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Vãelojedi lesní v péãi záchranné
stanice ve Stránském u R˘mafiova

Hasiãi zasahovali pfii lokálních
záplavách na R˘mafiovsku

Keltgrass Band ze Stránského hostem
hudebního festivalu v americkém Tenessee

M‰i za sv. Annu v Ondfiejovû slouÏil
kaplan Jan Such˘

Pavel Pode‰va - Mistr Evropy v triatlonu
v nûmeckém Wiesbadenu

ročník XI I I .
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Znáte to. Po t˘dnu dovolené bez pfiístupu na internet otevfiete e-ma-

ilovou po‰tu a vyvalí se na vás hromada nepfieãten˘ch zpráv. Mezi

pracovními a osobními vzkazy se tu a tam objeví spamy, nevyÏá-

dané masovû ‰ífiené e-maily, vytrvale zamofiující internetovou ko-

munikaci. Pouãena pravidlem, Ïe není radno otevírat nic podezfie-

lého (mohli bychom zbyteãnû pfiijít nejen o ãas, ale tfieba i o data

v poãítaãi), kaÏd˘ e-mail od neznámého odesílatele, navíc zaãína-

jící vûtami v podivném slovosledu, napfi. „Ahoj, jak se máte?
Omlouvám se vám starosti s m˘m návrhem pro vztah s tebou...“, 

okamÏitû maÏu. Není zkrátka dobré otevírat cestu do své po‰ty nû-

komu neznámému.

A tak vyfiizuju, maÏu, odpovídám, zase maÏu... Ale pak se objeví

zpráva ze známé adresy, tudíÏ pomûrnû bezpeãná po‰ta, jen ten

pfiedmût zní zvlá‰tnû: VÁÎNÉ VAROVÁNÍ! RYCHLE SI P¤EâTI!

OPRAVDU SE STALO! V ãlovûku nejdfiív hrkne, co Ïe se proboha

stalo? A uÏ se vezete. Podle instrukcí si e-mail rychle otevfiete a pfie-

ãtete dûsiv˘ pfiíbûh muÏe, kter˘ pfiijal hovor z mobilu pfiipojeného

na nabíjeãce, kdyÏ tu náhle telefon explodoval a váÏnû mu popálil

ruku! PfiiloÏené foto dokládá destruktivní úãinky na konãetinû po-

stiÏeného a rovnûÏ na nábytku v bezprostfiední blízkosti exploze.

Obliãej rad‰i neukázali. HrÛza! Zpráva konãí prosbou o rozeslání 

e-mailu dal‰ím osobám, aby bylo varováno co nejvíce lidí.

Jasnû, pokud zauvaÏujete racionálnû, uznáte, Ïe jde o hoax, po-

pla‰nou zprávu, kachnu, jejímÏ jedin˘m smyslem je ‰ífiit se lavino-

vitû mezi uÏivatele internetu. Nûkdy je to hloup˘ Ïert, jindy fikaná

sabotáÏ (nikdy nevíte, jestli si s e-mailem nepou‰títe do poãítaãe

nûjak˘ virus), vÏdycky ale zbyteãn˘ opruz.

Proti kachnám se lze úãinnû bránit jedinû ignorací. Ne vÏdy jsme

ale natolik otrlí, abychom to udûlali. Jak se zachováte, kdyÏ vám

nûkdo z pfiátel po‰le prosbu o pomoc pro malé dítû, které nutnû po-

tfiebuje sloÏitou operaci? Ovûfiit si, zda jde o reáln˘ pfiípad, je tûÏ-

ké a staãí pfiece jen rozeslat e-mail dál... Co mi to udûlá? A nebo

Ïádost o zapojení do petice za nûco skuteãnû prospû‰ného, tfieba za

plo‰né oãkování dûtí v rozvojov˘ch zemích? ZÛstanete vÛãi nûãe-

mu podobnému chladn˘mi?

Svého ãasu kolovaly mezi uÏivateli internetu dopisy ‰tûstí. Staãilo

si je pfieãíst, na závûr si nûco pfiát a pak rychle rozeslat dal‰ím fiek-

nûme deseti osobám, aby se vyplnûní onoho pfiání pojistilo. Autor

hoaxu sázel na povûrãivost, která není cizí ani lidem moderní do-

by, a aby ‰ífiení kachny podpofiil, pfiipojil varování, Ïe pokud dopis

neroze‰lu, mÛÏu nejen zapomenout na splnûní svého pfiání, ale na-

víc si pfiivodím pût let smÛly! Evidentní blábol, jenÏe ve chvíli, kdy

dopis ‰tûstí maÏu, není mi úplnû lehko u srdce. A kdyÏ se mi nû-

kolik dnÛ nato podafií odfiít lak na autû, rozbít ruãní mixér a pro-

pásnout dÛleÏitou schÛzku, zaãne mi vrtat v hlavû nepfiíjemná po-

chybnost. Nemûla jsem ten pitom˘ dopis ‰tûstí rad‰i rozeslat?

Kachna mÛÏe b˘t vcelku ne‰kodná, ostatnû je to drÛbeÏ, ale mÛÏe

vás i po‰típat. Nejeden naiva pfii‰el kvÛli lákavé nabídce na rychlé

zbohatnutí o peníze, kdyÏ se prostfiednictvím e-mailu zapojil do

pyramidové hry nebo naletûl v podvodné loterii. V takov˘ch pfií-

padech uÏ jde o poru‰ování zákonÛ, spravedlnosti se ale vût‰inou

nedovoláte. Za blbost se platí.

Ze v‰ech kachen mi nejmíÀ vadí ty recesistické. Vût‰inou chtûjí jen

pobavit, nûkdy se ale tváfií natolik serióznû, Ïe jste naklonûni je spo-

lknout i s navijákem. Jedna taková koluje právû teì. Tvrdí se v ní,

Ïe 27. srpna dojde na obloze k úchvatné podívané, neboÈ rudá pla-

neta Mars se pfiiblíÏí k planetû Zemi na takovou vzdálenost, Ïe bu-

de patrná pouh˘m okem, ba co víc, svou velikostí se vyrovná nej-

bliÏ‰ímu nebeskému tûlesu Zemû Mûsíci! Tento jev se bude opako-

vat aÏ v roce 2287, a proto si jej rozhodnû nemáme nechat ujít! Na

první pfieãtení odhalíte kachnovitost takového tvrzení. Pfiesto vyvo-

lalo potfiebu âeské astronomické spoleãnosti zprávu dementovat

a uvést na pravou míru. Co kdyby pfiece jen nûkdo uvûfiil.

Já se tedy zmást nenechala ani na vtefiinu. Taková kravina...! Ale

v sobotu v noci se na oblohu stejnû rad‰i mrknu. VÏdycky je to

pûkná podívaná a jeden nikdy neví... ZN

Pár slov... o kachnách
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Aktuálnû z mûsta

B˘valou prodejnu stavebnin v Janovicích ãeká promûna
Odpoãinková zóna s víceúãelov˘m
hfii‰tûm, parkovi‰tûm a parkovou 
úpravou by mûla v brzké dobû vyrÛst
na místû b˘valé prodejny stavebnin
naproti dûtskému domovu v Janovi-
cích. Takové plány má mûsto R˘ma-
fiov, které tento projekt realizuje
v rámci Regionálního operaãního pro-
gramu regionu soudrÏnosti Morav-
skoslezsko, zamûfieného na rozvoj
mûst a jejich obãanské vybavenosti.
Brownfield (opu‰tûná plocha, kte-

rá byla v minulosti vyuÏívána pro

prÛmyslovou, zemûdûlskou, sta-

vební nebo jinou ãinnost)

Janovice je v souãasnosti nevyu-

Ïívaná plocha, na pozemcích se

nachází nûkolik objektÛ urãen˘ch

k demolici, komín a také malá

vodní elektrárna na náhonu. Na

budovy (kromû komína a elektrár-

ny) je vydán demoliãní v˘mûr.

Pfiedmûtem projektu je vybudová-

ní víceúãelového hfii‰tû s umûl˘m

povrchem pro míãové sporty, par-

kovacích stání pro 6 automobilÛ,

parkové komunikace pro pû‰í, pfií-

jezdu k vodní elektrárnû, úprava

a doplnûní stávající zelenû a za-

travnûn˘ch ploch.

Víceúãelové hfii‰tû s umûl˘m po-

vrchem (umûlá tráva s kfiemiãi-

t˘m vsypem) bude nalajnováno

na basketbal, tenis a volejbal 

a obehnáno pûtimetrov˘m oploce-

ním. Parkovi‰tû bude zfiízeno for-

mou kolmého stání pfii Krátké uli-

ci, celkem vnikne 6 parkovacích

míst, z toho jedno pro vozíãkáfie.

V zadní ãásti pozemku budou

provedeny parkové a sadové 

úpravy, spoãívající pfiedev‰ím ve

vykácení náletové zelenû, úpravû

stávajících vzrostl˘ch stromÛ

a stromÛ vhodn˘ch k zachování

a doplnûní novou v˘sadbou. Novû

upraveny a osety budou travnaté

plochy. Tûleso náhonu bude za-

bezpeãeno zábradlím a oploce-

ním. Cihlov˘ komín, na kterém

kaÏdoroãnû hnízdí ãápi, bude ve

spodní ãásti zaãi‰tûn a zbaven ve-

getace.

Cílem této stavební aktivity mûsta

je regenerace zpustlého území b˘-

valé prodejny stavebnin v Jano-

vicích a jeho pfiemûna na odpo-

ãinkovou, parkovou zónu s víceú-

ãelov˘m hfii‰tûm, které bude vol-

nû pfiístupné obyvatelÛm této 

okrajové ãásti R˘mafiova. Schvá-

lená v˘‰e dotace z Regionálního

operaãního programu Moravsko-

slezsko ãiní 8 415 tis. Kã, mûsto

pfiispûje ze svého rozpoãtu ãást-

kou 1 485 tis. Kã. Celkové nákla-

dy na realizaci projektu jsou 9 900

tis. Kã. Tuto ãástku se pravdûpo-

dobnû podafií sníÏit ve v˘bûrovém

fiízení na zhotovitele stavby, které

v souãasnosti probíhá.

Fota a text: Hana Pavlásková
a odbor ÎPaRR, pfievzato
z webov˘ch stránek mûsta

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Lidé nesmûjí do lesa
Na základû rozhodnutí Mûstského úfia-
du R˘mafiov platí od úter˘ 16. srpna
2011 zákaz vstupu vefiejnosti do lesÛ
v ãásti lesních porostÛ spravovan˘ch
Lesy âR, Lesní správou Janovice na
R˘mafiovsku. V místních lesích bylo
v ãervnu siln˘m bofiiv˘m vûtrem po-
‰kozeno pfiibliÏnû 50 tisíc m3 dfieva.
V oblastech, kter˘mi se vichfiice

prohnala, zÛstaly leÏet popadané

a pfielámané pfieváÏnû listnaté

stromy, z nichÏ mnohé byly pouze

naru‰eny, takÏe jejich pád ãi ulo-

mení mÛÏe nastat aÏ pozdûji.

Podnik Lesy âR nyní intenzivnû

pracuje na likvidaci a odstranûní

kalamity.

„Vzhledem k tomu, Ïe v prÛbûhu
odstraÀování následkÛ mÛÏe li-
dem v místech, kde se pohybuje
lesní technika a intenzivnû probí-
hají pfiíslu‰né práce, hrozit reál-
né riziko úrazu, poÏádali jsme

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, aby vy-
dal zákaz vstupu do postiÏen˘ch
lesních porostÛ do doby, neÏ bu-
dou následky definitivnû odstra-
nûny. Úfiad na‰í Ïádosti vyhovûl
a pfiíslu‰né rozhodnutí v úter˘
16. srpna vydal. Zákaz vstupu
platí do 15. listopadu. Poãítáme
s tím, Ïe do té doby v‰e zvládne-
me,“ vysvûtluje fieditel Krajské-

ho fieditelství LesÛ âR Fr˘dek-

Místek Jifií Silvestr.

Zákaz vstupu byl vydán pro ãásti

katastrálních území Stránské,

Ondfiejov u R˘mafiova, Horní

Mûsto a Tûchanov. Lidé moÏná lé-

pe postiÏené lokality znají podle

místnû uÏívan˘ch názvÛ Strálecká

myslivna, Holubák, Druhé údolí

a Prostfiední cesta. Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov ve svém rozhodnutí jako

dÛvod zákazu vstupu vefiejnosti do

ãásti místních lesÛ uvádí zaji‰tûní

zdraví a bezpeãnosti osob pohybu-

jících se po turisticky znaãen˘ch

stezkách a lesních pozemcích.

„Udûláme skuteãnû v‰e proto,
abychom následky kalamity stihli
odstranit v co nejkrat‰ím termínu,
a pfiípadnû vzniklé paseky pfií‰tí

rok znovu zalesníme,“ dodává Jifií

Silvestr. Zákaz vstupu bude na

nejfrekventovanûj‰ích pfiístupo-

v˘ch cestách do kalamitou zasaÏe-

n˘ch oblastí viditelnû oznaãen. 

Zbynûk Boublík,
tiskov˘ mluvãí LesÛ âR

Ilustraãní foto
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Z hor na Slezskou Hartu
SdruÏení obcí R˘mafiovska chce

podpofiit dal‰í rozvoj cykloturis-

mu v regionu. V bfieznu tohoto

roku byla podána Ïádost o dotaci

na vypracování projektové doku-

mentace na cyklostezku, která

povede z Malé Morávky pfies ob-

ce Václavov, Dolní Moravice,

Malá ·táhle, Velká ·táhle,

Bfiidliãná a Val‰ov. Cyklotrasa

Malá Morávka - Val‰ov by mûla

b˘t vedena pfieváÏnû údolím fieky

Moravice. V závûru trasy na od-

boãce do Dolního Václavova bu-

de stoupat do kopcÛ Bruntálské

vrchoviny. Podéln˘ profil trasy

se vyznaãuje mírn˘m stoupáním

i klesáním, ãímÏ bude vytvofien

pfiedpoklad jejího vyuÏití pro

rÛznû zdatné skupiny cyklistÛ.

Pfii navrhování úprav jednotli-

v˘ch úsekÛ bude brán ohled na

vyuÏití cyklotrasy i pro jiné dru-

hy bezmotorové dopravy a v ma-

ximální mífie bude její vedení na-

vrÏeno na místní nebo úãelové

komunikace, pfiípadnû parcely,

které v minulosti k dopravnímu

úãelu slouÏily. Délka pátefiní tra-

sy z Malé Morávky k vyústûní

pod Val‰ovem je 20 km, délka

vedlej‰í trasy z Dolního

Václavova k napojení na pátefiní

trasu nad Bfiidliãnou je 8 km,

celková délka navrÏen˘ch úsekÛ

je tedy 28 km.

Îádost o dotaci na vypracování

projektové dokumentace byla ús-

pû‰ná a SdruÏení obcí R˘mafiov-

ska obdrÏelo od Nadace OKD

ãástku 300 tisíc Kã (celkové ná-

klady by mûly b˘t 505 tisíc Kã).

Zástupci SdruÏení obcí R˘ma-

fiovska se 16. ãervence zúãastnili

slavnostního pfiedávání grantÛ

Nadace OKD, které probûhlo

v rámci konání hudebního festi-

valu Colours of Ostrava.

Nadace OKD umoÏní sv˘m pfiís-

pûvkem dopracování projektové

dokumentace, nutné pro územní

rozhodnutí a stavební povolení.

Ta poté bude slouÏit jako pod-

klad pro Ïádost o dotaci na sa-

motnou realizaci projektu s od-

hadovan˘mi náklady cca 25 mil.

Kã, kterou by chtûlo SdruÏení

obcí R˘mafiovska podat do Re-

gionálního operaãního programu

Moravskoslezsko v fiíjnu 2011. 

SdruÏení obcí R˘mafiovska

Cestou i necestou na mistrovství Evropy
O kvalitách cest v R˘mafiovû

a na R˘mafiovsku jiÏ bylo napsá-

no i fieãeno mnoho. Úfiedníci se

pfiedhánûjí, kdo pfiijde s lep‰í v˘-

mluvou t˘kající se nedostatku fi-

nancí, vláda pozastavuje v˘stav-

bu nûkter˘ch dálnic, rychlost-

ních komunikací, silnice I. tfiídy

se látají, jak se dá. Proã bychom

tedy v na‰em mûstû chtûli mít 

opraveny silnice?

Staãí se napfiíklad podívat na uÏ

tak zoufale vyhlíÏející komunika-

ci mûsta - na Havlíãkovû

a Národní ulici. Za chvíli uÏ ne-

bude kam dát vhodnou „záplatu“.

Ov‰em to, co na náv‰tûvníky jed-

né z nejvût‰ích akcí v R˘mafiovû

(Mistrovství Evropy ve westerno-

v˘ch dovednostech) ãekalo, se ani

slovy nedá popsat. Místní silniãka

smûfiující od autobusového stano-

vi‰tû k areálu junácké chaty stou-

pá prudce do kopce a pak se dûlí.

Vpravo pokraãuje k místní vilové

ãtvrti Na Stráni a rovnû dál k ju-

nácké chatû. K vilové ãtvrti to jde,

ale smûrem rovnû se po tfiiceti aÏ

padesáti metrech neznal˘ moto-

rista ãi cyklista doslova vnofií do

propasti. Na místní asfaltové sil-

niãce zejí dvû obfií díry, které uÏ

nelze objet. Zruãní motoristé - ná-

v‰tûvníci evropského ‰ampionátu

ãi zahrádkáfii - se snaÏí v‰emoÏnû

kliãkovat, roz‰ifiují komunikaci

smûrem k lesu, av‰ak marnû. Obfií

díry je vÏdy pohltí. Nabízí se pfií-

mûr s vesmírn˘mi ãern˘mi díra-

mi, ale to uÏ je velká nadsázka.

Ov‰em je pravdou, Ïe díry samy

od sebe nezmizí, ba naopak, eroze

je ãím dál víc prohlubuje.

Na dotaz u kompetentních úfied-

níkÛ, zda by nebylo moÏné díry

alespoÀ zasypat drtí nebo asfal-

tovou smûsí, která zbude po zá-

stfiiku mûstsk˘ch komunikací,

bylo odpovûzeno, Ïe tato pfiíjez-

dová komunikace není pro mûs-

to prioritní. A tak se obãané pta-

jí: Co je vlastnû pro mûsto prio-

ritní? Aby se k nám lidé rádi vra-

celi, nebo jim zavfieme brány

mûsta ‰patn˘mi komunikacemi,

a to i místními? Vhodn˘m fie‰e-

ním by bylo, aby odbor dopravy

a silniãního hospodáfiství umístil

na zaãátek této komunikace do-

pravní znaãku Vjezd povolen

pouze koÀsk˘m povozÛm. Ale 

úfiedníci by zcela jistû protesto-

vali, Ïe taková znaãka stojí hrÛ-

zu penûz. Snad je to pobídka pro

lidovou tvofiivost a místní v˘-

tvarníky, kdo ví...?

Jedna paní povídala

odpovídá vedoucí odboru ÎPaRR Franti‰ek âermák

Se stavem místních komunikací

(a komunikací vÛbec) asi není

spokojen vÛbec nikdo. A není nic

pfiíjemného nûkomu odpovídat na

podobné pfiipomínky, aniÏ byste

mûli moÏnost situaci zmûnit.

Prostfiedky mûsta jsou omezené,

pro leto‰ní rok je na opravy 

a údrÏbu místních komunikací za-

stupitelstvem mûsta schváleno 

5 mil. Kã. Tyto prostfiedky jsou

pfiednostnû vyuÏívány na opravy

v˘tlukÛ, udrÏování de‰Èov˘ch

vpustí, údrÏbu mostÛ atp., coÏ

pfiedstavuje roãní náklad cca 1 mil.

Kã, zb˘vající peníze zastupitelé

smûfiují na opravy a rekonstrukce

podle zásady frekventovanosti

a nejhor‰ího stavu. TakÏe v leto‰-

ním roce jdou peníze pfieváÏnû na

opravy chodníkÛ, v plánu je rekon-

strukce mostu pfies Novopolsk˘

potok (havarijní stav).

Kromû tûchto prostfiedkÛ se snaÏí-

me vyuÏít v‰ech dostupn˘ch do-

taãních titulÛ, takto byla rekon-

struována napfi. ul. ·kolní, vybu-

dována cyklostezka v Janovicích, 

opraveny komunikace v sídli‰tích

Dukelská, Pfiíkopy, Sokolovská,

v leto‰ním roce zapoãne první 

etapa v sídli‰ti Vûtrná.

Foto: archiv SOR
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BohuÏel, na v‰e je nûjak˘ do-

taãní titul, zkrátka pfiicházejí

pouze místní komunikace (v˘‰e

uvedené akce byly z dotací na

regenerace panelov˘ch sídli‰È,

budování cyklostezek a infra-

struktury pro prÛmyslové zóny)

a zafiízení pro seniory.

V˘raznû by mûstu velikosti

R˘mafiova mohla pomoci nyní

vládou projednávaná zmûna roz-

poãtového urãení daní, dnes jsou

zv˘hodÀována nejvût‰í mûsta, na

jednoho obyvatele Prahy poskytu-

je stát napfi. cca 4,5x více neÏ na

obãana R˘mafiova.

TakÏe místní komunikace vedoucí

do zahrádkáfiské kolonie (kterou

mûsto v tomto stavu „zdûdilo“ po

b˘val˘ch statcích) musí asi mít

vÏdy niÏ‰í prioritu neÏ komunika-

ce více uÏívané. Na ulice Národní

a Havlíãkovu je zpracován pro-

jekt zahrnující i nutnou rekon-

strukci mostu, jedná se v‰ak

o rozsáhlou investici, zdaleka pfie-

sahující na místní komunikace

vyãlenûnou ãástku.

Marek Zoth
Vûk: 48 let

Povolání: tiskafi

Záliby: fotografie, kuÏelky, mu-

zika

Zvlá‰tní znamení: raÏno

a FaReBR

V ãem jste nejsilnûj‰í?
Moje síla je v multifunkãnosti,

tzv. devatero fiemesel - desátá bí-

da.

Kdy jste netrpûliv˘?
Skoro vÏdy, kdyÏ chci nûco dûlat

sám, a dûlá to nûkdo jin˘.

Co na vás lidi ‰tve?
Myslím, Ïe má ãastá „nepfiítom-

nost v reálném ãase“.

Jaká je první vûc, kterou spatfií-
te po probuzení?
Bíl˘ strop - symbol v‰ech moÏ-

ností pro dan˘ den. Pak následu-

je pohled na podlahu a jsem

„zpût na zemi“.

Zavfiete oãi... Kde se objevíte?
Stfiední ‰kola... privát... kytara,

stÛl pln˘ lahváãÛ, nejlep‰í pfiáte-

lé...

Jste „r˘mafiovská du‰e“?
Na 100 %. Mám rád své rodné

mûsto vãetnû jeho obyvatel.

Máte v R˘mafiovû svoje oblíbené
místo?
Mohu-li k R˘mafiovu poãítat

Harrachov, pak je to on.

Co vás dovede rozÏhavit dobûla?
Moje vlastní chyby.

Ve kterém literárním díle byste
chtûl chvíli Ïít?
Záhada hlavolamu - chtûl bych

zjistit, jestli Tleskaãovo kolo

mohlo létat.

Jakou kníÏku máte rozeãtenou
na noãním stolku?
Jak se zbavit starostí a zaãít Ïít -

D. Carnegie.

Koho byste pozval na veãefii?
Fotografa Josefa Sudka.

Od koho byste pfiijal pozvání na
veãefii?
Od Johna Lennona. (·koda Ïe to

uÏ opravdu není moÏné.)

Dálkov˘ v˘slech

Lékafi vzkazuje: Pfii u‰tknutí hadem nepanikafite
Pfii letních toulkách pfiírodou mÛÏete
narazit i na na‰eho jediného volnû Ïi-
jícího jedovatého hada - zmiji obec-
nou. Pokud uÏ had ãlovûka u‰tkne,
pak je podle odborníkÛ dÛleÏité ne-
panikafiit a vyhledat co nejrychleji
lékafiskou pomoc.
U‰tknutí zmijí obecnou provází

silná bolest a otok. Ne kaÏdé

kousnutí v‰ak nutnû znamená 

otravu. „Zmije vûdomû reguluje
mnoÏství jedu pouÏitého pfii
u‰tknutí. Asi u poloviny napade-
n˘ch se tak o intoxikaci hadím
jedem na‰tûstí vÛbec nejedná

a ve vût‰inû dal‰ích pfiípadÛ se
jedná o intoxikaci lehkou, která
pro zdravého dospûlého ãlovûka
nepfiedstavuje váÏnûj‰í nebezpe-
ãí. ZávaÏnûj‰í prÛbûh mívá
u‰tknutí u oslaben˘ch jedincÛ,
star‰ích lidí, dûtí a u pacientÛ
s alergiemi,“ vysvûtluje MUDr.

Petr Opletal, primáfi interního

oddûlení Podhorské nemocnice,

která je ãlenem skupiny Agel.

„V Podhorské nemocnici jsme
v uplynulém roce museli o‰etfiit
celkem 7 pacientÛ, které u‰tkla
zmije obecná. Letos jsme se zatím

setkali se 2 pfiípady,“ konstatuje

primáfi. „Vût‰ina u‰tknut˘ch má
jen místní pfiíznaky: otok v místû
u‰tknutí, kter˘ se ale mÛÏe do 24
hodin roz‰ífiit na celou konãetinu.
Vzhledem k charakteru zmijího
jedu b˘vá spojen s krvácením do
kÛÏe a podkoÏí. Jen malá ãást po-
stiÏen˘ch má celkové pfiíznaky
otravy, kdy jim je ‰patnû od Ïa-
ludku, zvrací, mají prÛjem a po-
dobnû,“ objasÀuje lékafi.

V nejtûÏ‰ích pfiípadech zpÛsobu-

je zmijí jed pokles systémového

krevního tlaku a v˘voj ‰okového

stavu s multiorgánov˘m selhá-

ním vãetnû náhlé poruchy funkcí

ledvin. V nûkter˘ch pfiípadech

mÛÏe u‰tknutí, stejnû jako napfi.

bodnutí vãelou ãi vosou, vyvolat

velmi tûÏkou a Ïivot ohroÏující

alergickou reakci.

U‰tknutí hadem patfií mezi velmi

nepfiíjemné záÏitky, na které

mnozí reagují strachem aÏ hyste-

rií. Proto je základem úspûchu 

u‰tknutého co nejrychleji uklid-

nit. Místo u‰tknutí je nutno vy-

dezinfikovat, sterilnû pfiekr˘t

a postiÏenou konãetinu znehyb-

nit. VÏdy je nutné zavolat odbor-

nou zdravotnickou pomoc ãi pfií-

mo postiÏeného pfievést do pfií-

slu‰ného zdravotnického zafiíze-

ní! Zásadnû se nedoporuãuje ro-

zfiezávání ãi vysávání rány

v místû vkusu ãi za‰krcování

konãetiny!

„Minimálnû jednodenní hospita-
lizaci doporuãujeme u kaÏdého
u‰tknutého pacienta. Bûhem ní
jsou provádûna odpovídající vy-
‰etfiení a pacient je náleÏitû sle-
dován. V pfiípadû tûÏké alergické
reakce, ãi dokonce anafylaktic-
kého ‰oku jsou okamÏitû podává-
ny pfiíslu‰né léky vãetnû adrena-
linu,“ doplÀuje lékafi. „Ve vût‰i-
nû pfiípadÛ je pak léãba intoxika-
ce tzv. symptomatická, která se
fiídí potíÏemi pacienta: probíhá
místní o‰etfiení, preventivní po-
dání protitetanového séra, anal-
getik, lékÛ ke zklidnûní, infuze,
pfii infekãních komplikacích jsou
podávána antibiotika. Pfii tûÏ-
‰ích celkov˘ch intoxikacích je
nezbytné podání neutralizujícího
antiséra proti zmijímu jedu.
V pfiípadech lehãího stupnû into-
xikace se naopak antisérum ne-
doporuãuje, protoÏe v tûchto pfií-
padech nebyl jeho efekt proká-
zán a aplikace mÛÏe b˘t spojena
se závaÏn˘mi alergick˘mi reak-
cemi,“ uzavírá MUDr. Petr

Opletal. Ing. Hana Szotkowská,
mluvãí holdingu Agel

Zdravotnictví

Ilustraãní foto
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OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI AKCEMI
Ohlédneme-li se za leto‰ním lé-

tem, nezb˘vá neÏ opravdu kon-

statovat slovy spisovatele Vla-

dislava Vanãury z filmu Rozmar-

né léto, Ïe tento zpÛsob léta zdá
se ponûkud ne‰Èastn˘m. Snad

kaÏd˘ z nás, aÈ to byl zahrádkáfi,

chalupáfi, houbafi, turista nebo

„jen“ dovolené chtiv˘ obãan, la-

mentoval nad pfiedpovûìmi po-

ãasí. Zpod stfií‰ek zahradních

chatiãek se pravidelnû oz˘valo

známé filmové: „A chãije a chãi-
je.“ Dûti na nûkter˘ch letních tá-

borech musely ukonãit svÛj po-

byt, protoÏe by odplavaly i se

sv˘mi stany bÛhví kam, a hasiãi

mûli zase napilno nejen s pfiípra-

vami na hasiãskou soutûÏ

Memoriál Jana Suka, ale pfiede-

v‰ím s ãerpáním vody ze sklepÛ

a odstraÀováním spadl˘ch stro-

mÛ po vûtrné smr‰ti, která tu

a tam doprovázela lijavec.

Ov‰em i pfies nevlídné poãasí,

které provázelo leto‰ní léto, or-

ganizátory pravideln˘ch r˘ma-

fiovsk˘ch akcí slota neodradila

a s vervou se pustili do pfiíprav

a realizace. Nabízíme malou re-

kapitulaci nûkter˘ch momentÛ

leto‰ních prázdnin. JiKo

XVII. roãník DuKo triatlonu R˘mafiov

Ve stejn˘ den jako klání dobrovol-
n˘ch hasiãÛ (v sobotu 30. ãervence)
se konaly na edrovickém rybníku jiÏ
sedmnácté závody DuKo triatlonu,
jehoÏ vyhla‰ovatelem je sportovní
klub TK DuKo R˘mafiov. Na startu ob-
líbeného závodu, kterého se pravi-
delnû zúãastÀují závodníci nejen
z blízkého i vzdálenûj‰ího okolí, ale
také borci ze sousedního Polska,
stanulo devadesát závodníkÛ.
Ti bojovali v osmnácti katego-

riích od nejmen‰ích dûtí, ÏákÛ,

dorostencÛ a juniorÛ po Ïeny,

muÏe a ‰tafety. Na závodníky ãe-

kala kvalitní traÈ sestávající

z plavání od 100 do 500 metrÛ,

jízdy na kole od 2,5 do 36 km

a bûhu od 1,5 do 8 km. Poãasí

zdaleka nepfiipomínalo léto a ãas

koupání, ke v‰emu chvílemi pr-

‰elo (teplota vzduchu 14 stupÀÛ,

teplota vody jen o málo vy‰‰í),

proto se pofiadatelé rozhodli po

poradû s rodiãi disciplínu plavá-

ní pro nejmen‰í závodníky pod-

statnû zkrátit a nabídnout volbu

mezi plaváním a brodûním.

Vût‰ina dûtí zkrácen˘ úsek hr-

dinnû odplavala. Ani dospûl˘m

závodníkÛm se do vody moc ne-

chtûlo, ale po v˘stfielu startovací

pistole se v‰ichni vrhli do chlad-

n˘ch vln edrovického rybníka

a svádûli mezi sebou urputné bo-

je, vedeni vidinou rychlého ná-

vratu ze studené vody.

âasovû nejlépe zvládl cel˘ triat-

lon v druhé nejpoãetnûji zastou-

pené kategorii M1 (muÏi 19 - 30

let) Václav Klakurka ze sportov-

ního klubu V3T, kter˘ nároãnou

traÈ (500 m plavání, 36 km na

kole a 8 km bûhu) absolvoval

v ãase 1:38:47. Edrovického tri-

atlonu se pravidelnû zúãastÀují

r˘mafiov‰tí sportovci, i kdyÏ

nûktefií z nich jiÏ závodí za spor-

Hasiãi vyrazili do poÏárního útoku
V roce 1967 se konal v R˘mafiovû 
1. roãník Memoriálu Jana Suka, sou-
tûÏe poÏárních druÏstev na poãest
v˘znamného r˘mafiovského hasiãe.
V sobotu 30. ãervence 2011 v za-
hradû Hedvy pofiádal Sbor dobrovol-
n˘ch hasiãÛ R˘mafiov jiÏ 44. roãník
této akce.
Dvacet dobrovoln˘ch hasiã-

sk˘ch sborÛ z Moravskoslez-

ského a Olomouckého kraje se

sjelo v sobotu 30. ãervence do

r˘mafiovské zahrady Hedvy, aby

soutûÏily v poÏárním útoku na

vzdálenost 80 m dle pravidel po-

Ïárního sportu. Na regulérnost

soutûÏe dohlíÏeli r˘mafiov‰tí roz-

hodãí z fiad profesionálních hasi-

ãÛ. âas se mûfií od roku 2004 po-

mocí speciální ãasomíry s dis-

plejem pro diváky, ktefií tak

mohli sledovat prÛbûÏné v˘sled-

ky, ãímÏ byla zároveÀ zaji‰tûna

objektivita soutûÏe.

SoutûÏ byla rozdûlena do tfií ãás-

tí - Memoriálu Jana Suka, kter˘

je od leto‰ního roku souãástí

Hasiãské ligy Pradûd (sestává

z jedenácti kol pohárov˘ch sou-

tûÏí), dále soutûÏe o Pohár Sboru

dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH)

R˘mafiov a Pfieboru jednotlivcÛ.

Ve 13 hodin byl zahájen Memoriál

Jana Suka v kategoriích muÏi a Ïe-

ny v klasickém poÏárním útoku na

80 metrÛ. V 15 hodin se hasiãi

pustili do bitvy o Pohár SDH, kte-

r˘ je shodn˘ se závodem

Memoriálu Jana Suka, na trati se

v‰ak navíc objevila pfiekáÏka v po-

dobû dfievûné kolejnice na hadi-

cích B, kdy hasiã musel hadici

provléci tûmito kolejnicemi. V 17

hodin pak hasiã‰tí benjamínci spo-

leãnû s dospûl˘mi hasiãi bojovali

o pohár v Pfieboru jednotlivcÛ.

Jedná se v podstatû o bûh hasiãe,

kter˘ spojí na základnû hadici

C a na konci bûhu srazí rukou oba

terãe. Jak si soutûÏící vedli, infor-

mují tabulky. Závûr hasiãského

klání v zahradû Hedvy patfiil od 18

hodin taneãní zábavû, k poslechu

i tanci hrála skupina Trifid. JiKo

Téma vydání

V˘sledková tabulka

Memoriál Jana Suka - muÏi Memoriál Jana Suka - Ïeny
1. Janovice-muÏi 16,19 1. Janovice 24,28

2. Sádek 1 16,88 2. RyÏovi‰tû 31,14

3. Vrbno pod Pradûdem 16,98

Pohár SDH R˘mafiov - muÏi Bûh jednotlivcÛ - dûti
1. ·irok˘ Brod A 17,30 1. Kapsa Adam 16,09

2. Lipová Láznû 17,59 2. Pilatová Radka 17,62

3. Sádek 17,71 3. Ptáãek Libor 18,72

9. R˘mafiov 24,55

Bûh jednotlivcÛ - muÏi Bûh jednotlivcÛ - Ïeny
1. Patrik Kuãera 14,34 1. Poledníková Petra 16,50

2. Milan Honel 14,49 2. Krãilová Klára 17,46

3. Jakub Mondeg 14,56 3. Veliãková Karolína 17,76
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tovní kluby jin˘ch mûst. O závû-

reãném umístûní závodníkÛ na

prvních tfiech místech a o umís-

tûní na‰ich sportovcÛ pfiiná‰íme

informace v níÏe uvedené v˘-

sledkové listinû.

I pfies nepfiízeÀ poãasí mûl sedm-

náct˘ roãník DuKo triatlonu dí-

ky dobfie organizátorsky zaji‰tû-

nému závodu a sponzorÛm dob-

rou úroveÀ a divácky poãetnou

obec. JiKo

V˘sledková listina:
Kategorie M1 (muÏi 12 - 30 let)
1. Václav Klakurka V3T 1:38:47

2. Jan Keprt Siln˘ t˘m Uniãov 1:39:38

3. Filip LuÏn˘ TTC Olomouc 1:40:53

6. Pavel Ondrá‰ek Prádelna ·opík 1:42:55
13. Roman Musil Hasiãi R˘mafiov 1:55:10

Kategorie M2 (muÏi 31 - 40 let)
1. Jan Barabá‰ TTC Olomouc 1:40:18

2. Ale‰ Veliãka XAIR Ostrava - MSK 1:40:33

3. Ladislav Sás TTC Olomouc 1:46:55

4. Petr Chaloupka TK Duko R˘mafiov 1:48:01
8. Pavel ·almík TK Duko R˘mafiov 1:51:34
11. Petr Andr˘sek TK Duko R˘mafiov 1:55:45
16. Pavel Holub TK Duko R˘mafiov 2:31:24

Kategorie M3 (muÏi 41 - 50 let)
1. Martin KÀáva Los Rapidos 1:41:05

2. Libor Mare‰ SK Vyhlídka 1:44:04

3. Kevin Harvey Nov˘ Jiãín 1:44:58

6. Vlastimil Koke‰ TK Duko R˘mafiov 1:49:21
14. Miroslav Beil TK Duko R˘mafiov 2:44:57

Kategorie M4 (muÏi 51 - 60 let)
1. Ladislav Goãaltovsk˘ Rock technik 1:45:51

2. Oldfiich Kovafiík TTC Olomouc 1:57:12

3. Pavel Kotas PJR Fren‰tát 1:59:55

Kategorie M5 (muÏi nad 60 let)
1. Michal Mogrovics TTC Olomouc 1:45:51

2. Ivan Sovi‰ TK Duko R˘mafiov 2:22:12
3. Karel Koãí 2:27:10

Kategorie MJ (juniofii 16 - 18 let)
1. Ondfiej Hurník TK Ostrava 1:48:29

2. Marek Ry‰ka TK Duko R˘mafiov 1:50:35
3. Luká‰ Ondrá‰ek TC Pradûd 1:50:52

Kategorie 1z (Ïaãky 7 - 8 let)
1. Adéla Kracíková KPS Opava 0:11:01

2. Renáta Andr˘sková TK Duko R˘mafiov 0:13:03

Kategorie 2m (Ïáci 9 - 11 let)
1. Maxim KÀáva Los Rapidos 0:09:27

2. Petr Andr˘sek TK Duko R˘mafiov 0:09:51
3. Adam Franc TK Duko R˘mafiov 0:09:56
4. Libor Mare‰ SK Vyhlídka 0:10:20

5. Jaroslav Horáãek Jiskra R˘mafiov 0:13:26

Kategorie 2z (Ïaãky mlad‰í 9 - 11 let)
1. ·árka PÛstová Jundrov 0:09:12

2. Zoe ZdraÏilová KPS Opava 0:10:57

3. Adélka Francová TK Duko R˘mafiov 0:11:37
4. Pavla Zieglerová TK Duko R˘mafiov 0:12:52

Kategorie 3m (Ïáci mlad‰í 12 - 13 let)
1. Jan Trutna TJ Spartak Tfiebíã 0:41:04

2. Rudolf Felbier KPS Opava 0:43:18

3. Jaroslav Lichtenberg X-tream Sport 0:52:58

Kategorie 3z (Ïaãky mlad‰í 12 - 13 let)
1. Barbora ·estáková Fortex Mor. Beroun 0:48:20

2. Daniela Trãková Commodum 0:54:10

Kategorie 4m (Ïáci star‰í 14 - 15 let)
1. Robert Röhlich KPS Opava 0:39:55

Kategorie 4z (Ïaãky star‰í 14 - 15 let)
1. Adriana Klimková UP Olomouc 0:44:20

2. Eva Hvorecká Mimo soutûÏ 0:50:08

Kategorie Km (benjamínci 0 - 6 let)
1. Jan Hanu‰ 0:12:41

2. ·imon Peterka Vrbno 0:14:41

Kategorie Z (Ïeny)
1. Markéta Svozilová UP Olomouc 1:46:37

2. Hana Slováãková 1:48:33

3. Pavlína ·romotová TTC Olomouc 1:54:57

Kategorie ZS (Ïeny sprint)
1. Katefiina Koláfiová Fortex Mor. Beroun 1:29:17
2. Eva ZdraÏilová KPS Opava 2:14:05

Kategorie ST (‰tafety)
1. Vítûzslav ·imon Krnov 1:43:43

2. Tomá‰ Gerhard 1:58:27
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DuKo Beach volejbal 2011
Doprovodnou soutûÏí DuKo tri-

atlonu je turnaj v pláÏovém vo-

lejbalu. I pfies ponûkud sychra-

vûj‰í poãasí se v sobotu 30. ãer-

vence na r˘mafiovském pláÏo-

vém kurtu uskuteãnila jiÏ potfie-

tí soutûÏ v DuKo Beach volejba-

lu. Turnaj b˘vá tradiãnû poãetnû

obsazen fiadou hráãÛ i ‰irokou

vefiejností, zfiejmû vlivem ne-

pfiízniv˘ch povûtrnostních pod-

mínek se ale nûkterá pfiihlá‰ená

muÏstva nedostavila, a tak si za-

hrálo pût zúãastnûn˘ch t˘mÛ

systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m.

Urputné souboje se odehrávaly

ve vlhkém a studeném písku

a obvyklé pláÏové „rybiãky“ ne-

byly nic pfiíjemného, co to ale

bylo ve srovnání s triatlonisty vr-

hajícími se poblíÏ do vod edro-

vického rybníku. Nejlépe si

v turnaji vedla dvojice

Kobe’s Brothers Ondfieje a Iva

Kobolkov˘ch, druhé místo obsa-

dili Velcí bratfii Radek a Ivo

Martínkovi a bronz vybojovali

Chip&Dale alias Richard

Hynãica a Karel Toman. âtvrtá

pfiíãka patfiila Evû a Va‰kovi, pfii-

ãemÏ se Martin Sedláãek

a Va‰ek Svoboda nedohodli, kdo

je kdo. Pátí skonãili mladí nastu-

pující volejbalisté David Grepl

a Michal Jano jako t˘m G&M.

Turnaj si hráãi i diváci uÏili, dû-

kujeme Richardu Hynãicovi za

organizaci a panu Durmanovi za

obãerstvení a ceny. 

Karel Toman

Propr‰ená Skatastrofa 2011
Asi nejde‰tivûj‰í víkend leto‰ního léta
vy‰el na konec ãervence, kdy se
v R˘mafiovû konaly hned tfii velké ak-
ce. Jednou z nich byl hudební festival
R˘mafiovská Skatastrofa, kter˘ se le-
tos konal uÏ po‰esté.
R˘mafiovská Skatastrofa se od

poãátku zamûfiuje hlavnû na ska

a reggae, ale kaÏd˘ roãník dává

prostor i jin˘m stylÛm neko-

merãní hudební scény. Ani ‰est˘

roãník nebyl v˘jimkou, vedle ska

a reggae zaznûl na pódiu u fotba-

lového hfii‰tû také punk, funky

nebo indie rock.

Stejnû jako loni byla akce pofiáda-

ná Stfiediskem volného ãasu

R˘mafiov spolufinancována z pro-

stfiedkÛ ERDF Pfiekraãujeme hra-

nice, díky ãemuÏ mûl festival

vstup zdarma. To spoleãnû s pest-

r˘m hudebním programem leto‰-

ního roãníku zpÛsobilo, Ïe ani

chladnûj‰í a de‰tivé poãasí neodra-

dilo fanou‰ky od jeho náv‰tûvy.

Bûhem dne se jich do areálu tré-

ninkového hfii‰tû poblíÏ vlakového

nádraÏí dostavilo kolem ãtyfi set.

UÏ tradiãnû mûl playlist festivalu

mezinárodní punc, neboÈ vedle

ãesk˘ch kapel z ‰irokého regionu

se na nûm objevila i dvû uskupení

z Polska. V hlavním ãase si zahrá-

lo 740 milionów oddechów
z Opole a uÏ bûhem odpoledne je-

jich mlad‰í kolegové z kape-

ly Bongostan, která si sv˘m vy-

stoupením v duchu skoãného reg-

gae vyslouÏila post festivalového

objevu.

Ani ãeské kapely z místa, blízké-

ho ãi vzdálenûj‰ího okolí ov‰em

nezÛstaly bez ohlasu, takÏe pro-

stor pod pódiem byl uÏ od brzké-

ho odpoledne aÏ do noci zaplnûn˘

tanãícím a naslouchajícím publi-

kem, které nedokázaly vyhnat ani

silnûj‰í prÛtrÏe mraãen. Z míst-

ních skupin si na festivalu zahrál

Mrtv˘ holub, We Play Aparat
a Moskviã, z Bruntálu pfiijeli

punkrockoví Another Chance
a z Bfiidliãné bubenická skupina

96, sloÏená z ÏákÛ tamní poboãky

r˘mafiovské ZU·. Jako hlavní

hvûzda veãera pódium i publikum

ovládla jazzpunková âerná koãka
z Ostravy a ve finále krnovsk˘

Poslední v˘stfiel, kter˘ v duchu

svého názvu udûlal za leto‰ní

R˘mafiovskou Skatastrofou per-

fektní teãku.

Zatímco bûhem v‰ech pfiedcho-

zích roãníkÛ bylo poãasí

Skatastrofû pfiíznivû naklonûno,

leto‰ní propr‰en˘ roãník otestoval

pfiedev‰ím vûrnost jeho náv‰tûv-

níkÛ a vytrvalost zájmu o hudební

poãiny tohoto druhu. R˘mafiov-

sk˘ festival vy‰el ze zkou‰ky de‰-

tûm víc neÏ dobfie, coÏ svûdãí mi-

mo jiné o tom, Ïe uÏ mezi men‰í-

mi letními open air akcemi získal

renomé. ZN

-15-2011  24.8.2011 16:24  Stránka 8



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2011

9

Nad Mistrovstvím Evropy ve westernov˘ch dovednostech v R˘mafiovû
visí otazník

Je tomu jiÏ 14 let, co se zrodila my‰-
lenka soutûÏe v ovládání biãe, nesou-
cí jméno Indiany Jonese, nejslavnûj‰í-
ho filmového archeologa a dobrodru-
ha. První roãník probûhl na chatû
Relaxe ve Îìárském Potoce. Od dru-
hého roãníku se k organizátorÛm pfii-
dali dal‰í a druh˘ srpnov˘ víkend zÛ-
stal pro Indianu Jonese tradiãním
termínem. Místem konání se stalo 
ideální prostfiedí r˘mafiovské junác-
ké chaty Na Stráni.
Leto‰ní soutûÏ v práskání biãem

probûhla ve dnech 12. - 13. srpna

spoleãnû s Mistrovstvím Evropy

ve westernov˘ch dovednostech,

které se zde koná od roku 2003,

a poãtvrté také s Memoriálem 

F. A. Elstnera, ve kterém svÛj ta-

lent prokazují nejmlad‰í honáci

a kovbojové. Westernové doved-

nosti zahrnují ovládání honácké-

ho biãe, trikové lasování, hod no-

Ïem a tomahawkem, Ïonglování

s revolvery a westernovou show.

Celá akce nabrala na rozmûrech 

úãastí soutûÏících i divákÛ, získala

postavení jak u domácí vefiejnosti,

tak v rámci republiky a Evropy.

Pfiipraven b˘vá doprovodn˘ pro-

gram pro dûti (konû, lukostfielba,

‰ipky, ‰plh), veãerní country bál

s ohÀovou show a ohÀostrojem

i divadelní epizoda v kulisách

chrámu star˘ch MayÛ na motivy

filmu Indiana Jones v podání

Ladislava ·ína a jeho divadelního

t˘mu. Divácky nejatraktivnûj‰í

bylo sobotní dopoledne, kdy pro-

bíhaly hlavní disciplíny.

Vadou na kráse leto‰ního ‰ampio-

nátu nebyla jen nepfiízeÀ poãasí,

ale také daleko men‰í pole úãast-

níkÛ soutûÏí, nemluvû o tom, Ïe

zahraniãním soutûÏícím byl pou-

ze jeden westman, ·tefan ·lahor

z mûsta Polánikovo (Slovensko).

Pro nedostatek startujících v jed-

notliv˘ch disciplínách se nemoh-

ly uskuteãnit nûkteré soutûÏe, na-

pfi. v ovládání westernového re-

volveru a trikovém lasování

(ME), dûtské kategorie biãe a la-

sa v rámci Memoriálu Franka

Elstnera nebo Ïenská soutûÏ ve

vrhu noÏem a tomahawkem ve

Velké cenû Indiany Jonese. Snad

právû proto se v kuloárech hovo-

fiilo o tom, Ïe by se Mistrovství

Evropy ve westernov˘ch doved-

nostech mûlo pofiádat mimo hlav-

ní sezónu v uzavfiené arénû. Jak

se k celé problematice vyjádfiili

organizátofii?

„Rozhodli jsme se po poradû
s organizaãním ‰tábem soutûÏí, Ïe
pravdûpodobnû nebudeme dal‰í
tradiãní a historicky nejstar‰í

soutûÏ Indiana Jones v dal‰ích
roãnících dvojit s mistrovstvím
Evropy. Mistrovství jsme zaãali
pofiádat v roce 2003 jako hostují-
cí soutûÏ pfii Velké cenû Indiany
Jonese, a to zejména pro v˘teãné
zázemí, které se nám tady v areá-
lu skautské chaty za mnoho let
podafiilo vybudovat, a R˘mafiov
se nám tehdy jevil jako nejlep‰í
fie‰ení. V posledních letech se
nám v‰ak letní termín soutûÏe ne-
zdá tak vhodn˘ jako v letech pfie-
de‰l˘ch,“ pfiiblíÏil organizaãní

problémy jeden z hlavních orga-

nizátorÛ Ladislav ·ín. Podle nûj

jde hlavnû o absenci soutûÏících

v jednotliv˘ch disciplínách této

mistrovské soutûÏe. Mnoho zná-

m˘ch osobností odmítá úãast

v letních mûsících, protoÏe právû

v této dobû pracují ve westerno-

v˘ch mûstech.

„Tuto problematiku jsme uÏ fie‰ili
v prvopoãátku vzniku soutûÏe
o Velkou cenu Indiany Jonese
v roce 1998, kdy jsme první roãník
uspofiádali v listopadu. Nev˘ho-
dou bylo poãasí, pozdní podzim se
sv˘mi plískanicemi nepfieje ná-
v‰tûvnosti. Proto jsme dal‰í roãní-
ky uspofiádali v první polovinû
srpna,“ uvedl dále mistr svûta

v ovládání honáckého biãe z Las

Vegas Ladislav ·ín (Gin).

I kdyÏ zatím není zcela jasné, kde

se dal‰í mistrovství bude pofiádat,

pofiadatelé chtûjí tuto soutûÏ pfie-

nést do ãasovû dostupnûj‰ího ter-

mínu. Ginov˘m pfiáním je pofiá-

dat ji v R˘mafiovû, uÏ kvÛli zave-

dené tradici, ale otázkou zÛstává,

zda se podafií vybudovat do té do-

by vhodné zázemí. V souãasné

dobû probíhá pod hlaviãkou

WAC v˘stavba westernové ‰koly

v Janovicích, která by mohla

v budoucnu splnit pfiípadná krité-

ria pro pofiádání ME. UvaÏuje se

v‰ak i o jin˘ch místech. Velká ce-

na Indiany Jonese se v pfií‰tím ro-

ce vrátí k soutûÏním disciplínám

ve stejném duchu, jako tomu by-

lo pfied rokem 2003.

Pofiadatelé srdeãnû zvou jiÏ dnes

v‰echny pfiíznivce na pfií‰tí roãník

Velké ceny Indiany Jonese na ju-

náckou chatu Na Stráni

v R˘mafiovû. Nutno podotknout,

Ïe ‰ampionát se konal pod zá‰ti-

tou Svûtového westernového klu-

bu (WAC), Junáka R˘mafiov

a W Clubu Praha za vydatné po-

moci sponzorÛ. „Chtûl bych po-
dûkovat v‰em dûtem i dospûl˘m,
ktefií se podíleli na nároãn˘ch
pfiípravách akce i samotném prÛ-
bûhu, a také v‰em, kdo pfiispûli do
bohaté tomboly,“ uzavfiel v˘ãet

díkÛ westman Gin. JiKoFota: Alois ·imko, Josef Litvík, Alena ·vubová, Jifiina Mi‰áková
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Ovládání honáckého biãe Hod noÏem
1. Marcel Regmund - R˘mafiov 1. Stanislav Havel - âesk˘ Ráj

2. David Regmund - R˘mafiov 2. ·tefan ·lahor - Polánikovo

(SK)

3. Du‰an Dvofiák - Zubfií 3. Jifií John ÎiÏka - PlzeÀ

Hod tomahawkem
1. Stanislav Havel - âesk˘ Ráj

2. Milan Novák - Nivnice

3. Rostislav Antoníãek - Kravafie

SoutûÏ Indiany Jonese: Show:
1. Petr Zubíãek - Ratibofi Jan a Krist˘na Krejãífiovi - Zlín

2. Jan âuda - T˘n nad Beãvou

3. Zdenûk Petfiík - Hru‰ky

Juniorská cena Franka Elstnera:
Kategorie v ovládání dlouhého biãe
1. Michaela Bosáková - Jablonec

2. Aneta Barvínková - HavlíãkÛv Brod

3. Bruno Zapletal - R˘mafiov

Hlavní sponzofii:
Mûsto R˘mafiov, Turistické známky, s. r. o., Pátá stavební, a. s., Auto La‰ák R˘mafiov, Pilsner Urquell, Klempífiství a pokr˘vaãství Pipa, Katr,

a. s., KoM - Kovo‰rot Moravia, a. s., RD R˘mafiov, Amin, s. r. o., Pivovar Excelent, Junák R˘mafiov, Rádio Haná.

V˘sledky soutûÏí Mistrovství Evropy ve westernov˘ch dovednostech:

Fale‰n˘ advokát
Pod fale‰nou identitou a s vy-

my‰len˘m pfiíbûhem oklamal jiÏ

nûkolik lidí. Policisté pátrají po

podvodníkovi, kter˘ se nejménû

od února leto‰ního roku na rÛz-

n˘ch místech Moravy vydává za

advokáta z Mladé Boleslavi.

V nûkolika pfiípadech nav‰tívil

rÛzné osoby - advokáty, hotelié-

ry i ãleny rybáfiského spolku

s tím, Ïe je na dovolené a dostal

se do problémÛ. VÏdy uvádí, Ïe

si na stfiechu auta odloÏil ledvin-

ku s doklady, penûzi i telefonem

a s autem se rozjel. Tím ta‰tiãku

ztratil a ocitl se v nouzi. Jindy 

uvedl, Ïe byl okraden stopafiem.

PÛsobiv˘m a vûrohodn˘m vy-

právûním vylákal obvykle ãást-

ku kolem dvou tisíc korun s tím,

Ïe peníze obratem vrátí. Po‰ko-

zení se po nûkolika dnech obráti-

li na skuteãného advokáta

z Mladé Boleslavi, kter˘ ale na

uveden˘ch místech nebyl a ani si

finance od podveden˘ch nepÛj-

ãoval. Podvodník se zatím podle

zji‰tûn˘ch informací vyskytoval

v Krnovû, Zlínû, Tfiebíãi a Lu-

haãovicích.

Jde o asi ãtyfiicetiletého muÏe,

v˘‰ky kolem 180 cm, silnûj‰í po-

stavy, tmav˘ch vlasÛ a svûtlej-

‰ích oãí. Vydává se za JUDr.

Tolnaye, pfiiãemÏ uvádí skuteãné

kontaktní údaje na advokáta

z Mladé Boleslavi. Policisté

z Obvodního oddûlení Mladá

Boleslav II Ïádají pfiípadné svûd-

ky nebo dal‰í po‰kozené, které

oslovil údajn˘ advokát z Mladé

Boleslavi, aby se pfiihlásili se

svûdectvím. Kontaktovat poli-

cisty mÛÏete na ãísle 974 877

702 nebo na e-mailu:

krpstc.oo.m.boleslav.2@mvcr.cz.

komisafi por. Bc. Ladislav Mare‰,
tisk. mluvãí PâR Mladá Boleslav

Hasiãi na Bruntálsku vyjíÏdûli kvÛli silnému de‰ti
Tfii desítky v˘jezdÛ kvÛli silné vlnû de‰Èov˘ch pfiehánûk

mají na kontû po nedûli 7. srpna dobrovolní a profesionální

hasiãi v Moravskoslezském kraji. ·lo v˘hradnû o zásaho-

vou ãinnost v okrese Bruntál, pfiedev‰ím pfii odãerpávání

vody ze sklepÛ rodinn˘ch domkÛ a z chat. Nebylo odtud

hlá‰eno Ïádné zranûní ani v˘znamná materiální ‰koda.

Nejvíce sráÏek spadlo v nedûli odpoledne a veãer

v Moravskoslezském kraji právû na Bruntálsku a R˘ma-

fiovsku. Hasiãi zde pfiedev‰ím vyjíÏdûli k ãerpání vody

z objektÛ, hlavnû rodinn˘ch domkÛ, chat, ale také ze skle-

pa panelového domu. Ptali se pfiitom i obyvatel sousedních

domÛ, zda nepotfiebují pomoc. Monitorovali rovnûÏ hladi-

ny nûkolika fiek v regionu.

Zhruba od pÛl sedmé veãer jiÏ hasiãi v okrese Bruntál nevy-

jíÏdûli k Ïádné nové události, která by mûla souvislost se sil-

n˘mi de‰ti. por. Mgr. Petr KÛdela, tiskov˘ mluvãí HZS MSK

Hasiãi v terénu

Dolní Moravice Foto: David Kopeãek Malá Morávka Foto: Leona Pleská
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V Bfiidliãné se mnoÏí
vloupání do garáÏí

Motorovou pilu a elektrickou

sváfieãku si odnesl zlodûj, kter˘

se v noci z 22. na 23. ãervence

vloupal do jedné z fiadov˘ch ga-

ráÏí na Nerudovû ulici

v Bfiidliãné. Majiteli zpÛsobil

‰kodu pfies 16 tisíc Kã. Dal‰í dva

pfiípady vloupání se odehrály

mezi 1. a 4. srpnem v fiadov˘ch

garáÏích na Tovární ulici. Zlodûj

i tentokrát odná‰el hlavnû náfiadí

- motorovou pilu, vrtaãky a úh-

lové brusky. Celkovû zpÛsobil

‰kodu pfies 13 tisíc Kã.

Odnesl
i kuleãníkové tágo

V noci ze soboty 23. na nedûli 

24. ãervence se do hostince ve

Vajglovû vloupal zlodûj. Odnesl si

pfies 80 krabiãek cigaret, alkohol,

sladkosti i kuleãníkové tágo v ko-

Ïeném pouzdfie. ZpÛsobená ‰koda

dosahuje 15 tisíc Kã.

Vloupal se
do zahradního domku

·kodu pfies 41 tisíc Kã zpÛsobil

majiteli zahradní chatky v Malé

Morávce zlodûj, kter˘ do ní vni-

kl nûkdy mezi 20. kvûtnem 

a 22. ãervencem. Odcizil lavice

a rozkládací stÛl ze smrkového

masivu, stolní pilu, prodluÏovací

kabel a sekeru.

Do jídelny
‰el zfiejmû pro peníze

Vloupání do ‰kolní jídelny

v R˘mafiovû se odehrálo nûkdy

v dobû od pátku 22. do pondûlí

25. ãervence. Pachatel vypáãil

okno a vnikl dovnitfi, po‰kodil

vnitfiní zafiízení, aÏ se dostal do

kanceláfie. Odcizil firemní razít-

ko, klíãe a hotovost pfies 5 tisíc

Kã. ZpÛsobil celkovou ‰kodu za

takfika 20 tisíc Kã.

Vnikl do bufetu i pivnice
Hned dva pfiípady vloupání ‰etfií

r˘mafiov‰tí policisté v Horním

Mûstû. Zlodûj tu fiádil v noci

z 25. na 26. ãervence. Nejprve

vnikl násilím do budovy hfii‰tû

a odcizil z bufetu pfiíruãní po-

kladnu s finanãní hotovostí 7 ti-

síc Kã. Poté se vydal do blízké

restaurace, po‰kodil dvefie

a z pivnice odcizil ãí‰nick˘ flek,

hotovost pfies 4 tisíce a tfii litry

rumu. ZpÛsobil majitelÛm celko-

vou ‰kodu ve v˘‰i 15 500 Kã.

Zmizel hromosvod
a okapy

MoÏná do sbûru putovaly okapy

a hromosvod, které zmizely kon-

cem ãervence z rekreaãního ob-

jektu v Harrachovû. Neznám˘

pachatel z budovy odstranil 20

metrÛ okapov˘ch svodÛ a ãást

mûdûného hromosvodu za 15 ti-

síc Kã.

Opil˘ fiidiã
nezvládl rozjezd

41let˘ muÏ, kter˘ usedl 27. ãer-

vence veãer za volant felicie za-

parkované na Národní ulici

v R˘mafiovû, doplatil ponûkud

kuriózním zpÛsobem na svou 

opilost. Na silnici se vÛbec nedo-

stal, pfiesto zpÛsobil dopravní ne-

hodu. KdyÏ se chtûl v mírném

kopci rozjet, zaãal couvat a nara-

zil do renaultu stojícího za ním.

Pfiivolaní policisté u muÏe pro-

vedli dechovou zkou‰ku, která

nejprve vykázala hodnotu 1,67

a následnû jiÏ 2,46 promile alko-

holu. ¤idiã pfiiznal, Ïe pfied jíz-

dou vypil asi ‰est piv a nûkolik

odlivek vodky. Na vozidlech

vznikla ‰koda ve v˘‰i 10 tisíc Kã.

MuÏ je podezfiel˘ z pfieãinu ohro-

Ïení pod vlivem návykové látky.

Z pastviny zmizel b˘ãek
Z pastvin v Jamarticích do‰lo

v prÛbûhu dvou dnÛ, od 28. do

29. ãervence, k odcizení telete

b˘ãka plemene Charolais. Zvífie

váÏilo nejménû 250 kg. Majiteli

vznikla ‰koda za 17 tisíc Kã.

Pracovní stroje
bez nafty

Hned dva pfiípady krádeÏe naf-

ty se udály na pfielomu ãerven-

ce a srpna. V dobû od 29. do 

31. ãervence odcizil neznám˘

pachatel 350 litrÛ motorové

nafty z nádrÏí dvou pracovních

strojÛ odstaven˘ch v lesním po-

rostu v katastru obce Stránské.

Majiteli vznikla ‰koda pfies 13

tisíc Kã. Podobná krádeÏ nafty

se stala i mezi 31. ãerven-

cem a 1. srpnem u silnice

z Bfiidliãné na Val‰ov. Pachatel

tentokrát z nádrÏí dvou pracov-

ních strojÛ odãerpal celkem

260 litrÛ nafty. ·koda ãiní ko-

lem 9 tisíc Kã.

V hájence
chybí radiátory

Vloupání do hájenky ‰etfií poli-

cisté v Bfiidliãné. V dobû od 

20. ãervence do 3. srpna se vlou-

pal zlodûj do interiéru domu

a demontoval celkem 9 litino-

v˘ch a plechov˘ch radiátorÛ.

Znaãnû po‰kodil také kachlová

kamna, ze kter˘ch odcizil zdobe-

ná litinová dvífika. ZpÛsobená

‰koda ãiní 30 tisíc Kã.

Za hustého de‰tû
narazil do stromu

Nehodu si v sobotu 6. srpna vy-

Ïádal hust˘ dé‰È na silnici mezi

Malou ·táhlí a R˘mafiovem.

Pfied pÛl druhou odpolední tudy

projíÏdûl 31let˘ muÏ za volan-

tem felicie, na mokré silnici ne-

pfiizpÛsobil rychlost a po projetí

zatáãky dostal smyk. Auto se 

otoãilo kolem osy a narazilo do

stromu, po nárazu bylo je‰tû od-

hozeno do protismûru. Nûkolik

minut po nehodû místem projíÏ-

dûli dopravní policisté, ktefií fiidi-

ãi poskytli první pomoc. MuÏ 

utrpûl stfiednû tûÏké zranûní a byl

pfievezen do nemocnice. ·koda

na autû ãiní 20 tisíc Kã.

Punãocháãe, ponoÏky,
spodní prádlo
- v‰e se hodilo

Vloupání do prodejny v R˘ma-

fiovû ‰etfií od 9. srpna místní poli-

cisté. Neznám˘ pachatel vypáãil

dvefie do skladu prodejny na tfiídû

HrdinÛ a vnikl dovnitfi. Odcizil

finanãní hotovost pfies 6 tisíc

a rÛzné zboÏí (punãocháãe, po-

noÏky, spodní prádlo, sluneãní

br˘le, umûlé kvûtiny, hodinky,

plavky). Celková ‰koda pfiesahu-

je 18 tisíc Kã.

Mlad˘ cyklista
se srazil s jeepem

V polovinû srpna do‰lo na

OkruÏní ulici k nehodû kvÛli ne-

dání pfiednosti. 15let˘ cyklista

nedal pfiednost po hlavní silnici

jedoucímu fiidiãi vozidla Jeep.

Do‰lo ke stfietu, pfii nûmÏ byl

hoch lehce zranûn. ZpÛsobená

‰koda pfiesahuje 35 tisíc Kã.

Nehoda motorkáfie
skonãila

lehk˘m zranûním
V nedûli 14. srpna vpodveãer ha-

varoval za Starou Vsí 27let˘ mo-

tocyklista. NepfiizpÛsobil rych-

lost jízdy a v pravotoãivé zatáã-

ce dostal smyk. Upadl na vozov-

ku a skluzem vyletûl za okraj sil-

nice, kde narazil do stromu. Pfii

nehodû se zranil jen lehce, ‰koda

na stroji dosáhla 50 tisíc Kã.

Na kfiiÏovatce nedal pfiednost
Ve stfiedu 10. srpna se v R˘mafiovû na kfiiÏovatce tfiídy HrdinÛ

a Revoluãní ulice srazilo nákladní vozidlo Fiat s osobním auto-

mobilem Peugeot. 32let˘ fiidiã nákladního auta pfii projíÏdûní kfii-

Ïovatky nedal peugeotu pfiednost v jízdû. Pfii stfietu byl lehce zra-

nûn spolujezdec z osobního vozu, celková ‰koda ãiní 75 tisíc Kã.

Foto: archiv HZS MSK
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Roky 1959 a 1960
Naposledy jsme skonãili pfiehle-

dem ‰kol za rok 1959, dnes po-

hled do tohoto roku dokonãíme

a povíme si je‰tû nûco z roku ná-

sledujícího.

Úspûch r˘mafiovské dechové

hudby: ·edesátiãlenn˘ mláde-

Ïnick˘ dechov˘ orchestr L·U se

zúãastnil krajského kola SoutûÏe

tvofiivosti mládeÏe (STM), zvítû-

zil v nûm a postoupil do celore-

publikového kola. I zde byl velmi

úspû‰n˘, neboÈ skonãil na 3. mís-

tû v rámci celé âSR (je‰tû nikoliv

âSSR). V jejich kronice jsou

podpisy tehdej‰ího pfiedsedy vlá-

dy Viliama ·irokého, ministra

Plojhara, generála Ludvíka Svo-

body a jin˘ch.

Po dvouleté pfiestávce otevfiel 

ochotnick˘ soubor Mahen diva-

delní oponu a pfiedstavil se v in-

scenacích her Pavla Kohouta

Taková láska a amerického spiso-

vatele Howarda Fasta Tfiicet
stfiíbrn˘ch, kterou v‰ak v R˘ma-

fiovû vidûlo jen 160 lidí. Pfiedsta-

vení Mahen sehrál je‰tû ve Staré

Vsi a v léãebnû v Pasece.

Po nûkolikaleté pfiestávce oÏivi-

lo svou ãinnost také loutkové di-

vadlo. Jeho ãlenové pro dûti na-

cviãili pût her a pfiedvedli je ãtr-

náctkrát. Zaãali pfiitom praktiko-

vat nov˘ zpÛsob hry - mluvené

slovo i zvukové efekty se pfie-

dem nahrály na magnetofon a pfii

pfiedstavení úãinkovali jen lout-

kovodiãi.

Ve dnech 21. a 22. listopadu se

v R˘mafiovû uskuteãnila krajská

pfiehlídka loutkov˘ch divadel,

v níÏ skonãil ná‰ soubor suve-

rénnû na 1. místû. Svou úrovní

v‰echny ostatní vysoce pfievy‰o-

val.

A je‰tû pár údajÛ z matriky: V ro-

ce 1959 se narodilo 93 r˘mafiov-

sk˘ch dûtí, uzavfielo se 33 sÀatkÛ

a 18 lidí zemfielo.

Rok 1960 zaãneme pfiehledem r˘-

mafiovsk˘ch podnikÛ - ãtenáfii si

jej mohou tfieba srovnat se sou-

ãasn˘m stavem.

Brokát 01 mûl asi 800 zamûst-

nancÛ, pracovalo se na dvû smû-

ny a vyrábûly se zde pfiedev‰ím

hedvábné tkaniny, kravatoviny

i jiné. Brokát 02 zamûstnával

pfiibliÏnû 200 lidí, ktefií vyrábûli

tûÏké brokáty, kravatoviny, ‰a-

tovky atd. Továrny obrábûcích

strojÛ (TOS) na tfiídû HrdinÛ pra-

covaly pod vedením Kovohutí

Bfiidliãná. Dûlaly se zde modely

strojÛ, jejich ãástí apod. Dále ve

mûstû fungovala pekárna na

Národní ulici, Geologick˘ prÛ-

zkum na ulici 8. kvûtna, kter˘ se

zab˘val vyhledáváním a prÛzku-

mem loÏisek vhodn˘ch pro tûÏ-

bu rud, OSP na ÎiÏkovû ulici,

SluÏby vefiejnosti, Státní trakto-

rová stanice na ulici 8. kvûtna

a Lidové odûvní druÏstvo na

Gottwaldovû, dnes Radniãní uli-

ci, kde se ‰ily dámské a pánské

odûvy na objednávku.

JZD (Jednotné zemûdûlské druÏ-

stvo) mûlo v roce 1960 celkem 82

ãlenÛ. Bûhem roku v‰ak 12 ãlenÛ

z druÏstva vystoupilo. R˘mafiov-

ské JZD, jehoÏ pfiedsedou byl

Pavel Kobolka, dosahovalo lep-

‰ích v˘nosÛ neÏ druÏstva okolní.

Nûkolik pfiíkladÛ:

plodina v˘nos v t/ha
Ïito 1,852

jeãmen 2,1

oves 1,728

len - semeno 0,4

- stonek 3,8

brambory 9,6

Správa obce: Do obecních voleb

byl pfiedsedou Místního národní-

ho v˘boru Jar. Crhonek. Volby

do národních v˘borÛ a Národní-

ho shromáÏdûní se konaly 

12. ãervna. V R˘mafiovû skonãi-

ly následovnû: z 2996 zapsan˘ch

voliãÛ odvolilo 99,56 procent

a z toho 99,87 procent se vyslo-

vilo pro kandidáty Národní fron-

ty, proti byly pouze ãtyfii hlasy.

První schÛze MNV probûhla 

22. ãervna. Národní v˘bor mûl

40 ãlenÛ a jeho pfiedsedou byl

zvolen Karel Sklenáfi. Jeho zvo-

lení bylo pfiijato potleskem, a to

oprávnûnû, neboÈ o nûm bylo

známo, Ïe je svûdomit˘ a má

velkou autoritu. Tajemníkem se

stal Alois Talãík, dosavadní 

úfiedník Okresního národního

v˘boru. Rada mûla 10 ãlenÛ

a Franti‰ek Vychodil jako jedin˘

z nich byl bezpartijní, v‰ichni 

ostatní byli ãleny KSâ. Na tom-

to zasedání bylo schváleno slou-

ãení R˘mafiova s Edrovicemi, ale

edroviãtí obãané o této záleÏitos-

ti jednali uÏ v dubnu.

V tomto roce do‰lo je‰tû k jedné

v˘znamné zmûnû. V R˘mafiovû,

stejnû jako v fiadû jin˘ch mûst,

pfiestal existovat okresní národní

v˘bor. Vznikl nov˘ velk˘ okres

Bruntál, slouãením tfií dosavad-

ních okresÛ Bruntál, Krnov

a R˘mafiov. Pro na‰e mûsto to

nebylo nic pozitivního, nicménû

takové bylo rozhodnutí nejvy‰-

‰ích orgánÛ státu a nic se proti

tomu nedalo dûlat. Pfiínosem by-

la tato situace jedinû pro Bruntál.

Oslavy 1. máje zaznamenaly

v roce 1960 také zmûnu. AÏ do-

sud byla pro cel˘ okres jediná 

oslava v R˘mafiovû, nyní si udû-

lali obãané Bfiidliãné a Horního

Mûsta vlastní oslavy.

V̆ stava 15 let R˘mafiova, pfiipra-

vená pracovníky místní osvûtové

besedy a okresního archivu, mû-

la mimofiádn˘ úspûch. Za pût dní

ji nav‰tívilo 2612 osob. V̆ stava

v prÛfiezu ukázala 15 let Ïivota

ve mûstû, ale zaãínala jiÏ Mni-

chovem a odchodem hrstky

âechÛ z mûsta. Ukázala Ïivot

ãeské men‰iny pfied válkou, pfií-

chod Rudé armády, poãátky po-

váleãného Ïivota ve mûstû, roz-

voje prÛmyslu, zemûdûlství,

‰kolství atd.

Co se v˘stavby obce t˘ãe, bylo

v roce 1960 pfiedáno do uÏívání

81 nov˘ch bytÛ na Sokolovské

Nad stránkami mûstské kroniky

12. 6. 1960 voby do NS a NV - na námûstí hraje dechová hudba
Pion˘rka, diriguje J. Vran˘

Jaro 1960, úprava prostranství pfied hotelem Pradûd

19. 5. 1960 prÛtrÏ mraãen - záplava na Podolském potoce u zámku
v Janovicích, b˘val˘ hostinec vedle zámku
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ulici. Celkové náklady na vybu-

dování jedno- aÏ tfiípokojov˘ch

bytÛ ãinily 6 800 000 Kãs, coÏ

znamená, Ïe prÛmûrná cena jed-

noho bytu byla necel˘ch 84 000

korun. Probíhala v‰ak i rekon-

strukce star‰ích budov a jejich 

úprava na byty, napfi. v b˘valé

vûznici u soudu na ulici Julia

Sedláka, samotn˘ soud se zmûnil

na ‰kolu (byl sem umístûn 2. stu-

peÀ 1. ZD·), z budovy OV KSâ

na Jelínkovû ulici se stala matefi-

ská ‰kola.

K v˘stavbû ve mûstû patfií také

budování v˘bojkového osvûtle-

ní, nov˘ch chodníkÛ, na radniãní

vûÏ byly namontovány nové ho-

diny za 35 000 Kãs, byl opraven

morov˘ sloup na námûstí z roku

1683 a zahájena renovace kaple

V Lipkách. Zde se zaãaly restau-

rovat barokní fresky Ferdinanda

Nabotha a J. Ch. Handkeho. Je

velkou zásluhou tehdej‰ího r˘-

mafiovského faráfie P. Franti‰ka

VaÀáka, Ïe se tyto malby zacho-

valy v plné kráse aÏ do dne‰ních

dnÛ, a vûfiím, Ïe pfieãkají i do

pfií‰tích staletí.

A je‰tû jedna informace z poãasí

roku 1960: Dne 19. kvûtna se

pfiihnala velká prÛtrÏ mraãen

s kroupami, velk˘mi i více neÏ 

3 cm v prÛmûru. Podolsk˘ potok

témûfi okamÏitû stoupl a místy se

vylil z bfiehÛ. Zaplavil ulice ve

svém okolí, hfii‰tû i louky pod

nádraÏím. Takovou prÛtrÏ nepa-

matovali ani nejstar‰í obyvatelé

mûsta. 

Vratislav Koneãn˘

Zima 1960 - stará alej na Sokol-
ské ulici, skácena pfii v˘stavbû
sídli‰tû Záplava Fota: archiv muzea

Ten, kter˘ seÏral medvûda
„Pronde‰ - pronde‰, nepronde‰ -

nepronde‰!“ zní jedno z Ïivotních

zásad neobyãejného cestovatele

a dobrodruha Jana Welzla, kter˘

se 15. srpna 1868 narodil v neda-

lekém Zábfiehu.

Jako tovary‰ vyuãen˘ v oboru zá-

meãník-kováfi bûhem ãtyfi let nav-

‰tívil VídeÀ, Terst, Janov,

Dalmácii, Bosnu, Srbsko, Uhry

a Rumunsko. Po tfiíleté vojenské

sluÏbû ode‰el pû‰ky do Janova,

nechal se najmout na loì, plavil se

do Ameriky, do Afriky a do Asie

a na nûjakou dobu zakotvil v rus-

kém pfiístavu Porth Arthur, praco-

val na stavbû transsibifiské magis-

trály a rozhodl se k cestû na sever

Asie a Sibifií.

Díky velké odvaze a pevnému

zdraví dokázal neuvûfiitelné.

Cestoval bez mapy a kompasu,

veden jen sluncem a hvûzdami.

Konû vymûnil za sobí spfieÏení

a Ïivil se lovem. ·tûstí Welzla ne-

opou‰tûlo a jednoho dne uvidûl

zamrzlé Beringovo mofie. Nalodil

se na velrybáfiskou loì a svoji

pouÈ zakonãil na ostrovû Nová

Sibifi v souostroví Novosibifiské

ostrovy. Ten se stal na dvacet osm

let jeho domovem. První zimu

pfieãkal v jeskyni, Ïivil se lovem

a obchodováním, rozváÏel po‰tu,

léãil nemocné a byl dokonce zvo-

len náãelníkem na Nové Sibifii.

Na plachetnici se pfiepravil i na

Alja‰ku, kde v pobfieÏních mûs-

tech obchodoval s koÏe‰inami.

S indiány se plavil v kánoi po zla-

tonosné fiece Yukon a nûjak˘ ãas

pob˘val v Dawsonu.

Cesta k opravdové slávû ho ale

teprve ãekala. Podle svého vyprá-

vûní Welzl ztroskotal v roce 1924

se svou lodí poblíÏ Cordovy na

Alja‰ce. Zachránil si jen hol˘ Ïi-

vot. Americké úfiady vysl˘chaly

podezfielého troseãníka s nedÛvû-

rou. Nemûl Ïádné osobní doklady

ani povolení k plavbû v americ-

k˘ch vodách. Nevûdûl, Ïe v Evro-

pû skonãila válka a Ïe Rakousko-

Uhersko, jeho domov, uÏ neexistu-

je. Okolnost, Ïe pfiiplul lodí ze so-

vûtsk˘ch Novosibifisk˘ch ostrovÛ,

nakonec rozhodla, Ïe byl jako ne-

Ïádoucí cizinec vyho‰tûn a poslán

zpût do Evropy. Po tfiiceti letech

tak opût uvidûl hambursk˘ pfiístav.

Star˘ náãelník se tûÏce protloukal

jako pfiíleÏitostn˘ pfiístavní dûlník.

V nejvy‰‰í nouzi zaãal psát do re-

dakce Lidov˘ch novin v Brnû.

Tyto dopisy pak spisovatel a re-

daktor Rudolf Tûsnohlídek upra-

vil a vydal pod názvem Eskymo
Welzl. On sám se v‰ak v Evropû

necítil doma. V my‰lenkách byl

stále na Nové Sibifii a touÏil po za-

‰lé slávû eskymáckého náãelníka.

S honoráfiem v kapse odjel znovu

do Kanady. Kdesi u Vancouveru

se náhodou setkal s zábfieÏsk˘m

rodákem Josefem Kislingem, kte-

r˘ si zaloÏil v Kanadû li‰ãí farmu.

Welzl u nûho krátk˘ ãas pracoval.

Poté pfiijal sluÏbu na nákladní lodi

a vrátil se zpût do Evropy. Na

konci roku 1928 se objevil

v Praze. Mezitím se Welzlovo

jméno díky knize Eskymo Welzl
stalo v âeskoslovensku literární

senzací a on sám, jako znám˘ ce-

stovatel, mûl v‰ude dvefie otevfie-

né. Seznámil se s bratry âapko-

v˘mi, mluvil do rozhlasu a byl

dokonce pfiijat prezidentem re-

publiky T. G. Masarykem.

V bfieznu 1929 nav‰tívil Welzla

v Zábfiehu redaktor Lidov˘ch no-

vin Edvard Valenta a pozval ho do

brnûnské redakce. Tam potom

Welzl po tfii mûsíce vyprávûl své

Ïivotní pfiíbûhy. Mûlo to pro nûho

jedin˘ smysl - vydûlat si co nejdfií-

ve dost penûz a vrátit se ke sv˘m

eskymákÛm na Novou Sibifi. Ke

starému domovu ho nic nepoutalo.

Z Welzlova vyprávûní vznikly

pak jeho knihy: Po stopách polár-
ních pokladÛ, Ledové povídky,

Trampoty eskymáckého náãelníka
v Evropû a nejznámûj‰í Tfiicet let
na Zlatém severu, která vy‰la,

a dosud vychází, v fiadû evrop-

sk˘ch zemí, v Americe i Japonsku

a zajistila Welzlovi svûtov˘ ohlas.

V ãervnu 1929 se star˘ polárník

rozlouãil a odjel z Hamburku par-

níkem Westphalia, aby naposled

pfieplul Atlantick˘ oceán. Na své

pfiátele v Brnû, Olomouci a Zá-

bfiehu nezapomínal a ãas od ãasu

poslal dopis nebo pohlednici.

Cestoval po fiece Mackenzie do

Aklaviku a aÏ k Herschellovu ost-

rovu. Pak se vrátil do Dawsonu na

hranicích Alja‰ky a uvádûlo se, Ïe

zde zemfiel 19. záfií 1951, tedy

pfied 60 léty. Ukázalo se v‰ak, Ïe

tulák, kter˘ se tam vysoko na se-

veru necítil „zvotroãené“, zemfiel

jiÏ v roce 1948.

Leccos z jeho vyprávûní se po-

zdûji potvrdilo, ov‰em ne v‰e, co

ve sv˘ch knihách uvádí, je zcela

vûrohodné. Jak sám fiíkával, vy-

právûl sv˘m posluchaãÛm „po-

hádky“. Jeho osobnost se stala in-

spirací pro postavu kapitána Van

Tocha v románu K. âapka Válka
s mloky. Kniha Cesta kolem svûta
1893-1898 R. Krejãího vzniklá

na základû Welzlova rukopisu

psaného kurentem ve smûsici

angliãtiny, ru‰tiny a eskymác-

k˘ch náfieãí vy‰la v roce 1997.

Divadelní reÏisér Miroslav

Krobot napsal v roce 1997 pro di-

vadlo ABC o Welzlovi divadelní

hru Ten, co seÏral medvûda.

V roce 1998 byl Jan Welzl po-

smrtnû jmenován ãestn˘m obãa-

nem mûsta Zábfiehu na Moravû.

Doãkal se také sochy na podstav-

ci, kter˘ pfiedtím patfiil postavû

Stalina. KaÏdoroãnû se v Zábfiehu

na poãátku roku koná festival

Welzlování. V prÛbûhu mûsíce

probíhá fiada akcí, které jsou zába-

vou, dobrodruÏstvím, recesí a ta-

ké vzpomínkou na Jana Eskymo

Welzla. Souãástí je i v˘stava foto-

grafií s cestovatelskou tematikou. 

Za pouÏití textu Michaela
Boroviãky, Lidé a Zemû, 12/2009

a dal‰ích pfiipravil M. Marek

Pfiipomínáme si
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V minulém ãísle vy‰la v rubrice o historii zajímav˘ch domÛ a umûleck˘ch dûl R˘mafiova dvojice ãlánkÛ o so‰e Panny Marie Immaculaty z janovického zám-
ku, která nyní stojí u budovy fary. Nedopatfiením byl v‰ak první z ãlánkÛ oti‰tûn v nedokonãené verzi, proto jej s omluvou autorovi otiskujeme znovu.
Dûkujeme za pochopení. Redakce RH

Historie jedné sochy

Socha Panny Marie a manÏelé Forgáchovi
K historick˘m plastikám v R˘mafiovû pfiiby-

la dal‰í. Mûsto vyuÏilo historick˘ prostor

pod farou, kter˘ od ostfielování mûsta v kvût-

nu 1945 a po systematické, leã iracionální

plan˘rce dfiíve obydlen˘ch ploch budil léta

pocit znechucení z nevábného rumi‰tû. Nyní

se plocha zmûnila velmi nápaditou parkovou

úpravou v pfiíjemné místo k procházkám

a posezení. Zmizela téÏ zahrádka u fary, kte-

rá kdysi pfiitahovala oãi pamûtníkÛ nádher-

n˘mi rÛÏemi a ‰iky tulipánÛ, pfiedev‰ím v‰ak

vinn˘mi hrozny, jeÏ v extrémním podnebí

Jesenicka dokázal vypûstovat ná‰ nezapome-

nuteln˘ pan faráfi Msgr. Franti‰ek VaÀák. ·lo

patrnû o pozdní pfiístavbu z 19. století, a na-

víc nikdy nelze zachovat v‰e, tfiebaÏe by-

chom si to asi pfiáli. Prostranství pod prÛãel-

ní stûnou dûkanství, kdysi budovy renesanã-

ního horního soudu postavené roku 1542, se

tak vrátilo k pÛvodnímu vzhledu. Místo se

prosvûtlilo a umoÏnilo obohatit staronov˘

prostor o pÛvabnou sochu Neposkvrnûné

Panny Marie, jak napovídá srpek mûsíce

a svatozáfi s dvanácti hvûzdami.

Sochu, jeÏ stávala stínûna mohutn˘mi lipami

naproti vûÏi, kterou se vchází do nejstar‰í

ãásti janovického zámku, po‰kodili asi pfied

patnácti lety tupí a moÏná opilí v˘rostkové,

aniÏ se vy‰etfiila jejich totoÏnost. Od té doby

vlhla v mokrém pfiízemí budovy nedaleko

u zámecké kaple. Kámen v‰ak, jak známo,

musí d˘chat. Zámek Janovice dosud patfií

ministerstvu vnitra, bylo tedy tfieba s institu-

cí jednat o so‰e i povolení k její opravû.

Obojí bylo úspû‰né. Práce se ujal zku‰en˘ 

olomouck˘ restaurátor pan Ladislav Werk-

mann, díky nûmuÏ doslova zazáfiily v‰echny

sochy pfied kaplí V Lipkách. Socha modlící

se mladé Ïeny s líbeznou tváfií skr˘vá tajem-

ství, jeÏ pochopí snadnûji ten, kter˘ zlou do-

bu, kdy ji umístili na zámku, proÏil na vlast-

ní kÛÏi.

Prohlédneme-li si pozornû podstavec, najde-

me na ãelní stranû nápis Regina pacis ora pro

nobis, tedy Královno míru, oroduj za nás,

a na zadní stranû A. D. (Anno domini)

MCMXL, tedy Léta pánû 1940. Pod letopo-

ãtem jsou vytesána drobná písmena FvdF.

Zde jsme trochu na rozpacích. MÛÏe jít 

o iniciály kameníka ãi autora, ale téÏ dárce

(donátora) jménem Franciscus v (von?) a d (de

ãi donator?) Forgách. Vzhledem k tomu, Ïe

v uvedené dobû patfiil zámek manÏelÛm

Franti‰ku Forgáchovi a Annû Harrachové, je

zcela jasné, kdo plastiku zakoupil nebo pfiive-

zl a nechal instalovat, pfiípadnû zhotovit.

Vûc v‰ak tehdy nebyla tak jednoduchá, jak

by se dnes zdálo. Roku 1940 stál zámek jiÏ

tfietím rokem na území zabraném Velkonû-

meckou fií‰í s dûsiv˘m gestapem a jeho v‰u-

dypfiítomn˘mi agenty. Bdûli místní rabiáti od

SA, straníci, udavaãi a ústa úãinnû rozvazo-

val skliãující strach. Wehrmacht ús-

pû‰nû ma‰íroval Evropou. V záfií 1939

si Polsko rozdûlili Hitler se Stalinem,

9. dubna padlo Dánsko, pak Norsko.

V kvûtnu se pût dní bránilo

Holandsko, 18 dnÛ se marnû rvali

Belgiãané, Lucembursko padlo za je-

din˘ den. 22. ãervna kapitulovala

Francie. Jen osifiel˘ Albion se stateãnû

bil za svobodu v bitvû o Anglii.

Nikoho ani nenapadlo, Ïe lze sebevû-

domé Nûmecko plné moderních zbra-

ní, koncentrákÛ a vûznic tfieba jen za-

stavit. Jakákoli známka defétismu, ja-

k˘koli odpor ãi sebemen‰í pochybnost

se trestaly smrtí, ba i naslouchání roz-

hlasu „nepfiátelskému“ fií‰i.

A v Janovicích, které Hitler „zachrá-

nil“, si dovolí jak˘si podezfiel˘ Maìar

a jeho Ïena, jeÏ se ani nezfiekla svého

ãe‰ství, prosit neárijskou Matku BoÏí

s jejím „slabo‰sk˘m“ mírotvorstvím,

aby za v‰echny, tj. i za podlidi, orodo-

vala v dobû hrdinsk˘ch vítûzství.

HitlerÛv m˘tus o povûfiení Prozfietel-

ností a temná mystika SS páchly bar-

barstvím. Nedejme se m˘lit slovy

Gott mit uns na opascích vojákÛ, cír-

kev nacisté pronásledovali. Podvratn˘

nápis z podstavce mífiil z hlediska na-

cionálního socialismu proti váleãnému tri-

umfu nûmeck˘ch zbraní a dal se vyloÏit jako

drz˘ protest. Pro nás tehdy velmi sympatick˘

a stateãn˘. Aktivní a skvûle informovan˘

maìarsk˘ politik dobfie vûdûl, co se odehrá-

vá v ¤í‰i, a hluboce vûfiící manÏelé leccos

zaslechli z úst pfiátel v Praze. Pamûtníci

vzpomínají na jejich odvahu i ‰patnû skr˘va-

né názory, jeÏ bohuÏel neu‰ly ani nacistÛm.

Také moravsk˘ odboj si zásady a spolehli-

vost obou dobfie ovûfiil. Ne‰lo tedy o náhod-

nou shodu okolností.

Na podstavci v‰ak najdeme i pfiímou stopu

zloby. Díváme-li se ãelnû, najdeme zprava na

boãní stranû harrachovsk˘ znak a na proti-

lehlé zámûrnû otluãen˘ znak hrabat

ForgáchÛ, královnu rostoucí z koruny s pÛl-

mûsícem a ‰esticípou hvûzdou. K znectûní

znaku „zrádného“ Forgáche mohlo dojít buì

hned, nebo v letech 1943/4 asi v souvislosti

s jeho internací, ba nelze ani vylouãit sou-

kromou iniciativu místního fanatika, pokud

ov‰em nebyl po válce strÛjcem nevûdom˘

ãesk˘ vandal, coÏ není pravdûpodobné. Nad

ãelním nápisem zeje prázdn˘ ãtvercov˘ 

otvor s perutûmi. Zde b˘vala upevnûna dnes

jiÏ ztracená hlaviãka andílka.

Dal‰í otázkou je i stáfií plastiky. Památkov˘

ústav ji vede jako barokní a obdobn˘ názor

zastává téÏ paní Mag. phil. Petra Kalousková,

kunsthistoriãka z vídeÀské univerzity, a do-

mnívá se, Ïe je sokl mlad‰í. Pokud by se v‰ak

prokázalo, Ïe sochu i sokl vytesali ze stejné-

ho materiálu, mohlo by datum 1940 znaãnû

zpochybnit její stáfií, samozfiejmû nikoli este-

tickou ani umûleckou hodnotu. Restaurátor se

rozborem materiálu ani dobou jejího vzniku

nezab˘val, ale nevyluãuje, Ïe pokud by se ne-

jednalo o barokní originál, mohlo by jít

o zdafiilou repliku star‰í sochy nebo tzv. v˘-

dusek vznikl˘ pûchováním drcené kamenné

hmoty pojené speciálním lepem do formy ke

kopírování plastiky. K problému materiálu

pouÏitého na sochu Panny Marie se jiÏ s vy-

sokou erudicí vyjádfiil v minulém ãísle

Horizontu Ing. Miloslav Marek, kter˘ s námi

sdílí jisté pochyby o stáfií plastiky. Jifií Karel
(SOkA Bruntál, fond ONV R˘mafiov, kart.
180; Karel, J.: Podivná konfiskace harra-
chovského majetku v Janovicích, St. Morava,
sv. 10, Olomouc 2000; vyjádfiení p. Mag.
phil. P. Kalouskové-Pe‰kové a rest. L. Werk-
manna, Nagy, I.: Magyarország családi cze-
merekkel és nemzékrendi táblakkal, Pe‰È
1858; Karel, J. Zámek Janovice u R˘mafiova,
St. Morava, 28/IX Olomouc 2009; Potvrzení
MV, odb. pro politické zpravodajství (Z IV
7073/45) ze 3. 8. 1945; Potvrzení Dr.
Peregrína Fí‰i, ãs. pfiedváleãného diplomata
a od r. 1945 vrchního odborného rady min.
vnitra v Praze, 6. 6. 1945 ad.)

Foto: J. Karel
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Tomá‰ Valer: Fejeton o jeskyÀkách
JiÏ v útlém dûtství jsem o obyvatelkách za-

tuchl˘ch jeskyní, navíc zanedbaného zevnûj-

‰ku, získal jasnou pfiedstavu. Jsou to pûkné

potvory. Na prstících nejspí‰ nosí upatlané

kovové futrály, a jak je strãí do dvefií, uÏ ne-

zabouchnete.

JeskyÀky, které jsem znal, byly znaãnû ne-

moderní. Pro vniknutí volily stále stejné me-

tody a trapnû hrály na city. To jejich dne‰ní

pokraãovatelky, to jsou jiné kabrÀaãky.

VplíÏily se do televize, pronikly do fiádkÛ

novin, na internetu jsou jako doma a kaÏdé

ráno na mne vykukují z po‰tovní schránky.

Obãas mi zavolají mobilním telefonem, chy-

tí mne na ulici a zfiídka, leã pfiece, se uch˘lí

ke staré taktice a pouÏijí mÛj domovní zvo-

nek.

Kupfiíkladu, asi pfied mûsícem, mi jedna,

podle hlasu tfiicetiletá (i kdyÏ ve skuteãnosti

jí je jistû pfies sto let) jeskyÀka líbiv˘m hlás-

kem telefonicky sdûlila, Ïe jsem vyhrál do-

volenou v Maìarsku, Rakousku nebo

v âechách. Nezaplatím skoro nic a plnû po-

staãí, kdyÏ si dovolenkov˘ poukaz kdesi

v Kutné Hofie vyzvednu.

Na‰tûstí jsem potkal kamaráda, kter˘ za‰el

tak daleko, Ïe si pro poukaz dojel.

Rozechvûl˘ a na pokraji zhroucení unikl po

dvou hodinách, nedÛstojnû pfies toaletu, ban-

dû jeskynûk v perfektnû padnoucích oble-

cích. Jinak by odjíÏdûl na vyhranou dovole-

nou za padesát tisíc. A dal‰ích deset let by ji

s dvacetiprocentním úrokem splácel.

Onehdy jsem po návratu z práce nalezl jes-

kyÀku pfiímo v ob˘váku. Právû se pokou‰ela

m˘m sotva zletil˘m i nezletil˘m dûtem pro-

dat bezkonkurenãní vysavaã s nûmeck˘m

jménem, zaãínajícím na stejné písmeno jako

moje pfiíjmení. Co mohu posoudit, bezkon-

kurenãní byla pouze cena, necel˘ch tfiicet

osm tisíc korun ãesk˘ch. JeskyÀka oãividnû

nebyla ráda, Ïe jsem se dostavil. Asi mûla

‰est˘ smysl pro to, co pfiijde. Pfiirazil jsem je-

jí nenechavé pazoury a uÏ se víckrát neuká-

zala. Dûti byly zklamané a ty men‰í tvrdily,

Ïe vysavaã pfiipomínal skfiítka.

Byl bych pûkn˘ chvastoun, kdybych tvrdil,

Ïe na mne jeskyÀky nikdy nevyzrály. Opak

je pravdou. Vlastním su‰iãku na ovoce, ve

které leccos zplesniví, ale nic neuschne.

Vlhkomûr, u nûhoÏ v˘robce zapomnûl ãidlo

v amazonském pralese. Pla‰iãku na hryzce,

v níÏ si my‰ udûlala hnízdo. Anténu, která

nahradí hromosvod, ale Ïádn˘ program ne-

chytí. A k tomu ta zku‰enost z autobazaru...

No, o té radûj pomlãím. A vÏdycky to zaãíná

tûmi tfiemi nenechav˘mi prstíky.

PÛvodní jeskyÀky mûli v plánu ãlovûka do-

cela obyãejnû upéct a sníst. Se znepokojením

pozoruji, Ïe i ty moderní mi jdou stále víc

a víc po krku. UÏ mi radí, jak mám jíst, jak

vypadat, aby si mû holky v‰imly. Jak mluvit,

abych zaujal. Jak myslet, abych podával vût-

‰í v˘kon. UÏ mû nechtûjí bohapustû seÏrat.

Spí‰e zapfiáhnout a vyÏdímat. Jako zral˘ ci-

tron.

Aby mi bylo rozumûno. Vím, Ïe je dobré b˘t

poji‰tûn, spofiit na stáfií a nepokou‰et se udr-

Ïovat zahradu v˘hradnû srpem. Jen mi pfiijde

tûch jeskyÀkovsk˘ch rejdÛ nûjak moc.

A mám podezfiení, Ïe utvofiily rafinovanou

mezinárodní organizaci, pro kterou pracuje

kaÏd˘ druh˘ z nás.

Marnû vyhlíÏím ‰estnácteráka se zlat˘mi pa-

rohy. A tfiesu se pfii pomy‰lení, Ïe jsme je

dávno vytloukli. Namísto tûch ‰pindír jesky-

nûk.

SoutûÏ Marie Kodovské

Babská úsporná opatfiení
Ten leto‰ní zpÛsob léta je 

k uzoufání, sedím se sv˘mi pfií-

telkynûmi, reptáme, ale nakonec

- na hlavu nám nepr‰í, kávy má-

me dost, probíran˘ch témat

k diskusi taky. TakÏe: nové re-

cepty, dûti a jejich zdárné nezda-

ry, trocha módy, takové to zdo-

bilkovství, televize... No, to je

teda sousto! Nic, nic. Nuda

k nudû. Tele-vize. A tak si fií-

kám, proã chybí humor, nová té-

mata? On je nikdo nehledá, ne-

vkus, stále stejní herci, reprízy,

staré pofiady, vykopávky, opojn˘

mix. Plechová kavalerie, „zá-

bavn˘“ pofiad Nikdo není doko-

nal˘ i slavné historky zbojnické.

Dokonce Mrazík a Tfii ofií‰ky

pro Popelku, zapomnûli jsme,

tak si je o Vánocích zopakujeme.

TakÏe bed˘nku nepou‰tût!

Dostáváme se k úsporn˘m opat-

fiením. Nakonec jsme se ujedno-

tily, my, sudiãky, Ïe se obejdeme

bez: dovolené v zahraniãí, bez

auta, cigaret, pi-

va. On pr˘ prÛ-

mûrn˘ âech

utratí víc neÏ

pût tisíc za pi-

vo. Bude nám

slouÏit jenom

jeden poãítaã

a mobil. Ome-

zíme zbyteãné

v˘daje (proã

mít tfieba ãtyfii

prÛpisky), obe-

jdeme se bez dÛchodu, aÈ nás Ïi-

ví dûti, musíme se obejít bez

bezplatného zdravotnictví, tedy

Ïádné amalgamové plomby.

Knihy, kul-

tura? Bohu-

Ïel. Fran-

couzské víno

a s˘r? Ne-

chejme si za-

jít chuÈ. Nû-

jaké módní

hadfiíky? Ne,

zbyteãnost. V‰ak se ani nebude-

me dívat do zrcadla, aby se neo-

potfiebovalo. De‰tník zÛstane

v útrobách skfiínû, vÏdyÈ by mo-

hl zvlhnout a ztratit apreturu.

A spolu s lakomou Barkou od

pana Wericha budeme ‰ít záclo-

ny ze slupek od salámu a ‰pe-

káãkÛ. TakÏe mohli bychom po-

kraãovat... Trochu z vût‰í dálky?

Obejdeme se bez pupkat˘ch se-

nátorÛ a jejich úloÏi‰tû - senátu.

A taky bez Radka Johna. Si

Úsmûvnû

Marta Gärtnerová: Ve vatû
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Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Dé‰È jsou housle pro básníka. Jifií Orten Známá i neznámá v˘roãí

27. 8. 1871 nar. Theodore Dreiser, americk˘ prozaik a Ïurnalista

(zemfi. 28. 12. 1945) - 140. v˘roãí narození

31. 8. 1546 nar. Daniel Adam z Veleslavína, historik, slovníkáfi

a knihtiskafi (zemfi. 18. 10. 1599) - 465. v˘roãí narození

31. 8. 1941 zemfi. Marina Cvetajevová, ruská spisovatelka (nar. 

8. 10. 1892) - 70. v˘roãí úmrtí

1. 9. 1941 zemfi. Jifií Orten, vl. jm. Jifií Ohrenstein, spisovatel

(nar. 30. 8. 1919) - 70. v˘roãí úmrtí

3. 9. 1896 nar. Otakar Lev˘, pfiekladatel a básník (zemfi. 7. 10.

1946) - 115. v˘roãí narození

4. 9. 1896 nar. Antonin Artaud, francouzsk˘ spisovatel, divadelní

teoretik a herec (zemfi. 4. 3. 1948) - 115. v˘roãí narození

4. 9. 1976 zemfi. Ladislav Novomesk˘, slovensk˘ spisovatel (nar.

27. 12. 1904) - 35. v˘roãí úmrtí

7. 9. 1901 nar. Jarmila Glazarová, spisovatelka (zemfi. 20. 2.

1977) - 110. v˘roãí narození

8. 9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966
(UNESCO)

8. 9. 1841 nar. Antonín Dvofiák, skladatel (zemfi. 1. 5. 1904) 

- 170. v˘roãí narození

Mûstská knihovna

Otevírací doba:
Pondûlí 9.00 - 17.00

Úter˘ 9.00 - 17.00

Stfieda zavfieno

âtvrtek 9.00 - 17.00

Pátek 9.00 - 17.00

Sobota 8.00 - 11.00

Servis sluÏeb

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

Plavání pro vefiejnost v záfií 2011
Pondûlí 14.00 - 20.00 Úter˘ 14.00 - 18.00

Stfieda 14.00 - 20.00 âtvrtek 14.00 - 19.00

Pátek 14.00 - 20.00 Sobota 13.00 - 20.00

Nedûle 13.00 - 20.00

Akce
Od pondûlí 5. do nedûle 11. záfií

Sleva 50 %

U pfiíleÏitosti znovuotevfiení bazénu vám nabízíme speciální akci

v podobû 50% slevy na vstup

V‰ichni jste srdeãnû vítáni!

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

Akce hradu Sovince

JEST¤ÁB POTULNÉHO TRUBADURA
17. a 18. záfií 2011

Sokolnické netradiãní prohlídky

Ukázky v˘cviku drav˘ch ptákÛ

Sokolnické besedy a lov atrapy kofiisti

Náv‰tûvníky ãeká prohlídka hradu s kost˘movan˘m prÛvodcem,

zpestfiená hran˘mi scénkami

Srdeãnû zve posádka hradu Sovince
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Spoleãenská kronika

Narodili se noví obãánci
Ellie ·kodová ........................................................... R˘mafiov
Natálie Frömlová ...................................................... Ondfiejov
Anna Fryblíková ....................................................... KnûÏpole
Jan Moises ................................................................ Edrovice
Antonín Jago‰ ........................................................... Stará Ves
Armando Stojka ........................................................ Horní Mûsto
Liliana Machaãová ................................................... R˘mafiov
Zuzana Kulichová ..................................................... R˘mafiov
Adéla Moiseev ......................................................... Jamartice
Emma Vrabková ....................................................... R˘mafiov

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

Romana Okénková - R˘mafiov ................................................... 80 let

Helena Juraãková - R˘mafiov ..................................................... 81 let

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

Jaroslav Jahn - R˘mafiov .......................................................... 81 let

Anastazie Haníková - R˘mafiov .................................................. 82 let

Jaroslav Nejedl˘ - R˘mafiov ....................................................... 84 let

Marie Furi‰ová - R˘mafiov ........................................................ 84 let

Klára Zbofiilová - R˘mafiov ....................................................... 84 let

Anna Veselá - R˘mafiov ............................................................ 84 let

Ludmila Vánská - R˘mafiov ....................................................... 85 let

Karel Hanu‰ - R˘mafiov ............................................................ 86 let

Ludmila Sm˘kalová - R˘mafiov .................................................. 87 let

Anna Lukovská - R˘mafiov ....................................................... 87 let

Ludmila Rechtoriková - Jamartice ............................................. 92 let

Ludmila KoÀafiíková - R˘mafiov ................................................ 93 let

Rozlouãili jsme se
RÛÏena Ovãaãíková - R˘mafiov ....... 1938

RÛÏena Bakalárová - R˘mafiov ....... 1934

Anna ·trbková - Janovice ....... 1948

Ladislav Kubík - R˘mafiov ....... 1952

BoÏena Fürstová - R˘mafiov ....... 1937

Michal Ficek - R˘mafiov ....... 1928

Evidence obyvatel MûÚ R˘mafiov

Vzpomínka
dne 20. srpna 2011 uplynul právû rok,

kdy nás navÏdy opustil

HonzaHonza ·ULEK·ULEK
Kdo jste jej mûli rádi,

vzpomeÀte na nûj s námi

S láskou vzpomíná rodina

Dne 25. 8. 2011 jsme si pfiipomenuli první smutné v˘roãí úmrtí

na‰í drahé maminky, manÏelky, babiãky a prababiãky

paní Brigity I‰tokové.

S láskou v srdci vzpomínají

manÏel, dcera a synové s dûtmi a vnouãaty
a ostatní zarmoucená rodina

Blahopfiání
K 80. narozeninám pfiejeme

paní Romance Okénkové
v‰e nejlep‰í, hodnû ‰tûstí, zdraví, lásky.

Dûkujeme za v‰e, babiãko! Máme tû moc rádi.

Alena, Pavlík, Libor, Roman,

Jaroslav s Kaãkou a Vlastík s Barãou

Kelt Grass Band
úspû‰n˘ za velkou louÏí

Na pozvání americk˘ch pofiadatelÛ
se hudební skupina ze Stránského
u R˘mafiova Kelt Grass Band, která
má za sebou fiadu regionálních úspû-
chÛ, zúãastnila Mezinárodního folk-
lórního festivalu ve mûstû
Murfreesboro ve státû Tenessee
v USA. Festival se uskuteãnil ve
dnech 12. - 19. ãervna 2011.
„Byla to pro nás ãest a zároveÀ
velká v˘zva. Úspû‰nû jsme ab-
solvovali cestu pfies oceán a na
místû se svûfiili na‰im prÛvod-
cÛm. S ostatními soubory jsme
byli ubytováni na kolejích uni-
verzity MTSU (Middle Tennessee
State University), odkud jsme vy-
ráÏeli na jednotlivá vystoupení,“
pfiiblíÏil cestu za oceán kapelník

folkové skupiny Kelt Grass

Band Petr Schäfer.

V prÛbûhu pobytu na americkém

kontinentu absolvovali muzikan-

ti dvû, nûkdy i tfii vystoupení

dennû, a to jak v rámci festivalu,

tak doprovodn˘ch programÛ

a sponzorsk˘ch akcí (napfi.

Parkside Assited Living,

Rutheford County Correctional

Work Center, Stones River

Country Club apod.).

„Pofiadatelé se o nás starali
opravdu vzornû a pfiipravili pro

nás fiadu akcí, pfii nichÏ jsme mû-
li moÏnost seznámit se s historií
i zajímavostmi státu Tennessee.
MÛÏeme konstatovat, Ïe na‰e
hudba slavila v Americe úspûch.
PfiestoÏe nejsme klasické folklór-
ní tûleso, a navíc jsme cestovali
bez taneãníkÛ, byli jsme povût‰i-
nou odmûÀováni velk˘m potles-
kem. Ná‰ koktejl ostrovní, mo-
ravské i americké lidové hudby
byl pfiijímán velmi kladnû a ob-
drÏeli jsme i nûkolik pozvání na
akce v pfií‰tím roce,“ uvedl s na-

d‰ením Petr Schäfer.

Folková skupina Kelt Grass Band

urãitû ostudu âeské republice ani

místnímu regionu neudûlala.

Faktem je i to, Ïe na jejich kon-

certy cestovali Ameriãané ze

vzdálenûj‰ích koutÛ státu

Tennessee, nûkdy i tfii hodiny au-

tem. A pro ty, kdo by chtûli jejich

koncert vidût na vlastní oãi, mají

ãlenové skupiny pozvánku v po-

dobû webové stránky www.kelt-

grassband.cz, kde budou postup-

nû uvefiejÀovat termíny sv˘ch

koncertÛ a také poznatky z cest

po Spojen˘ch státech americk˘ch

vãetnû zajímav˘ch fotografií. 

JiKo ve spolupráci
s Kelt Grass Band

Organizace a spolky

Fota: archiv KGB
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

pozvánka na nové v˘stavy

V kapli V Lipkách hrálo
saxofonové kvarteto z Olomouce

Ve ãtvrtek 11. srpna probûhl v ka-

pli V Lipkách koncert saxofono-

vého kvarteta pfii ZU· Îerotín

Olomouc. Kvarteto ve sloÏení

Martin Kare‰, Anna Krtiãková,

Miroslav Mal˘ a Antonín ·ebela

se nûkolikrát úspû‰nû zúãastnilo

celorepublikové soutûÏe. V roce

2010 se umístili s podobn˘m re-

pertoárem, jak˘ zaznûl v R˘ma-

fiovû, na druhém místû.

Na koncertû mûli posluchaãi

moÏnost vychutnat si saxofono-

vou hudbu aÈ uÏ pfii známûj‰ích

skladbách, napfi. od Jaroslava

JeÏka, nebo i tûch ménû zná-

m˘ch. KaÏdá skladba byla krátce

uvedena a posluchaãi mûli moÏ-

nost dozvûdût se i nûco o nástro-

jích ãi o historii samotného kvar-

teta. Lidé tak opût mûli moÏnost

nav‰tívit kapli pfii zvlá‰tní pfiíle-

Ïitosti a vûfiím, Ïe byli tímto kul-

turním záÏitkem potû‰eni. 

Petra Malá,
Mûstské muzeum R˘mafiov

Foto: M. Marek

Otevírací doba:
pondûlí: zavfieno

úter˘ - sobota: 9 - 12, 13 - 17
nedûle: 13 - 17

Jifií Meitner
Narodil se v roce 1958 v R˘mafiovû

v rodinû s vala‰sk˘mi a Ïidovsk˘-

mi pfiedky. Po studiu na pedagogic-

ké ‰kole se zamûfiením na malífiství

se mu dostalo v˘tvarného vzdûlání

u prof. Koãára, grafika Jifiího

Nováka a prof. Franti‰ka Jiroudka

z praÏské AVU.

Jifií Meitner za svÛj Ïivot prostfiídal

mnoho povolání. Poãátkem deva-

desát˘ch let pÛsobil na volné noze

v nûmeckém Heidelbergu, kde se

vûnoval pfiedev‰ím portrétování

a malování krajin. Doménou jeho

tvorby je malba a kresba. Zpoãátku

byl ovlivnûn kubismem a neoim-

presionismem. Svá díla tvofií pfie-

dev‰ím málo vídanou technikou

‰pachtle, a to i v portrétech a ak-

tech. Má rád barvy a v ãasto ‰oku-

jících kombinacích tepl˘ch a stude-

n˘ch tónÛ se mu dafií docilovat za-

jímav˘ch v˘sledkÛ. Zvlá‰tû u kraji-

nomalby je to velmi zfietelné.

Vûnuje se i uÏité grafice a reklamû

(od pfiebalÛ v˘robkÛ a hudebních

nosiãÛ, pfies reklamní panely, aÏ po

malbu na zeì), kterou realizoval

i v zahraniãí. Nezanedbává ani

kresbu, coÏ dokumentuje fiadou

portrétÛ sv˘ch pfiátel i zcela nezná-

m˘ch lidí. V souãasnosti se vûnuje

také portrétování online na dálku.

Díla Jifiího Meitnera v˘stiÏnû cha-

rakterizují umûlcÛv v˘voj. Malífi

zpoãátku váhající mezi kubismem

a impresionismem nakonec dospûl

k osobitému stylu, kter˘ sám na-

zval imaginárním realismem.

Prostfiednictvím pláten a kreseb tak

otevírá pohled do svého nitra. Jeho

obrazy, kresby a grafiky jsou za-

stoupeny v fiadû soukrom˘ch sbí-

rek v âechách i zahraniãí. V sou-

ãasné dobû se v˘tvarník také vûnu-

je arteterapii, kterou studuje na uni-

verzitû v âesk˘ch Budûjovicích.

Pfievzato z www.galerie.meitner.cz
(upraveno)

Jaroslava Matú‰ová
Narodila se v roce 1968

v Uherském Hradi‰ti. Vystudovala

SP· v Uherském Hradi‰ti, ekono-

mick˘ obor na VUT v Brnû a poté

obor arteterapie na Masarykovû

univerzitû v Brnû. Absolvovala

skláfiské kurzy u Jaroslava Surého,

kurz enkaustiky u Laury Écsiové,

malby u akademické malífiky Vûry

Vejsové na JU v âesk˘ch Budûjo-

vicích a grafiky u akademické ma-

lífiky Margity Titlové-Ylovské na

FAVU VUT v Brnû. V roce 2004

zaloÏila skláfisk˘ ateliér, od roku

2009 pÛsobí ve Vracovû.

Technika, se kterou Jaroslava

Matú‰ová pracuje, nese název me-

toda fusingu neboli spékání

skla. Fusing je jednou z nejstar‰ích

technologií zpracování plochého

skla. Nejznámûj‰ími mistry umûní

fusingu byli ¤ímané a EgypÈané.

S rozvojem foukaného skla upadla

metoda v zapomnûní a znovu obje-

vena byla aÏ ke konci 19. století,

kdy slavn˘ americk˘ malífi a skláfi

Louis Comfort Tiffany zaãal pouÏí-

vat fusing ke zdobení sklenûn˘ch

dílÛ spojovan˘ch kovov˘mi pásky

(napfi. vitráÏí). V roce 1935 se

v USA objevuje fusing jako pseu-

dooriginální metoda v˘roby umû-

leckého skla, vycházející nejprve

z mal˘ch dílen, a koncem 20. stole-

tí se stává vyhledávanou souãástí

moderního interiéru. PouÏívá se

k tvorbû dekoraãních pfiedmûtÛ,

paravánÛ, dvefiních v˘plní nebo

svítidel.

Autorka pouÏívá materiály, které

kombinuje se sklem. Pro docílení

plastického efektu pouÏívá drtû,

které barevnû slaìuje. Obraz do-

tváfií gravirováním nebo písková-

ním. Tvorba takto trvá i nûkolik

t˘dnÛ. Její v˘sledky mají b˘t zr-

cadlením autorãin˘ch proÏitkÛ

a toho, v co vûfií.

Pfievzato z www.jmg.cz (upraveno)
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Místo v˘konu práce: Mûstské muzeum R˘mafiov, p. o., nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov

Pfiedpokládan˘ nástup: listopad 2011

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou se zku‰ební dobou

Pracovní úvazek: 1,0

Platová tfiída: 8. - 9. v souladu se zákonem ã. 222/2010 Sb. a nafiízením vlády ã. 381/2010 Sb. v platném znûní

PoÏadavky: • poÏadované vzdûlání minimálnû ÚSO, ÚSV nejlépe z oboru nebo pedagogického smûru - v˘tvarn˘ obor

• znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook), alespoÀ základní znalost grafického programu CorelDraw, ochota uãit se - práce 

s redakãním systémem na správu webov˘ch stránek

• schopnost a nutnost samostatného jednání, samostatného fie‰ení úkolÛ a rozhodování

• organizaãní schopnosti

• aktivní znalost angliãtiny/nûmãiny, pfiípadnû dal‰ího svûtového jazyka

• ãasová flexibilita - nepravidelná pracovní doba dle potfieby vãetnû víkendÛ

• morální a trestní bezúhonnost

• obecné znalosti z oblasti neziskového sektoru

• pfiíjemné vystupování, spolehlivost a pracovitost, dobré komunikaãní schopnosti, odpovûdnost a preciznost, fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B, 

prÛvodcovsk˘ kurs v˘hodou

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:

1. správa sbírky
• tvorba a správa sbírek a mobiliárních fondÛ - správa muzejní sbírky, zpracovávání chronologické a systematické evidence sbírkov˘ch pfiedmûtÛ

• stanovování postupÛ, zpÛsobÛ a v˘bûr sbírkov˘ch pfiedmûtÛ pro preparování a konzervování a pro restaurování mobiliárních fondÛ vãetnû dohledu

nad provádûn˘mi pracemi

• zaji‰Èování zápÛjãek a v˘pÛjãek sbírkov˘ch pfiedmûtÛ a mobiliárních fondÛ vãetnû zpracovávání v˘pÛjãních smluv

• zprostfiedkování sbírkov˘ch pfiedmûtÛ badatelÛm a prezentace sbírek vefiejnosti

• anal˘za a zapisování sbírkov˘ch pfiedmûtÛ, samostatné zpracovávání dokumentace v˘sledkÛ prÛzkumu památek ãi památkového fondu

• spolupráce s ústavy památkové péãe a archeologick˘m ústavem

2. v˘staváfi
• práce v oboru regionální a obecné historie, v˘tvarného umûní i pomocn˘ch historick˘ch vûd podle kvalifikace, studium archivních pramenÛ

• pfiípadná publikaãní ãinnost v populárnû nauãném a odborném tisku

• badatelská ãinnost

• odborná spolupráce s ostatními ãesk˘mi, moravsk˘mi i zahraniãními muzei, vysok˘mi ‰kolami

• vytváfiení libret expozic a s nimi spojené v˘tvarné práce

• zpracování zámûrÛ a libret v˘stav, pfiíprava provádûcích scénáfiÛ, koordinace pfii instalaci v˘stav a realizace v˘stavních projektÛ, pfiíprava a realiza-

ce doprovodn˘ch programÛ

3. dal‰í: prÛvodcovská ãinnost, sbírkotvorná ãinnost, informaãní a odborná poradenská ãinnost, popularizaãní ãinnost, samostatná pfiíprava muzejních

v˘stav, programÛ a publikací nebo instalací zpfiístupnûn˘ch památkov˘ch objektÛ, kooperace na ostatní v˘stavní ãinnosti, správa a aktualizace webo-

v˘ch stránek muzea, vyhledávání moÏnosti spolufinancování projektÛ muzea z dotaãních titulÛ, plnûní pokynÛ a dal‰ích úkolÛ od fieditele muzea

• standardní povinnosti podle funkãního zafiazení

• obecné povinnosti stejné pro kaÏdého muzejníka

• práce navíc, ale v malém muzeu nutná - zde nutno hrát více rolí, aby muzeum dostálo povinnostem, vÏdy nutné zabrat tam, kde je to momentálnû

tfieba

• v tomto oboru více neÏ jinde platí, Ïe práce musí b˘t koníãkem

Písemná pfiihlá‰ka zájemce musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe

• datum a místo narození uchazeãe

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe

• místo trvalého pobytu uchazeãe

• ãíslo obãanského prÛkazu nebo ãíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obãana

• datum a podpis uchazeãe

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• motivaãní dopis

• Ïivotopis s údaji o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech

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

• ovûfienou kopii dokladu o nejvy‰‰ím dosaÏeném vzdûlání

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû v Mûstském muzeu R˘mafiov, nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 18. 9. 2011.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 18. 9. 2011

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

uchazeãÛm oznámeno elektronickou po‰tou (e-mailem), popfi. telefonicky. Podáním pfiihlá‰ky uchazeã souhlasí s tím, Ïe zadavatel bude pro potfieby

v˘bûrového fiízení nakládat s jeho osobními údaji.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Lenka Baborovská, Mûstské muzeum R˘mafiov, tel.: 554 211 770, mobil 731 101 859, email: muzeum@rymarov.cz.

Mûstské muzeum R˘mafiov, p. o., nám. Míru 6, 795 01 R˘mafiov
Iâ 750 379 47, email: muzeum@rymarov.cz, tel.: 554 211 770

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

v˘staváfi, kurátor sbírkov˘ch a mobiliárních fondÛ
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PouÈ svaté Anny v Ondfiejovû má své pravidelné úãastníky
Na poslední ãervencovou nedûli 
(31. 7.) pfiipravil Osadní v˘bor
Ondfiejov spoleãnû s r˘mafiovskou
farností tradiãní PouÈ svaté Anny
v ondfiejovské kapli zasvûcené prá-
vû této svûtici. M‰i vûnovanou svaté
Annû a svatému Jáchymovi slouÏil
r˘mafiovsk˘ kaplan Jan Such˘.
Z jeho úst poutníci vyslechli bib-

lick˘ pfiíbûh svat˘ch Anny

a Jáchyma, rodiãÛ Panny Marie

a prarodiãÛ JeÏí‰e Krista. Pfii m‰i

v kapliãce zahrál a zazpíval r˘-

mafiovsk˘ chrámov˘ sbor pod

vedením Petra Wolffa. Po boho-

sluÏbû, které se mimo jiné zú-

ãastnili zástupci mûsta, byli

poutníci obdarováni tradiãními

koláãky.

PfiipomeÀme, Ïe 31. ãervence

2008 byla na kapliãce z prostfied-

kÛ, které ze svého rozpoãtu po-

skytlo mûsto R˘mafiov, dokonãe-

na oprava fasády, odvodnûní stav-

by, v˘malba interiéru a osazeny

nové dvefie v hlavním vstupu.

O mûsíc pozdûji (v sobotu 30. srp-

na 2008) zde celebroval tehdej‰í

faráfi P. Jindfiich ·vorãík m‰i za

zemfielé obce Ondfiejova a kapli

souãasnû znovu vysvûtil. Na m‰i

tehdy pfiijeli poutníci z ‰irokého

okolí i ãe‰tí ondfiejov‰tí rodáci.

Z Dolní Lhotky u Luhaãovic

s sebou pfiivezli putovní so‰ku

Panny Marie z Vatikánu.

Zvelebováním procházela kaple

prÛbûÏnû 45 let. BohosluÏby se

v ní kaÏdoroãnû konají od pová-

leãn˘ch let. Starost o tuto kultur-

ní památku pozdûji pfievzal

Osadní v˘bor Ondfiejov. JiKo

Vítûzem ondfiejovské knedlíkiády se stal „profesionální“ jedlík
NadprÛmûrná náv‰tûva ondfiejovské
Koliby, sluneãné poãasí, bohatá tombo-
la, Ïivá kapela a atraktivní soutûÏ v po-
jídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ, tak vypa-
dal leto‰ní Letní podveãer v Ondfiejo-
vû, kter˘ probûhl uplynulou sobotu 
20. srpna. KaÏdoroãnû jej pofiádá ond-
fiejovsk˘ osadní v˘bor.
Tfii sta ‰edesát ‰vestkov˘ch kne-

dlíkÛ, které pfiipravily ‰ikovné ru-

ce kuchafiek z penzionu Zastávka

ve Îìárském Potoce, ãekalo na 

úãastníky tradiãní soutûÏe - kne-

dlíkiády pofiádané v Ondfiejovû,

místní ãásti R˘mafiova. Odvahu

zaplnit Ïaludek tfiiceti knedlíky

v ãasovém limitu pûti minut na‰lo

pouze osm muÏÛ, z nichÏ vût‰ina

se soutûÏe zúãastnila víceménû

z recese.

Nejlépe si vedl „profesionální“

jedlík Jaroslav Nûmec, kter˘

v ãasovém limitu pûti minut

zvládnul spofiádat osmadvacet

knedlíkÛ. Pohár vítûze putoval te-

dy do Bystré u Poliãky. Tento

78kilov˘ jedlík pfiitom své do-

vednosti zúroãil v desítkách sou-

tûÏí po celé republice a získal jiÏ

nûkolik prvenství. Napfiíklad dva-

náct chodÛ jídel na Barbarsk˘ch

hodech v Letovicích zvládl za ne-

uvûfiiteln˘ch pûtatfiicet minut, pa-

laãinku se ‰lehaãkou bez pouÏití

rukou spofiádal na soutûÏi

v Jemnici za devût vtefiin a 900

gramÛ hovûzích steakÛ doslova

slupl za pût minut na soutûÏi

v Sobûsukách, kde získal titul

maxijedlíka. Asi nejvût‰í úspûch

v‰ak zaznamenal v soutûÏi

âeskoslovensko má talent poté,

co se probojoval aÏ do finálov˘ch

kol a v praÏském Národním diva-

dle pfiedvedl svÛj um, kdyÏ spofiá-

dal deset perníkÛ, tfii párky, dva

pÛllitrové jogurty a dva banány

za neuvûfiitelné dvû minuty.

Jedlík Jaroslav Nûmec se ondfie-

jovské soutûÏe v pojídání ‰vestko-

v˘ch knedlíkÛ zúãastnil také vlo-

ni, kdy se mu dafiilo o nûco lépe

neÏ letos. S pfiehledem tehdy pora-

zil své konkurenty a tfiicet knedlí-

kÛ spofiádal za tfii minuty. Pfií‰tí

rok by se chtûl knedlíkiády

v Ondfiejovû zúãastnit zase.

Leto‰ní druhé místo si odnesl

Jaroslav Wagner z Liberce a tfietí

skonãil Jifií VyslouÏil z Krnova.

Této divácky atraktivní soutûÏe se

zúãastnily také ãtyfii dûti, které

mûly na talífii knedlíkÛ podstatnû

ménû - jen pût. Vítûzství si odnesl

Jirka Ohrádka ze Stránského, dru-

há byla místní Helenka Továrko-

vá, tfietí skonãil taktéÏ ondfiejov-

sk˘ Pepík Weis a ãtvrtá, brambo-

rová medaile pfiipadla Natálce

Schwarzové z R˘mafiova.

Sobotní podveãer v Ondfiejovû po-

kraãoval v rytmu Ïivé taneãní

hudby Dua Akord Vladimíra

Bulka a Ludmily Sigmundové.

Díky t˘mu osadního v˘boru

a ‰tûdrosti sponzorÛ se leto‰ní

Letní podveãer v Ondfiejovû 

opravdu vydafiil. Organizátofii dû-

kují za sponzorské dary tûmto

sponzorÛm: MûÚ R˘mafiov, Ná-

bytek Polách, Elektro nábytek

Icha, Elektro ZIGI, Elektro Ková-

ãová - Kotrla, Elektro Bernátek 

- Macháãová, manÏelé Pipovi,

manÏelé Pindíkovi, pedikúra

Sedláãková, Auto Dûdoch, Ho-

spÛdka Ondfiejovka a penzion

Zastávka Îìársk˘ Potok. JiKo

Osadní v˘bory informují

Vûdomostní soutûÏ v RyÏovi‰ti
Tématu soutûÏe „O na‰em regionu“ se

její úãastníci zhostili na jedniãku.

I kdyÏ je ãas prázdnin, nemûli soutûÏí-

cí Ïádn˘ problém mezi sebou zabojo-

vat a ukázat, jak dobfie znají ná‰ regi-

on, jeho kulturní a pfiírodní památky.

SoutûÏ byla pfiipravena pro druÏstva

sloÏená ze v‰ech vûkov˘ch kategorií.

SoutûÏilo se v otázkách, které se t˘ka-

ly napfiíklad zajímavostí obce RyÏo-

vi‰tû, R˘mafiova, hradÛ a zámkÛ 

v okolí, vodních tokÛ, hor a kopcÛ,

nauãn˘ch stezek. Dal‰í úkoly byly po-

dány formou kfiíÏovky, doplÀování

a zakreslování do mapy, bludi‰tû, od-

kr˘vání políãek. SoutûÏ nebyla jen po-

uãná, ale i zábavná. V‰em v˘hercÛm

gratulujeme. Tato akce byla finanãnû

podpofiena Nadací OKD.

Eva La‰áková, starostka RyÏovi‰tû
Foto: OÚ RyÏovi‰tû
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Stará Ves se ke 450. narozeninám obdarovala knihou o své historii
Zájemci o místní historii jistû zazna-
menali, Ïe se objevila nová publikace
o dûjinách jedné z obcí R˘mafiovska.
Kniha, kterou její autor Mgr. Jifií
Karel pojmenoval lapidárnû Stará Ves
a Îìársk˘ Potok v dûjinách Moravy,
vy‰la letos v ãervnu a v sobotu 3. zá-
fií bude slavnostnû pokfitûna.
Historie místa, v nûmÏ Ïijeme,

nás fascinuje ãasto víc neÏ velké

svûtové dûjiny, neboÈ je pfiíbûhem,

kter˘ se odehrává na dosah ruky,

pfied na‰ima oãima a jehoÏ jsme

pfiímou souãástí. Není divu, Ïe

kaÏdá publikace, která tento míst-

ní pfiíbûh zpfiístupní, rychle mizí

z prodejních pultÛ, jako v pfiípadû

nové knihy Jifiího Karla o Staré

Vsi a jeho osadách, která je‰tû ne-

byla pokfitûna a uÏ vznikají obavy,

zda bude je‰tû k dostání. Vy‰la

v ãervnu 2011 v nákladu 500 ku-

sÛ a bûhem prázdnin se polovina

v˘tiskÛ prodala. Obecní úfiad

Stará Ves proto uvaÏuje o dotisku.

DÛvod, proã publikace vychází

právû v tomto ãase, osvûtlil hlav-

ní iniciátor vzniku knihy, b˘val˘

starosta Staré Vsi Mgr. Petr

Stanûk: „Letos oslavíme 450. v˘-
roãí zaloÏení obce, a protoÏe

o Staré Vsi zatím nebyla napsána
Ïádná podrobnûj‰í publikace, roz-
hodli jsme se oslovit Mgr. Jifiího
Karla, zda by pfiipravil knihu
o historii Staré Vsi a jejích osad.“
UÏ první pohled prozrazuje, Ïe

nejde o klasickou broÏurku vydá-

vanou obecními úfiady k podob-

n˘m jubileím, podávající historii

místa v kostce, ale o skuteãnou

knihu znaãného rozsahu i obsahu,

která nabídne mnohem víc. „Jak
uÏ název napoví, jde o historii
Staré Vsi a Îìárského Potoka,
a také RÛÏové, která byla osadou
Staré Vsi, na pozadí moravsk˘ch
dûjin. Chtûl jsem lidem mimo jiné
fiíct, Ïe bydlí na Moravû, a podat
dûjiny celého prostoru,“ uvedl

autor knihy Jifií Karel s vysvûtle-

ním, Ïe Ïivot tûchto obcí vÏdy úz-

ce souvisel s v˘vojem celé oblas-

ti. Nová kniha tudíÏ otevírá po-

mûrnû ‰irok˘ pohled do minulosti

nejen Staré Vsi a jejích osad

Îìárského Potoka a zaniklé

RÛÏové, ale také ‰ir‰ího

R˘mafiovska a celého moravské-

ho regionu v souvislostech, bez

nichÏ by existence popisované lo-

kality nebyla vÛbec moÏná.

V̆ klad zaãíná u nejstar‰í prehisto-

rie místa, pokraãuje popisem

zdej‰í pfiírody a nûkoliker˘ch vln

lidského osídlení - od pravûk˘ch

kultur, pfies Kelty, první Slovany,

nûmecké kolonizátory aÏ po po-

slední v˘mûnu obyvatelstva po

druhé svûtové válce. Publikace

ãtenáfie provádí v‰emi historic-

k˘m etapami, které se na‰eho re-

gionu dotkly, vÏdy s ohledem na

konkrétní podmínky titulní lokali-

ty. Odstfiedivé prÛniky do sloÏité-

ho v˘voje Moravy, pfiípadnû celé

Evropy, se vÏdy vracejí ke kon-

krétním událostem, v˘znamn˘m

postavám i bûÏnému Ïivotu lidí na

R˘mafiovsku s dÛrazem na samot-

né Starovesko. âtenáfi tak získává

historické údaje v ‰ir‰ích souvis-

lostech, není v‰ak ochuzen o his-

torii „dot˘kanou“, jejíÏ stopy jsou

patrné dodnes v tváfinosti zdej‰í

krajiny, zachovan˘ch typick˘ch

domcích, budovách prÛmyslo-

v˘ch podnikÛ, hutí, v opu‰tûn˘ch

dolech i stále vyuÏívan˘ch lesích.

KníÏku, která vznikala více neÏ

rok a obsahuje velké mnoÏství se-

sbíran˘ch informací a dílãích stu-

dií autora, doplÀují fotografie ze

souãasnosti a dobové pohlednice,

reprodukce z historick˘ch publi-

kací i snímky dokladÛ hmotné

kultury, ale také napfiíklad repro-

dukce obrazÛ, na nichÏ místní v˘-

tvarníci zachytili malebná zákoutí

obce. ¤adou tûchto vizuálních do-

kumentÛ stejnû jako vzpomínka-

mi a znalostmi pfiispûli do publi-

kace zdej‰í obyvatelé.

Knihu Stará Ves a Îìársk˘ Potok
v dûjinách Moravy vydal Obecní

úfiad Stará Ves za podpory

Ministerstva kultury âR a spon-

zorÛ: RD R˘mafiov, Katr, a. s., Ski

areál Stará Ves, Lesy âR, s. p.,

Lesní správa Janovice, âerpací

stanice Vena-trade, s. r. o., Sitora,

Digis, s. r. o., Rekreaãní stfiedisko

Orientka, Rekreaãní stfiedisko

Relaxa, Chata Liga 100 a Penzion

Pavla.

Kniha bude za pfiítomnosti autora

slavnostnû pokfitûna v rámci oslav

450. v˘roãí zaloÏení obce v sobo-

tu 3. záfií ve staroveském kostele

Pov˘‰ení sv. KfiíÏe. JiÏ od ãervna

je k dostání na Obecním úfiadu

Stará Ves, v Mûstském informaã-

ním centru R˘mafiov a v knihku-

pectví U Radnice. ZN

Z okolních obcí a mûst
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Zelené pahorky r˘mafiovské
Ano, název pfiipomíná jednu sla-

vnou a krásnou kníÏku E. He-

mingwaye, ov‰em s Afrikou ne-

má pranic spoleãného. Jde spí‰e

o pár nápadÛ inspirovan˘ch ãlán-

kem Franti‰ka âermáka Je‰tû pár
slov k ochranû pfiírody v RH 14-

2011. Autor v nûm sv˘m korekt-

ním pfiístupem k problematice,

pfiístupn˘m pro obû pomyslné

strany sporu o to, co je‰tû je a co

uÏ není reálné uskuteãÀovat 

v ochranû pfiírody, doslova nadc-

hl nûkolik m˘ch znám˘ch mimo

R˘mafiovsko. UÏ jen tfieba reál-

n˘m zhodnocením systému 

ochrany, jaká se úfiednû poÏaduje,

na ãem se v nepodstatnostech ba-

zíruje na stranû jedné a co zÛstá-

vá úplnû nepov‰imnuto na stranû

druhé, mimo mediální „masáÏ“,

a pfiitom ve sv˘ch dÛsledcích za-

kládá na problémy, které dle mé-

ho názoru ti‰e stojí za dvefimi.

Abych planû neteoretizoval, po-

kusím se vyjít z názorÛ Franti‰ka

âermáka, „napasovan˘ch“ na

kaÏdodenní konkrétno.

Nepopírám dobré úmysly EU pfii

vyhla‰ování soustavy Natura

a sedûl jsem v zastupitelstvu obce

Lomnice, kdyÏ k nám ta zpráva

poprvé dorazila. Bylo zfiejmé, Ïe

tomu zas tak moc nerozumíme -

jak to b˘vá u „befelÛ“ shora. JakÏ

takÏ jsme se (kdo se o to vÛbec

zajímal) shodli, Ïe pÛjde o nûco

pfiíli‰ teoretického aÏ akademic-

kého, neÏ abychom se tím váÏnû-

ji zab˘vali. Tak to na obcích cho-

dí, Ïe se globálnû dimenzované

problémy odsouvají na dobu, „aÏ

bude trochu víc ãasu“. Z obecní

perspektivy á la klasické Neru-

dovo „sedûly Ïáby v kaluÏi“ je

svût vidûn pfiece jen jinak.

Mûli jsme mít cíp katastru pod

Naturou podle mapy a popisu, ale

zrovna tam obãas zabloudilo jen

promile obãanÛ, no ne‰È. V‰ak

oni by se ochránci pfiírody jistû

ozvali v pfiípadû nûjakého zane-

dbání. Tfieba taková Duha a jiní,

Ïe?

Investorem vûtrn˘ch parkÛ nám

byly zaslány broÏurky a plakátky

o neb˘valé prospû‰nosti tûchto

zafiízení pro celou pfiírodu, rost-

linstvo, zvûfi a ptactvo obzvlá‰tû.

Tvrzení se zdáním vûdeckosti

nám sice popisovalo situace na

vzdálen˘ch územích, a dokonce

na jin˘ch kontinentech, ale to nû-

kter˘m nestaãilo, a tak byly

„k˘msi“ doplnûny poukazem na

souvislost s Naturou 2000.

Demagogie, vût‰í i men‰í nátlak

nám mûly vsugerovat jak˘si

mnohachuÈov˘ gulá‰, jak je to v‰e

provázáno a moudré, jak ten tucet

150metrov˘ch vûtrníkÛ pfiinese

do obce a okolí blahobyt (to se rá-

do sly‰í) a hlavnû jak se povzne-

se pod vûtrn˘mi kfiídly pfiíroda

v obci a okolí.

Udûláme kanalizaci a bude potok

pln˘ pstruhÛ a jin˘ch vzácn˘ch

vodních ÏivoãichÛ, nad tím bu-

dou poletovat ledÀáãci, budou

zde hnízdit sovy, krahujci, sem

tam sokol nebo ãáp ãern˘. Na po-

lích uvidíme zajíce i koroptev se

moÏná objeví, o kfiepelkách ne-

mluvû.

No, dopadlo to, jak dopadlo.

Není, nehnízdí, neÏije tady dnes

z toho nic! Vûtrníky sice také ne-

jsou a nûktefií to nûkter˘m stále

nemohou zapomenout. Víte, z jak

velké dálky mohly b˘t vidût? Ty

z Horní Lodûnice jsou viditelné

aÏ od Mohelnice, lidé je vidí

z rychlíku nad obzorem vzdále-

ného pohofií a fiíkají vesmûs nûco

o buranech, ktefií v té obci asi

vládnou... Pak projíÏdíte zmínû-

nou obcí, promluvíte s lidmi v au-

tobusu a marnû se díváte po plo-

dech údajného vysokého finanã-

ního pfiínosu vûtrníkÛ. JenÏe jak-

si, zatím...

Sl˘chali jsme z míst nejvy‰‰ích,

jak prudké omezení hospodafiení

s Ïivoãi‰nou i rostlinnou v˘robou

v pohraniãí pfiinese sice jisté potí-

Ïe v sociální oblasti, ale zároveÀ

si „lidé svobodnû vydechnou, pfií-

roda bude zase jejich pfiirozen˘m

prostfiedím regenerace sil fyzic-

k˘ch i du‰evních v nové dimenzi

âlovûka atd.“. To je prosím citát!

Jak to dopadlo, ne v proklama-

cích, ale v‰eobecnû „dole“ v dû-

dinách? Milionov˘mi náklady

zfiízen˘ koridor pro migraci Ïivo-

ãichÛ - kdo o nûm je‰tû ví, dá se

vÛbec najít? A pfiínos???

Potok témûfi stoprocentnû bez Ïi-

vota, ani rybiãka, marnû dnes pát-

rám po kdysi dost bûÏné mihuli.

Je‰tû koncem ‰edesát˘ch let se

zde „elektricky“ odlovovali 

pstruzi, dal se najít rak, mfienky,

bûlice. Pfiíãina: vydra nasazená

(introdukovaná) do Moravice za-

mífiila proti proudu Lomnického

potoka a zdevastovala v‰echny

Ïivoãichy v nûm. BlíÏe k prameni

byl z potoka uÏ jen potÛãek, a tak

se pokusila zfiejmû pfiebûhnout

silnici do vodnatého pfiíkopu - za-

‰la pod koly ranního autobusu do

Olomouce.

Cel˘ katastr byl po staletí zemû-

dûlsky obdûláván, kaÏdá mez vy-

Ïínána, a pfiece se v Lomnici je‰-

tû po válce stfiílelo kolem 200 za-

jícÛ oficiálnû a snad stejn˘ poãet

nelegálnû. Byly bûÏné kfiepelky,

skfiivani - byli... Tûch zajícÛ tu

pfieÏívá snad necel˘ tucet.

Pfied desítkou let zde bûÏnû hníz-

dil s˘ãek, pfied pár lety sova pále-

ná, datel, strakapoud a podobní -

dnes nic. V rámci „bezpeãnosti

obãanÛ“ byly zlikvidovány stale-

té jasany a lípy, stromy, kter˘m se

fiíká doupné. Byly „na nic“ a dfie-

vem na topení nikoho neurazí‰.

Drobné ptactvo se téÏ stává vzác-

ností díky „ochranû pfiírody“, tak

je totiÏ nazvána likvidace kfiovin,

z nichÏ mnohé rostly po staletí

a pro hnízdûní jsou nezbytné.

Namísto nich se vysadí tfieba

‰kumpy...

To není v˘ãet dobfie mínûn˘ch,

ale v dÛsledku „protipfiírodních“

zásahÛ, kter˘ch by se na‰i ne-

vzdûlaní pfiedkové, o ekologii ne-

mající potuchy, nikdy nedopustili,

to je smutné konstatování skuteã-

ného stavu snad kaÏdé na‰í obce.

Co je platn˘ katastr bez Ïivoãi‰né

(s v˘jimkou pastvy) produkce,

bez ãasto jediného osetého pole,

kdyÏ schází dal‰í fáze, snad sofis-

tikovanûj‰ího pfiístupu k ochranû

a tím i rozvoji, neÏ je doposud.

Snad by bylo potfieba vzdát se

bludÛ, mezi které poãítám „tráv-

níkománii“ v posledních letech,

dÛkladnû Ïivenou firmami se za-

hradní technikou, bez které není

dnes ani na té dûdinû ãlovûk „in“.

Jel jsem nedávno autobusem

z R˘mafiova do Lomnice pfiímo

krásnou linkou vedoucí pfies

Ondfiejov, RyÏovi‰tû a dal‰í na po-

hled utû‰ená místa a sedûl jsem

vedle skupinky PraÏákÛ ubytova-

n˘ch v místním penzionu. Byl pá-

tek, do obcí pfiijíÏdûli chalupáfii,

vyná‰eli plastikové ãápy do za-

hradních jezírek atd., ale hlavnû

sekli, sekli, sekli! V̆ sledek byl vi-

dût, kolem chalup, nûkde aÏ kam

oko dohlédlo, se zelenal sestfiiÏe-

n˘ paÏit, jak na golfové hfii‰tû.

Ba co víc, bylo vidût jedince, kte-

fií se s motorovou sekaãkou pusti-

li i do odlehlej‰ích parcel pfiímo

hektarov˘ch rozloh. Idyla, fiíkáte?

Proã? Motivace ãlovûka z Ostra-

vy, kter˘ pfiijíÏdí na chalupu, aby

se vûnoval celodenní dfiinû pfii se-

kání pole dfiíve na jeãmen a bram-

bory, je obtíÏnû vysvûtlitelná.

Dûlá „pofiádek“ v pfiírodû? Ne, dû-

lá z pfiirozené pfiírody jakousi kva-

zipfiírodu katalogÛ marketÛ se za-

hradní technikou a víkendov˘ch

barevn˘ch magazínÛ!

Není ãas fiíct tûm pracovit˘m li-

dem, Ïe pravé pfiírodû, rostlinn˘m

druhÛm, jakoÏ i ÏivoãichÛm, tû-

mito sefiíznut˘mi trávníky ãiní

medvûdí sluÏbu? Îe je devastují-

cí, Ïe na nich vlastnû nic neÏije,

jen ti ohavní tlustí slimáci, a to,

co zde Ïilo v rÛzn˘ch formách

snad tisíc let, dostává slu‰nû fieãe-

no na „zadel“, a to pofiádnû?

Zelené pahorky r˘mafiovské by se

tak jednou mohly stát více pou‰tí

neÏ oázou pro oãi. „Podívej, tam

je opravdu Ïivá srnka a jak˘ vel-

k˘ pták tu krouÏí a podívej...“, tak

to fiíkali ti PraÏáci a mûli pravdu.

Zatím. Jaroslav Chytil
Ilustraãní foto
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UÏiteãná informace

I kamarádovi pÛjãujte peníze jen na základû smlouvy!
UÏ se vám nûkdy stalo, Ïe jste
dobrému sousedovi nebo kama-
rádovi, kter˘ se ocitl v tíÏivé fi-
nanãní situaci, pÛjãili peníze?
Na poradnu SdruÏení obrany spo-

tfiebitelÛ Moravskoslezského kraje

se obrátila spotfiebitelka, která se

slitovala nad sousedem. Dostal se

do tíÏivé Ïivotní situace, a tak pro-

toÏe s ním vycházela vÏdy velice

dobfie, mu pÛjãila peníze - nema-

lou ãástku 30 tisíc korun. Soused

se nyní k vrácení zapÛjãené ãástky

nemá a sv˘m chováním dává naje-

vo, Ïe se spotfiebitelka penûz asi

nedoãká. ProtoÏe se nejedná o prv-

ní pfiípad, kter˘ SdruÏení obrany

spotfiebitelÛ Moravskoslezského

kraje fie‰í, je na místû varovat pfied

takto poskytovan˘mi pÛjãkami.

UÏ jste peníze pÛjãili a dluÏník
se vám teì jen vysmívá? Jak
v takovém pfiípadû postupovat?

Podejte Ïalobu k soudu. Na zákla-

dû va‰í Ïaloby mÛÏe soud vydat

platební rozkaz, a to i bez sly‰ení

dluÏníka. Vzhledem k tomu, Ïe

dÛkazní bfiemeno u soudu je na

tom, kdo peníze zapÛjãil, je dobré

mít o tom dÛkaz, nejlépe v píse-

mné podobû. Ideální je mít s dluÏ-

níkem podepsanou smlouvu

o pÛjãce, kde bude uvedeno, kolik

penûz bylo zapÛjãeno a kdy by

mûly b˘t splaceny. JestliÏe s dluÏ-

níkem nemáte nic sepsáno, mÛÏe

vám pomoci i v˘pis z úãtu, pokud

jste peníze zaslali bankovním pfie-

vodem.

Pozor! Aby se soud va‰ím pfiípa-

dem zab˘val, je nutné zaplatit

soudní poplatek. Pokud spor

o dluÏnou ãástku vyhrajete, dosta-

nete soudní poplatek zpût. Jakmile

soud vydá platební rozkaz, má

dluÏník na zaplacení dluÏné ãást-

ky vãetnû nákladÛ soudního fiízení

15 dnÛ od jeho doruãení.

Pokud si se sv˘m pfiípadem nevíte

rady, obraÈte se na poradnu

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ

Moravskoslezského kraje se síd-

lem na Stfielniãní 8, 702 00

Ostrava, tel. 596 111 252.

SdruÏení ochrany spotfiebitelÛ

MSK je nezávislé, neziskové ob-

ãanské sdruÏení hájící zájmy spo-

tfiebitelÛ. Poskytuje základní in-

formace o reklamaãním fiízení,

o délce záruãní doby, lhÛtû k vyfií-

zení reklamace nebo podmínkách

odstoupení od kupní smlouvy ne-

jen na svém internetovém serveru

www.sos-msk.cz, emailové adrese

poradna@sos-msk.cz nebo na po-

radenské lince 608 722 582, ale ta-

ké ve sv˘ch poradnách, které pro-

vozuje v sedmi mûstech Morav-

skoslezského kraje (Ostrava,

Bohumín, âesk˘ Tû‰ín, Fren‰tát

pod Radho‰tûm, Nov˘ Jiãín,

Opava a Fr˘dek-Místek). Kromû

poradenství realizuje fiadu dal‰ích

aktivit, zamûfien˘ch na zlep‰ení

postavení spotfiebitelÛ a spolupra-

cuje s fiadou dal‰ích neziskov˘ch

organizací, které prosazují a obha-

jují práva a zájmy obãanÛ. 

Marcela Reichelová,
pfiedsedkynû SOS MSK

Zajímavost z pfiírody

Vãelojedi lesní v péãi zachráncÛ ze Stránského
Záchranné stanici ve Stránském
u R˘mafiova se podafiilo díky v‰íma-
vosti vefiejnosti zachránit dva vzác-
né dravce - vãelojedy lesní.
Vãelojed lesní je dravec velk˘

jako kánû lesní. Svrchní ãást tû-

la má hnûdou aÏ ‰edou barvu,

zbarvení hrudi a bfiicha je varia-

bilní, od hnûdé po bílou se skvr-

nami. Charakteristická je kresba

na ocase - ‰irok˘ svûtl˘ pruh

mezi tmav˘m koncem a dvûma

tmav˘mi pruhy. Vãelojed ob˘vá

lesy, ãastûji v teplej‰ích oblas-

tech. VyÏaduje blízkost otevfie-

n˘ch ploch, jako jsou pole, lou-

ky a pastviny. Îiví se pfiedev‰ím

larvami vos, které vyhrabává ze

zemních hnízd, a právû proto je

jeho hlava pokrytá hust˘m krát-

k˘m pefiím, které slouÏí jako 

ochrana proti bodnutí hmyzem.

Vãelojed je taÏn˘ pták, zimuje

v tropick˘ch oblastech Afriky.

Oba opefienci mûli neuvûfiitelné

‰tûstí, kdyÏ poté, co vypadli

z hnízda, pád vÛbec pfieÏili.

„Obû tato mláìata absolvovala
pád z velké v˘‰ky. Na sobû mají
zatím prachové pefií, takÏe o nû-
jakém létání nemÛÏe b˘t fieã.
První z nich máme v záchranné
stanici uÏ asi dva t˘dny a krmit
jej musíme teì zpoãátku v pravi-
deln˘ch intervalech tfií hodin.
Pozdûji to bude jedenkrát den-

nû. Dostávají speciální smûs
jednodenních kufiátek s japon-
sk˘mi kfiepelkami. Jejich pfiiro-
zenou potravu - vosí a vãelí kuk-
ly - nahrazujeme mouãn˘mi ãer-
vy, které lze koupit v chovatel-
sk˘ch potfiebách,“ pfiiblíÏil re-

konvalescenci obou dravcÛ po

jejich pádu vedoucí záchranné

stanice ve Stránském Petr

Schäfer.

Prvního vãelojeda nalezli turisté

v lesích poblíÏ Holãovic

u Vrbna pod Pradûdem, druhé

mládû vypadlo z hnízda v lese

poblíÏ Jeseníku. Zatím v‰e na-

svûdãuje tomu, Ïe se mladí

dravci uzdravují a sílí a podle

slov jejich opatrovníka by je do

mûsíce mohli vypustit do volné

pfiírody. „Vãelojedy vypustíme
takzvanou technikou volného le-
tu. Krmení ãasovû ustálíme na
urãitou pravidelnou hodinu,
a kdyÏ obrysová pera vyschnou
a pták je schopen letu, tak mu
umoÏníme první v˘let. Otevfieme
voliéru a on zaãne provádût prv-
ní letové pokusy. Pochopitelnû
v té dobû je‰tû není schopen sám
nûco ulovit, a proto se v pravi-
delnou hodinu vrací na místo,
kde mu pfiipravíme krmení. Je to
technika, kterou máme vyzkou-
‰enou, tímto zpÛsobem jsme jiÏ
vypustili celou fiadu dravcÛ
a sov. Nûktefií se je‰tû i cel˘ mû-

síc vrací v urãitou hodinu za po-
travou, ale jejich pud jim velí lo-
vit alespoÀ pokusnû jednodu‰‰í
kofiist, aÏ se nakonec úplnû osa-
mostatní. To poznáme podle to-
ho, Ïe jiÏ za nabízenou potravou
pfiestanou létat,“ fiekl k návratu

vyléãen˘ch dravcÛ do volné pfií-

rody Petr Schäfer. Malí vãeloje-

di budou navráceni do míst, kde

se jiÏ pohybují stejnû stafií vylét-

nutí jedinci páru, kter˘ v dané

lokalitû hnízdí, zadaptují se

a zapojí do této rodiny.

Záchranná stanice ve Stránském

funguje pfies deset let a za tu do-

bu se jejím ãlenÛm podafiilo vy-

léãit a navrátit do pfiírody více

jak tisíc ãtyfii sta jedincÛ. O kaÏ-

dém pfiijatém pacientovi se vede

záznam v knize, pfiitom vãelojed

lesní se v rukou záchranáfiÛ obje-

vil teprve potfietí. Mezi nejvzác-

nûj‰í pacienty, které stanice pfii-

jala, patfiil napfiíklad orel mofisk˘

s rozpûtím kfiídel aÏ dva metry,

ostfiíÏ lesní nebo na‰e nejmen‰í

sova - kulí‰ek nejmen‰í. KaÏ-

doroãnû se objevují ve stanici

v˘fii velcí, z obratlovcÛ pak bob-

fii, zajíãci, srnci nebo kvÛli pory-

vÛm vûtru spadená hnízda s je‰-

tû slep˘mi mláìaty veverek,

kun, lasiãek nebo lasic kolãav.

Stanice dokáÏe pomoci kaÏdé-

mu Ïivoãichu Ïijícímu na území

na‰eho regionu. JiKo
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Sport

Kalosorisate stin Ellada
V nedûli 12. ãervna 2011 se ãasnû

ráno zaãali scházet úãastníci 

12. roãníku spoleãné dovolené

pfiíznivcÛ kalanetiky. Tentokrát se

stal cílem na‰í cesty dlouhé 1550

km hotel Orea Elenni v fieckém le-

tovisku Paralia Katarini na

Olympské riviéfie.

Pro 54 zájemcÛ byla pfiipravena

ranní jóga s Irenou Ondra‰íkovou

a Janou Bohu‰ovou, polední cvi-

ãení v mofii s Alãou Pinìákovou

a podveãerní cviãení kalanetiky

s Irenou stfiídavû se zumbou pod

vedením Lídy Ondra‰íkové.

Zumba byla zafiazena poprvé jako

malé zpestfiení.

Patfií k tradici, Ïe první cviãení je

v duchu rychlej‰ího kondiãního

cviãení, a tak v pondûlí po ‰esté

hodinû veãerní jsme pfiedvedli

v‰em zvûdavcÛm, kdoÏe to pfiijel

z dalekého âeska. Druh˘ den ráno

v sedm hodin jsme se vydali na ‰i-

roké dfievûné molo u mofie a pfií-

jemnû se protáhli ranní jógou.

Rázem bylo jasné, Ïe se tu bude-

me scházet i na polední cviãení

s pásy ve vodû. Pravidelnû se

k nám pfiidávalo i nûkolik zvûdav-

cÛ. Na veãerní kalanetiku nebo

zumbu si v‰ak uÏ netroufli, pfiece

jen to chtûlo tro‰ku vût‰í kondiã-

ku, a tu jsme tedy my mûli!

Cestovní agentura nám nabídla

nûkolik hezk˘ch v˘letÛ. Tak tfieba

do Solunû, kde v˘letníky zastihl

prudk˘ hodinov˘ liják, a tak si

dobrovolnû-povinnû, leã podrobnû

prohlédli jedno z nejvût‰ích fiec-

k˘ch muzeí. Nûktefií si uÏívali ru‰-

n˘ den v nejvût‰ím fieckém vod-

ním parku Waterland nedaleko

Solunû s mnoÏstvím skluzavek,

tobogánÛ a rÛzn˘ch vodních 

atrakcí.

Dal‰í z nabídky agentury byl v˘let

na Olymp. Toto pohofií má 46 vr-

cholÛ pfievy‰ujících v˘‰ku 2000

m. Nejvy‰‰í vrchol se jmenuje

Mytikas a je vysok˘ 2918 m. My

jsme se nejdfiív zastavili v mûsteã-

ku Litochoro a ‰li prÛsmykem

Enipeas k jezírkÛm. Vodopády

i jezírka jsou napájeny vodou z le-

dovcÛ a v letních mûsících témûfi

vysychají. Tato voda je pfiivádûna

jako pitná i do letovisek pod

Olympem. Dal‰í zastávkou byl

klá‰ter svatého Dion˘sa a muze-

um. Posledním místem v˘letu by-

la chata Stavros s vyhlídkou na ce-

lou Olympskou riviéru.

Dal‰í v˘let vedl ke klá‰terÛm

Meteora. Klá‰tery jsou vystavûny

na vrcholcích skalnat˘ch vûÏí

v srdci Thessalie. Dva z nich jsou

pfiístupné i vefiejnosti.

Dal‰í z nabídky cestovní agentury

jsme si vybrali ¤eck˘ veãer a po-

jali ho jako Noc mot˘lÛ. KaÏdého

z nás zdobil mal˘ ãi velk˘ mot˘lek

(nûkoho cel˘ houf), ãímÏ jsme se

odli‰ili od dal‰ích z pûtistovky ná-

v‰tûvníkÛ. Îivá hudba provázela

cel˘m veãerem a víno teklo prou-

dem. Poslední v nabídce bylo jed-

no z nejkrásnûj‰ích míst ¤ecka -

ostrov Skiatos, na kterém jsme

pfiistáli po tfiech hodinách plavby

z pfiístavu Volos. Po krátké pro-

hlídce ostrova nás kapitán pfievezl

na nádhernou zlatou pláÏ

Kukunaris Beach.

Mimo to v‰echno jsme si uspofiá-

dali vlastní mimofiádnou akci -

Noc bohyní. Datum 15. ãervna by-

lo zvoleno zámûrnû, tu noc bylo

zatmûní mûsíce. Zeus a Héra se

tajnû vydali na vybrané místo pro

noãní hodokvas a uvítání bohyní.

Zeus usedl do kfiesla, jemu po bo-

ku stála Héra, bohynû je v pÛlkru-

hu obstoupily a pfiednesly svÛj 

oslavn˘ chór. Poté jednotlivû

pfiedstupovaly pfied svého vládce,

pfiedstavily se a pfiedaly svÛj dar ãi

poselství. Celá akce se krásnû vy-

dafiila a v‰ichni si uÏili svou boÏ-

skou noc.

A tak pro v‰echny, ktefií se chysta-

jí do ¤ecka: Kalosorisate stin

Ellada neboli Vítejte v ¤ecku!

A kam pfií‰tû? Snad se koneãnû

vydáme na slíben˘ Vesuv a do

Pompejí. Kdo ví.

Upozornûní: Cviãení kalanetiky

bude zahájeno v pondûlí 26. záfií
v 18 hodin v tûlocviãnû na ul. 

1. máje v R˘mafiovû. 

Irena Ondra‰íková,
cviãitelka kalanetiky

Pavel Pode‰va z R˘mafiova je Ïelezn˘m muÏem roku
Dne 14. srpna se uskuteãnilo v nû-

meckém Wiesbadenu Mistrovství

Evropy ve stfiedním triatlonu série

Ironman 70,3. âíseln˘ údaj v ná-

zvu je vyjádfiení v mílích, pfieve-

deno na kilometry jde o plavání

na 1,9 km, jízdu na kole na 90 km

a bûh na 21 km. Závodu se zú-

ãastnili také dva zástupci r˘ma-

fiovského klubu DuKo R˘mafiov

Miroslav KáÀa a Pavel Pode‰va.

Plavecká ãást probûhla na 30 km

vzdáleném jezefie Waldsee

Raunheim. Prvních tfiicet kilomet-

rÛ cyklistiky bylo vedeno v mírnû

zvlnûném terénu do Wiesbadenu,

potom následoval zbytek - osm

km stoupáním do pohofií Taunus

a to bylo uÏ dosti nároãné, proto-

Ïe se musel pfiekonat v˘‰kov˘

rozdíl 1400 metrÛ. Tady si

Miroslav KáÀa vybral svou porci

leto‰ní smÛly, kdyÏ se mu 10 km

pfied cílem pfietrhl fietûz, takÏe se

pûknû pro‰el. Posledních 8 km

bylo s kopce, ale ztratil hodnû ãa-

su, kter˘ se uÏ nedal dohnat.

BûÏecká trasa vedla po lázeÀské

ãásti mûsta v 5km okruzích. První

ãást vedla do kopce a pak dolÛ,

zpût do mûsta.

âesk˘ch závodníkÛ bylo na startu

osm, z toho dva profesionálové -

Filip Ospal˘ a Martin KrÀávek. Ti

dosáhli vynikajícího v˘sledku

a vybojovali druhé a tfietí místo.

Miroslav KáÀa skonãil kvÛli své

smÛle na ãtrnácté pozici. Pavel

Pode‰va svou kategorii vyhrál

a stal se mistrem Evropy.

Sportovní klub
DuKo R˘mafiov

Fota: archiv I. Ondra‰íkové

Ilustraãní foto
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KuÏelkáfii bojovali v Horním Bene‰ovû
V pofiadí ‰est˘ turnaj handicapovan˘ch ku-

ÏelkáfiÛ zapoãítávan˘ do âeského poháru

2011 se uskuteãnil v Horním Bene‰ovû.

Zúãastnilo se jej celkem dvaatfiicet hráãÛ

z celé âeské republiky. Ná‰ nejvût‰í favorit

Zdenûk Doãkálek se bohuÏel tohoto turnaje

pro velké bolesti ramene nemohl zúãastnit.

V souãasné dobû má jiÏ prvenství jisté a dá

se bez nadsázky fiíci, Ïe se opût stal vítûzem

âeského poháru 2011, i kdyÏ mají kuÏelkáfii

pfied sebou je‰tû jeden, poslední turnaj

v Bohumínû v sobotu 3. záfií. Podle slov r˘-

mafiovské kuÏelkáfiské jedniãky si Zdenûk

Doãkálek ale urãitû nenechá ujít evropsk˘

turnaj handicapovan˘ch kuÏelkáfiÛ v Maìar-

sku, kam pojede s ãeskou reprezentací ve

dnech 8.-11. záfií 2011.

A jak se na‰im kuÏelkáfiÛm dafiilo

v Bene‰ovû? V kategorii TP vybojoval Petr

·védík stfiíbro (420 kolkÛ) a bronz pfiivezl

Miroslav Grebenár (400 kolkÛ). V kategorii

LP1 si nejlépe vedl Jifií Polá‰ek, ten stanul na

bronzovém stupni s 377 shozen˘mi kolky.

V kategorii LP2 se umístili Ivo Mrhal na

‰esté pfiíãce (393 kolky) a na osmé pfiíãce

Karel Forcek (374 kolky).

Poslední prestiÏní záleÏitostí pro na‰e tûlesnû

postiÏené kuÏelkáfie bude mistrovství âeské

republiky, které se uskuteãní v R˘mafiovû 

11. prosince 2011. JiKo

Auto hobby cross se tû‰í velké oblibû
V sobotu 6. srpna se konal dal‰í

závod R˘mafiovského poháru

Auto hobby cross 2011. Závod

byl vypsán pro divizi D.1, D.2

a závod Ïen a zúãastnilo se jej de-

vatenáct závodníkÛ. Na start zá-

vodu D.1 se pfiihlásilo ‰est závod-

níkÛ. V této kategorii nena‰el pfie-

moÏitele Z. Vilímek. Na druhé

místo se probojoval B. Bernátek

ml. a tfietí se umístil M. ·uba.

V divizi D.2 startovalo devût zá-

vodníkÛ a prvenství si odnesl 

J. Martinãek následován M. ·u-

bou, tfietí pak projel cílem S. Sa-

lek. Do závodu Ïen nastoupily

na start ãtyfii odváÏné závodnice,

které mezi sebou svedly nelítost-

n˘ souboj. Nakonec jako první

spatfiila ‰achovnicov˘ praporek

L. Martinãeková, pro stfiíbro si

dojela H. Skoumalová a bronz

vybojovala E. Vilímková.

V prÛbûÏném pofiadí seriálu divi-

ze D.1 prozatím vede Z. Vilí-

mek, na druhém místû je B. Ber-

nátek ml. a tfietí pfiíãka patfií 

J. Rotterovi. V kategorii Divize

D.2 je prÛbûÏnû na prvním místû

M. ·uba, následuje druh˘ S. Sa-

lek a tfietí F. Horáãek.

Organizátofii dûkují za nezi‰tnou

pomoc pfii závodech V. ·opíko-

vi, B. Bernátkovi st. za sponzo-

rování závodu Ïen a v‰em dal‰ím

ochotn˘m lidem, ktefií zaji‰Èova-

li závod. Podûkování patfií rov-

nûÏ v‰em jezdcÛm za úãast a di-

vákÛm za pfiízeÀ. ZároveÀ zve-

me na dal‰í závod, jehoÏ termín

je stanoven na 27. srpna. 

Jan Dohnal, rozhodãí závodu

Nature match - Nové Hefimínovy
Nové Hefimínovy uspofiádaly 

23. ãervence ãtvrt˘ roãník smí-

‰eného „open air“ volejbalového

turnaje mûst a obcí Nature match

2011. Mezi deseti pfiihlá‰en˘mi

bylo i druÏstvo R˘mafiova, které

se soutûÏe zúãastnilo s finanã-

ním pfiispûním mûsta.

Základní ãást turnaje probíhala

ve dvou pûtiãlenn˘ch skupinách,

pfiiãemÏ R˘mafiov skupinu

A s pfiehledem vyhrál a postoupil

do vyfiazovacích bojÛ. Po ãtvrtfi-

nálovém postupu pfies ·irokou

Nivu zkfiíÏilo R˘mafiovu cestu

mladé ambiciózní druÏstvo

Vrbna. Dramatick˘ zápas rozho-

dl aÏ tie-break a z vítûzného se-

mifinále se zaslouÏenû radovali

R˘mafiov‰tí. Závûreãn˘ zápas

mezi loÀsk˘m finalistou

Miloticemi a R˘mafiovem nabídl

divákÛm navzdory znaãnému

poãtu pfiedchozích utkání obou-

strannû pohledn˘ volejbal.

Vyrovnan˘ souboj skonãil tûs-

n˘m vítûzstvím Milotic 26:24

a 25:22. Turnaj probûhl hladce

a za mimofiádnû pûkného poãasí

a v‰ichni úãastníci byli za spor-

tovní úsilí náleÏitû odmûnûni ce-

nami, kvalitním zázemím a do-

provodn˘m kulturním progra-

mem.

Podûkování patfií organizátorÛm,

vedoucímu oddílu Pavlu Ujfalu-

‰imu a mûstu R˘mafiov za podpo-

ru volejbalu. Karel Toman
Foto: archiv K. Tomana

Fota: archiv J. Dohnala

Foto: archiv K. Tomana
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R˘mafiovsk˘ desetiboj 2012
XXXVI. roãník zaãíná

KDO? sportovní nad‰enci obou pohlaví kaÏdého vûku
dûlíme se do pûti kategorií:
Ïeny A do 40 let muÏi A do 45 let
Ïeny B nad 41 let muÏi B do 59 let
muÏi C nad 60 let

KDY? od záfií do ãervna; co mûsíc - to jedna disciplína, 
tj. 10 setkání za rok
(v˘mluva „nemám ãas“ neplatí)

V âEM? turistika, cykloturistika
bûh na 1000 m, resp. 600 m
stfielba ze vzduchovky
kuÏelky
plavání
lyÏování
stolní tenis
skok dalek˘
vrh koulí
bûh na 60 m

Za kolik? jednorázov˘ pfiíspûvek 150 Kã, dÛchodci 100 Kã
O co? o zlaté, stfiíbrné a bronzové poháry pro tfii nejlep‰í 

v kaÏdé kategorii
Proã? abych mûl pocit, Ïe nûco dûlám pro své zdraví

abych zjistil, ãeho jsem je‰tû schopen
abych se pravidelnû setkával s partou sportovních 
nad‰encÛ

Neváhej a pfiijì!
10. záfií 2011 zaãínáme v rámci „R˘mafiovské 50“ turistikou ne-
bo cykloturistikou.
Pû‰ky: Ïeny B a muÏi C - 15 km, Ïeny A a muÏi B - 25 km, mu-
Ïi A - 35 km
Na kole: Ïeny B a muÏi C - 20 km, Ïeny A a muÏi B - 40 km,
muÏi A 65 km
(doporuãené horské nebo trekové kolo a povinná ochranná pfiil-
ba)
Start pû‰ích od 6.00 do 10.00, cyklisté vyjíÏdûjí spoleãnû v 9.00
od jídelny Z· R˘mafiov.
Pfiihlá‰ky do soutûÏe pfiijímá Alena Jurá‰ová, tel. 605 521 013,
email: a.jurasova@seznam.cz.
O dal‰ích disciplínách budete vãas informováni pozvánkou
s v˘sledky pfiedchozích disciplín.

JSTE SRDEâNù ZVÁNI !!!

Soukromá fiádková inzerce

• Prodám stavební par-

celu o rozloze 4 133 m2

v opravdu klidné ãásti

R˘mafiova smûrem na

Ondfiejov, vãetnû do-

stupnosti inÏen˘rsk˘ch

sítí. Cena: 1 000 000

Kã. Informace na tele-

fonu: 607 112 009.

• Prodám

horské kolo

zn. Vector

„24“ s dût-

skou pfiilbou.

V‰e za 1200

Kã (dohoda moÏná).   Tel.: 603 334 978.

Prodej

Otevfieno:
Po - Pá  8 - 12, 13 - 17

So  8 - 11
Akce: záfií

fiedidla
- sleva 5%

Míchání barev,
poradenská ãinnost.

BBBB AAAA RRRR VVVV YYYY LLLL AAAA KKKK YYYY
Sokolovská 35, R˘mafiov, tel.: 554 211 228
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S K V ù L Á  I N V E S T I C E
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JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU bude v prodeji od 9. 9. 2011

Uzávûrka pro vydání je ve ãtvrtek 1. 9. 2011 do 12 hodin

Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!16/2011
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Nedostali jste se letos

na vysokou ‰kolu?

Máme pro vás fie‰ení!

Akademie Jana Amose

Komenského v Bruntále nabízí

moÏnost jednoletého pomatu-

ritního studia angliãtiny ve

‰kolním roce 2011/12. Bûhem

studia zvládnete jazyk tak, Ïe mÛÏete sloÏit

mezinárodní jazykové zkou‰ky. Navíc studen-

ti, ktefií maturovali v roce 2011, pobírají i na-

dále rodinné pfiídavky a mají dal‰í sociální v˘-

hody. Studium je vhodné i pro Ïeny na MD

a ostatní zájemce, ktefií se chtûjí rychle nauãit

cizí jazyk.

Pro podniky i vefiejnost organizujeme kurzy

angliãtiny, nûmãiny, francouz‰tiny, ru‰tiny, 

ital‰tiny i ‰panûl‰tiny na v‰ech úrovních

s moÏností sloÏení certifikátÛ. Nabízíme tlu-

moãení a pfieklady (i se soudním ovûfiením).

Více informací na

www.sweb.cz/akademie.bruntal, 

e-mail: akademiebruntal@seznam.cz, 

tel.: 554 717 951, 603 856 077.

Hledáme pracovníka na pozici soustruÏník, 
operátor CNC Fanuc 0iTC.

Platové ohodnocení: 
16 000 - 25 000 Kã/mûsíc 
(dle dosaÏené kvalifikace)

Pfii vy‰‰ím pracovním ohodnocení 
poÏadujeme:

samostatnost, práci na více strojích,
kreativitu pfii práci

Místo pracovi‰tû: 
Vfietenová ãerpadla, s. r. o.; Vajglov 60

ZUMBA s Marikou
Marie Pechová 

Official Zumba instruktor

vás zve kaÏdé úter˘ od 18.00
a kaÏd˘ ãtvrtek od 17.30

na hodiny zumby.

Kde: tûlocviãna Z· R˘mafiov

(pod kostelem)

Cena: pfiedplatné 40 Kã

na místû 50 Kã

Kontakt: 777 828 600

Zaãínáme 6. záfií 2011

Prodám RD 6+1 (moÏno i 3+kk a 3+1) s garáÏí
v klidné ãásti R˘mafiova. Tel.: 733 644 665.

I-nova CZ, s. r. o.,

Harrachov 10,

R˘mafiov

tel. 605 778 177

www.i-nova.cz

* Plastová okna a dvefie

* Zasklívání balkónÛ

* Zimní zahrady

VOLNÉ 
PRACOVNÍ MÍSTO

Kontakt: 
horak@vretenovacerpadla.cz, 

mobil: 608860196
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