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Unavení, ale ‰Èastní se vrátili ta-
neãníci z taneãního klubu Jes
R˘mafiov z nûmecké Bochumi.
V kongresovém paláci v Bochu-
mi, místû skuteãnû hodném ko-
nání této akce, se ve dnech 
19. - 21. záfií uskuteãnily Svûtov˘
pohár a Mistrovství Evropy v dis-
co dance a street dance show.
Této akce se zúãastnily taneãní
kluby a skupiny z dvanácti zemí
svûta.
Ná‰ taneãní klub Jes s choreo-
grafií ·ichta jak cyp (Job like
hell), kterou pfiipravil spoleãnû

s taneãníky souborÛ Calipso Kr-
nov a Dance Point Fr˘dek-Mí-
stek, soutûÏil v kategorii school
production. Tato kategorie má
svÛj specifick˘ v˘znam - vyÏa-
duje dobrou fyzickou kondici
(skladby trvají aÏ 8 minut), v‰e-
strannou znalost tance (mohou
se zde objevit rÛzné taneãní sty-
ly) a to nejdÛleÏitûj‰í je porozu-
mûní mezi mnoha taneãníky rÛz-
ného vûku (u nás tancovalo 
56 taneãníkÛ ve vûku 5 - 26 let).
Touha po co nejlep‰í reprezenta-

ci na‰í republiky, maximální na-
sazení a hlavnû tancování od sr-
díãka vyneslo této choreografii
nejvy‰‰í ohodnocení poroty (od
v‰ech 12 porotcÛ samé jedniãky)
a zisk Svûtového poháru. Ne-
skuteãná radost, slzy ‰tûstí, to
v‰e se odehrávalo bezprostfiednû
po vyhlá‰ení v˘sledkÛ. Moc
a moc dûkuji úplnû v‰em taneã-
níkÛm za fantastick˘ v˘kon a za
nádherné tancování. Dûkuji také
touto cestou Tomá‰i Sloupskému
a Michalovi Bezruãovi, ktefií se
spolu se mnou choreograficky

podíleli na vytvofiení této skvûlé
choreografie. Cennou skuteãnos-
tí je fakt, Ïe taneãníci v‰ech tfií
souborÛ vytvofiili kamarádsk˘
celek nejen na taneãním parketu,
ale i mimo nûj.
Zvlá‰tní podûkování patfií paní
uãitelce Marcele Tauferové, Jifií-
mu Tauferovi, Terezce Tauferové
a Petru La‰tuvkovi za pfieklad
a namluvení textu v anglickém
jazyce. Dále mi, prosím, dovolte
podûkovat v‰em lidem, ktefií nás
finanãnû podpofiili:

Mûsto R˘mafiov, Základní ‰ko-
la R˘mafiov, klempífiství Pipa, 
Al Invest Bfiidliãná, I-nova CZ,
s. r. o., R˘mafiov, Promaris Duo, s. r. o,
Woodmetalltechnik CZ, s. r. o., R˘-
mafiov, Pavel ·a‰inka, Marika
Pechová, Zdenûk Nikl, Martin
Jahoda, Pavel Rydzyk, pan

·paténka, Josef Bernátek, Jifií
Jaro‰, Roman Bla‰ko, Jarmila
La‰tuvková.
A úplnû na závûr mi dovolte po-
dûkovat vám, milí ãtenáfii a pfiíz-
nivci, Ïe jste nám drÏeli paleãky
a byli s námi prostfiednictvím to-
hoto tisku. Alena Tome‰ková

Historie a souãasnost na fotografiích Bohumila ·védy

Cesta k vítûzství aneb Tfie‰niãka na dortu

Husova ulice 1962 Husova ulice 2008

Fota: archiv TK Jes
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Konec kina v R˘mafiovû?

Zdravotnictví

Podhorská nemocnice pfiiblíÏila práci zdravotníkÛ
na Dni otevfien˘ch dvefií

Ve ãtvrtek 18. záfií uspofiádala Podhorská ne-
mocnice R˘mafiov Den otevfien˘ch dvefií.
Zájemci tak mûli moÏnost nahlédnout nejen
do lÛÏkov˘ch oddûlení rehabilitaãní a fyzikál-
ní medicíny, oddûlení o‰etfiovatelské péãe

a oddûlení léãby bolesti, balneoprovozu, ale
také mûli moÏnost nechat si zdarma zmûfiit
krevní tlak a vy‰etfiit hladinu cukru a choles-
terolu. Na pfiípadné dotazy t˘kající se správné
Ïivotosprávy, kondiãního cviãení a cviãení po

operaãních stavech odpovídal odborn˘ zdra-
votní personál. O Den otevfien˘ch dvefií proje-
vily nad oãekávání zájem asi dvû stovky pfie-
váÏnû star‰ích obãanÛ, v˘jimkou nebyly ani
rodiny s dûtmi a lidé stfiedního vûku. JiKo

Na zasedání zastupitelstva ve ãtvr-
tek 25. záfií byl jednomyslnû odsou-
hlasen návrh kulturní komise zru‰it
promítání v r˘mafiovském kinû.
Zastupitele pfiesvûdãil ekonomick˘
rozbor provozu kina, kter˘ ukázal
znaãnou ztrátovost.
Kino R˘mafiov se nezavírá popr-
vé. Promítání v nûm bylo pfieru-
‰eno uÏ v devadesát˘ch letech,
pfii zmûnách provozovatelÛ, od
roku 1995, kdy se kino dostalo
pod správu Domu kultury, po-
zdûji Stfiediska volného ãasu, se
sice promítalo opût nepfietrÏitû,
ale vÏdy se ztrátami. V posled-
ních letech navíc rapidnû klesá
náv‰tûvnost kina, a tak se jeho
provoz ãím dál více nevyplácí.
Jen za loÀsk˘ rok muselo
Stfiedisko volného ãasu na pro-

voz kina vynaloÏit 288 tisíc ko-
run, letos uÏ 380 tisíc.
Jaké jsou dÛvody tohoto propa-
du? „V kinû se promítaly kvalitní
filmy, ale bohuÏel doba spûje
k ru‰ení kin,“ uvedla pfiedsedky-
nû kulturní komise BoÏena
Filipová pfied zastupiteli. ¤edi-
telka SVâ Marcela Pavlová s ní
souhlasí v tom, Ïe za pokles ná-
v‰tûvnosti nemÛÏe nabídka fil-
mÛ: „Je to pfiedev‰ím o celko-
vém prostfiedí v kinû, nekvalitním
ozvuãení, o nepohodln˘ch sedaã-
kách, kter˘ch je na kino zbyteãnû
moc. Navíc si myslím, Ïe lidé si
zvykli nav‰tûvovat multikina.“
Do tûch diváky láká nejen mo-
derní prostfiedí a zvuk, ale i moÏ-
nost vidût filmy v dobû premié-
ry. To se jim v r˘mafiovském ki-

nû mÛÏe stát jen zfiídka, neboÈ
malé mûstské kino je pro distri-
butory natolik nelukrativní, Ïe
sem se zapÛjãováním kopií ne-
spûchají. „Pokud jde o hit
s mnoÏstvím kopií, dostane se
film do R˘mafiova dva mûsíce po
premiéfie. Pokud
má film kopií mé-
nû, mÛÏeme na nûj
ãekat i pÛl nebo tfii
ãtvrtû roku.
Pfiednost mají
multikina,“ vy-
svûtluje progra-
mov˘ vedoucí kina Jan Pfiikryl.
Podle jeho slov je dal‰ím vel-
k˘m konkurentem mal˘ch kin
rozmach DVD a moÏnost stáh-
nout si filmy z internetu. A tak se
pravidelnû stávalo, Ïe oscarov˘

trhák, kter˘ v multikinech lámal
rekordy náv‰tûvnosti, v R˘ma-
fiovû zÛstal prakticky bez po-
v‰imnutí. ¤e‰ením by byla podle
jeho slov digitalizace kin, která
by umoÏnila v‰em kinÛm napo-
jen˘m na spoleãnou databázi

stáhnout si
film a promí-
tat jej v pre-
miérovém ãa-
se. Tento
systém je
v‰ak teprve
ve zku‰ební

fázi.
Zastupitelé odsouhlasili zru‰ení
promítání v r˘mafiovském kinû
od ledna 2009, podle slov pra-
covníkÛ Stfiediska volného ãasu
nemá smysl vynakládat dal‰í pe-

Mûstské kino vzniklo v budovû divadla v roce 1930 
Pohlednice soukromého sbûratele

Souãasná podoba kina
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níze na vytápûní kina, a rozhodli
se proto promítání ukonãit uÏ
v listopadu, po produkci posled-
ních nasmlouvan˘ch filmÛ.
Samotná budova nadále zÛstane
k dispozici pro divadelní pfied-
stavení a ‰kolní akademie, proto-
Ïe R˘mafiov nemá náhradní di-
vadelní sál potfiebn˘ch paramet-
rÛ. V zájmu ‰etfiení se v‰ak bude
budova pouze temperovat a vy-
tápût se bude aÏ pfied samotn˘mi
pfiedstaveními, pfiípadnû pfied ge-
nerálními zkou‰kami ochotníkÛ.
Znamená zru‰ení promítání ko-
nec kina v R˘mafiovû? Podle za-
stupitelÛ ne. ¤e‰ením pro bu-
doucnost má b˘t rekonstrukce
budovy SVâ, v níÏ se poãítá
i s vybudováním malého víceú-
ãelového kinosálu, slouÏícího
zároveÀ pro koncerty, pfiedná‰ky
a besedy. Pfiestavûné stfiedisko
nabídne i nov˘ divadelní sál,

takÏe ve‰kerá pfiedstavení by se
pak pfiesunula sem. Není ov‰em
jasné, kdy rekonstrukce probûh-
ne, neboÈ projektová dokumen-
tace pro stavební povolení má
b˘t sice hotová do konce listopa-
du, o termínu samotné rekon-
strukce se zatím dá jen spekulo-
vat.
V pfií‰tích nejménû nûkolika le-
tech se tedy v R˘mafiovû promí-
tat nebude a divadlÛm bude mu-
set staãit budova kina. Ta je v‰ak
od poslední velké rekonstrukce
v letech 1960 - 62 a úpravách na
poãátku 80. let uÏ zchátralá, dle
slov zastupitele Ivana Sigmunda
„vybydlená a vyÏitá“. PfiestoÏe
v ní za tu dobu probûhlo nûkolik
men‰ích oprav (sociálního zafií-
zení, vnûj‰ího schodi‰tû, plyno-
vé kotelny, stfiechy), má budova
znaãnû zastaralé vybavení, elek-
trické rozvody, svûteln˘ park, na

mnoha místech opadává omítka,
nad hlavním vstupem dokonce
ve velk˘ch kusech, které by
mohly b˘t nebezpeãné. Podle
vyjádfiení fieditelky SVâ bude
budova udrÏována a v‰echny zá-
vaÏné závady budou odstranûny,
o celkové rekonstrukci se v‰ak za-

tím neuvaÏuje. Jasná není ani bu-
doucnost budovy kina po pláno-
vané rekonstrukci SVâ. „Budo-
vy by bylo ‰koda. Mûla by dostat
nûjaké smysluplné vyuÏití,“ uvedl
starosta Petr Klouda. Návrhy oãe-
kává od zastupitelÛ, Ïádné kon-
krétní dosud nepadly.   ZN

anketa
Bude vám chybût r˘mafiovské kino?

Petr Boxan (44)
Urãitû mi bude chy-
bût. Je to jediné kul-
turní centrum, jediné
místo ‰iroko daleko,
kam mÛÏete zajít do
kina.

Vlasta âudová (55)
Mnû chybût nebude.
Mám doma DVD,
video, kupuju si ka-
zety, do kina uÏ ne-
chodím.

Petra Pavlíková
(24)
Kino mi asi chybût
nebude. Je nepoho-
dlné a vût‰inou se
pfieru‰uje promítání.
Prostû je zastaralé.

Zdenûk Habr (52)
Do kina uÏ necho-
dím. Doma mám vût-
‰í pohodlí a v televi-
zi je skoro v‰echno.
Ale kina je ‰koda,
pro toho, kdo chodí
rád na filmy, je to
v kinû vût‰í poÏitek.

Vladimír Stanzel
(39)
Ano. UÏ jenom pro-
to, Ïe k mûstu, které
má skoro 10 tisíc 
obyvatel a tfii stfiední
‰koly, kino v nûjaké
podobû patfií.

Petra Klimentová
(41)
Samozfiejmû bude,
protoÏe do kina cho-
dím ráda a jezdit do
Olomouce nebo do
Uniãova je pro mû
drahé. 

Pfiipravila ZN

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Dvû silnice v R˘mafiovû dostaly nov˘ kabát
HHnneedd ddvvûû uulliiccee vv RR˘̆mmaafifioovvûû ssoouuããaass--
nnûû oobbssaaddiillaa ttûûÏÏkkáá tteecchhnniikkaa.. KKvvÛÛllii
oopprraavváámm bbyyll oommeezzeenn pprroovvoozz nnaa kkoo--
mmuunniikkaaccii vveeddoouuccíí kk cceennttrruu mmûûssttaa
ii ffrreekkvveennttoovvaannéé ddoopprraavvnníí tteeppnnûû pprroo--
cchháázzeejjííccíí ookkrraajjoovvoouu ããáássttíí..
Zákaz vjezdu platil v minul˘ch
t˘dnech pro fiidiãe v celém úseku
Sokolovské ulice od dolního
konce zahrady Hedvy po ústí na
námûstí Svobody. Bruntálské
stfiedisko Správy silnic Morav-
skoslezského kraje, které má tu-
to komunikaci na starosti, zde
provádûlo rozsáhlou opravu po-
‰kozeného povrchu. Úsek v dél-
ce 517 m se renovoval ve dvou
ãástech; první, vedoucí od ná-

mûstí ke gymnáziu, technologií
recyklace za studena, na zb˘vají-
cí ãásti byl odfrézován povrch,
poloÏen vyrovnávací koberec
a poté tzv. obrusná vrstva.
V tomto t˘dnu byla oprava do-
konãena, její souãástí byla také
úprava kanalizaãních vpustí
a dal‰ích zafiízení ve vozovce.
Celková ãástka, kterou na opra-
vu povrchu komunikace poskytl
Moravskoslezsk˘ kraj, ãiní 
3,9 milionu Kã. Oprava se pro-
vádûla v souãinnosti s mûstem,
které získalo dotaci na renovaci
pfiilehl˘ch chodníkÛ.
Velkoplo‰ná oprava Ïiviãného
povrchu se od poloviny záfií pro-
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vádí také na Opavské ulici. Na
Ïádost mûsta se zde opravuje tfií-
kilometrov˘ úsek státní silnice 
ã. 11, která náleÏí pod správu
¤editelství silnic a dálnic. ¤idiãi
mohou opravovan˘m úsekem
projíÏdût, je v‰ak tfieba respekto-
vat dopravní znaãení. Pracovníci
odborné firmy zde odfrézovali
po‰kozen˘ povrch do hloubky
deseti centimetrÛ a postupnû po-

kládají dvû nové vrstvy. Poté bu-
de následovat provedení vodo-
rovného dopravního znaãení.
Souãástí opravy je také srovnání
vpustí a pfiístupÛ k vodovodnímu
fiadu. Finanãní prostfiedky ve v˘‰i
20 milionÛ Kã na rekonstrukci
povrchu silnice poskytl Státní
fond dopravní infrastruktury.
Podle vyjádfiení ¤editelství silnic
a dálnic, správy Ostrava, by mûla

b˘t oprava komunikace na
Opavské ulici, umoÏní-li klima-
tické podmínky, dokonãena 8. fiíj-
na 2008.
Kromû tûchto dvou akcí jsou
v plánu je‰tû dal‰í opravy silnic
na R˘mafiovsku, napfi. druhá eta-
pa opravy komunikace 2/449 na
Val‰Ûv DÛl a 2/370 na Bfiidliã-
nou. Realizace tûchto akcí je
v‰ak závislá na dostatku finanã-

ních prostfiedkÛ. Pokud zbude
v rozpoãtu kraje potfiebn˘ obnos
financí, mûl by b˘t podle slov
Otakara Pavlíka ze Správy silnic
Moravskoslezského kraje je‰tû
letos opraven úsek silnice 2/440
od kfiiÏovatky na Albrechtice
u R˘mafiova po Vajglov a dále 
úsek vozovky mezi Stránsk˘m
a hranicí Olomouckého kraje.  

ZN

Vítání dûtí je u nás stále populárnûj‰í
V pofiadí tfietí vítání novû naro-
zen˘ch obãánkÛ mûsta R˘mafio-

va v leto‰ním roce se uskuteãni-
lo v sobotu 20. záfií v sále zá-

kladní umûlecké ‰koly. MoÏná
právû proto, Ïe nûkterá mûsta ãi
obce od tohoto údajnû jiÏ „pfieÏi-
tého“ zvyku upustila, u mlad˘ch
rodiãÛ z R˘mafiova zájem o nûj
neklesá, spí‰ naopak. „DÛkazem
toho je i pfiivítání nejvzdálenûj‰í-
ho obãánka, jehoÏ rodiãe byli
je‰tû do nedávné doby obãany
Ondfiejova, mají zde rodinu
a pfiicestovali aÏ ze vzdáleného
Dvora Králové, aby zapsali do
Pamûtní knihy mûsta R˘mafiova
svoji Eli‰ku,“ potvrdila neutu-
chající zájem o vítání dûtí pfied-
sedkynû komise pro spoleãenské
záleÏitosti Kvûta Sicová.
Na vítání pozvalo mûsto R˘ma-
fiov celkem dvacet dûtí.
Nejmlad‰í byla holãiãka Sofie

narozená 11. srpna a naopak nej-
star‰ím pozvan˘m novû naroze-
n˘m obãánkem byl chlapeãek
David narozen˘ 3. bfiezna. „Ma-
l˘m obãánkÛm pfii‰li vÛbec popr-
vé zarecitovat jejich jen o nûco
málo star‰í kamarádi z matefiské
‰koly na ulici 1. máje. Není tomu
tak dávno, co také oni leÏeli
v dfievûné kolébce pfii pfiíleÏitosti
slavnostního vítání dûtí mezi ob-
ãany na‰eho mûsta. A musím
uznat, Ïe recitaci nejen pûknû
zvládli, ale taky byli hodnû sta-
teãní,“ doplnila Kvûta Sicová.
Dûti dostaly od mal˘ch recitáto-
rÛ ply‰ové hraãky a jejich ma-
minky pûknou kytiãku. Poslední
vítání v tomto roce se uskuteãní
13. prosince. JiKo
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Aktuálnû z mûsta

Rada mûsta schválila nov˘ zpÛsob v˘platy sociálních dávek
V pondûlí 15. záfií se uskuteãnilo fiádné zase-
dání Rady mûsta R˘mafiova. Na programu
jednání byla zpráva z valné hromady Mûst-
sk˘ch sluÏeb R˘mafiov, zpráva o hospodafiení
mûsta k 31. 8. 2008 a stav plnûní vûcného
rámce akcí (integrovan˘ dokument). Dal‰ími
body programu jednání rady byly majetkové
a bytové záleÏitosti, které tvofiily vût‰inu 
usnesení. Radní pfiijali celkem sto deset usne-
sení, z toho osmatfiicet mûlo charakter dopo-
ruãení pro jednání zastupitelstva.
Rada mûsta schválila zavedení nového zpÛso-

bu v˘platy dávek hmotné nouze prostfiednic-
tvím penûÏních poukázek s úãinností od 1. fiíj-
na 2008. Poukázky budou urãeny k nákupu
základních Ïivotních potfieb - potravin, potfieb
osobní hygieny. Firma zab˘vající se distribucí
poukázek má jiÏ uzavfieny smlouvy s r˘ma-
fiovsk˘mi prodejnami CAVA, R˘mafiovanka,
jídelnou pana Podlase, prodejnou masa a uze-
nin na námûstí Míru a s prodejnami v Horním
Mûstû, Bfiidliãné a Jifiíkovû. Poukázky budou
vydávány v‰em pfiíjemcÛm pfiíspûvku na Ïivo-
bytí, ktefií pobírají pfiíspûvek déle neÏ jeden

rok a nemají pfiíjem z pracovního pomûru, ze
samostatné v˘dûleãné ãinnosti, z dÛchodo-
v˘ch a nemocensk˘ch dávek a nejsou pfiíjem-
ci rodiãovského pfiíspûvku. PenûÏní poukázky
budou vydávány ve v˘‰i 50 % pfiiznané ãást-
ky, v hodnotách 100, 50 a 30 Kã.
Radní schválili pfiíspûvky z rozpoãtu mûsta
Stfiední ‰kole R˘mafiov na dopravu na mezi-
národní projekt do polského mûsta Ozimku ve
v˘‰i 6 000 Kã a ãástku 10 000 Kã klubu
Rymax Racing Team na pofiádání motokroso-
vého závodu O’Neal Cup v Ondfiejovû. JiKo

Lidl pod námûstím nebude, rozhodli zastupitelé
Na ãtvrteãním jednání (25. 9.) za-
stupitelstvo mûsta rozhodlo o tom,
Ïe se v˘stavba Lidlu v areálu u b˘-
valé vajíãkárny neuskuteãní.
Zámûr v˘stavby jiÏ dfiíve zastupi-
teli schváleného fietûzce Tesco byl
omezen poÏadavkem Národního

památkového úfiadu v Ostravû na
posunutí marketu smûrem k silni-
ci nebo zmen‰ení prodejní plochy
a otoãení stavby o 90°. „Tento zá-
mûr byl na konci prázdnin projed-
nán v praÏské a následnû lond˘n-
ské centrále obchodního fietûzce,

kde byl po projednání zamítnut,“
informoval zastupitele starosta
mûsta Petr Klouda. Developer za-
hájil jednání s jin˘mi obchodními
fietûzci a v‰echny podmínky sta-
novené mûstem R˘mafiov by 
bezezbytku splnil fietûzec Lidl.
K tomu v‰ak bylo zapotfiebí zru‰it
pÛvodní usnesení a pfiijmout 
usnesení o jeho v˘stavbû.
K tomuto bodu otevfiel starosta
diskusi. Vût‰ina zastupitelÛ vyslo-
vila k v˘stavbû Lidlu záporné sta-
novisko. „Obãané jsou zklamáni
z toho, Ïe by tady mûl vyrÛst Lidl,
kter˘ navíc v pÛvodním návrhu
developerské firmy nefiguroval,
ale zastupitelé nepfiijali bohuÏel
Ïádné usnesení o tom, Ïe by jej ta-
dy nechtûli,“ fiekl zastupitel Ivan
Sigmund. Podobn˘ názor vyjádfiil
také Ferdinand ·opík, ten tlumo-
ãil nespokojenost obãanÛ s v˘-

stavbou Lidlu. Roman Vepfiek 
uvedl, Ïe od samého poãátku ne-
byl pro v˘stavbu Ïádného marke-
tu v této lokalitû, spí‰e pro pûk-
nou, upravenou zeleÀ nebo park.
Odli‰n˘ názor vyjádfiil Franti‰ek
Ziegler, kter˘ podotkl, Ïe není
moÏné se fiídit jen názory dvou
stovek lidí, ktefií nebudou spoko-
jeni nikdy a s niãím: „Îije tady
dal‰ích devût a pÛl tisíce obãanÛ,
ktefií vám fieknou: Postavte tam
cokoliv, ale aÈ to pfiedev‰ím slouÏí
lidem. Je jedno, jak se to bude
jmenovat.“
Pfii hlasování nakonec zámûr vy-
budovat market obchodního fie-
tûzce Lidl u zastupitelÛ nepro‰el.
Mûsto podle starosty bude muset
uhradit finanãní sankci developer-
ské firmû z dÛvodu nedodrÏení
podmínek t˘kajících se v˘stavby
marketu. JiKo

Pozemek na v˘stavbu Centra zdraví bude prodán
Zastupitelé pfiijali na ãtvrteãním
jednání celkem dvaaosmdesát 
usnesení, pfieváÏnou vût‰inu tvo-
fiily majetkové záleÏitosti. Jed-
ním z diskutovan˘ch bodÛ byla
Ïádost Josefa Monince a jeho fir-
my M+M o prodej pozemku
k vybudování Centra zdraví.
Pfiípad se jiÏ nûkolikrát projed-
nával a na posledním zastupitel-
stvu v ãervnu byl schválen zá-
mûr prodeje pfiedmûtn˘ch parcel.
V diskusi o vlastním prodeji po-
zemku navrhl zastupitel Ladi-
slav Îilka, aby se hlasovalo
o pfiímém prodeji, jeho návrh
podpofiil také Ivan Sigmund, kte-
r˘ konstatoval, Ïe se jedná „jen“
o 300 m2 pozemku. Starosta Petr
Klouda k tomu poznamenal, Ïe
by se v‰ichni mûli nauãit respek-
tovat prodej pozemkÛ systémem
zámûru prodeje a je vÏdy potfie-
ba prodávat na základû smlouvy

o smlouvû budoucí. Zastupitel
Roman Vepfiek navrhl zapraco-
vat smluvní pokutu za nedodrÏe-
ní pravidel o v˘stavbû Centra
zdraví, kterou iniciovala sama
firma M+M Josefa Monince, do
prodejní ceny. Zastupitelé nako-
nec odhlasovali prodej pozemku
na v˘stavbu Centra zdraví v R˘-
mafiovû v b˘valém areálu Poly-
gonu pomûrem hlasÛ 12 pro, 3 pro-
ti a dva se zdrÏeli hlasování.
V prÛbûhu jednání zastupitelé
dále zvolili s úãinností od 26. zá-
fií Yvettu Jahnovou pfiedsedkyní
osadního v˘boru v Janovicích
a schválili název nové ulice
v Edrovicích podle zdej‰ího ro-
dáka Karla Schinzela (viz samo-
statn˘ ãlánek na str. 23).
V závûru jednání zastupitelstva
informoval starosta o zámûru
postavit vûtrnou elektrárnu v ob-
ci Velká ·táhle. „Ostatní okolní

obce R˘mafiovska uÏ nûkolikrát
vyslovily dÛrazn˘ nesouhlas
s v˘stavbou vûtrn˘ch elektráren
a já osobnû s v˘stavbou také ne-
souhlasím,“ konstatoval staros-
ta. Zastupitelé jednomyslnû

schválili usnesení, ve kterém po-
vûfiují starostu mûsta R˘mafiova
podniknutím ve‰ker˘ch moÏ-
n˘ch krokÛ, jeÏ by zabránily v˘-
stavbû  vûtrn˘ch elektráren v re-
gionu. JiKo

Mapka znázorÀující budoucí podobu Centra zdraví M+M R˘mafiov
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Ve mûstû je kritick˘ nedostatek pediatrÛ. Co s tím?
Zastupitelé se v závûru jednání zajímali, ja-
k˘m zpÛsobem je fie‰en kritick˘ nedostatek
dûtsk˘ch lékafiÛ v na‰em mûstû. „V témûfi
desetitisícovém mûstû pÛsobí momentálnû
pouze jeden pediatr,“ bylo fieãeno v diskusi
mezi zastupiteli. Kromû toho zaznûla také
kritika na ‰patnou situaci u nûkter˘ch od-
born˘ch lékafiÛ. „Na úseku pediatrie je vel-
mi ‰patná situace, u nûkter˘ch odborn˘ch
ambulancí se nedodrÏují objednací doby
a pacienti ãekají na o‰etfiení nezfiídka dvû
i tfii hodiny, navíc v mnohdy nedÛstojném
prostfiedí,“ tlumoãila názory obãanÛ zastu-
pitelka Kvûta Sicová.
Starosta Petr Klouda podotkl, Ïe fieditelství
Podhorské nemocnice rezignuje na tento
stav, protoÏe údajnû nemá ‰anci získat více

pediatrÛ. Starosta ubezpeãil zastupitele, Ïe
bude o nevyhovujícím stavu v r˘mafiovském
zdravotnictví fieditelství informovat. Místo-
starosta Jaroslav Kala konstatoval, Ïe radni-
ce dûlá k zaji‰tûní kvalitnûj‰í pediatrické pé-
ãe v souãinnosti s odborem sociálních vûcí
a zdravotnictví maximum. Vedoucí odboru
Iveta Podzemná potvrdila, Ïe byli dokonce
osloveni lékafii pediatfii v penzijním vûku,
ale mnoh˘m z nich jejich zdravotní stav jiÏ
neumoÏÀuje vykonávat praxi dûtského léka-
fie. Zastupitel MUDr. Servus fiekl, Ïe pro-
blém vidí v délce pfiípravy pediatrÛ na jejich
povolání a také v lukrativnûj‰ích podmín-
kách, které nabízejí nûkterá zahraniãní zdra-
votnická zafiízení. Poznamenal, Ïe navíc po-
ji‰Èovna nemá povinnost zaji‰Èovat lékafi-

skou péãi. Odpovûdn˘ lékafi V‰eobecné
zdravotní poji‰Èovny v Opavû, kter˘ nechtûl
b˘t jmenován, naopak redakci sdûlil, Ïe pod-
le § 46 zákona 48/1997 Sb., o vefiejném
zdravotním poji‰tûní, jsou právû zdravotní
poji‰Èovny povinny zajistit poskytování
zdravotní péãe sv˘m poji‰tûncÛm a tuto po-
vinnost plní prostfiednictvím zdravotnick˘ch
zafiízení, se kter˘mi uzavfiela smlouvu o po-
skytování a úhradû zdravotní péãe. S problé-
mem nedostatku pediatrÛ v R˘mafiovû je po-
ji‰Èovna jiÏ seznámena a ãiní ve spolupráci
s krajskou VZP v‰echny kroky k nápravû.
Zastupitelé povûfiili starostu mûsta jednáním
na krajském úfiadû v Ostravû o vyhlá‰ení v˘-
bûrového fiízení na dûtského lékafie. 

JiKo

Vefiejnost nahlédla do komunitního plánu
AÏ do konce fiíjna je pro v‰echny zá-
jemce o rozvoj sociálních sluÏeb ve
mûstû k dispozici první návrh komu-
nitního plánu.
Rozvinutá síÈ sociálních sluÏeb
je jedním z mûfiítek Ïivotní 
úrovnû, spoleãenské soudrÏnosti
a také humánnosti. Je ukazate-
lem toho, nakolik je spoleãnost
solidární ke sv˘m znev˘hodnû-
n˘m ãlenÛm, nakolik chápe je-
jich potfieby a je ochotna je po-
moci naplÀovat. Jedním z pro-
stfiedkÛ, jak sledovat a rozvíjet
sociální sluÏby v mûstsk˘ch
spoleãenstvích, je komunitní
plánování. K tomu pfiede dvûma
lety pfiistoupilo také mûsto
R˘mafiov, konkrétnû odbor soci-
álních vûcí a zdravotnictví
MûÚ.
Prvním úkolem bylo zmapování
aktuální nabídky sociálních slu-
Ïeb ve mûstû a jeho okolí
a vznik Katalogu sociálních slu-

Ïeb. Ten byl zdarma distribuo-
ván do v‰ech r˘mafiovsk˘ch do-
mácností a poslouÏil nejen jako
pfiehled sluÏeb, kter˘ch mohou
obãané pfiímo ve mûstû vyuÏít,
ale také jako doklad toho, Ïe
v nûkter˘ch oblastech je R˘ma-
fiov závisl˘ na sousedním Brun-
tálu ãi Krnovû.
Na to, jaké sluÏby v R˘mafiovû
chybí, mûla odpovûdût anketa,
která probûhla mezi obãany
v roce 2007. Zúãastnilo se jí asi
dvû stû respondentÛ, ktefií se vy-
jadfiovali k nabídce i kvalitû so-
ciálních sluÏeb ve mûstû. V je-
jich odpovûdích se nejãastûji
objevovala nespokojenost se
zru‰ením nemocnice, s bariéro-
v˘mi pfiístupy do vefiejn˘ch bu-
dov a také s nedostatkem aktivit
pro seniory a dal‰í skupiny, na-
pfi. zdravotnû postiÏené.
Jako dal‰í krok tedy následovalo
samotné komunitní plánování,

jeÏ mûlo zjistit moÏnosti uspo-
kojení poptávky po chybûjících
sociálních sluÏbách. Po dva ro-
ky se za tímto úãelem scházely
dvû pracovní skupiny sloÏené ze
zástupcÛ mûstského úfiadu, po-
skytovatelÛ a také uÏivatelÛ so-
ciálních sluÏeb. Spoleãnû s pra-
covnicemi odboru sociálních
vûcí a zdravotnictví pod vede-
ním Ivety Podzemné se na pra-
videln˘ch schÛzkách setkávali
zástupci neziskov˘ch organizací
a institucí poskytujících sociální
sluÏby (Diakonie, Svazu tûlesnû
postiÏen˘ch, Spoleãnosti pro
podporu lidí s mentálním posti-
Ïením, Dûtského domova Jano-
vice, Spoleãenství RomÛ na
Moravû ad.) s uÏivateli tûchto
sluÏeb, tedy se seniory a zdra-
votnû postiÏen˘mi v první pra-
covní skupinû a rodinami s ma-
l˘mi dûtmi a obãany se zvlá‰tní-
mi potfiebami ve druhé skupinû.
Na základû setkání a diskuzí 
v obou pracovních skupinách
postupnû vznikal první návrh
komunitního plánu mûsta R˘-
mafiova, kter˘ nyní dosáhl své
finální podoby. Obsahuje osm
priorit, neboli témat, která byla
ãleny pracovních skupin uznána
za nejdÛleÏitûj‰í a která pfiedsta-
vují dosud chybûjící sociální
sluÏby ãi problémy, které ztûÏu-
jí Ïivot uÏivatelÛm sociálních
sluÏeb, ale i ostatní vefiejnosti.
Patfií sem bariérovost ve mûstû,
nízká informovanost seniorÛ,
absence chránûného bydlení pro
mentálnû postiÏené, azylového
ubytování pro rodiny s dûtmi, 
azylového domu pro muÏe, pro-
gramu sociální asistence pro soci-
álnû slabé rodiny a preventivního
programu pro ‰koly, kter˘ by fie‰il

rozvoj sociálnû-patologick˘ch je-
vÛ, napfi. konzumace drog.
Do komunitního plánu byla od
poãátku zahrnuta také priorita 
upozorÀující na neexistenci sta-
cionáfie pro mentálnû postiÏené.
Tento problém v‰ak byl bûhem
komunitního plánování z inicia-
tivy Spoleãnosti pro podporu li-
dí s mentálním postiÏením vyfie-
‰en a v lednu 2008 bylo v pro-
storách Stfiediska volného ãasu
otevfieno Denní centrum Kou-
zelná bufiinka. Vzhledem k to-
mu, Ïe je centrum teprve v po-
ãátku svého fungování a stále
potfiebuje podporu mûsta, bylo
v seznamu priorit ponecháno.
Od srpna byl uveden v Ïivot 
i program sociální asistence. 
V R˘mafiovû jej vede Drahomíra
Jánská ze Slezské diakonie, kte-
rá nav‰tûvuje uÏ pût rodin.
Návrh komunitního plánu soci-
álních sluÏeb byl po mûsících
pfiíprav na poãátku záfií pfiedlo-
Ïen vefiejnosti. K dispozici je na
webov˘ch stránkách mûsta
www.rymarov.cz, na podatelnû
MûÚ a na odboru sociálních vû-
cí a zdravotnictví, spoleãnû
s pfiipomínkovacími formuláfii,
jejichÏ prostfiednictvím se mo-
hou obãané aÏ do konce fiíjna
k plánu vyjadfiovat a navrhovat
pfiípadná upfiesnûní. V úter˘ 30.
záfií byla pracovní verze komu-
nitního plánu pfiedstavena mûst-
skému zastupitelstvu. âlenové
pracovních skupin pfiipravili
prezentaci celého plánu, jednot-
liv˘ch priorit a také návrhÛ 
opatfiení, která by mûla vést k je-
jich realizaci. Zájem o prezenta-
ci v‰ak nebyl velk˘, dostavili se
na ni jen dva ãlenové zastupitel-
stva. ZNDiskuze se zastupiteli na prezentaci
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Odbory MûÚ informují

Odbor Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

Projekty podporované z evropsk˘ch fondÛ
V roce 2007 zaãalo pro âeskou
republiku v˘znamné období
z hlediska moÏnosti ãerpání fi-

nanãní podpory z EU. Spolu 
s ostatními Ïadateli vyuÏilo
i mûsto R˘mafiov prvních pfiíleÏi-

tostí k získání dotace v rám-
ci Operaãního programu Îi-
votní prostfiedí.

Operaãní program Îivotní pro-
stfiedí nabízí v tûchto letech z ev-
ropsk˘ch fondÛ (konkrétnû
z Fondu soudrÏnosti a Evrop-
ského fondu pro regionální roz-
voj) pfies 5 miliard euro. Obje-
mem financí - 18,4 % v‰ech pro-
stfiedkÛ urãen˘ch z fondÛ EU pro
âR - se jedná o druh˘ nejvût‰í
ãesk˘ operaãní program. Hlav-
ním cílem operaãního programu
je ochrana a zlep‰ování kvality
Ïivotního prostfiedí jako základ-
ního principu trvale udrÏitelného
rozvoje.
Z celkem devíti podan˘ch Ïádo-
stí o dotaci bylo Státním fondem
Ïivotního prostfiedí âR akcepto-
váno a následnû podpofieno
v‰ech devût projektÛ. Obyvatelé
R˘mafiova si jistû pov‰imli reali-
zace alespoÀ nûkolika z nich.
Jedná se o tyto akce:

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií - Fondem soudrÏnosti a Státním fondem Ïivotního
prostfiedí âR v rámci Operaãního programu Îivotní prostfiedí.

V rámci oblasti podpory 3.2 jsou podporová-
ny akce, které mají pozitivní dopad na udrÏi-
telné vyuÏívání zdrojÛ energie a úspory ener-
gie. V R˘mafiovû jde o zateplení tfií budov
Základní ‰koly R˘mafiov, Matefiské ‰kolky
Jelínkova 3 a M· Revoluãní 30.
Oblast podpory 6.5 se v R˘mafiovû t˘ká re-
generace sídelní zelenû v ‰esti vybran˘ch lo-
kalitách v rámci zastavûného území mûsta
vãetnû v˘sadby zelenû na dûtském hfii‰ti
v zahradû Hedvy. ¤e‰ená území se nacháze-

jí v místních ãástech R˘mafiov, Edrovice,
Janovice a Janu‰ov.
Stavba nádrÏe a úprava Krkavãího potoka
spadají do oblasti podpory 6.4. Nová revita-
lizaãní nádrÏ bude lokalizována za stávají-
cím rybníkem U Lomu. Revitalizace
Krkavãího potoka se t˘ká jeho zatrubnûné
ãásti v k.ú. R˘mafiov.
Poslední, ale neménû dÛleÏitá akce je v˘-
stavba Odpadového centra R˘mafiov (oblast
podpory 4.1). Tento projekt má dvû ãásti.

První se t˘ká obmûny a dovybavení stávají-
cího sbûrného dvora na Palackého ulici kon-
tejnery a nádobami. Druhá ãást poãítá s vy-
budováním dal‰ího sbûrného dvora na kraji
mûsta (vedle areálu b˘valé STS) smûrem na
Jamartice.
BliÏ‰í informace ke v‰em akcím naleznete
v Integrovaném dokumentu mûsta R˘mafiov
(ht tp : / /czech. rymarov.cz/ informace-
mesta/integrovany-dokument.htm l).

Odbor ÎPaRR

Kontakty:
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje
RNDr. Franti‰ek âermák, tel.: 554 254 312, email: cermak@rymarov.cz

Mgr. Tereza Pfiecechtûlová, tel.: 554 254 319, email: precechtelova@rymarov.cz

Zateplená ‰kola Dûtské hfii‰tû v zahradû Hedvy
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Proã jsem si ho vybral:
Tomá‰e Holíãka jsem si vybral nejen proto,
Ïe je ‰ikovn˘ umûleck˘ kováfi, ale i proto, 
abych se mu trochu pomstil.

Tome, jestlipak ví‰ za co?
No... jestli náhodou nemám prsty v tom, Ïe
jsi tady s námi zÛstal. V podstatû spousta
tûch, co jsou nebo byli na hradû, zÛstávají
v místû ãinu... Nûktefií klienti hradního ústa-
vu setrvávají, nûktefií docházejí jiÏ jen ambu-
lantnû.
A co ty, jsi vyléãen˘?

Mám jisté úspûchy v léãbû, napfi. koneãnû
jsem si vybral Ïenu, zplodil syna, postavil
dÛm a zasadil strom. Myslel jsem, Ïe mám
vystaráno, ale ejhle, teì se o v‰e musím sta-
rat! Ale nestûÏuju si, protoÏe v‰e, co dûlám, je
naplnûní jednoho snu, kter˘ stále pokraãuje.
A nebojí‰ se probuzení, popfi. úplného vylé-
ãení?!
Myslím, Ïe ne. Ona snová infekce je nevylé-
ãitelná, a co se t˘ãe probuzení, na to není ãas.
Je‰tû toho zb˘vá tolik naplnit... ZaplaÈ PánbÛ
za to.
Vím, Ïe si umí‰ Ïivota uÏívat. A co jídlo?
Jé jídlo, to je moje vá‰eÀ. Trávil jsem prázd-
niny na Sovinci u babiãky, která byla v˘bor-
ná kuchafika, a spousta lidí z okolí dodnes
vzpomíná na její mistrovství v pfiípravû zvû-
fiiny. TakÏe není divu, Ïe jsem její ‰kolu zdû-
dil. O zvûfiinu u nás nikdy nebyla nouze, ne-
boÈ celá na‰e rodina patfií mezi vá‰nivé nim-
rody.
TakÏe ty taky?
Mám pfied zkou‰kou. Odmaliãka jsem v lese,
tak bych chtûl vylep‰it vefiejné mínûní
o myslivcích, ktefií jsou v oãích mnoh˘ch jen
krvelaãn˘mi vrahy.

VÏdyÈ ses pfiiznal, Ïe je to i z lásky k dobré-
mu jídlu...?
Hele! Není to tak dávno, co jsi se u nás olizo-
val nad divoãákem! Musím se pfiiznat, Ïe di-
voãáka jsem dostal, protoÏe u nás je zvûfie má-
lo. TakÏe se spí‰ brodíme v zimû snûhem, kdyÏ
jdeme krmit. A stfiílíme si spí‰ sami ze sebe.
TakÏe stfiílí‰!?
No, uÏ mám nûco odstfiíleno, ale spí‰ se sna-
Ïím s kaÏd˘m vyjít po dobrém. A lidi mám
vlastnû v‰echny rád...
Pfií‰tû: Tomá‰ Holíãek se bude ptát Moniky
Holíãkové.

·tafeta

·kolství

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.

Filip Ondru‰ka se ptá Tomá‰e Holíãka

Divadelní sezóna ÏákÛ základní ‰koly 23. záfií svítily Svûtlu‰ky
i v R˘mafiovû
Svûtlu‰ka je dlouhodob˘ charitativní
projekt Nadaãního fondu âeského
rozhlasu, zaloÏen˘ na solidaritû
a dobré vÛli lidí. Patronkou projektu je
zpûvaãka Aneta Langerová. Charita-

tivní akce Svûtlu‰ka pomáhá nevidom˘m jiÏ pût let,
od roku 2003.
V leto‰ním ‰kolním roce se studenti Gymnázia
R˘mafiov do tohoto projektu zapojili podruhé. 19 stu-
dentek oslovilo v dopoledních hodinách své vyuãují-
cí i spoluÏáky, po vyuãování prodávali sbírkové pfied-
mûty (magnetky a náramky, které v noci svítí) i v uli-
cích R˘mafiova. Celá akce se vydafiila a studentky jiÏ
plánují úãast na dal‰ích charitativních projektech.

Marie Novotná

I v leto‰ním ‰kolním roce je ÏákÛm dru-
hého stupnû místní základní ‰koly na-
bídnuta moÏnost náv‰tûvy divadelních
pfiedstavení kulturních stánkÛ (divadla
v Opavû i nedalekém ·umperku). ZaÏijí
tak nûkdy velmi vítanou zmûnu: pohodl-
ná divadelní kfiesla, pfiítmí divadelního
hledi‰tû, na jevi‰tû dopadající záfie ref-
lektorÛ, Ïiví herci, to v‰e je tolik odli‰né
od zku‰eností, které jim nabízí nejmo-
dernûj‰í plazmové televizory, domácí
kina a v‰echny dal‰í technické vymoÏe-
nosti souãasnosti.
Herci, ktefií jsou zde divákÛm témûfi na-
dosah, pfiedstaví díla velmi rozdíln˘ch
ÏánrÛ i historick˘ch období, znám˘ch
tfieba jen z hodin literatury ãi dûjepisu.
Od shakespearovského renesanãního
pfiíbûhu tragické lásky Romea a Julie,
pfies Erbenovu baladu Kytice (ÏákÛm
z hodin známou z velmi povedeného
a zajímavû podaného filmového zpraco-
vání) aÏ po otevfien˘ pohled na tragické
události v pováleãném pohraniãí
v Zániku samoty Berhof Vladimíra
Kornera. Toto je v‰ak jen zlomek z dal-
‰ích nabízen˘ch titulÛ obou divadel.
Po zku‰enostech z mnoha pfiedchozích
let se náv‰tûvy pfiedstavení obou soubo-
rÛ staly zárukou spokojenosti nejen ÏákÛ

a jejich pedagogÛ, ale souãasnû se tím
splní i nûkteré z dílãích kompetencí, kte-
ré jsou základem souãasné pfiemûny ‰kol
a moderního pohledu na jejich fungová-
ní i poÏadavky na nû kladené. A v nepo-
slední fiadû se Ïáci mohou nauãit nûãe-
mu tolik potfiebnému ke spoleãensk˘m
událostem tohoto druhu a nejen k nim,
neboÈ nepostradatelná slu‰nost je mnoh-
dy zrozená právû v prostorách tûchto
kulturních center, vyzafiujících cosi ne-
popsatelného a Ïáky pfiijímaného bez
zbyteãn˘ch slov.
Zde je souãasnû potfiebné podûkování
i vedení základní ‰koly a jmenovitû její-
mu fiediteli M. Horkému, neboÈ pfiestoÏe
v˘jezdy do divadel nûkdy v˘raznû kom-
plikují rozvrh daného dne, jsou ze strany
vedení vítan˘m a podporovan˘m roz‰í-
fiením vyuãovacích hodin. Potû‰ující
jsou i pochvalná slova pfiedev‰ím vede-
ní ‰umperského divadla, Ïe jde o fieditel-
ství ‰koly osvícené, chápající nutnost
nabídnout ÏákÛm i cosi jiného, nového,
krásného a moÏná se ukáÏe, Ïe pozdûji
pro nûkoho i nepostradatelného pro dal-
‰í Ïivot.
... a snad nûkdo ‰Èasten a opojen bude
vÛní prken, co znamenají svût.

Ivo Janou‰ek
Foto: archiv Gymnázia R˘mafiov
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Nová Ves: Na konci svûta
Druhá z místních ãástí Dolní
Moravice, osada Nová Ves, leÏí na
severním okraji regionu v nad-
mofiské v˘‰ce kolem 750 m, díky
níÏ nese titul nejv˘‰e poloÏené ob-
ce R˘mafiovska. Svou polohou po-
dél serpentinové komunikace, kte-
rá na vrcholu ztrácí charakter silni-
ce a mizí v soustavû stezek ve
zdej‰ích lesích, i díky impozantní
vyhlídce na jesenick˘ masiv pfied-
stavuje jak˘si konec civilizované-
ho svûta a bránu do divoãiny.
Nová Ves b˘vala kvÛli své okrajo-
vé poloze za nepfiízniv˘ch klima-
tick˘ch podmínek ãasto izolovaná
od okolního svûta, coÏ dojem v˘-
spy jen umocÀovalo.
Narozdíl od nedaleké Moravice
vznikla Nová Ves na území rab-
‰tejnského panství, patrnû nedlou-
ho pfied rokem 1616, kdy se v tes-
tamentu Ondfieje Hoffmana
z Grünbüchlu objevuje zmínka
o novû vystavené vsi Hoffmann-
sdorfu. Je‰tû star‰í datace byla na-
lezena v janovické gruntovní kni-
ze, v níÏ se uvádí koupû fojtství
v Nové Vsi z roku 1613. V násle-
dujících letech se vesnice objevu-
je jako Neynendorf, Neudorf, Neu
Hoffmannsdorf, latinsk˘ název
z roku 1771 má podobu Neudor-
ffium. Je zfiejmé, Ïe odkaz na 
osobnost zakladatele se z názvu po-
stupnû vytrácel a zachován zÛstal
pouze údaj o „novosti“ obce, kter˘
dodnes kontrastuje se sv˘m opozi-
tem ve jménu nedaleké Staré Vsi.
Dnes je Nová Ves spí‰e rekreaãní
osadou, pÛvodnû se v‰ak do tûch-
to konãin vydávali osadníci za vi-
dinou nerostného bohatství. Do-
lovalo se zde olovo, zinek, stfiíbro,
Ïelezné rudy. Jsou dochována
jména prvních osídlencÛ ze Saska
a Alsaska: Weinwelt, Dittrich,

Heider a Riedl, ktefií pfii‰li do hlu-
bok˘ch lesÛ nejen dolovat rudu,
ale také pálit dfievûné uhlí. V le-
tech 1658-1670 se prací v dolech
Ïivila ãtvrtina obyvatel vesnice,
jichÏ mûlo b˘t podle rab‰tejnské-
ho urbáfie z roku 1658 kolem dvou
set. Produktivita dolÛ v˘znamnû
ovlivÀovala poãet obyvatel, kte-
r˘ch bûhem 17. století pfiib˘valo,
av‰ak s postupn˘ch ru‰ením dolÛ
pozdûji opût ub˘valo. Dolování
bylo zastaveno v roce 1860, obno-
veno v roce 1880 (v Nové Vsi Ïilo
v té dobû pfies 700 obyvatel), ale 
evidentnû jiÏ s nikterak oslÀující-
mi v˘sledky, takÏe postupnû upa-
dalo. Obyvatelstvo se Ïivilo ze-
jména hospodafiením na horsk˘ch
polích a dobytkáfistvím, prací
v pansk˘ch lesích, s rozvojem prÛ-
myslu v okolních obcích i v malo-
morávecké fietûzárnû ãi Ïelezár-
nách v Janovicích a Staré Vsi.
Zpracování lnu slouÏily dvû tírny.
Jako souãást Nové Vsi uvádí Vik-
tor Pinkava také samotu o tfiech
domech zvanou Braundel‰tein ne-
bo téÏ Bräunel‰tein, kterou lokali-
zují i pamûtníci jako místo dolová-
ní Ïelezné rudy na kopci mezi
Novou Vsí a Harrachovem. Na
podrobn˘ch mapách z první re-
publiky i z roku 1945 lze skuteãnû
tyto tfii domky najít. LeÏí ve svahu
kopce Pastviny obráceném k No-
vé Vsi. Tuto lokalitu, jejíÏ souãás-
tí byla hájenka a zájezdní hostinec,
dnes známe spí‰e jako Franz-
Franz (název dal místu právû hos-
tinec). Samota nebyla po odsunu
nûmeckého obyvatelstva osídlena
a postupnû zanikla. Dnes je v tûch-
to místech pfiírodní rezervace ob˘-
vaná vzácn˘mi Ïivoãichy, vãetnû
ohroÏen˘ch netop˘rÛ - vrápencÛ
mal˘ch.

Nová Ves náleÏela k rab‰tejnské-
mu, resp. janovickému panství,
a pfiifafiena tedy nebyla do
Moravice, n˘brÏ do R˘mafiova.
Pro vûfiící v tak odlehlé ãásti regi-
onu to musela b˘t znaãná kompli-
kace, zvlá‰tû uváÏíme-li, Ïe Nová
Ves byla v zimních mûsících ãasto
úplnû odfiíznutá od okolního svûta.
Poãátek tendence k pofiádání bo-
hosluÏeb v místû se pojí s velkou
morovou ránou, která na obyvate-
le Nové Vsi dopadla roku 1714.
Nemoci zde podlehlo na sto osob
a pfieÏiv‰í se zavázali v den sv.
Anny (26. ãervence) slavit díkÛvz-
dání. Mor poté skuteãnû odeznûl
a Novove‰tí pak slavili sv. Annu
kaÏd˘ rok.
Pamûtnice Anna Hladká, rozená
Riedlová, vzpomíná, Ïe v den sv.
Anny ráno se se‰li v‰ichni obyva-
telé vesnice v kostele. Malé dívky
byly obleãeny do bíl˘ch ‰atÛ.
Starosta pfieãetl z pergamenové
listiny zprávu o moru a poté se
procesí s kfiíÏem vydalo pû‰ky na
m‰i do r˘mafiovské kaple
V Lipkách. Poutníci zpívali os-
mislokovou píseÀ Mutter Anna
Lied od zdej‰ího uãitele Pitsman-
na (Pitchmana). V této písni je
vedle proseb o ochranu zazname-
nána i zpráva o morové epidemii
a jejích obûtech: Menschen, alt
und jung an Jahren / neunundne-
unzig an der Zahl, / mußten durch
die Pest hinfahren / Gottes
Priester der letzte war. Po návratu
procesí do vesnice se vûfiící znovu
se‰li v kostele sv. Anny, poté se 
odebrali do sv˘ch domovÛ a opût
se setkali veãer v Dittrichovû hos-
tinci na samém vrcholu obce
u malebné vyhlídky, kde se kona-
la tancovaãka.
Vzpomínky Anny Hladké se vzta-

hují jiÏ na meziváleãné období,
kdy v Nové Vsi stála nynûj‰í ka-
ple. ªubica Mezerová pfiedpoklá-
dá, Ïe na místû souãasné novogo-
tické kaple sv. Anny dfiíve stála
dfievûná kaple téhoÏ zasvûcení,
v pramenech v‰ak o ní není zmín-
ka. Zcela jistû stála v Nové Vsi
malá zdûná kapliãka, zfiejmû z ro-
ku 1848, av‰ak ta byla na jiném
místû. Na dobové pohlednici z ro-
ku 1908 ji identifikujeme nalevo
od budovy staré ‰koly. Na pohled-
nici z poãátku 20. let není po ka-
pliãce ani památky, zato napravo
od ‰koly se jiÏ tyãí dne‰ní novogo-
tická kaple.
V̆ stavba novoveské kaple sv.
Anny je doloÏena pfiesnû. Mûstské
muzeum R˘mafiov archivuje do-
kumenty související se stavbou
kaple vãetnû originálu návrhu ka-
ple z dílny r˘mafiovského archi-
tekta Franze Plachta z bfiezna roku
1922. Náklady na ve‰keré staveb-
ní práce se podle pfiedbûÏného
rozpoãtu, kter˘ stavitel osadû vy-
poãetl, vy‰plhaly na 165 tisíc pr-
vorepublikov˘ch korun.
Kaple sv. Anny byla tedy vystavû-
na v roce 1922 v tehdy moderním
novogotickém stylu. Tent˘Ï sloh
najdeme napfi. u starokatolického
kostela v Bfiidliãné (pouze zven-
ãí), u kostela ve Vajglovû, jeho
znaky nesl i nyní jiÏ rozpadl˘
kostel v Hutovû. Jednolodní
stavba v Nové Vsi stojí v hofiej‰í
ãásti vesnice, poblíÏ jedné ze za-
táãek, jeÏ vedou k vyhlídce. Je to
nepfiehlédnutelná stavba, aãkoliv
dnes ji uÏ obklopují ãetné vzrost-
lé stromy. Charakteristick˘mi
prvky architektury jsou ‰tíhlá
vûÏ nad hlavním vstupem a lo-
men˘ oblouk dvefií i ‰tíhl˘ch 
oken. Okénko nad portálem má

Nákres z r. 1922
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podobu jednoduché rozety.
Interiér pfiekvapí slohovou jedno-
tou vybavení i v˘zdoby. Domi-
nantou je dfievûn˘ oltáfi s obrazem
Vyuãování Panny Marie od F. Tem-
plera z roku 1922 a dvûma men‰í-
mi sochami Krista a Panny Marie.
Tent˘Ï autor namaloval obrazy
kfiíÏové cesty ve zdoben˘ch dfievû-
n˘ch rámech. V̆ zdobu doplÀuje
nûkolik soch svûtcÛ a nesignovan˘
obraz se stejn˘m námûtem, jak˘
najdeme na oltáfii. Souãástí vnitfiní
v˘zdoby je také nástûnná malba,
v knûÏi‰ti evokující hvûzdnou ob-
lohu, v lodi ãlenící stûny iluzivní-
mi sloupy. Na zdi za oltáfiem na-
jdeme nápis: Gemalt im Juli 1928
Emil Kunze Gr. Stohl. Protiváhou
oltáfie je dfievûná kruchta podepfie-

ná dvojicí zdûn˘ch sloupÛ s dosud
funkãním harmoniem firmy Pe-
loubet Pelton & Co. Ve vûÏi se na-
chází zvon, star‰í neÏ samotná ka-
ple. Byl odlit v roce 1746
v Olomouci pro Novou Ves, jak
svûdãí nápis Gossen in Ollmytz
anno 1746 vor die Gemain Neü-
hoffmansdorf. Tento zvon, zdobe-
n˘ reliéfy sv. Anny, Panny Marie
a sv. Jáchyma, je zfiejmû jedin˘m
hmatateln˘m dokladem existence
pÛvodní kaple v Nové Vsi.
V blízkosti kaple sv. Anny, na
protûj‰í stranû zatáãky, najdeme
i hfibitov obehnan˘ kamennou 
ohradní zdí. Je v‰ak uÏ zcela
zpustl˘, ze záplavy vegetace
ãní jen tfii náhrobky svûdãící
o tom, Ïe se tu pohfibívalo je‰tû

pfied druhou svûtovou válkou.
Nová Ves si statut osady odtrÏené
od zbytku svûta udrÏovala aÏ do
konce 19. století, kdy se zaãalo 
uvaÏovat o vybudování silnice ve-
doucí od Horní Moravice pfies
Novou Ves aÏ do Janovic. Zámûr
dlouho naráÏel na nesouhlas míst-
ních obyvatel, ale nakonec byl vy-
budován alespoÀ ãtyfikilometrov˘
úsek mezi Novou Vsí a Moravicí.
Stavba byla zahájena v roce 1905
a dokonãena v roce 1909. Nová
Ves pfiesto zÛstala odlehlou konãi-
nou, coÏ se projevilo zvlá‰tû po
válce, kdy sem pfiicházeli ãe‰tí 
osídlenci. Lidé si na Ïivot „na
konci svûta“ tûÏko zvykali a houf-
nû odcházeli jinam. Poãet obyva-
tel rapidnû klesal a klesala i schop-

nost obce fungovat samostatnû.
V roce 1960 byla Nová Ves vãle-
nûna do Dolní Moravice. ZN
(PouÏitá literatura: Barto‰, Jos.
a kol. Historick˘ místopis Moravy
a Slezska v letech 1848-1960.
Ostrava 1974; Mezerová, ªubica.
Dolní Moravice - zástavba a v˘-
znamné objekty, rukopis; Pinkava,
Viktor. Unãovsk˘ a R˘mafiovsk˘
okres, Brno 1922; Turek, Adolf.
Místopisn˘ rejstfiík obcí Severo-
moravského kraje. Díl I. A-L,
Opava 1974; Velebn˘, Ladislav.
Historie obcí Dolní Moravice -
Horní Moravice - Nová Ves, ruko-
pis; dokumenty k v˘stavbû kaple sv.
Anny v Nové Vsi - archivní materi-
ál Mûstského muzea R˘mafiov; text
písnû Mutter Anna Lied - kopie.)

VáÏná nehoda zastavila provoz mezi
R˘mafiovem a Bruntálem

K váÏné dopravní nehodû vyjíÏdûli
v úter˘ 16. záfií odpoledne záchraná-
fii na Bruntálsku. „U obce Václavov
do‰lo k havárii dvou automobilÛ -
dodávky a mikrobusu. Na místo vyje-
ly tfii posádky záchranné sluÏby
z Bruntálu a jedna ze stanovi‰tû
v R˘mafiovû. K zásahu vzlétl také vr-
tulník letecké záchranné sluÏby
z Ostravy, kter˘ se v‰ak z dÛvodu
‰patn˘ch letov˘ch podmínek na
Bruntálsku musel vrátit zpût na zá-
kladnu,“ sdûlil tiskov˘ mluvãí zá-
chranáfiÛ Luká‰ Humpl.
Po o‰etfiení na místû zásahu bylo na
chirurgickou ambulanci nemocnice
v Bruntále transportováno celkem
pût pacientÛ, jeden transport odmítl.
V‰ichni byli pfii vûdomí a se záchra-
náfii komunikovali. „Osmatfiicetile-
tého muÏe museli nejprve vyprostit
hasiãi, poté jej mohli záchranáfii o‰et-
fiit pro mnohoãetné zlomeniny a pora-

nûní mozku. U tohoto zranûného jsme
zaji‰Èovali je‰tû bûhem dne‰ního ve-
ãera sekundární transport do Fa-
kultní nemocnice v Olomouci,“ do-
dal Humpl. Dal‰í dvû Ïeny utrpûly
stfiednû tûÏká aÏ tûÏká zranûní v oblas-
ti pátefie, dolních konãetin a také hla-
vy. MuÏ ve vûku dvaadvaceti let a tfii-
aãtyfiicetiletá Ïena byli zranûni lehce.
„Osmatfiicetilet˘ fiidiã vozidla
Mercedes Benz Sprinter jel od
Bruntálu a v pravotoãivé zatáãce
zfiejmû nezvládl fiízení a vyjel do pro-
tismûru. Zde se stfietl s mikrobu-
sem VW Transporter, v nûmÏ se na-
cházelo 10 osob,“ popsala okolnosti
nehody policejní mluvãí Pavla
Tu‰ková.
Silnice mezi Bruntálem a Val‰ovem
byla v obou smûrech uzavfiena a po-
licie odklánûla dopravu pfies
Bfiidliãnou. Pfiíãina nehody je pfied-
mûtem dal‰ího vy‰etfiování. JiKo

Odcizen˘ mobil si schoval v autû
50let˘ muÏ si chtûl v nedûli 14. záfií pfii náv‰tûvû rekreaãního
stfiediska v Dolní Moravici pfiilep‰it krádeÏí. Z okna odcizil od-
loÏen˘ telefon 39leté recepãní a odnesl si ho do svého vozidla.
Pak ‰el do sauny. Po pfiíjezdu policie mobil policistÛm dobro-
volnû vydal.

Pfiepadení objasnili policisté
bûhem jednoho dne

Do devíti hodin policisté zadrÏeli pachatele loupeÏného pfiepadení
v R˘mafiovû, kterého se dopustili 27let˘ muÏ s 20letou dívkou.
Ve stfiedu 17. záfií ráno porazil u domu na Vûtrné ulici obvinû-
n˘ na zem 32letého muÏe. Ten byl stejnû jako oba obvinûní
pfiedtím hostem herny v R˘mafiovû a hrál na hracích automa-
tech. Útoãník ho drÏel na zádech a dívka mu vytáhla ze zadní
kapsy kalhot penûÏenku s finanãní ãástkou minimálnû 18 tisíc
Kã, doklady a ãtyfii platební karty. Oba poté z místa utekli. Na
vlakovém nádraÏí dívka pfiedala 6 tisíc svému komplici a pe-
nûÏenku odhodili. Policisté oba pachatele záhy dopadli.
Policejní komisafi zahájil jejich trestní stíhání pro trestn˘ ãin
loupeÏe a neoprávnûného drÏení platební karty. âást finanãní
hotovosti byla zaji‰tûna a vrácena majiteli.

Vloupání do chat neub˘vá
Policisté v prÛbûhu víkendu ‰etfiili dal‰í pfiípady vloupání do
rekreaãních objektÛ. Pachatelé odná‰eli v‰echno moÏné, potra-
viny, alkohol i spotfiebiãe. V Tvrdkovû se zlodûj vloupal do re-
kreaãní chaty nûkdy mezi 14. a 20. záfiím. Odcizil z ní nejrÛz-
nûj‰í vûci a potraviny. Majiteli zpÛsobil ‰kodu ve v˘‰i 11 500 Kã.
PfiibliÏnû ve stejnou dobu se zlodûj vloupal i do chaty ve
Stfiíbrn˘ch Horách. Odnesl si benzínovou sekaãku, elektrickou
strunovou sekaãku a Ïeleznou mfiíÏ. ZpÛsobená ‰koda ãiní 
10 300 Kã.

Montoval okna a pfii‰el o mobil
Neznám˘ pachatel vyuÏil v úter˘ 23. záfií nepozornosti 21leté-
ho muÏe, kter˘ právû montoval eurookna v domû v Horním
Mûstû a pfii práci si poloÏil mobilní telefon Samsung U900 na
stÛl. Chvíle, kdy byl mobil bez dohledu, vyuÏil zlodûj.
ZpÛsobená ‰koda ãiní 8 500 Kã.

Zpracováno z podkladÛ PâR Bruntál

Foto: PâR Bruntál



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT17/2008

12

Pfiipomínáme si

TraÈ Val‰ov - R˘mafiov 1878-2008
PfiekáÏkou pro vybudování tratí
z Olomouce na sever do Slezska
byly hory - Jeseníky a Oderské
vrchy. ¤e‰ením nebyla ani traÈ
Moravskoslezské severní dráhy
z Brna do Olomouce a ·ternber-
ku z roku 1870, ta skonãila na se-
verním okraji Hané, na úpatí hor.
Dvû spoleãnosti, olomoucká 
a opavská, soutûÏily, nakonec ale
spojily své síly a 21. 4. 1870 zís-
kaly koncesi pro vybudování tra-
ti Olomouc - Moravsk˘ Beroun -
Krnov - Hlubãice (Leobschütz)
s odboãkami do R˘mafiova,
Vrbna, Opavy a Nysy (Neisse).
Akciová spoleãnost si dala ná-
zev Moravskoslezská ústfiední
dráha - „centrálka“ - se sídlem
v Olomouci. Velmi rychle zaãala
stavût a jiÏ 1. 10 1872 byla do-
konãena kmenová traÈ z Olo-
mouce do Krnova a Hlucholaz
(Ziegenhals), o mûsíc pozdûji
pak úsek z Krnova do Opavy
a v záfií 1873 traÈ z Krnova do
Hlubãic. Stavba hlavní trati byla
v úseku od Hluboãek do Milotic
velmi pracná a samozfiejmû fi-
nanãnû nároãná, bylo nutno traÈ
protáhnout skalnat˘m terénem
z Hluboãek do Doma‰ova nad
Bystfiicí, prorazit pût tunelÛ, po-
stavit více jak 400 mostÛ, vût‰i-
nou kamenn˘ch, a pfiekonat stou-
pání aÏ do v˘‰e více jak 600 me-
trÛ nad mofiem u Dûtfiichova.
Ov‰em kdyÏ se nedostavily oãe-
kávané pfiíjmy (a navíc do‰lo 
v r. 1873 ke krachu vídeÀské bur-
zy), elán rychle ochladl a spoleã-
nost musela upustit od velkole-
pého projektu tratû z Opavy do
Trenãína (zbytky rozestavûného
tûlesa trati jsou dosud zfiejmé
v úseku z Opavy do Fulneku,
kde také dodnes stojí staniãní
budova). A v koncesi hlavní trati

jmenované odboãky do R˘ma-
fiova a Vrbna upadly ve spoleã-
nosti také v zapomenutí. A tak
politické ‰piãky regionu (R˘-
mafiov byl sídlem okresního
hejtmanství po oddûlení z okresu
·ternberk) naléhaly na stát, aby se
realizace stavby (hlavnû ov‰em
zaplacení) ujal sám. Stát nako-
nec pomohl a 15. fiíjna 1878 byl
zahájen provoz na trati z Val-
‰ova do R˘mafiova a 12. prosin-
ce 1880 se poprvé rozjel vlak
z Milotic do Vrbna. Stát tratû vy-
budoval, provozovala je pak aÏ
do zestátnûní „centrálka“.
Z historie je‰tû uveìme, Ïe v do-
bû postátÀování Ïelezniãních
spoleãností pfie‰ly v roce 1895
do rukou státu Moravskoslezská

centrální dráha se v‰emi odboã-
kami (do R˘mafiova, Vrbna,
Hlucholaz a Hlubãic) a Morav-
ská pohraniãní dráha (traÈ ·tern-

berk - Dolní Lipka s odboãkami
z Bludova do Zábfiehu na Mora-
vû a ze ·umperku do Sobotína)
a pro tyto nové státní dráhy bylo
zfiízeno nové fieditelství státních
drah v Olomouci, které pak

s rÛzn˘mi názvy existovalo aÏ
do roku 1997.
V té dobû byl téÏ fieditelstvím
státních drah schválen projekt
prodlouÏení tratû z R˘mafiova do
Staré Vsi a Îìárského Potoka.
K realizaci ale nedo‰lo, tak jako
nedo‰lo k realizaci (uÏ ale nes-
chválen˘ch) projektÛ tratí R˘-
mafiov - Sobotín s odboãkou do
Uniãova nebo z R˘mafiova pfies
Uniãov, Úsov, Mohelnici a Mo-
ravskou Tfiebovou do Svitav
s revoluãním zámûrem pouÏít 
elektrické trakce.
Pro úplnost je tfieba uvést, Ïe se
vznikem âSR v roce 1918 se
i na‰e traÈ stala souãástí Ïelez-
niãní sítû âSD s fieditelstvím
v Olomouci. Od fiíjna 1938 do
kvûtna 1945 ji spravovalo fiedi-

telství ¤í‰sk˘ch drah DR Oppeln
(traÈ z Olomouce do Krnova by-
la v fií‰i takfika celá, hranice pro-
tektorátu byla za Velkou Bystfii-
cí).
V roce 1878, kdyÏ se rozjely
první vlaky z Val‰ova (tehdy
Kriegsdorfu, ãesky aÏ do roku
1924 Vojnovic), byla první stani-
cí Bfiidliãná (aÏ do roku 1950
Fr˘dlant nad Moravicí), dne‰ní
stanice Bfiidliãná-zastávka se
jmenovala Fr˘dlant nad Mora-
vicí, Polick˘ potok, stanicí byla
také Velká ·táhle pod jménem
·táhle-Karlov (aÏ do roku 1901,
kdy byla otevfiena traÈ do Malé
Morávky, tehdy Malé Morávky-
Karlova), byla i zastávka Ja-
martice a samozfiejmû stanice
R˘mafiov. Smí‰ené vlaky s 2. 
a 3. tfiídou jezdily ov‰em pouze
3x dennû.
V 30. letech XX. století obsahu-
je jízdní fiád dvû dal‰í zastávky,
první s názvem „km 2,6“, coÏ je
pozdûj‰í Fr˘dlant nad Moravicí-
lomy, od roku 1950 Bfiidliãná-lo-
my, dnes Bfiidliãná-lesy, druhá
s názvem „km 8,9“ cca 1 km za
Velkou ·táhlí smûrem k R˘ma-
fiovu, která ale jiÏ za 2. svûtové
války neexistovala a není ani
dnes.
Nûco o vlastní trati. PÛvodnû traÈ
odboãovala z trati z Val‰ova do
Olomouce asi 1 km od stanice
Val‰ov. Úsek z Val‰ova k tomuto
odboãení jako traÈ zaúsÈující pfií-
mo do stanice byl vybudován
v roce 1921 pfii celkové rekon-
strukci val‰ovské stanice. Z Val-
‰ova (525 m n. m.) traÈ mírnû
klesá k mostu pfies Moravici.
Odtud, kromû nûkolika krátk˘ch
vodorovn˘ch úsekÛ, traÈ stále
stoupá. Nejvût‰í a nejobtíÏnûj‰í
stoupání je mezi Velkou ·táhlí
(545 m) a Jamarticemi (575 m),
zejména oblouk (polomûr 150 m)
pfied zastávkou Jamartice ve

První lokomotiva na trati Val‰ov - R˘mafiov, rok 1878

Jízdní fiád z roku 1885
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Úsmûvnû Organizace a spolky

To je leÏ jako vûÏ
Poznáte na nûkom, Ïe vám do
oãí lÏe? V̆ razy obliãeje, gesta,
zpÛsob fieãi, pfiesvûdãivost...
I kdyÏ si myslíme, Ïe toho jsme
schopni, opak je pravdou. Jedná
se o ãirou iluzi. Vûfiíme o to leh-
ãeji a radûji, ãím je nám lháfi
sympatiãtûj‰í. A proã bychom si
nelhali, kdyÏ leÏ chutná lépe neÏ
pravda.
Povedeme-li si deník lÏí, pak zji-
stíme, Ïe prÛmûrnû dvakrát den-
nû lÏeme. To tvrdí psychologie.
Nemálo lÏí vzniká z na‰í snahy
zachovat takt a diskrétnost,
z pfiání zbyteãnû neuráÏet na‰e
bliÏní ãi jim jen pÛsobit radost.
„Îít s nûk˘m, kdo notoricky fiíká
pravdu, by nikdo nedokázal,“
tvrdí spisovatel Mark Twain.
Na‰tûstí také nikdo nemusí.
SnaÏíme se potlaãovat ná‰ sklon
fiíkat nepravdy, ale ony jsou v‰u-
dypfiítomné. Uvidíme svou zná-
mou v novém ‰atu, asi vy‰la
z cirkusu nebo spadla z jahody,
pfiesto prohlásíme, jak jí to pad-

ne, má taky skvûlého muÏe, bá-
jeãnû vychované potomky, pûk-
né auto i garáÏ a dál a dál. Opak
je pravdou. Existuje pouze jedna
pfiijatelná, milosrdná leÏ. Ve
chvíli, kdy je silnû ohroÏeno
zdraví, nejlépe to znají zdravot-
níci.
A na‰e lidská mláìata? MÛj ma-
l˘ kamarád tvrdí, Ïe vidûl mot˘-
la velikého jak koãka, hada a ten
byl jako... jako vlak a taky jsem
úplnû zabloudil a ztratil se v le-
se. Tady jde o dûtskou fantazii
a pfiekotn˘ v˘voj fieãi - on uÏ to
umí vyjádfiit! A já se divím a po-
slouchám a poslouchám.
TakÏe jedno mravouãné: Lhát se
nemá! LeÏ má krátké nohy. Kdo
lÏe, ten krade a do pekla se hra-
be!
Já si teì tfiikrát cviãnû zalÏu:
1. Velmi ráda chodím k zubafii.
2. Vûfiím v potfiebnost senátu.
3. V R˘mafiovû se zaãne budovat
metro a v kinû se bude promítat.  

Si

stoupání 10 promile byl pro teh-
dej‰í lokomotivu obtíÏn˘. Nej-
vy‰‰ím bodem trati je pak stani-
ce R˘mafiov ve v˘‰ce 589 m n. m.
V̆ topnu mûla traÈ v R˘mafiovû -
budova dosud stojí a je spolu se
staniãní budovou v R˘mafiovû
a ve Velké ·táhli chránûnou

technickou památkou. AÏ do ná-
stupu „kolejov˘ch autobusÛ“, te-
dy motorákÛ, na osobní vlaky
v 30. letech jezdily na na‰í trati
samozfiejmû jen parní lokomoti-
vy. V R˘mafiovû byla trvale jed-
na, pozdûji dvû, hlavní v˘topnou
byl Krnov.

Jen pro zajímavost, kromû (také
uÏ neexistující) nádraÏní restau-
race ve Val‰ovû byla restaurací
vybavena zastávka v Bfiidliãné
v dosud stojící dfievûné budovû,
kde majitel restaurace jako jed-
natel dráhy prodával jízdenky.
V dobû vzniku traÈ podstatnû
zlep‰ila dopravní pfiístupnost
R˘mafiovska a v˘znamnû pfiispû-
la k rozvoji prÛmyslu v okrese
a pomohla v omezení vylidÀová-
ní regionu. Po 2. svûtové válce
vzrostl v˘znam trati se vznikem
Kovohutí v Bfiidliãné a pak i zá-
vodu na v˘robu rodinn˘ch dom-
kÛ Okal v R˘mafiovû. V dobû
nejvût‰í slávy byly Kovohutû
v Bfiidliãné nejvût‰ím Ïelezniã-

ním pfiepravcem v této oblasti.
Dnes uÏ je situace podstatnû ji-
ná. Mnoh˘m se nelíbí „pfiekami-
onování“ silnic, ale z Kovohutí
uÏ v˘robky odváÏejí bohuÏel jen
auta, jejichÏ v˘fukové plyny vy-
datnû pfiispívají ke zhor‰ení kva-
lity ovzdu‰í v na‰em podhÛfií.
Vagóny odváÏejí snad jen dfievo
z R˘mafiova. A osobní doprava?
PfiestoÏe je aut mnoho, zÛstali
Ïeleznici vûrni mnozí ‰koláci,
dÛchodci a snad ti, ktefií auto ne-
mají.
A tak vûfime, Ïe bude vláãek spo-
jovat R˘mafiov se svûtem i po
130. v˘roãí existence trati, ke
spokojenosti v‰ech.

Ing. Josef Jelínek

S jubilantem slavila i Diakonie
V nedûli 21. záfií oslavil Ïivotní jubileum 80 let ná‰ obyvatel Domova
odpoãinku ve stáfií pan Jaroslav Dosedûl. V pátek 19. záfií jsme se
v‰ichni se‰li (obyvatelé a zamûstnanci), abychom mu poblahopfiáli
a oslavili s ním tento pûkn˘ a v˘znamn˘ den. Tímto bychom je‰tû
jednou chtûli milému panu Jaroslavu Dosedûlovi popfiát mnoho zdra-
ví a ‰tûstí do dal‰ích let. Pfiejí zamûstnanci a obyvatelé

Domova odpoãinku ve stáfií v Dolní Moravici

Fota: archiv Josefa Jelínka

Foto: Diakonie R˘mafiov
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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.
Termín kavárniãek na II. pololetí roku 2008:

KaÏdé liché úter˘ v mûsíci:
7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12. a 16. 12.

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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
Plavání pro vefiejnost v fiíjnu

KaÏdé pondûlí v lichém t˘dnu bude plavání pro vefiejnost
do 18 hod. Zmûna zaãíná platit od 22. 9. 2008.

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 - 20.00

Nedûle   13.00 - 20.00

KaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 17.00 do 18.00 se koná aerobik.

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

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

sobota 4. fiíjna 19.30

Kurz negativního my‰lení
âerná komedie (Norsko 2006)

Geirrovi je tfiiatfiicet. Pfied dvûma lety mûl autonehodu, od té doby ne-
mÛÏe chodit a je impotentní. Jeho Ïena Ingvild, ve snaze zachránit
manÏelství v krizi, pozve na náv‰tûvu skupinu tûlesnû postiÏen˘ch,
které vede psycholoÏka Tori. Dosud sebedestruktivní milovník
Johnnyho Cashe a váleãn˘ch filmÛ se vzboufií proti nevítané invazi
„pozitivní“ energie a za pomoci místy aÏ brutální upfiímnosti se po-
kusí ovládnout situaci. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 8. listopadu 19.30

Bathory
Historické drama (âR/Maìarsko/SR/Velká Británie 2007)

Byla AlÏbûta Bathory, známá také jako âachtická paní, krutou vra-
Ïedkyní, baÏící po krvi mlad˘ch panen, nebo naopak stateãnou, vzdû-
lanou Ïenou, která se stala obûtí intrikánÛ? V̆ pravná podívaná Juraje
Jakubiska nabízí odpovûì i nev‰ední pohled do zajímavého Ïivota 
uherské ‰lechtiãny. Pfiístupn˘ od 12 let

Od listopadu 2008 je promítání
v Kinû R˘mafiov zastaveno!

Aquacentrum R˘mafiov

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

V‰em vyznavaãÛm nudismu a naturismu aquacentrum nabízí plavá-
ní bez plavek, a to kaÏdou tfietí stfiedu v mûsíci od 19.00 do 21.00.
Termíny v roce 2008: 15. 10., 19. 11., 17. 12. 2008.
Naturistické plavání je urãeno pouze pro rodiny s dûtmi, smí‰e-
n˘m párÛm a Ïenám.
Jednou mûsíãnû se koná Aquapárty s pfiíjemn˘mi masáÏemi -
medovou, ostruÏinovou a dal‰ími.

Jazzclub

Jazzclub nabídl blues, soul i alternativu
Jazzclub SVâ R˘mafiov má za
sebou dal‰í koncert. Tentokrát se
na jevi‰ti malého sálu pfiedstavi-

li Haleluja Sound System ze
·umperka a Mothers Follow
Chairs z Pfierova.

Koncert zahájil kolem pÛl devá-
té veãer Haleluja Sound System,
kter˘ zahrál svÛj obvykl˘ reper-
toár, ov‰em v úplnû novém 
aranÏmá. Frontman kapely Mar-
tin Chvíla pfiizval ke spolupráci
známého kytaristu Jindru Ho-
lubce, kterého ov‰em dle mého
názoru ne pfiíli‰ ‰Èastnû posadil
za bicí. V̆ sledkem byla pomûr-
nû neposlouchatelná improviza-
ce, bûhem níÏ se na pódiu je‰tû
objevil bruntálsk˘ hudební expe-
rimentátor Kuba Olejníãek s ky-
tarou. Ale ani ten trápícímu se
duu dvakrát nepomohl, naopak
jen umocnil mÛj rozpaãit˘ do-
jem z pfiedvádûné produkce.
Z úplnû jiného soudku byla dru-
há kapela, bluesová klasika

Mothers Follow Chairs z Pfiero-
va. Kapela, která pÛsobí na scé-
nû od roku 1999, zahrála r˘ma-
fiovskému publiku smûs blueso-
v˘ch a soulov˘ standardÛ a po-
tvrdila okfiídlenou pravdu, Ïe
kdyÏ se to umí zahrát, je radost
poslouchat. Nad vynikající v˘-
kony v‰ech hudebníkÛ je nutno
je‰tû vyzvednout zpûvaãku Petru
Polákovou - Uvírovou, jejíÏ hla-
sov˘ projev si nezadá s projevem
jejích ãerno‰sk˘ch kolegyÀ.
Dal‰ím pfiipravovan˘m koncer-
tem jazzclubu bude sobotní 
(4. 10.) vystoupení rakouské
skupiny Tres Hombres, které za-
poãne v malém sále SVâ ve
20.30. Tû‰íme se na vás. 

Johan
Foto: Michal Fidler



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: âlovûk se nikdy nezbaví toho, o ãem mlãí. Karel âapek
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Známá i neznámá v˘roãí
4. 10. Mezinárodní svátek zvífiat
5. 10. Svûtov˘ den uãitelÛ, vyhlá‰en roku 1994 (UNESCO)
5. 10. 1713 nar. Denis Diderot, francouzsk˘ encyklopedista, filozof

a spisovatel (zemfi. 30. 7. 1784) - 295. v˘roãí narození
5. 10. 1883 zemfi. Joachim Barrande, francouzsk˘ geolog a paleonto-

log pÛsobící v âechách (nar. 11. 8. 1799) - 125. v˘roãí úmrtí
7. 10. 1953 zemfi. Emil Filla, malífi, grafik a sochafi (nar. 4. 4. 1882) 

- 55. v˘roãí úmrtí
9. 10. Svûtov˘ den po‰ty, v˘roãí zaloÏení Svûtové po‰tovní

unie v roce 1874, vyhlá‰en 1969 (OSN)
10. 10. 1813 nar. Giuseppe Verdi, italsk˘ skladatel (zemfi. 17. 1. 1901) 

- 195. v˘roãí narození
11. 10. 1963 zemfi. Edith Piaf, vl. jm. E. Giovanna Gassionová, francouz-

ská ‰ansoniérka (nar. 19. 12. 1915) - 45. v˘roãí úmrtí
15. 10. 1938 prezident republiky Edvard Bene‰ odstoupil ze své funk-

ce a odjel do emigrace - 70. v˘roãí
16. 10. 1868 nar. Václav Klement, technik a podnikatel, zakladatel fir-

my Laurin a Klement (zemfi. 13. 8. 1938) - 140. v˘roãí na-
rození

17. 10. Svûtov˘ den za vym˘cení chudoby, od roku 1992
(OSN)

Pranostiky na mûsíc fiíjen
• Záfií víno vafií, fiíjen maãká hrozen.
• ¤íjen kdyÏ bl˘ská, zima plíská.
• Spadne-li v fiíjnu listí, bude mokrá zima.
• KdyÏ dlouho listí nespadne, tuhá zima se pfiikrade.
• ¤íjen a bfiezen rovné jsou ve v‰em.
• Svat˘ Franti‰ek zahání lidi do ch˘‰ek. (4. fiíjna)
• Po svaté Tereze mráz po stfiechách leze. (15. fiíjna)
• Svatá Vor‰ila zimu posílá. (21. fiíjna)
• ·imona a Judy - zima je v‰udy. (28. fiíjna)

ŘÍJEN 2008

Narodili se noví obãánci
Martin ·krak .................................................................. R˘mafiov
Lucie Boroviãková ......................................................... R˘mafiov
Klára Citová ..................................................................... Janovice
Tereza Hnilová ............................................................... Janovice
Jakub Vystrãil .................................................................. Ondfiejov
Tereza Kubûnová ............................................................ R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Otto Volek - R˘mafiov ........................................................... 81 let
Pavel La‰ák - Edrovice ......................................................... 81 let
Vûra Prázdná - R˘mafiov ....................................................... 82 let
Antonín Rodr - R˘mafiov ..................................................... 82 let
Ludmila Chaloupková - R˘mafiov ........................................ 82 let
Marie Pov˘‰ilová - Ondfiejov ............................................... 84 let
BoÏena Janeãková - R˘mafiov .............................................. 86 let
Julie Pupíková - R˘mafiov .................................................... 87 let
Juliana Smitková - R˘mafiov ................................................ 87 let
Emilie Mikulenãáková - R˘mafiov ......................................... 88 let

Kdyby kvetly konvalinky,
poslali bychom kytiãku,

jenÏe nekvetou,
posíláme v‰ichni hubiãku.

Dne 11. fiíjna 2008 oslaví

Bedfiich Zapletal
60. narozeniny.

K tomuto jubileu pfiejeme
v‰e nejlep‰í, zdraví a ‰tûstí

ManÏelka, ãtyfii synové
a dvû vnouãata

Dne 19. fiíjna 2008 oslaví

Ludmila Langerová

60. narozeniny.
Milé manÏelce, mamince a babiãce
pfiejeme pevné zdraví, hodnû ‰tûstí

a spokojenosti.
S láskou dcera Jitka, syn Libor

s manÏelkou Katkou,
vnouãata Adam, Tomá‰, Lilian

a manÏel Jaroslav.

Rozlouãili jsme se
Ladislav Tyl - Stará Ves ......................................................... 1936 
MUDr. Milada KfiíÏková - R˘mafiov ...................................... 1949

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Spoleãenská kronika

Za dr. KfiíÏkovou
R˘mafiovská vefiejnost se 25. záfií 2008 rozlouãila s MUDr.
Miladou KfiíÏkovou. PÛsobila 32 let v na‰em mûstû, Dolní
Moravici a Malé Morávce jako dûtská lékafika a rovnûÏ obûtavû
pracovala v Diakonii.
ZÛstává vzpomínka kolegÛ, pfiátel a hlavnû maminek dûtí, kter˘m
obûtavû pomáhala ve chvílích nemoci tûch nejmen‰ích. Tûm v‰em
bude velmi chybût. Ctíme její památku.
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Mûstská knihovna Mûstské muzeum a Galerie Octopus
vás zve na veãer

6. - 12. 10. 2008
Motto: Knihovny - rodinné stfiíbro

V tomto t˘dnu pfiipravila knihovna
pro vefiejnost tyto akce:

PO 6. 10. Velké fiíjnové spoleãné ãtení aneb Pocta Karlu âapkovi
od 9.00 (Podpofime kampaÀ âesko ãte âapka - âââ)

ST 8. 10. Den otevfien˘ch dvefií - registrace zdarma
od 9.00 - 17.00

âT 9. 10. cestopisná beseda Idioti na plavbû kolem svûta
od 17.00 V̆ stava na téma âesko proti chudobû

V‰echny v˘stavy se uskuteãní v galerii U Stromu poznání
www.mekrymarov.info

Kdy: 9. 10. 2008 v 17.00
Kde: Mûstská knihovna

R˘mafiov

• âtyfii roky stavûní lodi
• Pût let plavby kolem svûta
• 50 000 mil pln˘ch dobrodruÏ-

ství na plachetnici z 16. století
• 56 nav‰tíven˘ch zemí

Na pfiedná‰ce bude moÏno za-
koupit knihu o této plavbû pod
názvem „Idioti na plavbû kolem
svûta“.

pozvánka na novou v˘stavu

3. - 29. 10. Roman Panáãek (fotografie)
Roman Karel (obrazy)

SVâ R˘mafiov a Mûstské muzeum
R˘mafiov

zvou na prohlídku interiérÛ
JANOVICKÉHO ZÁMKU

s v˘kladem Mgr. Jifiího Karla

v sobotu 11. fiíjna 2008 ve 14.30

Klub Sluníãko
pro maminky a dûti 

SVâ R˘mafiov

oznamuje zmûnu termínÛ schÛzek

Od fiíjna se klub pfiesouvá 
na úterní a ãtvrteãní dopoledne

Srdeãnû vás zveme



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008

17

Z historie

V˘znamn˘ pfiedstavitel francouzské barbizonské ‰koly z Janu‰ova
EvÏen Jettel (*20. 3 1845), mlad-
‰í z bratrÛ, o nichÏ jsme hovofiili
minule, se stal jiÏ roku 1860, ve
sv˘ch ‰estnácti, studentem vû-
hlasné malífiské akademie ve
Vídni. V celé monarchii byste ne-
na‰li lep‰í. I zde mu pfiálo ‰tûstí,
kdyÏ se prosadil do krajináfiské
tfiídy známého profesora Albína
Zimmermanna (1809-1888). Jeho
spoluÏáky a natrvalo nejlep‰ími
pfiáteli se staly pozdûji slavné 
osobnosti rakouského malífiského
umûní: Jakob Schindler (1842-
1892), Rudolf Riebarz (1848-
1914), Adolf Ditscheiner (1846-
1904) a Robert Russ (1847-
1922), ktefií se podobnû jako on
pozdûji prosadili v PafiíÏi, centru
svûtového umûní.
EvÏenovu existenci sice ohrozila
pfiedãasná smrt teprve padesátile-
tého otce 16. listopadu 1866, kte-
rou tûÏce nesl, studia pfiesto roku
1869 úspû‰nû ukonãil. Mlad˘
EvÏen se ve Vídni seznámil téÏ
s malífiem a grafikem Augustem
von Pettenkofen (1822-1889),
zprvu uãitelem a pozdûji dobr˘m
pfiítelem, kter˘ mu umoÏnil vy-
koupit se z nepfiíjemné vojenské
sluÏby tím, Ïe si zakoupil EvÏe-
nÛv obraz za ãástku, jíÏ k tomu
bylo zapotfiebí. První práce zaãal
EvÏen prodávat ve Vídni jiÏ roku
1869 prostfiednictvím obchodní-
ka s umûním Georga Placha.
V témÏe roce se poprvé prosadil
v silné konkurenci mezinárodní
v˘stavy v Mnichovû.
Od roku 1870 bychom zastihli
pohyblivého malífie s pfiáteli na
zajímav˘ch studijních cestách do
okolí francouzského pfiístavu
Dieppe, ale téÏ do Holandska. Ve
Francii jej trvale zaujaly osobité

krajiny Normandie, roviny Pikar-
die a neopakovatelná BretaÀ.
Poznával se zaujetím téÏ krajinu
Istrie s azurov˘m Jadranem, ba
naãas zabloudil do severní Afri-
ky. Stejnû mu v letech 1872-3 
uãarovaly rozmanité hnûdi ma-
ìarské puszty a tehdy zabloudil
i na sever po toku Váhu. Maloval
v‰ak se stejn˘m zaujetím téÏ jiho-
moravsk˘ luÏní les a písãité bfie-
hy fiek i tichou krajinu jihoães-
k˘ch rybníkÛ. Mnoho tváfií zemû
naz˘vané Italia bella poznával
v letech 1873-4 se star‰ími umû-
leck˘mi kolegy von Pettenkofe-

nem a Leopoldem Carlem Mülle-
rem (1834-1892), malífiem Ori-
entu. Zde, jak praví OttÛv slovník
nauãn˘, „znamenit˘ jeho smysl
pro tón a nálady vzduchu velice se
vytfiíbil“. V tûch slovech se skr˘vá
v‰e, co s dal‰ími umûleck˘mi sou-
putníky pfiedznamenal. Ov‰em
Ïádná uãednická léta to nebyla,
vÏdyÈ tehdy vytvofiil fiadu cenn˘ch
olejÛ i nejzdafiilej‰í z nich Pohled
na Dieppe uÏ roku 1870.

Chlebíãek malífie na volné noze
b˘vá tvrd˘, a tak roku 1873 ne-
zbylo neÏ vzít za vdûk nabídkou
rakouského antikváfie Charlese
Sedelmeyera a usadit se v PafiíÏi.
Pomoc obchodníka Ïijícího trvale
ve Francii a ãlovûka, jehoÏ galerií
pro‰li téÏ Jettelovi spoluÏáci
i Václav BroÏík, byla rozhodující,
aãkoli u Sedelmayera hrály roli
i dal‰í vûci. V hlavním mûstû
Francie se EvÏen Jettel usadil aÏ
o dva roky pozdûji. Znám˘ ob-
chodník s umûním se stal jeho
mecená‰em, JettelÛv styl si oblí-
bil a postaral se o pravideln˘ pro-

dej a reklamu autorov˘ch pláten,
coÏ bylo v˘hodné pro oba a zaru-
ãilo EvÏenovi základní existenci,
ov‰em na druhé stranû to zname-
nalo pro umûlce téÏ nepfiíjemn˘
a omezující závazek. Sedelmayer
na Jettelov˘ch krajinách dobfie
vydûlával, a tak jej neustále nutil
k vût‰ímu tempu, jeÏ se stalo pro
skromného, plachého a neprÛraz-
ného mistra neschopného odporu
nesmírnû obtíÏn˘m a vyãerpáva-
jícím. Potfieba vyhovût mecená‰i
na ãas odvedla umûlce od olejÛ
k rychlej‰í technice kva‰e, malbû
vodov˘mi barvami s krycí bûlo-
bou.
Jettel se v té dobû stal v˘raznou
postavou okruhu rakousk˘ch,
ãesk˘ch a nûmeck˘ch umûlcÛ Ïi-
jících v PafiíÏi, ktefií se scházeli
v jeho nevelkém bytû na boule-
vardu Clichy, vãetnû Eduarda
Charlemonta ze severozápadních
âech, pfiítele, kter˘ zaji‰Èoval ná-
kupy obrazÛ pro umûnímilovné-
ho a vzdûlaného libereckého tex-
tilního podnikatele Liebiga.
Sympatick˘ umûlec udrÏoval vy-
nikající styky samozfiejmû s fia-
dou v˘znamn˘ch francouzsk˘ch

malífiÛ a skupinou MaìarÛ, Mi-
hály Munkácsim, László Páalem
a dal‰ími. Víme téÏ, Ïe jej pouta-
ly velmi úzké vztahy i znaãná
tvÛrãí pfiíbuznost ke známému
ãeskému krajináfii Antonínu
Chitussimu (1847-1891), s nímÏ
si dokonale rozumûl. O pfiátelství
svûdãí i to, Ïe jeden ze sv˘ch zná-
m˘ch pafiíÏsk˘ch obrazÛ maloval
Chitussi z okna skromného Jette-
lova ateliéru.
Úspûchy se zaãaly hrnout a v le-
tech 1877-1881 uÏ Jettel pravi-
delnû vystavoval v jedné z nej-
proslulej‰ích svûtov˘ch galerií
v Salonu des Champs-Elysées
a od roku 1890 v novém Salonu
Société National des Beaux-Arts
(Salon des Champ de Mars).
Plodná léta pfiinesla téÏ ocenûní
nadmíru v˘znamné, zlatou meda-
ili svûtové v˘stavy konané
v PafiíÏi roku 1878. Roku 1889 se
v˘stava konala znovu. Dal‰í zlatá
medaile a ãlenství v hodnotící ko-
misi, aã se v téhle funkci pfiíli‰
dobfie necítil. Úspûch se opakoval
i v Antverpách (zlatá medaile
1893) a v Chicagu (zlatá medaile
1893). Získal v‰ak i stejnû vysoká
ocenûní ve Vídni (velká zlatá me-
daile 1877) a v DráÏìanech (vel-
ká zlatá medaile 1897). Nijak
v‰ak neopomenul ani zemi svého
pÛvodu a vystavoval také v Praze
roku 1891 (Vûtrníky) a 1894
(Motiv z okolí Cayeux, Vchod do
vesnice a Luãina v Cayeux).
Roku 1897 jeho obrazy (Boufie
v Cayeux, Zahradnické obydlí
u PafiíÏe a Vesnická silnice po
de‰ti) instalovala na své v˘stavû
Krasoumná jednota v Praze.
Umûlcovo dílo získalo vyspûlé
Francouze natolik, Ïe se stal nosi-
telem jejich nejvy‰‰ího moÏného
vyznamenání. Roku 1898 se stal
rytífiem ãestné legie, tfiebaÏe jiÏ
rok pob˘val ve Vídni.
Jeho mecená‰ Sedelmayer, jak se
zdá, doufal, Ïe si EvÏen Jettel
vezme za Ïenu jeho dceru, jenÏe
poruãte citÛm, pfiání se otci nevy-
plnilo. EvÏen se poznal jiÏ 1886
v PafiíÏi s Cilli (Cecilií) Mailero-
vou, dcerou vídeÀského majitele
továrny na rukavice. Následoval
rozchod se Sedelmayerov˘mi
a sÀatek s milovanou Cilli. Situa-
ce samozfiejmû nenávratnû po-
‰kodila malífiovy vztahy k anti-
kváfii, kter˘ s ním v‰ak ukon-
ãil spolupráci, aÏ se EvÏen vyvá-
zal znaãnou finanãní ãástkou
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ze smluvního spojení. Zamilova-
n˘ pár se pak ocitl na urãit˘ ãas
v relativní nouzi.
Roku 1897 Jettelovi umoÏnilo
nevelké dûdictví i pfiízeÀ arcivé-
vodského páru Karla ·tûpána
(1860-1933) a jeho Ïeny Marie
Terezie (1862-1933) vrátit se zpût
do kulturní Vídnû, které jiÏ zÛstal
na radu pfiátel po neurotizujících
francouzsk˘ch letech natrvalo
vûrn˘. Arcivévoda a jeho Ïena,
sami vcelku úspû‰ní malífii, patfii-
li k vysoce kultivované ãásti cí-
safiské rodiny a st˘kali se velmi
intenzivnû s kruhem v˘znamn˘ch
umûlcÛ z pfielomu století, mezi
nûÏ záhy pfiijali i EvÏena Jettela,
jehoÏ dílo manÏelé obdivovali.
Roku 1893 jej zaujala obdivu-
hodná vídeÀská secese, jeÏ se sta-
la jeho závûreãn˘m vyjádfiením.
K olejomalbû a kresbû pfiibyla
grafika, tisky pofiizované formou
staré japonské techniky. Stal se
téÏ ãlenem spolku VídeÀská sece-
se (Wiener Sezession), s nímÏ po-
prvé vystavoval hned v roce
1897. Své pozdní dílo opût 
s úspûchem instaloval v anglic-
k˘ch galeriích. Poslední léta Ïi-
vota trávil v oblíbené Istrii, kde se
dál vûnoval krajinomalbû v jejím
vrcholném projevu.
Zemfiel po srdeãním záchvatu 
27. srpna 1901 na poãátku studij-
ní cesty, kterou podnikl ve spo-
leãnosti arcivévody Karla ·tûpá-
na, na krásném ostrovû Lussin
Grande (Velká Lo‰inj), kter˘ by-
chom na‰li v teplém Jaderském
mofii poblíÏ lázní Fiume (Rjeka).
Zfiejmû byl tehdy hostem v nád-
herné arcivévodovû rezidenci, ve
vile Pod Javori, jeÏ se v jeho ost-
rovních motivech objevuje téÏ. 
1. listopadu jej pochovali na hfibi-
tovû sv. Anny v Terstu. KdyÏ
v‰ak hledal jeho hrob váleãn˘
malífi Josef Egelhart roku 1916,
nena‰el jej. Na jeho místû stál jiÏ
nov˘ pomník s podobenkou ne-
známé mladé Ïeny.
O v˘znamu, kter˘ byl EvÏenu
Jettelovi pfiikládán v˘tvarnou ob-
cí i znalci umûní uÏ na pfielomu
staletí, svûdãí jedna z nejv˘znam-
nûj‰ích vídeÀsk˘ch kulturních ak-
cí roku 1902, autorova posmrtná
v˘stava, na níÏ bylo moÏno
zhlédnout celé dvû stovky malí-
fiov˘ch obrazÛ. Dodnes jej v hlav-
ním mûstû Rakouska pfiipomíná
ulice EvÏena Jettela (Eugen-
Jettel-Weg) ve vídeÀském Hient-
zingu. EvÏena Jettela fiadí kunst-
historici k tzv. barbizonské ‰kole,
jeÏ se naz˘vá podle vesnice Bar-
bizon na pokraji lesa Fontaine-

bleu poblíÏ PafiíÏe. Dílo mistrÛ
realistick˘ch tzv. intimních krajin
se povaÏuje za pfiedstupeÀ impre-
sionismu a je zastoupeno plejá-
dou vynikajících osobností, bo-
huÏel u nás podstatnû známûj‰ích
neÏ jinde obdivovan˘ EvÏen
Jettel. Uznávan˘ preimpresionis-
ta se fiadí ke Camillu Corotovi,
Gustave Courbetovi, Charles-
Francois Daubignymu, Jean-
Francois Milletovi, Duprému,
jenÏ mu byl nejbliÏ‰í, a dal‰í fiadû
proslul˘ch jmen, vãetnû rakous-
k˘ch spoluÏákÛ a dal‰ích tvÛrcÛ,
jako napfi. Tinû Blau-Langové
(1845-1916). Jeho umûleck˘ v˘-
voj byl jako u mnoha jin˘ch 
umûlcÛ 19. a 20. století silnû po-
znamenán francouzsk˘m poby-
tem, podobnû jako u dal‰ích na-
‰ich malífiÛ, napfi. Otakara
Kubína, Alfonse Muchy, Jana Zr-
zavého, Bohuslava ·ímy, Bohu-
slava Reynka...
Jettel si oblíbil poklidné pfií‰efií
zádumãiv˘ch veãerních soumra-
kÛ, lyrické západy slunce ãi v˘-
chody mûsíce, vodní hladinu, pÛ-
vab mrakÛ, ale i francouzské ze-
leninové zahrádky, cesty ãi used-
losti. âastûj‰í jsou téÏ rovinaté
partie s nízk˘m horizontem. Zpo-
ãátku upfiednostÀoval odstíny ele-
gantních hnûdí, ãervenû a pozdûji

doplnil ‰edé, modro‰edé ãi vzác-
nûj‰í nafialovûlé témbry celou
‰kálou Ïlutí, nûkdy v‰ak pfiekvapí
i ‰Èavnatûj‰í zelení. Je mistrem
barevn˘ch reflexÛ vodní hladiny.
S vûkem jako by pfiicházely
chladnûj‰í tóny. Angliãané, ktefií
i v umûlecké oblasti razí nûkdy 
osobité názory, oceÀují pfiírodní
nálady ãi‰ící z jeho krajináfisk˘ch
prací a fiadí jej spí‰e, moÏná niko-
li zcela bezdÛvodnû, k impresio-
nistÛm, tfiebaÏe na kontinentu ne-
ní tento názor vût‰inou sdílen.
MÛÏeme se v‰ak setkat i s názo-

rem, Ïe Jettel se sv˘mi pfiáteli pat-
fií k tzv. rakouskému náladovému
(?) impresionismu, kter˘ vná‰í do
sv˘ch prací zvlá‰tní smysl pro at-
mosférické vlivy, tj. zv˘raznûnou
náladu roãních a denních dob,
a odli‰uje se od krajinomalby
FrancouzÛ usilujících zachytit jen
viditelné. Roku 1903 se k jeho dí-
lu vyjádfiil v˘znamn˘ soudob˘
kritik a spisovatel Ludwig Hevesi
(Hevesy): „V PafiíÏi se pak stal
mistrem pfiejemn˘ch barevn˘ch
tónÛ, které po léta uplatÀoval
v krajinn˘ch scenériích z Fran-
cie. Jeho diskrétní, nûkdy aÏ pfiíli‰
elegantní pfiednes se dobfie hodil

k tomuto vnímání barvy.“
Jettelovy práce jsou uloÏeny v fia-
dû svûtov˘ch sbírek, ale i u nás ve
fondu Moravského zemského
muzea, v dfiívûj‰í Moderní galerii
v Praze, Moravské galerii v Brnû.
Liebigova liberecká galerie do-
konce vlastní uÏ ãtrnáct Jettelo-
v˘ch olejomaleb krajin, záti‰í
a mnoÏství kva‰í zãásti z darÛ
Heinricha Liebiga. V Galerii ví-
deÀské akademie pfieÏily válku
obrazy Hintersee v mlhách s hav-
rany, Pohled na Dieppe (1870),
Bfiízy v Holandsku, Silnicev Cay-

eux, Kachny na rybníku a dal‰í 
oleje s bavorsk˘mi motivy. Do-
dnes se s jeho díly setkáme ve
fondech témûfi v‰ech v˘znam-
n˘ch galerií v Rakousku, Nû-
mecku, Francii, Belgii, Itálii, Ho-
landsku, Rusku, Maìarsku i USA
a v dal‰ích. Autorovy práce na-
lezneme ve sbírkách galerie
v Dodrechtu, Bostonu (Museum
of Fine Arts), v Gratzu (Joaneum
a Landesmuseum) a jinde. Jeho
práce se nachází i na seznamech
nacisty odcizen˘ch umûleck˘ch
pfiedmûtÛ. Za jiné jmenujme ales-
poÀ kolekci praÏské Ïidovské ro-
diny ElbogenÛ, která vlastnila au-
torovy obrazy jihoãeské krajiny.
Jeho první obraz z Alp, nazvan˘
Hintersee, zakoupil dokonce cí-
safi Franti‰ek Josef I. a jiné se sta-
ly souãástí neobyãejnû hodnot-
n˘ch sbírek velkorysého znalce
umûní Jana II. z Liechtensteina.
Ohromné mnoÏství EvÏenov˘ch
prací ukr˘vají soukromé sbírky
celé Evropy a poslední dobou se
právû ony vynofiují v ãetn˘ch ev-
ropsk˘ch aukãních síních od
Itálie po Anglii vãetnû praÏského
Dorothea. Dodnes se za vysoké
ceny prodávají jeho oleje, akvare-
ly i grafiky v celém civilizova-
ném svûtû. Mgr. Jifií Karel
Literatura: Toman, P.: Nov˘ slov-
ník ãeskoslovensk˘ch v˘tvarn˘ch
umûlcÛ 1, A-L, Praha 1947;
Sturm, H.: Bibliographisches
Lexikon zu Geschichte der bömis-
chen Länder, Oldenbourg 1984,
MasarykÛv slovník nauãn˘, díl 3,
Praha 1927, OttÛv slovník nauã-
n˘, díl XIII.; Die Kunst (1902),
Thieme Becker XVIII; Benézit:
Dictionaire II, 724, Oddací mat-
rika fiím.-kat. fary R˘mafiov, ZA
Opava, pracovi‰tû Olomouc;
Rodná matrika fiím.-kat. fary
R˘mafiov, ZA Opava, pracovi‰tû
Olomouc; Oddací matrika fiím.-
kat. fary Liblín, SOA PlzeÀ ad.
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu uzavfiely
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské 2008

v kategoriích:    • poezie    • próza    • ilustrace

próza

V srpnu 2008 se uzavfiel druh˘ roãník literár-
ní a v˘tvarné soutûÏe, kterou na pamûÈ na‰í
v˘znamné krajanky, naivistické malífiky
a básnífiky Marie Kodovské, vyhlásil ãtrnác-

tideník R˘mafiovsk˘ horizont spoleãnû se
Studentsk˘m klubem SVâ R˘mafiov. V záfií
a fiíjnu budou zaslané práce vyhodnoceny.
Vítûzové v‰ech tfií kategorií budou vyhlá‰eni

bûhem literárního veãera spojeného s v˘sta-
vou v˘tvarn˘ch prací na konci tohoto roku.
Ze soutûÏních pfiíspûvkÛ bude redakce ãerpat
i v následujícím roce 2009. ZN

ZdeÀka Kabelíková: Îivot pod Sluneãnou (2. ãást)
(pokraãování pfiíbûhu Dvakrát kfitûná za éry Gottwalda)

Nedûlní ráno bylo uÏ docela chladné, a tak si
Maru‰ka vy‰kemrala na m‰i nov˘ kabátek.
Koupily jej nedávno s mámou ve mûstû, kde
mûli i cukrárnu. MÀam. Tam byla v˘borná
zmrzlina. A jak si pochutnaly na tom zákusku se
‰lehaãkou. Jely spolu vlakem. Maru‰ka dostala
jízdenku a paní prÛvodãí ji procvakla kle‰tiãka-
mi. Teì ji má schovanou ve sváteãní kabelce.
KdyÏ projíÏdûl vlak závorami, zamávaly tetû
Franti‰ce. Byla zrovna na hradle.
I máma chce b˘t dnes pûkná. Dlouho si 
upravovala svûtlé vlnité vlasy pfied zrcadlem
a pak si i pfiibarvila pusu. Jen co si obuje stfieví-
ce, vyrazí spolu ke kostelu. Tátu nechají doma.
Musí poklidit, nachystat nûco pro ãuníka a pak
si pofiádnû odpoãinout.
„Ty si je‰tû chrupe‰, Maru‰ko, a já uÏ sváÏím
klády z lesa na pilu,“ hájil se, kdyÏ ho pfiemlou-
vala, aby ‰el s nimi.
Na silnici uÏ ãekala babiãka. Jde na kázání také
bez dûdy. Ty dvû hodiny to musí bez ní vydrÏet.
„Proã uÏ dûda nechodí a je tak nemocn˘, Ïe ho
musí‰ krmit, babiãko?“ ptala se jednou
Maru‰ka.
„On byl v té první velké válce, ví‰. Byla tam
stra‰ná zima, mûl hlad a kolem se stfiílelo. Pak
ho nepfiátelé zajali a on musel opravovat vojen-
ské lokomotivy. Moc se chudák nadfiel a z toho
rachotu ohluchl. Hlavnû Ïe se mnû vrátil a nezÛ-
stal nûkde mezi cizíma.“
Babiãka byla dnes také pûknû vystrojená. Její
drobná postava se skoro ztrácela v ‰iroké nabí-
rané sukni. Maru‰ka vûdûla, Ïe je to suknû svá-
teãní a patfií k ní i jupka. Tomu zvlá‰tnímu oble-
ãení, které nenosila ani její teta, ani její máma,
fiíkala babiãka kroj. Teì na nûj pfiiléhal je‰tû
krátk˘ kabátek.
„To se nám rozfoukalo. PÛjdeme zrovna proti
vûtru. Musíme pfiidaÈ do kroku, aÈ stihneme za-
ãátek,“ pobízela dceru i vnuãku stafienka.
A vítr mûl dnes opravdu radovánky. âechral jim
vlasy, prohánûl se suknûmi, nadzvedal kabáty
a pofiádnû jim ometal obliãeje. Koneãnû stoupa-
ly alejí majestátn˘ch lip k BoÏímu chrámu.
Zlaté listy krouÏily kolem nich a dopadaly na
zem, jako penízky pro v‰echny potfiebné.
„Tisíckrát pozdravujeme tebe...,“ znûlo z mnoha
úst. Z kÛru se fiinuly proudy tónÛ varhanního
doprovodu. Franti‰ka s dûtmi uÏ sedûla v lavici.
Jenda, coby kostelník, sledoval vûfiící oveãky ze
zákristie. Rychle co nejti‰eji pfiisedly k rodinû.
Obû Ïeny otevfiely kancionál a pfiidaly se k o-
statním. Maru‰ka chvíli sledovala ministranty
a faráfie. Ale potom se zahledûla na babiããiny sc-
vrklé ruce ovinuté rÛÏencem s kfiíÏkem. Vûdûla,

Ïe teì se babiãka modlí - za sebe, za dûdu, za nû
za v‰echny. Aby byli zdraví, aby je mûl Pán BÛh
rád a odvedl je od hfiíchÛ a aby se mûli dobfie.
Pak ji zaujal faráfi, kter˘ zrovna stoupal po toãi-
t˘ch schodech na kazatelnu. Vtom ji napadlo, Ïe
se podobá Mikulá‰i, co s ním chodí ãert, kter˘
jim uÏ brzy bude pomáhat s bramborami. Zaãala
se rozhlíÏet kolem. Otáãela hlavu do v‰ech kou-
tÛ, jestli se tam pekelník nûkde neschovává. Ale
v‰ude byly jen obrazy, sochy a kfiíÏe. A také buc-
latí andílci s kfiidélky na zádech. Zaãala si pfied-
stavovat, kam v‰ude by letûla, kdyby i ona mûla
kfiídla... Na ãerta docela zapomnûla.
Ze snûní ji probudila mámina teplá dlaÀ. „Jdeme
domÛ, Maru‰ko,“ za‰eptala jí do ucha.
Dûvãátko napodobilo mámu poklekem a pokfii-
Ïováním pfied oltáfiem.

Marie rozváÏnû stoupala po betonov˘ch scho-
dech k opr˘skan˘m dvefiím. Dfiíve byly dlouho
svûdky událostí místních lidiãek, ktefií mluvili
pfieváÏnû nûmeck˘m jazykem. Teì se nad nimi
py‰nû dmul ãesk˘ nápis. Dennû ji lákal, kdyÏ
odcházela s dcerkou ze ‰kolky. SvÛdnû na ni vo-
lal: „Pojì a dopfiej voÀavou koupel sv˘m lok-
nám, svûfi je zase jednou hbit˘m prstÛm odbor-
níka!“ Koneãnû pfii‰la chvíle, kdy mu nemusela
odolávat. Karel dostal po dlouhé dobû volno. UÏ
nebude sváÏet klády z lesa. Mistr ho pfiefiadil na
pilu, pfiímo ke katru. Den dovolené pfii‰el jako
na zavolanou.
„AspoÀ sklidím tu nafiezanou hromadu dfiíví do
‰opy,“ liboval si. „To ví‰, holka, zima se kvapem
blíÏí. V‰ichni fiíkají, Ïe pod Sluneãnou b˘vá
dlouhá a krutá.“
Maru‰ka v tom nemohla tátu nechat samotného.
UÏ od rána jako vrchní „plniã“ hází neochvûjnû
rozseknutá polena do ko‰e a na mámu si ani ne-
vzpomene.
Marie se zastaví u cedule. Soustfiedûnû proãítá
dny a hodiny provozu. Nakonec polohlasem za-
mumlá: „Odpovûdn˘ vedoucí Kolínek Jifií.“
„Mám ‰tûstí,“ rozveselí se, „zrovna dnes je 
otevfieno.“ Stiskne kliku. Panty zavrÏou ve sta-
rém dfievû a vpustí ji do tmavé chodby. VÛnû
m˘dla, kolínské a parfému ji vedou k nevelké
místnosti. Pfiivfie oãi... Jak dlouho uÏ necítila to
aroma ãistoty, pÛvabu a rozko‰e?
„Dobr˘ den, madam,“ sly‰í temperamentní
muÏsk˘ hlas. „Jaké je va‰e pfiání?“
Z ãern˘ch kalhot, bílé ko‰ile a tmavého saka se
na ni zubí nev‰ední tváfi. Úães s moderním zá-
stfiihem, postoj „jsem tu k va‰im sluÏbám“.
Marie strne pfiekvapením na prahu skromného
salónu: „Páni, to je ale kus pûkného krasavce.“

Zraky se chvíli zaklíní do sebe. Mandlové oãi
vy‰lou jiskru, která ji celou pohltí.
„Um˘t vlasy a trochu zkrátit fazónu,“ pronese
koneãnû zjihl˘m hlasem. „To ostatní uÏ nechám
na vás,“ dodala jako ve snách ze Ïidle pfied ku-
lat˘m zrcadlem. Pak uÏ jen zaklonila hlavu nad
stojan s um˘vací mísou a vychutnávala si jemné
pohyby prstÛ, které ji masírovaly ve vlaÏném
proudu.
„Máte krásné, husté vlasy, moc vám slu‰í i bar-
va,“ rozpovídal se, kdyÏ jí peãlivû nÛÏkami vy-
tváfiel úães. „MÛÏu se zeptat, jak se jmenujete?“
„Marie,“ hlesla a v ten okamÏik se jejich oãi pot-
kaly znovu v zrcadle.
„Krásné jméno,“ vyslal úsmûv s krátkou pomlã-
kou. „Dám vám svorky na boky a dozadu pár
natáãek. Pak to vyfoukáme a manÏel vás ani ne-
pozná.“ Zkoumavû se na ni podíval. âekal, co
odpoví.
„MoÏná si toho vÛbec nev‰imne, je teì samá
práce,“ zrozpaãitûla.
„Tak krásnou Ïenu si musí h˘ãkat! Takovou
kvûtinku jsem v tomhle zapadákovû je‰tû nevi-
dûl,“ zalichotil jí tûsnû u jejího tûla. Poprvé po
del‰í dobû cítila zase vzru‰ení z flirtu s nezná-
m˘m muÏem. Dávno ten pocit zastlala pefiinami
manÏelské postele v domku na samém okraji
vesnice.
Hork˘ vzduch z helmy jí je‰tû víc rozproudil
v‰echny tepny. Krev jí divoce pulsovala a hrnu-
la se k obliãeji. Zbrunátnûla. SnaÏila se uklidnit
listováním v ãasopise, kter˘ ledabyle odpoãíval
na vedlej‰í Ïidli. Pfiitom nenápadnû sjíÏdûla vl-
nité pohyby Jifiího se smetákem. NûÏnû, aÏ maz-
livû tvofiil hromádku z ostfiíhan˘ch kadefií. Sem
tam vyslal své mandlové oãi na v˘zvûdy k Ïenû,
která ho zaujala a nûãím zvlá‰tním pfiitahovala.
Poslední úpravy úãesu, poslední pohled do zr-
cadla nastaveného tûsnû za její hlavou. Marie
byla se sebou spokojená. Slu‰elo jí to.
„Bylo mnû potû‰ením, paní Marie, uÏ teì vás
budu vyhlíÏet a ãekat na va‰i dal‰í náv‰tûvu,“
louãil se a hluboko nahlédl do pomnûnkového
modra.
Stál tak blízko ní, skoro se dot˘kal jejího rame-
ne, pfies hedvábnou halenu cítila vÛni jeho kÛ-
Ïe... Zatoãila se jí hlava, znovu ji polila horká vl-
na vzru‰ení. Rychle vybûhla na ãerstv˘ vzduch.
Soumrak procházel vesnicí. Za ním se plíÏil
chlad se závojem mlhy. Vydala se rychl˘mi kro-
ky k domovu. Ale nebyla to stejná Marie jako
vãera nebo dnes ráno. Nûco se zmûnilo a ona to
cítila... 

(Pokraãování pfií‰tû)
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Mistrovství âR v letním biatlonu ÏákÛ - Bfiidliãná 2008
S témûfi roãním pfiedstihem zaãa-
ly pfiípravy na toto mistrovství,
na kter˘ch se podílely desítky
nad‰encÛ pro tento pûkn˘ sport.
Poslední dny pfied závody v‰ich-
ni sledovali pfiedpovûdi poãasí
a ty nevûstily nic dobrého.
BohuÏel pfiedpovûdi nelhaly,
a tak po v‰echny tfii dny stfiídavû
pr‰elo nebo mrholilo, foukal stu-
den˘ vítr a teplota se pohybova-
la jen kolem ‰esti stupÀÛ. Jen
v nedûli pfied polednem se poãa-

sí umoudfiilo, ale to uÏ bylo fak-
ticky po závodech. ·koda, spo-
kojenost pofiadatelÛ, závodníkÛ
i doprovodu mohla b˘t je‰tû pod-
statnû vût‰í.
Na celé akci se v prÛbûhu mist-
rovství podílelo více jak 50 roz-
hodãích a pofiadatelÛ, v‰em patfií
nejvy‰‰í uznání a podûkování za
velkou obûtavost v krajnû ne-
pfiízniv˘ch podmínkách, které
provázely tyto závody. Podûko-
vat musíme i v‰em sponzorÛm,
bez kter˘ch by se mistrovství ne-
obe‰lo: mûsto Bfiidliãná, Al In-
vest, a. s., Zemspol, Poji‰Èovna

Kooperativa, Z·, âesk˘ svaz bi-
atlonu, MOS Bfiidliãná, s. r. o.,
Uhelné sklady Bfiidliãná a Lud-
mila Horská. Na úspûchu se po-
dílelo i SdruÏení R˘mafiovsko, 
o. p. s.
A teì k samotnému závodu.
Z domácích závodníkÛ vybojo-
vala titul mistrynû âR ve star-
‰ích Ïákyních Andrea Proke‰o-
vá, která byla nejlep‰í jak
v rychlostním závodû, tak i v zá-
vodû s hromadn˘m startem a sta-

la se i celkov˘m vítûzem v Ïeb-
fiíãku âeského poháru. Ve star-
‰ích Ïácích obsadili Filip Kozub
a Natálie Jacková tfietí místo
v rychlostním závodû. Dal‰í ús-
pûchy na‰ich závodníkÛ pfii‰ly
ve ‰tafetovém závodû, kde star‰í
Ïáci ve sloÏení Jifií Polcer,
Vítûzslav Volek a Filip Kozub
získali stfiíbrnou medaili a star‰í
Ïákynû Andrea Kováãová,
Lenka âecháková a Andrea
Proke‰ová obsadily tfietí místo.
Domácí klub biatlonu skonãil
v hodnocení klubÛ z celé repub-
liky na krásném druhém místû

za Roverem Praha a pfied tfietí
Stfielkou Brno (Ïáci + dorostenci
+ dospûlí!). Îákovské druÏstvo
obsadilo pûkné tfietí místo za
RoÏnovem a Jilemnicí. Pro ná‰
klub biatlonu jako celek je to
nejlep‰í umístûní v historii. Na

tomto úspûchu se tradiãnû podílí
nejen Ïákovské druÏstvo, ale stá-
le se lep‰ící druÏstvo dorostu
a dospûl˘ch.
Mistrovství âR v letním biatlo-
nu dorostu a dospûl˘ch v Jablon-

ci minul˘ t˘den pfiinesl dal‰í ús-
pûch. Star‰í dorostenec Vladi-
mír Hlobil zvítûzil v závodû
s hromadn˘m startem a stal se
mistrem âR. Svou dobrou for-
mu potvrdil i tfietím místem
v rychlostním závodû a stal se

i celkov˘m vítûzem âeského po-
háru! Velmi úspû‰nou sezónu
mûla i juniorka Ivana Proke‰ová,
která také vyhrála Ïebfiíãek
âeského poháru v tomto roce.

Start

Stfielnice

Boj na trati

Pod stanem nepr‰í Mám toho dost

Fota: Pavel BuráÀ, Roman Ujfalu‰i
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Z okolních obcí a mûstV prvním zápase rozhodl
o vítûzství tlak hostÛ

Eko informace
Sbûr = ochrana Ïivotního prostfie-
dí = tfiídûní druhotn˘ch surovin =
pomoc nám v‰em = navíc penízky
na dal‰í zajímavou ãinnost.
Vûfiím, Ïe to je asociace, která se
vám automaticky vynofií, jakmile
to slovo usly‰íte. Na na‰í ‰kole to
není nic nového ãi neznámého.
V‰ak i letos se jiÏ na konec záfií
chystá v˘let pro nejlep‰í sbûraãe
a vzhledem k tomu, Ïe bude v po-
fiadí jiÏ ‰est˘, dá se fiíct, Ïe sbûr se
stává vítanou tradicí.
Jen tak pro pofiádek a osvûÏení pa-
mûti, co se tedy bude v leto‰ním
roce na na‰í ‰kole opût sbírat?
V kaÏdé tfiídû pfiibyly dva nové 
oznaãené kyblíky na tfiídûn˘ od-
pad. Na jednom jsou ãervená
písmenka Al (chem. zn. pro alu-
minium = hliník). Sem tedy pat-
fií ve‰keré zbytky alobalu ze sva-
ãinek, ãokolád, termixÛ, tvaro-
hu, ale i plechovky od nápojÛ...
Ten druh˘ má na sobû Ïlutou ná-
lepku PET, zde není co vysvût-
lovat, viìte. V‰ichni uÏ dávno
víme, Ïe se jedná o plasty, a pro-
to je sem budeme vkládat.
Kbelíky nahradí loÀské, ne pfiíli‰
estetické krabiãky.
Ale pozor, tím je‰tû nekonãíme!

Stále platí sbûr starého papíru
a samostatn˘ch PET vr‰kÛ.
Novinkou je sbûr star˘ch mono-
ãlánkÛ = vybit˘ch baterií z mobi-
lÛ, kapesních svítilen, hodin, pro-
stû ve‰keré tuÏkové a ploché bate-
rie, vufity, pecky... Na nû budeme
mít rovnûÏ speciální nádoby, ale
pouze dvû, proto pozor!!! Tyto
kontejnery nám dodá v nejbliÏ-
‰ích dnech firma Ekokom a budou
umístûny u vchodÛ do ‰koly.
VítûzÛm z loÀského ‰kolního roku
gratulujeme a pfiejeme krásné zá-
Ïitky z v˘letu. Vám v‰em, kdoÏ
jste loni nebyli líní a sbírali, tfiídi-
li ãi se jinak chovali ekologicky,
moc dûkujeme za pomoc a vûfií-
me, Ïe v této ãinnosti budete po-
kraãovat i letos. Tím zároveÀ vy-
hla‰ujeme pokraãování sbûrové
soutûÏe i pro tento rok. Stejnû ja-
ko loni budou odmûnûni nejen
nejlep‰í jednotlivci, ale i nejlep‰í
tfiídy. PrÛbûÏné v˘sledky najdete
pravidelnû na stránkách Génia.
TakÏe je‰tû jednou VÁM V·EM
DÍK, nejen na‰im ÏákÛm, ale sa-
mo sebou i v‰em spoluobyvate-
lÛm, ktefií rovnûÏ pfiispûli svou
pomocí k na‰emu úspûchu! 

Kvûta Dûrdová

Úvalno - Bfiidliãná A 4:2 (4:0)
Bûhem prvních deseti minut mohli hosté vést o dva góly, ale vyloÏe-
né ‰ance nepromûnili a domácí trestali do poloãasu aÏ moc krutû po
chybách obráncÛ i brankáfie, ten v‰ak za dûravou obranou vychytal
dal‰í nejménû ãtyfii vyloÏené pfiíleÏitosti domácích. Po pfiestávce na-
stoupilo na hfii‰tû úplnû jiné muÏstvo hostí. Zpfiesnilo a zrychlilo hru
a za sedm minut vstfielilo dva kontaktní góly a dal‰í byly na spadnu-
tí, domácí se do konce utkání vût‰inou jen bránili. BohuÏel dal‰í
branky se nepodafiilo ani pfies velké ‰ance vstfielit. Je to ‰koda, proto-
Ïe hosté byli lep‰ím muÏstvem, ale bohuÏel poãítají se branky, ne
‰ance. Branky vstfielili HolodÀák a ·arman.

Horní Bene‰ov B - Bfiidliãná B   1:2 (0:1)
V první pÛli hra vcelku vyrovnaná, pak se v‰ak zaãali prosazovat
technicky vyspûlej‰í hosté a dvûma brankami vyjádfiili svoji pfievahu.
Branky dali Chud˘ a Minich.

Zápasy 28. 9.: Bfiidliãná B - RyÏovi‰tû 1:0, branku dal Jurá‰ st.
Bfiidliãná A - Chom˘Ï 3:1, dvû branky dal HolodÀák 
a jedna byla vlastní.

V˘sledky kuÏelkáfiÛ
Bfiidliãná A - Litovel 12 : 4, nejlep‰í Dosedûl Jan 417 kolkÛ
Bfiidliãná D - R˘mafiov C 8 : 2, nejlep‰í Dosedûl Jar. 405 kolkÛ
Litovel B - Bfiidliãná 10 : 6, nejlep‰í Chmela Zd. 425 kolkÛ
Bfiidliãná C - Hor. Bene‰ov D 8 : 2, nejlep‰í Veselka Pavel 384 kolkÛ

KuÏelkáfii odehráli tfietí zápas ve vy‰‰í soutûÏi a opût vyhráli, tento-
kráte v Pfiemyslovicích 14:2! Nejlep‰í byl âesÈa ¤epka s 454 kolky.

Pfiipravil Daniel Mach

na Obecním úfiadu v Tvrdkovû
v provozu od 25. 9. 2008

na podatelnû obecního úfiadu vÏdy
v úfiední hodiny.

Co poskytuje Czech POINT?
Czech POINT v souãasné dobû poskytuje ãtyfii druhy v˘stupÛ. To
znamená, Ïe kaÏd˘, kdo zaplatí pfiíslu‰n˘ poplatek na místû Czech
POINT, mÛÏe poÏádat o následující:

1. V˘pis z Katastru nemovitostí.
2. V˘pis z Obchodního rejstfiíku.
3. V˘pis z Îivnostenského rejstfiíku.
4. V˘pis z Rejstfiíku trestÛ.

Arctic Park pln˘
adrenalinu a zábavy

Arctic Park KfiíÏov opût rozmnoÏil nabídku sv˘ch aktivit a moÏností
zábavy pro mladé i dospûlé. Na kopci za Útulnou jezdí Grassball zor-
bingová koule a dopfiává zájemcÛm nev‰ední záÏitek a jeden nezapo-
menuteln˘ den v Ïivotû.
V nedalekém lese je moÏno sly‰et tlumené v˘stfiely právû probíhají-
cí paintballové bitvy a po plácku pfied Útulnou je‰tû s lehkou nejisto-
tou poskakují zájemci o skákací boty. Pfies ve‰keré novinky se nadá-
le po pastvinách prohánûjí konû, dûti jezdí na ponících kolem areálu
a lukostfielci pokou‰ejí své umûní ve stfielbû na terã. V‰echny tyto ak-
tivity je moÏné provozovat i po dohodû pfiímo na místû, ale pro kom-
fortnûj‰í a rychlej‰í pfiípravu atrakce a aktivity je jistû lep‰í rezervace
sluÏby alespoÀ den dopfiedu. Tû‰íme se na vás. 

Zuzana Vacková, Arctic Park KfiíÏov
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Kostel v Albrechticích oÏil hudbou, slovem i obrazy
V sobotu 21. záfií probûhl jiÏ ãtvr-
t˘ roãník kulturního pásma v Al-
brechticích u R˘mafiova. I pfies ne-
vlídné, sychravé poãasí dorazilo
do místního kostela sv. Trojice nû-
kolik desítek náv‰tûvníkÛ, které
ãekala smûsice rÛznorod˘ch umû-
leck˘ch pfiedstavení.
Odpolední program zapoãal boho-
sluÏbou slova, kterou vedl faráfi
z Bfiidliãné Piotr Oskwarek. Své
zkrácené kázání doprovodil i dvû-
ma písnûmi, a tak si mohli vûfiící
tentokrát zazpívat spoleãnû s ním.
Po skonãení bohosluÏby vystoupil
první úãinkující, mlad˘ brnûnsk˘
básník Tomá‰ Ulrich. Ten pfieãetl
nûkolik meditaãních básní ze své
sbírky Náruãí v náruãí, které svou
duchovní náplní a vfielostí vhodnû
doplÀovaly právû skonãenou bo-
hosluÏbu. Po nûm nastoupilo na
scénu hudební uskupení NSPB
(Nezávisl˘ spolek pouliãních bás-
níkÛ). Tvofií je dva pánové, René
Litvík z Bfiidliãné a Richard
Luãan z Krnova, ktefií zahráli na

kytary a zazpívali ãtyfii písnû
z vlastního repertoáru. Jako po-
slední se pfiedstavil praÏsk˘ básník
Marek ·indelka. Nedávn˘ laureát
ceny Jifiího Ortena za literaturu
pfieãetl ukázky ze své básnické pr-
votiny Strychnin, pfiedstavující su-
gestivní obrazy a záÏitky z mnoha
krajin, kter˘mi za svÛj dosavadní
Ïivot pro‰el. Také pfieãetl ãást ze
svého právû vydaného románu
Chyba. Cel˘ literárnû-hudební
program byl doprovázen v˘stavou
obrazÛ Kamily H˘Ïové (kfiíÏová
cesta), Katefiiny Císafiové (krajiny
a chrámy) a Veroniky Slámové
(zvífiata).
Jako kaÏd˘ rok i letos probíhaly
pfied sobotní akcí úklidové práce
kolem chátrajícího albrechtického
kostela. I tentokrát s nimi organi-
zátorÛm vypomohlo nûkolik stu-
dentÛ tfiídy 4. B z r˘mafiovského
gymnázia a jejich tfiídní profesor
Milan Galandr. Kromû tradiãního
kácení a sekání porostu kolem
kostela a úklidu jeho vnitfiních

prostor byla letos i novû natfiena
stfiecha nad vstupní brankou. Od
studentÛ gymnázia pochází i nû-
kolik v˘tvarn˘ch prací, jimiÏ byl
kostel v prÛbûhu sobotního odpo-
ledne vyzdoben. Organizaci celé-
ho pásma kostelního zajistili
Kamila H˘Ïová a Luká‰
Krumpolec. Velk˘ dík patfií i v‰em
ostatním, ktefií se na pfiípravû pro-
gramu podíleli.

Náv‰tûvníci kostela, lidé z blízké-
ho okolí, ale i ze vzdálenûj‰ích
míst na‰í republiky, se tak opût po
roce mohli podívat do jinak nepfií-
stupného kostela sv. Trojice
v Albrechticích. Doufejme, Ïe jej
nav‰tíví i pfií‰tí rok, kdy se brána
této památky bude opût otevírat
k dal‰ímu kulturnímu vyÏití, které
se jiÏ nyní pfiipravuje. 

Luká‰ Krumpolec

Seriál

PRVNÍ POMOC U DùTÍ: Informace Místní skupiny ââK - První pomoc pfii neúrazov˘ch stavech

22. O‰etfiení dítûte s horeãkou
Pokuste se sníÏit tûlesnou teplotu dítûte fy-
zikálním ochlazením povrchu jeho tûla.
Dítû svléknûte, uloÏte do post˘lky a zajistûte
pfiívod ãerstvého vzduchu. Ochlazujte ‰etrnû
povrch tûla napfi. om˘váním houbou namo-
ãenou ve vlaÏné vodû, postupujte od hlavy
k nohám, pokud to dítû dobfie sná‰í, mÛÏete
je vlaÏnou vodou osprchovat, nesprchujte ale
hlavu. Pokud tento postup není dostateãn˘
nebo má-li dítû vysokou horeãku, proveìte
tzv. zábal, dítû na 10-15 minut zabalte nahé
do nûkolika osu‰ek namoãen˘ch do vody
chladné pfiibliÏnû 15-18 °C. Zábal je moÏné
opakovat 2x za hodinu. MÛÏete pfiiloÏit sáã-
ky obsahující chladící gel do oblasti tfiísel
a nadklíãkov˘ch jamek.
Podávejte dostateãné mnoÏství tekutin, lé-
pe ãastûji a po mal˘ch dávkách.

Podejte léky sniÏující horeãku (tzv. antipy-
retika), pozor - nezaberou hned, zaãnou 
úãinkovat asi po 30 minutách, maximálního
úãinku dosahují za 2-4 hodiny po podání.
Léky souãasnû pÛsobí proti bolesti a ãásteã-
nû protizánûtlivû. KojencÛm podávejte léky
v ãípcích, vût‰ím dûtem v sirupu ãi tabletách.
Léky obsahující paracetamol (Paralen ãíp-
ky, tablety, Panadol sirup, Mexalen ãípky,
Dafalgan) podejte podle ordinace lékafie, pfií-
padnû podle pfiiloÏeného letáku. Nemáte-li
informace k dispozici, podejte lék v max.
dávce 50 mg/kg/den, tuto celkovou denní
dávku rozdûlte na ãtyfii jednotlivé, které po-
dávejte po dobu trvání horeãky s odstupem 
6 hodin.
Léky obsahující ibuprofen (pro dûti od 
1. roku vûku - Brufen sirup, Ibalgin,

Nurofen) podávejte v max. denní dávce 
30 mg/kg/den, rozdûlené po dobu trvání ho-
reãky do 3-4 denních dávek.
Uvedené léky lze pfii tûÏk˘ch a déletrvajících
horeãkách s v˘hodou podávat spoleãnû.
Nikdy dûtem nepodávejte na sníÏení teploty
léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou
(Acylpyrin), mohli byste jim zpÛsobit po‰ko-
zení jater a dal‰ích orgánÛ.
Trvá-li horeãka déle neÏ dva dny, vÏdy zajis-
tûte odborné lékafiské vy‰etfiení dítûte.
Zv˘‰enou teplotu do 38 °C, pokud dítûti ne-
pÛsobí v˘razné obtíÏe, nemusíte sniÏovat, je
sv˘m zpÛsobem prospû‰ná v rámci obrany
organismu pfied infekcí. To ov‰em neplatí
u dûtí rizikov˘ch, dlouhodobû váÏnû nemoc-
n˘ch. MUDr. Pavel Srnsk˘

(První pomoc u dûtí)

Fota: Luká‰ Krumpolec
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UÏiteãná informace

Prostor pro podnikatele a firmy

Firma RD R˘mafiov uzavfiela cyklus zpracování dfieva
âtyfiicetiletá tradice a více jak 20 000 reali-
zovan˘ch staveb prakticky po celé Evropû.
To je firma RD R˘mafiov, nejvût‰í ãesk˘ v˘-
robce a dodavatel dfievostaveb na bázi lehké
prefabrikace v roce 2008.
Firma v roce 2008 restrukturalizovala kapitá-
lovou úãast a koncentrovala kapitál vstupem
strategického partnera, firmy KATR, a. s.
ZÛstala tak v rukou ãeského kapitálu z oblasti
lesnicko-dfievozpracujícího prÛmyslu. Díky
tomu znikla v Evropû unikátní skupina, která
uzavfiela cyklus zpracování dfieva od v˘sadby
sazenice, pfies kultivaci lesních porostÛ, tûÏbu
a zpracování dfieva, aÏ po jeho vyuÏití ve sta-
vebních konstrukcích. Tím se naplnila filoso-
fie vyuÏití dfieva jako trvale udrÏitelné surovi-

ny. V rámci ekonomiky je tak uzavfien fietûzec
pfiidané hodnoty zpracování dfieva.
Firmû to umoÏÀuje silnou expanzi na evropské
trhy a zejména na v˘chod, kde surovinová zá-
kladna umoÏÀuje efektivní vyuÏívání takto
vzniklého know-how. V rámci svého tradiãní-
ho v˘robního programu firma vyuÏívá svého
silného postavení jedniãky na tuzemském trhu,
modernizuje v˘robkovou základnu objektÛ
bytové v˘stavby od startovacích rodinn˘ch
domÛ pro mladou generaci, pfies domy pro ná-
roãnou klientelu aÏ po vícepodlaÏní objekty
pro evropské developery. Právû v oblasti více-
podlaÏních domÛ firma ukazuje svÛj siln˘ ino-
vaãní potenciál. Orientace na objekty, které
splÀují parametry energeticky úsporn˘ch do-

mÛ, zaji‰Èuje firmû perspektivu v dobû, kdy se
stává dÛraz na ekonomiku provozu objektÛ
bytové v˘stavby spolu s ekologick˘mi aspek-
ty hlavním kritériem pro v˘bûr stavebních
technologií na nároãném tuzemském, ale i ev-
ropském stavebním trhu.
Aby firma dokladovala popsané strategie, je
první firmou v âR, jejíÏ stavební technologie
je certifikovaná systémem ETA (Program pro
vzájemné poznávání certifikaãních systémÛ),
a první firmou ve stfiední Evropû, která dokla-
duje vstupní surovinu v systému PEFC
(Evropsk˘ certifikát shody vydan˘ EU).
Zákazník má tak jistotu vysoce kvalitního v˘-
robku v rámci tûch nejvy‰‰ích evropsk˘ch pa-
rametrÛ. Zuzana Dobrodinská, marketing

Co dál po základní ‰kole?
Kdo pomÛÏe pfii dal‰ím vzdûlávání? Hledáme zpûvaãky

R˘mafiovsk˘ chrámov˘ sbor - Ïensk˘ pû-
veck˘ sbor zamûfien˘ na liturgické zpûvy,
pravidelnû vystupující, hledá do svého
stfiedu zpûvaãky - soprán i alt. Vûk neroz-
hoduje, zku‰enosti v oblasti sborového
zpûvu vítány, nejsou podmínkou.
Podmínka: pravidelná úãast pfii vystou-
peních a zkou‰kách sboru. 
BliÏ‰í informace u Mgr. Petra Wolffa,
vedoucího R˘mafiovského chrámového
sboru, tel.: 724 107 390.

Nejen na tyto otázky mÛÏe dát odpovûì
Veletrh pracovních pfiíleÏitostí a vzdû-
lávání 2008.
Úfiad práce v Bruntále pofiádá ve dnech
23. a 24. fiíjna 2008 ve spolupráci s mûs-
tem Krnov, Akademií J. A. Komenského
v Brun-tále a Multikulturním centrem
Silesia v Kr-novû Veletrh zamûstnanosti,
fiemesel a technick˘ch profesí 2008 s me-
zinárodní úãastí. Tato akce se uskuteãní
v prostorách Multikulturního centra
Silesia v Krnovû, Mikulá‰ská 12. Veletrh
bude pfiístupn˘ vefiejnosti po oba dva dny
od 10.00 do 18.00.
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2008 se ve
spolupráci s mûstem Bruntál, Akademií
J. A. Komenského v Bruntále a Spole-
ãensk˘m domem v Bruntále uskuteãní
dal‰í Veletrh pracovních pfiíleÏitostí
a vzdûlávání 2008. Tato akce probûhne
v prostorách Spoleãenského domu
v Bruntále, Ruská 14. Ve stfiedu 5. 11.
2008 i ve ãtvrtek 6. 11. 2008 bude vele-
trh pfiístupn˘ vefiejnosti od 10.00 do
18.00.
Veletrhy jsou zamûfieny na aktuální
vzdûlávací nabídku uãebních a studijních
oborÛ na stfiedních ‰kolách pro ‰kolní rok
2009/2010 jak v okrese Bruntál, tak i na
stfiedních ‰kolách mimo region.
„Cílem veletrhu je nabídnout ÏákÛm zá-
kladních a speciálních ‰kol ukázku nabí-
zen˘ch fiemesel a technick˘ch profesí na
stfiedních ‰kolách v okrese Bruntál, pfied-
stavit vefiejnosti nabídku uãebních a stu-
dijních oborÛ, fiemesel a technick˘ch
profesí, prezentovat moÏnosti dal‰ího
vzdûlávání ÏákÛ a vefiejnosti a s fiemesly
pfiedstavit budoucí zamûstnavatele,“ in-
formoval o veletrhu pracovních pfiíleÏi-
tostí a vzdûlávání vedoucí oddûlení spe-
ciálního poradenství Mgr. Milo‰ Mazal.

Veletrhy jsou urãeny nejen pro Ïáky 8. a 9.
tfiíd základních ‰kol a rodiãe tûchto dûtí,
ktefií stojí pfied nejdÛleÏitûj‰í odpovûdí
na otázku o první volbû povolání, ale
i pro absolventy stfiedních ‰kol a ‰irokou
vefiejnost, která se zde mÛÏe seznámit
s rekvalifikaãními i dal‰ími vzdûlávací-
mi programy, které jim nabízí úfiad práce,
vzdûlávací a rekvalifikaãní stfiediska 
okresu Bruntál, ale i s moÏnostmi svého
uplatnûní na trhu práce. Na jednom mís-
tû tak mÛÏete získat celou fiadu odbor-
n˘ch a zajímav˘ch informací, které 
usnadní va‰e rozhodování o tom, jaké
dal‰í kroky zvolit nejen pfii získávání, ale
i dal‰ím rozvíjení odbornosti a znalostí
potfiebn˘ch pro získání zamûstnání 
a uplatnûní na trhu práce.
V̆ stavní prostory Spoleãenského domu
zaplní také zamûstnavatelé na‰eho regio-
nu, ktefií spoleãnû se stfiedními ‰kolami
regionu mohou zájemcÛm z fiad uchaze-
ãÛ, pfiípadnû budoucím absolventÛm, na-
bídnout moÏnost uplatnit své vûdomosti
a dovednosti v praxi. Prostor dostávají
i vzdûlávací subjekty zaji‰Èující rekvali-
fikace a vzdûlávání dospûl˘ch.
Na veletrhu se bude prezentovat i organi-
zátor veletrhu - Úfiad práce Bruntál
s právní poradnou, Informaãním a pora-
densk˘m stfiediskem pro volbu a zmûnu
povolání (IPS), Informaãní a poraden-
skou kanceláfií (IPK) a informacemi
o moÏnostech práce v zahraniãí v rámci
EURES.
Zveme v‰echny, komu není lhostejná bu-
doucnost. Veletrh usnadní vycházejícím
ÏákÛm základních ‰kol jejich rozhodová-
ní o budoucím povolání a uplatnûní na tr-
hu práce.

Informace poskytl
ÚP Bruntál
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Zajímavost

Na památku Karla Schinzela bude v Edrovicích pojmenována ulice
Karl Schinzel
(* 20. 12. 1886, 
R˘mafiov-Edrovice, 
+ 23. 11. 1951, VídeÀ)

Jedním z nejv˘znamnûj‰ích a ta-
ké nejznámûj‰ích r˘mafiovsk˘ch
rodákÛ nûmecké národnosti prv-
ní poloviny minulého století byl
dr. inÏen˘r Karl Schinzel, obje-
vitelská osobnost svûtového v˘-
znamu, chemik a vynálezce ba-
revné fotografie. Nyní bude mít
v R˘mafiovû také svoji ulici.
Narodil se 20. prosince 1886 ja-
ko prvorozen˘ syn hostinského
Karla Schinzela (*1860) a jeho
manÏelky Terezie (*1858) v Edro-
vicích u R˘mafiova, v místním
hostinci ã. p. 52, kter˘ se nyní
jmenuje U Hrozna. Mûl tfii sou-
rozence - sestra Helena zemfiela
uÏ jako dítû, bratr Adolf se zabil
také v dûtství pádem ze stromu,
a tak dûtství proÏil jen se sestrou
Hermínou.
Hostinská Ïivnost tehdy na malé
vsi nijak nevyná‰ela, a tak se ro-
dina roku 1896 pfiestûhovala do
Opavy. Tam se otec zaãal zab˘-
val v˘robou a prodejem Ïaluzií.
Karl mûl pÛvodnû otcovu Ïiv-
nost pfievzít a stát se obchodní-
kem. Vystudoval nejdfiíve dvou-
letou obchodní ‰kolu, do obcho-
du svého otce pak ale nenastou-
pil. Po maturitû roku 1902 jej
zlákala chemie, a tak si na‰el
práci jako úãetní v chemické la-
boratofii továrny na léky a che-
mikálie Gustava Hella v Komá-
rovû. Pfii zamûstnání vystudoval

ve Vídni-Schattenfeldu veãerní
gymnázium (1908), pozdûji se
stal fiádn˘m posluchaãem
Vysoké ‰koly technické ve Vídni
(Technische Hochschule), kde
studoval chemii. Zde uÏ jako de-
vatenáctilet˘ publikoval své prv-
ní práce pod názvem Katachro-
mie. Roku 1905 si uÏ nechal pa-
tentovat tento fotografick˘ pro-
ces vyvolávání snímkÛ na foto-
materiál se tfiemi citliv˘mi vrst-
vami. Pozdûji pracoval ve vídeÀ-
ské poboãce opavské chemické
továrny. Jeho v˘zkumy byly tak
pozoruhodné, Ïe zaãal také spo-
lupracovat s firmou Kodak, vy-
nalezl rychlej‰í zpÛsob vyvolá-
vání fotografií pomocí tzv.
spektrálního osvûtlování - pro-
ces nazval Kodakchrom. Díky
tomuto Schinzelovû objevu
mohly b˘t po roce 1935 vyrábû-
ny barevné filmy Kodachrome
a Agfacolor.
Roku 1912 zakonãil studia che-
mie a získal inÏen˘rsk˘ diplom,
nastoupil vojenskou sluÏbu a bû-
hem svûtové války pÛsobil v ra-
kouskouherské armádû jako fo-
tograf a také pfii v˘robû tfiaska-
vin. Po skonãení války pracoval
zhruba rok v chemickém v˘zku-
mu u firmy Wetzler v Brucku-
Kyralhydû, pozdûji roku 1919
získal za svoji disertaãní práci
O získání manitu a sorbitu pro
v˘bu‰niny v oboru v˘bu‰nin také
titul doktora technick˘ch vûd.
Roku 1922, poté co expertní ko-
mise oznaãila dal‰í zdokonalení
jeho patentu za nerealistické, se

zklaman˘ vrátil do slezské
Opavy, kde si vytvofiil pfii firmû
svého otce na Beethovenovû ná-
mûstí ã. 4 (dnes nám. Svobody)
chemickou laboratofi. Tam 
v ústraní také vznikla fiada jeho
dal‰ích patentÛ svûtového v˘-
znamu.
Sv˘mi v˘zkumy Schinzel vytvo-
fiil na 250 rÛzn˘ch patentÛ, vedle
barevné fotografie posunul také
v˘voj v oblasti zvukového filmu,
rentgenové fotografie, polygra-
fické tiskafiské techniky apod.
AÏ roku 1935 zaãal v˘sledky
sv˘ch prací a objevÛ publikovat
v odborn˘ch ãasopisech a publi-
kacích. Tak se postupnû s jeho
dílem, publikovan˘m zejména
v ãasopise Das Lichtbild, sezná-
mili nejen ve firmách Kodak
v USA nebo Agfa v Nûmecku.
V letech 1936 a 1937 byl pozván
Schinzel firmou Kodak na ná-
v‰tûvu továren a ke spolupráci
v Rochesteru, New Yorku a také
v Lond˘nû. V té dobû firma
Kodak odkoupila od Schinzela
práva k 27 patentÛm. Do Opavy
se poté uÏ nevrátil, roku 1938 se
usadil v Badenu nedaleko Vídnû.
Bûhem 2. svûtové války, v letech
1942-1943, pracoval krátce
v Berlínû u firmy Weiss - Ikon.
Ke konci války byla vojáky vy-
rabována jeho laboratofi v Bade-
nu, pfii‰el o v‰echno vybavení
i o odbornou dokumentaci a zá-
pisky k pracím. Roku 1944 
(5. 2.) se oÏenil s mnohem mlad-
‰í Hermínou Marií Würstovou,
ta ho v‰ak po dvou letech opusti-

la. AÏ po válce
se vrátil zpût
do Vídnû. Z to-
ho, co se za-
chovalo, sepsal
knihu o barev-
né fotografii.
V listopadu 1951
náhle oslepl
a krátce nato,
23. listopadu
1951, ve vûku
necel˘ch 65 let
umírá na in-
farkt.
Opavsko na
svého váÏené-
ho obãana ani
po jeho smrti
nezapomnûlo,
v roce 1966,
u pfiíleÏitosti je-

ho nedoÏit˘ch

80. narozenin uspofiádalo Slez-
ské muzeum v Opavû meziná-
rodní sympozium o barevné fo-
tografii. Pfiiãinil se o to zejména
vedoucí fotografického oddûlení
muzea Arno‰t Pustka. Spoleã-
nost numismatikÛ k této události
vydala pamûtní medaili.
Skuteãn˘m objevitelem osob-
nosti Karla Schinzela byl v‰ak
r˘mafiovsk˘ uãitel, botanik a téÏ
v˘znamn˘ fotograf Jaroslav
Nûmec. Památku Karla Schin-
zela si díky nûmu pfiipomíná
i R˘mafiov. Na rodném domû
Karla Schinzela na Fuãíkovû uli-
ci v Edrovicích byla umístûna
pamûtní deska akademického
malífie Îemliãky z Opavy, která
pfiipomíná svûtoznámého rodá-
ka. Stfiedisko volného ãasu R˘-
mafiov pravidelnû kaÏdé dva ro-
ky vyhla‰uje fotografickou sou-
tûÏ o Cenu Karla Schinzela, z níÏ
je pofiádána v˘stava v mûstském
muzeu.
Karl Schinzel byl a je celosvûto-
vû uznávan˘m objevitelem. V le-
to‰ním roce chce v˘znam tohoto
rodáka pfiipomenout mûsto R˘-
mafiov tím, Ïe podle zákona
o obcích pfiipravuje pojmenová-
ní jedné z dosud nepojmenova-
n˘ch ulic v lokalitû za edrovic-
k˘m rybníkem jménem Karla
Schinzela. 
Pfiipravil: PhDr. Alois Matu‰ka

Zdroje:
Ficek V. Bibliografick˘ slovník
‰ir‰ího Opavska - 4, Opava
1981.
Gebauer, J. Vynálezce Karl
Schinzel, web mûsta Opavy, regi-
onální tisk, 21. 6. 2006.
SVâ R˘mafiov. Texty z vyhlá‰ení
fotosoutûÏe O Cenu Karla
Schinzela.
Mûsto R˘mafiov. Nové pojmeno-
vání ulice Karla Schinzela, dÛ-
vodová zpráva, MûÚ 2008.Mapka s vyobrazením ulice K. Schinzela
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Sport

Jaká byla Nûmeãkova
r˘mafiovská padesátka 2008?

R˘mafiovská sebeobrana
se opût nadechuje. Dûkujeme!

Na zaãátku letních prázdnin, kdy jsme rozebírali tatami (speciální gu-
mové Ïínûnky na podlahu) a opou‰tûli na‰e dojo (cviãební místnost) na
Bartákovû ulici se smí‰en˘mi pocity, se nám tak tro‰iãku dûlaly vrásky.
Kladli jsme si otázku, zda dokáÏeme i po prázdninách opût pfiedstoupit
pfied na‰e ãleny, ãlenky a ãlenãata (cca 50 lidí) a zahájit v˘uku sebeo-
brany jiu jitsu v novém ‰kolním roce 2008/2009. Tento úkol jsme se
rozhodli pevnû uchopit jako v˘zvu a s heslem „Ni reformy nás nezasta-
ví, bo ináã je to v kélu“ jsme se pustili do budování nov˘ch cviãebních
prostorÛ. Termín byl stanoven jasnû: 16. záfií 2008 - zahajovací trénink.
Bezesporu velmi nám pomohlo mûsto R˘mafiov, které nám zapÛjãilo
nevyuÏívané prostory sousedící se saunou u edrovického rybníka, zva-
ného téÏ BahÀák. Pfii první prohlídce prostor se rekonstrukce nezdála
b˘ti velk˘m problémem: „Tahle zeì se shodí, tady se to nahodí, pak
podlaha, strop a hotovo dvacet... cviãíme!“ Nicménû první zakousnutí
bouracích kladiv do pfiíãek a zapoãetí prací nám naznaãilo, Ïe tento 
úkol zase aÏ tak lehk˘ nebude. Nemá zde zfiejmû smysl rozepisovat, co
v‰e bylo tfieba k celkové rekonstrukci prostorÛ. Bylo toho opravdu hod-
nû. Zkrátka zaji‰tûní finanãních zdrojÛ, materiálu, toho, onoho a kde ãe-
ho, pak práce, práce, práce, která svépomocí trvala celé prázdniny, kaÏ-
d˘ víkend, kaÏd˘ voln˘ (i nevoln˘) den v t˘dnu. Celkovou investici od-
hadujeme na 250 tisíc Kã.
V de‰tivém a chladném úter˘ 16. záfií nade‰la ona chvíle pfiedloÏit úãet
a uvést na‰e stávající i nové ãleny do na‰eho dojo. Dle prvních dojmÛ
a reakcí po jejich vstoupení do tûlocviãny si dovolujeme konstatovat, Ïe
se nám to povedlo! Pohledy vstoupiv‰ích byly pro nás dostateãnou od-
mûnou.
Zkrátka si zkuste pfiedstavit atmosféru chvíle, kdy bosou nohou vstupu-
jete na mûkké, vyhfiáté tatami obehnané rákosím, podbarvené vÛní dfie-
va z ãerstvû podbitého stropu a mÛÏete se pokochat pohledem na klid-
nou, lesknoucí se hladinu blízkého rybníãku. Moment, k jehoÏ popsání
není slov ;-).
ProÏít tuto chvilku nám dovolila nesporná pomoc na‰ich partnerÛ, spon-
zorÛ a v‰ech osob a institucí, které nás pfiímo nebo nepfiímo podpofiily
v na‰em úsilí. Bez jejich podpory by kroky na‰eho konání nena‰ly
správné cesty. Na‰e veliké díky patfií bezesporu mûstu R˘mafiov a jeho
zastupitelstvu za zapÛjãení zmínûn˘ch prostor. Dále dûkujeme za maxi-
mální podporu spoleãnosti 5. stavební, a. s., bez které by to nebylo jed-
nodu‰e dost moÏné, ale i ostatních, jako B. V. stav, KSI Filter technik,
K a K stolafiství, Elpos, Instalatérství Sitora, Lasto stolafiství,
Autodoprava Nesrsta, Zámeãník ·védík, Barvy laky Îváãková, Sivo,
Stolafiství Kubík. Zvlá‰tní podûkování patfií fieditelce SVâ R˘mafiov
Marcele Pavlové za podporu.
V‰em uveden˘m patfií na‰e veliké díky, jejich podpory si velmi váÏíme.
Vûfiíme, Ïe dÛvûru takto do nás vloÏenou nezklameme a Ïe ná‰ klub
Sebeobrany jiu jitsu R˘mafiov dá o sv˘ch kvalitách vûdût. A to aÈ pofiá-
dáním semináfiÛ pod vedením zahraniãních MistrÛ s velk˘m M, tak 
úãastí na rÛzn˘ch soutûÏích.
Pokud máte zájem a chcete si vyzkou‰et, jak˘ je to pocit tûsnû si utáh-
nout pás kolem kimona, vkroãit na tatami, poklonit se svému soupefii
a nasadit mu pevnou a jistou techniku, vfiele vás zveme kaÏdé úter˘
a ãtvrtek od 16.30 do 18.00 nebo v pátek od 19.30 do 21.00 do dojo
klubu. T̆ m Sebeobrany R˘mafiov

Za sluneãného, pfiesto chladného poãasí se siln˘m vûtrem se v sobotu
13. záfií zúãastnilo leto‰ního, jiÏ 33. roãníku 58 pû‰ích turistÛ a 96 cyk-
listÛ. Letos byly trasy nové, také s hezk˘mi v˘hledy, aÏ na malé v˘-
jimky vedené po znaãen˘ch turistick˘ch stezkách. Pû‰áci absolvovali
trasy 5, 13, 27, 36 a 52 km. Na nejdel‰í pochod se vydalo ‰est turistÛ.
Z celkového poãtu pû‰ích bylo sedm dûtí a jeden pes (jako zapsan˘ 
úãastník). Cyklisté si mohli vybrat z tratí o délce 20, 45 nebo 65 km.
V cíli si v‰ichni pochutnali na obãerstvení, které nám dodali na‰i
sponzofii - R˘mafiovská pekárna dovezla chléb a koláãky, fieznictví
paní Buxbaumové v˘bornou ‰kvarkovou pomazánku a dûti si po-
chutnaly na pamlscích od LazarczykÛ.
Pochodování nebo ‰lapání do pedálÛ se v‰em líbilo, a tak se uÏ teì
mÛÏeme tû‰it na 34. Nûmeãkovu r˘mafiovskou padesátku 19. záfií
2009. Nashledanou! Odbor KâT R˘mafiov

Lída Glacnerová
absolvovala první soutûÏ

Kulturistka Lída Glacnerová se 20. záfií zúãastnila mezinárodní sou-
tûÏe v kulturistice a fitness Grand Prix Vy‰kov, v níÏ obsadila ve spo-
leãné kategorii 3. místo. O úrovni konkurence svûdãí to, Ïe vítûzkou
soutûÏe je loÀská mistrynû svûta a druhou v pofiadí leto‰ní vicemist-
rynû Evropy. Na soutûÏi probûhl i nominaãní závod na leto‰ní mist-

rovství svûta, v nûmÏ
se Lída nominovala
s dal‰ími ‰esti závod-
nicemi z rÛzn˘ch ka-
tegorií. Mistrovství
se uskuteãní 2. - 4. fiíj-
na ve ‰panûlském
Santa Susane.
Pfiíprava r˘mafiovské
závodnice probíhá
v místním fitcentru
L+L fitness Velebn˘-
Jureãka. Generálním
sponzorem pfiípravy
je firma 5. stavební
cz Ing. Romana
Vepfieka. Pfiedsou-
tûÏní pfiíprava byla
zaloÏena mimo jiné
i na konzumaci ne-
pasterizovaného piva
z místního pivovaru.
(viz foto).

M. Glacner

Kdy a kam na bûÏecké závody
11. 10. Bûh na Pradûd
12. 10. Bûh na Alfrédku

1. 11. Rab‰tejnsk˘ kocour - Libina
8. 11. Hrouzovka - Krnov

26. 12. ·tûpánská desítka - Stará Ves
31. 12. Silvestrovsk˘ bûh - Dolní Moravice
31. 12. Silvestrovsk˘ bûh - Moravsk˘ Beroun
Podrobné informace lze nalézt na webové adrese: www.li-
ga100.cz, zájemci se mohou také informovat na tel.: 724 954 380.

Karel StrÏínek

Foto: archiv KâT R˘mafiov

Foto: archiv M. Glacnera
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• fiidiãe pro mezinárodní kamionovou dopravu

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

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

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

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

- dobré platové podmínky
- vstfiícn˘ pfiístup

Dopravní firma
Stanislav Jufiena - STANSPED

se sídlem v R˘mafiovû
pfiijme

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

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

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

I NOVù PLNùNÍ A âI·TùNÍ AUTOKLIMATIZACÍ

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

Provozní doba: Po - Pá 800 - 1600

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

- Momentálnû dále nabízí slevu
na skladové zásoby

osobních pneumatik
zn. Barum

ve v˘‰i 35 %
(platí do

vyprodání
zásob)



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008

27

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov,
OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211
410, http://www.rymarov.cz/mesto
Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne:
25. 9. 2008. Redakce si vyhrazuje právo na
zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stano-
visky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisova-

telÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií Koneãn˘.  Adresa redakce:
OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259,
e-mail: rymhor@seznam.cz.
Vy‰lo dne: 3. 10. 2008. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 
9. 10. 2008. Dal‰í ãíslo vyjde 17. 10. 2008. Grafická úprava novin 
a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax:
554  717 196, e-mail: apro@iol.cz. Vydávání povoleno Ministerstvem
kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 10,- Kã

MARPI Trading, s. r. o.,
nabízí:

Pronajmeme podkrovní byt 2,5 + 1
v Janovicích u R˘mafiova.

V místû autobusová zastávka, obchod.
Voln˘ od 1. 10. 2008.

- pfiepravu sklápûãem M25 (2 m3, 2 tuny).
Informace na tel.: 731 614 077

731 614 088

Exkluzivnû v âR!!
âeská a. s. s mezinárodní pÛsobností

vyfiídí peníze kaÏdému,
kdo zavolá.

Bez registru,
pouze s obãansk˘m prÛkazem.

Volejte 731 825 477.
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