat-

fiiãnû vyzdobeném, své nemo-

houcí ãleny k Moravici odváÏeli.

B˘val a snad je‰tû je uloÏen v ãp.

21 v Lomnici.

Spolek je‰tû 2. srpna 1914 s pra-

porem doprovodil muÏe na nádra-

Ïí pfii odjezdu k útvaru

v ·umperku, odkud jeli na boji‰tû,

ale pak se objevily potíÏe a nouze,

ãlenové sbírali po lese bukové lis-

tí, které su‰ili a spolu s mafiinkou

z nûj vyrábûli kufiivo pro vojáky

na frontû. Ideály mizely...

V roce 1919 nová republika ten-

to a podobné spolky rozpustila,

ãlenové vymírali a po krátkém

obnovení v roce 1939 i nacisté

spolek rozpustili. Zbylo pár

drobností, prapor kdosi ukryl

a nikdy nebyl nalezen. Konec

definitivnû. Jaroslav Chytil

Pozvánky
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Sport

Pojede TK Jes na mistrovství svûta?
V sobotu a nedûli 3. a 4. kvûtna

se v brnûnském Boby centru ko-

nalo Mistrovství republiky ve

street dance show. V soutûÏní

kategorii „velké produkce“ (tzn.

od 25 - 60 taneãníkÛ) dosáhla ta-

neãní skupina Jes spolu s Calip-

sem z Krnova a Dance Pointem

z Fr˘dku-Místku vynikajícího

v˘sledku. Mezi ‰esti konkurenã-

ními choreografiemi získali titul

vicemistra âR s formací z hornic-

kého prostfiedí - „·ichta jak cyp“.

Fantastick˘ v˘kon v‰ech 56 ta-

neãníkÛ sklidil zaslouÏen˘ obdiv

v‰ech pfiítomn˘ch divákÛ, ale

i poroty. Je‰tû tfie‰inka za závûr -

pokud mezinárodní organizace

IDO otevfie soutûÏ „velk˘m pro-

dukcím“, mûla by tato choreo-

grafie reprezentovat âeskou re-

publiku na mistrovství svûta!

Ve ãtvrtek 8. kvûtna vypukla 

v uniãovském G-clubu taneãní

mánie. Kolem 800 taneãníkÛ

rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií

a disciplín se pfiijelo utkat v ta-

neãním klání. Zcela zaplnûn˘ sál

povzbuzoval k nejlep‰ím v˘ko-

nÛm v‰echny soutûÏící.

Choreografie „Spoutaní“, která

v parketov˘ch a taneãních kom-

pozicích zastupovala TK Jes, si

z této soutûÏe odvezla krásné 

1. místo. Dal‰ím velik˘m a nesku-

teãnû krásn˘m pfiekvapením bylo

vítûzství celé dûtské vûkové kate-

gorie, za které jsme obdrÏeli pu-

tovní Popelãin stfievíãek. Chtûla

bych moc a moc podûkovat v‰em

mal˘m i velk˘m taneãníkÛm za 

úÏasné v˘kony a popfiát mnoho

úspûchÛ v dal‰ím soutûÏním klá-

ní. ZároveÀ bych chtûla také po-

dûkovat panu ·lechtovi za v˘tvar-

né zpracování kulis a rekvizit.

Alena Tome‰ková,
vedoucí a choreograf TK Jes

Pokofiil st˘ maratón
V nedûli 11. kvûtna zdolal v Praze r˘mafiovsk˘ nestor atletiky Ivan Sovi‰ svÛj st˘ maratón a zafiadil se tak mezi ãtyfiicítku bûÏcÛ âeské republiky, ktefií 
ubûhli 100 a více maratónÛ. ZároveÀ se stal ãlenem „100 maratón klubu âR“.

rozhovor
Sto maratónÛ - to uÏ je pûkná porce. Jak˘ byl
ten st˘ maratón?
Podobn˘ jako tûch 99 pfied ním. Îádná protek-

ce, Ïádné úlevy, musel jsem pûknû po sv˘ch 

ubûhnout celou traÈ. Jen v cíli byl pocit spoko-

jenosti o nûco sváteãnûj‰í. Snad jsem se jen tro-

chu víc potrápil, nejen kvÛli vedru, ale ani pfií-

prava nebyla úplnû dostaãující. V̆ sledn˘ ãas uÏ

zdaleka není takov˘, jakého jsem dosahoval

pfied nûjak˘mi deseti, patnácti ... kilogramy, ale

umístûní v druhé tfietinû mezi 5 tisíci startující-

mi - pfieváÏnû mnohem mlad‰ími - nepovaÏuji

za neúspûch.

KdyÏ se fiekne maratónec, kaÏd˘ si asi vybaví
‰lachovitého vyzáblého atleta. Tvoje postava
má ale k této pfiedstavû dost daleko.
Já se také nepovaÏuji za maratónce ani za atle-

ta. V dávn˘ch dorosteneck˘ch létech jsem zá-

vodil v silniãní cyklistice, pak jsem postupnû

pfiidával bûh na lyÏích, pfiespolní bûhy, biatlony,

triatlony, orientaãní bûh a tak jsem se postupnû

dostal do rekreaãní kategorie, která zkou‰í

v‰echno a nic nedûlá pofiádnû. První maratón

jsem zkusil aÏ ve sv˘ch 36 letech.

Pro ãlovûka, kter˘ to nikdy nezkusil, je pfied-
stava nekoneãn˘ch kilometrÛ nudnou a fádní
záleÏitostí, jak to proÏívá bûÏec?
Emil Zátopek kdysi fiekl: „Kdo chce zaÏít nûco

mimofiádnû vzru‰ujícího, aÈ si zabûhne mara-

tón.“ Vût‰ina lidí to nepochopí - co mÛÏe b˘t na

takové magofiinû vzru‰ujícího. Ale zkuste si as-

poÀ pfiedstavit, co bûÏec proÏívá. UÏ pfied star-

tem se setkávají stafií známí - nûktefií se srdeãnû

zdraví, nûktefií jen pokynou rukou a nûktefií se

znají jen od vidûní, ale v‰ichni jsou ta správná

krevní skupina, která uÏ jen pfii setkání kaÏdého

nabíjí obrovskou pozitivní energií a optimis-

mem. A po startu kaÏd˘ v radostné euforii ply-

ne s davem a ani nevnímá pfiib˘-

vající kilometry (samozfiejmû ta

euforie je odmûnou za pfiedchá-

zející pfiípravu - nepfiipraven˘

závodník o ni pfiichází velmi

rychle). Pfii vût‰inû závodÛ je

mimofiádná atmosféra a bûÏec

pfii sledování okolí, soupefiÛ

i pfiírody bez problémÛ absolvu-

je první polovinu trati. Pak po-

stupnû zaãne vnímat, Ïe nohy uÏ

nejdou tak lehce a krok se zkra-

cuje. A pfiichází dal‰í fáze - kri-

tické kilometry. Ti velmi dobfie

pfiipravení to tak neproÏívají, ale

vût‰ina bûÏcÛ po tfiech desítkách

kilometrÛ zji‰Èuje, co je to mara-

tón. Nohy zaãínají tûÏknout,

kaÏd˘ krok je obtíÏnûj‰í a do cíle je‰tû hroznû

daleko. V tûchto chvílích je velmi jednoduché

najít jakoukoliv v˘mluvu, zastavit a poãkat na

odvoz. A je otázkou vÛle donutit se pokraãovat

i pfiesto, Ïe je to trápení - radost z pohybu se

zmûnila na bolest pfii kaÏdém kroku. Ale

i v tomto rozpoloÏení si kaÏd˘ uvûdomuje dÛle-

Ïitou pravdu (která má velk˘ v˘znam i v nor-

málním Ïivotû ) - kaÏd˘ bolestn˘ i malink˘ krÛ-

ãek správn˘m smûrem nás pfiibliÏuje k cíli.

âtyfiicát˘ kilometr je‰tû neznamená v˘hru, ale

je to v˘razné povzbuzení - teì uÏ do cíle vydr-

Ïím. I ta poslední dvoustovka po 42. kilometru

bolí, ale to uÏ nikdo nevnímá - celé tûlo proÏívá

radostn˘ pocit vítûzství, a Ïe uÏ je pfiede mnou

v cíli nûkolik stovek nebo i tisícovek bûÏcÛ, vÛ-

bec nevadí, protoÏe já jsem zvítûzil. Tento pocit

je nejkrásnûj‰í odmûnou, kaÏd˘ vnímá hlubo-

kou pravdu obãas pouÏívaného sloganu „radost

z bolesti“. Radost v cíli spoleãnû proÏívají

v‰ichni soupefii a ta spoleãná radost v‰echny

sbliÏuje a krásné pocity násobí.

Urãitû je trochu pravdy na roz‰ífieném rãení, Ïe

pofiádn˘ chlap má postavit dÛm, zasadit strom...

a ubûhnout maratón.

Popisuje‰ to tak, Ïe ãlovûk má hned chuÈ si to
také vyzkou‰et, aspoÀ tu radost v cíli, ale to za-
se není moÏné bez toho pfiedchozího trápení.
JenÏe co na to zdraví?
Dûkuji za optání - zatím je v‰echno v pofiádku.

Pfiijì se zeptat tak za dvacet, tfiicet let - moÏná si

postûÏuji, co sport udûlal s m˘mi klouby nebo

metabolismem. Snad platí i doktory uznávané

rãení, Ïe kdo pfieÏije maratón a dal‰í den, ten tfii

roky nedostane infarkt. Samozfiejmû jsou tisíce

jin˘ch nebezpeãí, ale infarkt je statisticky pfiíãi-

nou dost vysokého procenta úmrtí. Sport vlast-

R˘mafiováci v cíli PIM (zleva): Ivan Sovi‰, Karel StrÏínek,
Ivo Sovi‰ a ex-r˘mafiovák Jan Sovi‰

Foto: archiv TK Jes
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nû uãí tûlo, aby samo bojovalo s únavou, boles-

tí, chladem, hladem, Ïízní a v‰emi mimofiádn˘-

mi stavy a tak se vyhnulo choulostivosti. Na ob-

hajobu této teorie uvádím, Ïe poslední (a jedi-

nou v Ïivotû) lékafiem vystavenou pracovní ne-

schopnost jsem mûl v roce 1985, kdyÏ jsem pfii

hromadném pádu na lyÏafiské Jesenické 70 utr-

pûl zranûní kolenních vazÛ a skonãil v sádfie.

Chfiipky, angíny, zánûty a podobné neduhy se

mi vyh˘bají snad právû díky sportem dlouho-

dobû pûstované odolnosti. Tím mi sport vlastnû

vrací ãást ãasu stráveného pfii bûhání, cyklistice

nebo lyÏování. âas, kter˘ strávím bûháním po

lese, nûkdo jin˘ proleÏí pfii léãení horeãek a bo-

lestí hlavy.

Je ãlovûk pfii takovém bûhu schopen vnímat
okolí?
Samozfiejmû, nûkdy aÏ pfiíli‰. KdyÏ tfieba po

startu maratónu v italském Milanu spustí snad

stovka trubaãÛ u trati bfiesknou fanfáru, je to at-

mosféra, na kterou se nedá zapomenout. Po-

dobnû pÛsobí i hudební skupiny na trati praÏ-

ského maratónu, nezapomenutelné je aÏ hyste-

rické jeãení nûkolika stovek dívek nûjakého

dívãího internátu u trati bostonského maratónu.

To jsou asi v˘jimeãné a nezapomenutelné situ-
ace, ale je bûÏec schopen vnímat i ulici, mûsto
a okolní pfiírodu?
MoÏná je to individuální, já mám dost fotogra-

fickou pamûÈ, takÏe i po létech poznávám úse-

ky, které jsem nûkdy probíhal. Nûkteré marató-

ny jsou vedeny jen mûstem a ty jsou i zpÛsobem

bûhu odli‰né, protoÏe se pfieskakují chodníky,

tramvajové koleje a rÛzné typy mûstské dlaÏby.

Ale spousta maratónÛ je vedena krásnou pfiíro-

dou a to se nedá nevnímat okolní scenérie. Kdo

nav‰tívil tfieba kysuckou krajinu, Orlické hory,

Chfiibské vrchy nebo jen projel autem ze

·umperku pfies Le‰tinu do Dubicka, urãitû si za-

pamatuje hodnû pûkn˘ch úsekÛ. BûÏec má víc

ãasu vnímat okolí, a proto je snad tûch fotogra-

fií v pamûti víc.

Zmínil ses o nûkolika atraktivních mûstech,
kde v‰ude jsi uÏ startoval?
Podle komentáfie pfii nedûlním pfienosu âeské

televize jsem asi vypadal jako svûto-

bûÏník, kter˘ se jen tak náhodou pfii

toulkách svûtem zastavil v Praze, ale

tûch svûtov˘ch metropolí zase nebylo

tak moc. Nejvíc maratónÛ jsem absol-

voval v Praze - v‰ech 14 roãníkÛ PIM

a je‰tû 6 dal‰ích praÏsk˘ch maratónÛ.

Bezesporu nejv˘znamnûj‰í pro mne

byl 100. roãník nejstar‰ího svûtového

maratónu v americkém Bostonu v ro-

ce 1996. To byly malé olympijské hry

- startovalo tam 40 000 bûÏcÛ. V Ev-

ropû jsem bûÏel maratón v PafiíÏi,

¤ímû, Berlínû, Frankfurtu, Milánu,

nûkolik maratónÛ v Polsku, Nûmecku,

Rakousku, Itálii a samozfiejmû na

Slovensku. Ko‰ick˘ maratón jsem ab-

solvoval pûtkrát. Mezi krásné záÏitky

také patfií Jungfrau-maratón do vrchu v centru

‰v˘carsk˘ch Alp. Start je v Interlakenu a cíl

v sedle mezi vrcholy Jungfrau a Aiger v nad-

mofiské v˘‰ce témûfi 2400 metrÛ. Za pûkného

poãasí je to nejen závod, ale i nádhern˘ v˘let.

KaÏd˘ maratón znamená nejen samotn˘ bûh,

ale spoustu záÏitkÛ z cesty a náv‰tûv zajíma-

v˘ch míst.

A kolik maratónÛ jsi vzdal?
Tak zatím jsem dokonãil v‰echny a doufám, Ïe

mû hned tak nûco nedonutí zabalit jak˘koliv zá-

vod. I v cyklistice jsem z nûkolika desítek zá-

vodÛ zabalil jen tehdy, kdyÏ mû odvezli sanit-

kou nebo jsem si odná‰el zdemolované kolo po

nûjakém hromadném pádu.

Stovka maratónÛ byl tvÛj cíl nebo bude‰ ma-
ratóny bûhat dál?
Pro toho, kdo to zkusí, je maratón nevyléãitelná

diagnóza. Ale podobné je to i s lyÏafisk˘mi bû-

hy, cyklomaratóny a dal‰ími aktivitami. Je

spousta krásn˘ch maratónÛ, které jsem je‰tû ne-

bûÏel, je spousta krásn˘ch kopcÛ, na které jsem

je‰tû nevylezl nebo nevyjel na kole, v zimû je

plno krásn˘ch lyÏafisk˘ch tratí a v‰echno to sto-

jí za vyzkou‰ení.

Prozraì i nûco ze sv˘ch mimomaratónsk˘ch
záÏitkÛ.

Mezi nezapomenutelné patfií pfiedev‰ím v˘stup

na vrchol Mont Blancu, byl jsem tam dvakrát.

Na lyÏích jsem odbûhl 21 roãníkÛ Jesenické 70,

v‰echny s v˘jimkou prvního. Zúãastnil jsem se

19 závodÛ svûtového poháru v dálkovém bûhu

na lyÏích, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í je bezesporu

VassÛv bûh ve ·védsku. V cyklistice jsem ved-

le mnoha desítek silniãních závodÛ absolvoval

dálkové jízdy AUDAX - 1000 km za tfii dny

a 1200 km za 80 hodin. Jako cykloturista jsem

v Alpách a Dolomitech zdolal 24 horsk˘ch se-

del vy‰‰ích neÏ 2000 metrÛ (tûch niÏ‰ích bylo

mnohem víc), z nichÏ nejvy‰‰í Stelvio je 2758

metrÛ nad mofiem, a pfies 1500 v˘‰kov˘ch met-

rÛ stoupání serpentinami od italského Bormia,

to je pfiímo cyklistická lahÛdka. Za zmínku sto-

jí i úãast na svûtovû v˘znamném závodû v ori-

entaãním bûhu O-ringen ve ·védsku.

To si v‰echny ty akce pamatuje‰?
Tûch nezapomenuteln˘ch je opravdu hodnû, ale

pfii bilancování víc spoléhám na svoje peãlivû

vedené záznamy, které si zapisuji od roku 1962.

A ty mi fiíkají, Ïe jsem za 45 let nabûhal 37 200

km, na kole ujel 158 200 km a na lyÏích ubûhl

27 950 km.

Dûkuji za rozhovor a pfieji pevné zdraví a aÈ ti
pfiib˘vají dal‰í pokofiené kilometry. JiKo

Dvû medaile a titul Miss sympatie
V nedûli 27. 4. 2008 se v zaplnûné pfiívozské hale

SAREZA v Ostravû utkaly kluby Moravskoslez-

ského a Olomouckého kraje v soutûÏi jednotlivcÛ

v aerobiku Ostravsk˘ Crazy Aerobik. O v˘sled-

cích soutûÏe rozhodovala pûtiãlenná odborná po-

rota. O titulu Miss sympatie v kaÏdé kategorii hla-

sovalo zaplnûné hledi‰tû divákÛ.

Závodnice SK Studio Sport a zdraví pfiedvedly

opût velmi pûkn˘ sportovní v˘kon a zaslouÏenû

vybojovaly jednu zlatou a jednu bronzovou me-

daili, ‰est finálov˘ch umístûní a jeden titul Miss

sympatie. V‰em zúãastnûn˘m dûvãatÛm dûkuje-

me za dobrou reprezentaci klubu i mûsta. V sou-

tûÏi klubÛ se R˘mafiov umístil na 4. místû.

V˘sledky soutûÏe:
1. kategorie 7 - 10 let:
Zapletalová ·árka 1. místo
Br‰Èáková Mí‰a 7. místo

Zifãáková Klárka 8. místo

Kuzmíková Bára 9. místo

âudová ZdeÀka 15. místo

2. Kategorie 11 - 13 let:
·andová Jana 8. místo

Krywdová Tereza probojovala

se do finále, ale ze zdravotních dÛvodÛ

ze soutûÏe odstoupila

4. Kategorie 17 a více let:
·védíková L˘die 3. místo

Titul Miss sympatie
Ostravského Crazy
Aerobiku získala:
L˘die ·védíková 4. kategorie

L˘die ·védíková, pfiedsedkynû SK

Mezi desítkami trofejí tvofií velkou ãást medaile z praÏ-
sk˘ch maratonÛ a pÛlmaratonÛ Fota: archiv I. Sovi‰e

Fota: archiv Studia Sport a zdraví
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Taneãní skupina Move2you
pfiivezla zlatou medaili

R˘mafiov‰tí taneãníci sklízejí medaile

Taneãní skupina Move2you, která pracuje ve Stfiedisku volného ãasu

pod vedením Petry âechové, se zúãastnila soutûÏe ve Fr˘dku-

Místku, která nesla název Palas Dance Cup. R˘mafiov‰tí hiphopefii

sem pfiivezli velkou show s názvem ICQ. Tato show byla zafiazena do

hlavní vûkové kategorie, mûla zastoupení taneãníkÛ od sedmi do

osmnácti let, byla plná v˘borného, zábavného, krásného, Ïivého, 

usmûvavého tancování a nechybûly v ní rekvizity ani kvalitní kost˘-

my. Prostû velice propracovaná show, která dala v‰em taneãníkÛm

i choreografce spoustu práce. A jak dopadla? Z ‰esti soutûÏních cho-

reografií si taneãní skupina move2you vybojovala nádherné 1. místo!

Co na to vedoucí souboru? „Mám velkou radost. Za vítûzství v‰em
dûkuji a gratuluji. Nejkrásnûj‰í je vidût, jak si to v‰ichni uÏívají, na
parketû tancují s obrovsk˘m nasazením a úsmûvem, jsou ‰Èastní, spo-
kojení, dokáÏí podûkovat a obejmout vás. Proto má smysl to dûlat.“
A co na to taneãníci? „Je to krásná show. Moc nás baví. Na kaÏdé vy-
stoupení se tû‰íme a stra‰nû si ho uÏíváme. PeÈa je ãlovûk, kterého si
váÏíme, a z celého srdce jí dûkujeme.“ Petra âechová

Taneãní skupina Move2you a je-

jí Ïebfiíãková sezóna zaãala

v Olomouci. Sjeli se sem taneã-

níci z Prahy, Brna, Ostravy,

Olomouce ad., konkurence tedy

byla opravdu obrovská. V sólech

a dûtské vûkové kategorii zabo-

joval a medaili za tfietí místo zís-

kal Adam KomÛrka. V sólech ju-

niorské vûkové kategorie tfiídy

C se aÏ do finálového kola pro-

bojovala Lucie Horkelová 

(6. místo), Adéla KomÛrková 

(5. místo) a Katefiina Klíãníková,

která stála na bednû za 2. místo!

Prezentace juniorÛ tfiídy B ve fi-

nálovém kole: Adéla Köhlerová

5. místo, Lucie Kistanová 2. mís-

to a Mirka Rapouchová se mÛÏe

chlubit medailí zlatou! Z junior-

sk˘ch duet se finálov˘m postu-

pem a medailí za nádherné tfietí

místo radovala Katefiina Klíãní-

ková s Adélou Köhlerovou. 

Na závûr se pfiedvedla juniorská

malá formace taneãní skupiny

Move2you s názvem Smile. Po

vyãerpávajícím v˘konu, kter˘

‰est taneãnic pfiedvedlo, si se sl-

zami v oãích a velkou radostí

z této soutûÏe odváÏí 1. místo!

První Ïebfiíãková soutûÏ tedy do-

padla skvûle. Taneãníci pfiiváÏí

do R˘mafiova pût medailí, coÏ si

zaslouÏí gratulaci. O druhou Ïeb-

fiíãkovou soutûÏ se s vámi podûlí-

me zase pfií‰tû. 

Petra âechová

Prostor pro firmy a podnikatele

Pozvánka na odbornou konferenci podnikatelÛ
Vážení zástupci podnikatelských subjektů a dalších institucí v okrese Bruntál, dovolujeme si vás pozvat na odbornou konferenci pro podnikatele s názvem:

Podnikatelské pfiíleÏitosti a rozvoj - Bruntálsko 2008
v pondûlí 2. 6. 2008 od 9.30 do 14.00 v prostorách Spoleãenského domu v Bruntále

Konferenci za‰títil námûstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj, evropské struktury a územní plánování Mgr. Pavel Drobil.

SvÛj zájem, prosíme, potvrìte na e-mail administrátorky zmínûné akce Mgr. Kataríny Kijonkové: k.kijonkova@gmail.com, a to nejpozdûji do 26. 5. 2008

Program:

09.30 - 10.00 Prezence úãastníkÛ, káva
10.00 - 10.30 Marketing a rozvoj Moravskoslezského kraje

Mgr. Pavel Drobil, námûstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje pro regionální rozvoj, evrop-
ské struktury a územní plánování

10.30 - 11.00 Rozvoj podnikání v regionu s podporou do-
taãních titulÛ
Ing. David Sventek, MBA, fieditel Úfiadu Regio-
nální rady regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko

11.00 - 11.30 Role Agentury pro regionální rozvoj v podpo-
fie podnikání
Ing. Jana ·emberová, fieditelka divize ekonomi-
ky a sluÏeb, ãlenka pfiedstavenstva

11.30 - 11.45 Coffee break
11.45 - 13.00 Projekty a iniciativy - ‰ance pro partnerské

firmy
Podpora cestovního ruchu - databáze TourData
Milan Andûl, ARR
Podpora podnikání - kapacitní registr Kredo, da-
tabáze Real
Ing. Tomá‰ Fiedler, ARR
Podpora regenerace brownfields
Ing. Jifií VozÀák, ARR
Podpora rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ - iniciativa 
ForTech
Ing. Lenka Tichá, ARR

13.00 - 14.00 Obûd formou rautu

VáÏení zástupci podnikatelsk˘ch subjektÛ a dal‰ích institucí v okrese Bruntál, dovolujeme si vás pozvat na workshop pro podnikatele s názvem

Podniky a podnikání - Bruntálsko 2008
v úter˘ 3. 6. 2008 od 9.00 do 12.00 ve spoleãnosti PROWORK, spol. s r. o., v Krnovû

Workshop za‰títil Mgr. Pavel Drobil, námûstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj, evropské struktury a územní plánování
SvÛj zájem, prosíme, potvrìte na e-mail administrátorky zmínûné akce Mgr. Kataríny Kijonkové: k.kijonkova@gmail.com, a to nejpozdûji do 26. 5. 2008

Program:

09.00 - 09.30 Prezence úãastníkÛ, káva ve firmû Prowork, 
spol. s r. o.

09.30 - 10.30 Prezentace firmy Prowork, její success story, 
moÏnosti budování dodavatelsko-odbûratelsk˘ch 
fietûzcÛ s podniky v regionu

10.30 - 12.00 Neformální diskuse na téma rozvoje podniká-
ní v regionu s podporou dotaãních titulÛ
za úãasti zástupcÛ MSK (Mgr. Miroslav 
Janoviak, oddûlení prÛmyslov˘ch zón odboru re-
gionálního rozvoje, Mgr. Martin Radvan, vedou-
cí odboru regionálního rozvoje) a Úfiadu 
Regionální rady regionu soudrÏnosti 
Moravskoslezsko (fieditel Úfiadu Ing. David 
Sventek, MBA)
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JAK VYJDE
Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 6. 6. 2008
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 29. 5. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

11/2008

• 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 do 16 hodin).

PPP NN EE UU SS EE RR VV II SS
FIRMY STANISLAV JU¤ENA STANSPED

VV ÁÁ MM NN AA BB ÍÍ ZZ ÍÍ
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)

¤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
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Revoluãní 26, 795 01 R˘mafiov tel.: 554 211 577, 608 830 940
www.autolasak.cz, e-mail: autolasak@autolasak.eu

Otevírací doba: Po -  Pá 8.00 -  17.00, So 8.00 -  12.00

SUBARU FORESTER, r. v. 1998, rádio,
posil. fiíz., ostfiik. svûtel, z. stûraã, ml-
hovky, imob., el. zrcátka a okna, cent-
rál, ABS, 2x airbag. Cena: 149 900 Kã.

Land Rover Freelander 2.0, TD4, r. v.
2002, ASR, CD, rád., el. zrc. a okna, 
z. stûraã, regul. rychl. pfii jízdû ze svahu,
cent., ABS, 2x airbag. Cena: 269 900 Kã.

Volkswagen Transporter, 2.5 TDi, 
96 kW, 9 míst, T5, r. v. 2003, ASR, rá-
dio, posil. fiíz., taÏné, z. stûraã, imob.,
ABS, 2x airbag. Cena: 349 900 Kã.

BMW 330D, Kombi, r. v. 2002, ABS,
ASR, kÛÏe, imob., vyhfi. el. zrc.,
temp.,  z. stûraã, el. okna, centrál,
4x airbag. Cena: 289 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP, r. v. 2003, air-
bag, rádio, centrál, imob., taÏné, z.
stûraã. Cena: 89 900 Kã.

BMW 530D, r. v. 2001, ABS, vyhfi.
zrc., temp., senzory ASR, rádio, PC,
el. zrc. a okna, centrál, CD mûniã, au-
tomat, 6x airbag. Cena: 264 900 Kã. 

Ford Mondeo TDCi, Combi, r. v. 2006,
ABS, 6x airbag, ESP, ASR, CD, rádio,
vyhfi. pfi. sklo, el. zrc., z. stûraã, mlhovky,
el. víko kufru a dal‰í. Cena: 319 900 Kã.

·koda Felicia 1.9D, r. v. 1999,
CD, rádio, centrál, posil. fiíz., 
z. stûraã, mlhovky, dûlená zadní
sedadla. Cena: 69 900 Kã.

KLIMA

KLIMA KLIMA
DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

KLIMAKLIMA

Opel Vectra 2.0DTi, Combi, 74 kW, 
r. v. 1998, rádio, posil. fiíz., z. stûraã,
mlhovky, airbag, el. okna, centrál, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 94 900 Kã.

■ 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

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

Renault Espace 2.2DCi, 110kW, r. v.
2004, ABS, ESP, ASR, rádio, el. v˘b.,
posil. fiíz., PC, senz. centrál, CD mûniã,
8x airbag. Cena: 255 900 Kã bez DPH.

Peugeot Partner 1.9 D, r. v. 1997,
rádio, posil. fiíz., z. stûraã, taÏné,
2x airbag, CD, centrální, imob,
el. okna. Cena: 79 900 Kã.

·koda Felicia combi 1.3 GLXi, 50 kW,
r. v. 1997, CD, rádio, centrál, otáãko-
mûr, dûlená zadní sedadla, zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 44 900 Kã.

·koda Fabia 1.2HTP

splátka jiÏ

od 1121 Kã/mûs.

Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 85kW, r. v.
2003, ABS, rádio, posil. fiíz., PC, z. stû-
raã, vyhfi. sedadla, el. okna a zrcátka,
centrál, 4x airbag. Cena: 179 900 Kã.

Toyota Corolla Verso 2.0-D4D, nov˘ mo-
del, r. v. 2004, ASR, rádio, el. okna a zr-
cátka, PC, multif. volant, z. stûraã, centrál,
CD, ABS, 8x airbag. Cena: 334 900 Kã.

Ford Mondeo combi 1.8 TDi, r. v.
1999, CD, rádio, centrál, imob., po-
sil. fiíz., z. stûraã, dûlená z. sedadla,
2x airbag, el. okna. Cena: 89 900 Kã.

KLIMA DIGI KLIMA
85 kW 85 kW

6 KVALT

6 KVALT

KLIMA

AUTORIZOVANÉ  PRACOVI·Tù CEBIA

Fiat Bravo 1.2 16V, 59 kW, r. v.
2001, ABS, rádio, posil. fiíz., z. stû-
raã, airbag, centrál, imob., el. okna
a zrcátka. Cena: 79 900 Kã.

1. MAJITEL

DIGI KLIMA

TDi T5

TDiKLIMA
Volkswagen Golf combi 1.9 TDi,
r. v. 1996, 2x airbag, rádio, cent-
rál, ikon., el. ‰íbr, posil. fiíz., 
z. stûraã. Cena: 59 900 Kã.

Volkswagen Golf TDi, 74 kW, r. v. 2001,
ESP, ASR, rádio, posil. fiíz., z. stûraã, 
imob., el. okna a zrcátka, centrál, CD,
ABS, 4x airbag. Cena: 189 900 Kã.

1. MAJITEL

TAŽNÉ

TAŽNÉ TOP STAV

TAŽNÉ

TAŽNÉ CZ

CZ

KLIMA

Fiat Marea Weekend Combi 1.6 16V, 
r. v. 1999, ABS, el. okna, posil. fiíz., el.
zrc., z. stûraã, dûlená z. sedadla, cent-
rál, 2x airbag. Cena: 109 900 Kã.

4X4 4X4

135 kW
96 kW

DIESEL

DIESEL DIESEL

DIESEL DIESEL

DIESEL

DIESEL SERVIS

KLIMADIESEL

Renault Twingo 1.2i, shrnovací stfiecha, 
r. v. 2001, el. okna, posil. fiíz., z. stûraã, el.
zrcátka, dûlená zadní sedadla, centrál,
ABS, 4x airbag. Cena: 79 900 Kã.

9 MÍST

5 MÍST

Vyberte si

DVD nebo navigaci
ke kaÏdému vozu

AKCE S VOZY 

s GE Money Auto


