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Aktuálnû z mûsta

Právnické osoby budou mít parkovací karty levnûj‰í
V pondûlí 18. dubna se uskuteãni-

lo jednání Rady mûsta R˘mafiova.

Radní na nûm pfiijali celkem de-

vûtasedmdesát usnesení, z nichÏ

osm mûlo charakter doporuãení

pro jednání zastupitelstva mûsta.

Velkou ãást usnesení tvofiily zále-

Ïitosti majetkové. Rada kromû to-

ho schválila poskytnutí finanãní-

ho pfiíspûvku na vybudování stud-

ny v Janovicích u R˘mafiova ve

v˘‰i 12 000 Kã.

Radní schválili také zmûnu cen za

parkovací karty na námûstí
Míru. Fyzická osoba zaplatí za

roãní parkovací kartu 360 Kã (ta-

to ãástka zÛstává nezmûnûna) a za

kaÏdou dal‰í kartu zaplatí 480 Kã

roãnû proti pfiedchozím 720 Kã.

Právnická osoba a osoba podnika-

jící podle zvlá‰tních pfiedpisÛ za-

platí za roãní parkovací kartu 

600 Kã proti pÛvodním 1 200 Kã

a za kaÏdou dal‰í roãní kartu jen

840 Kã proti pÛvodním 3 600 Kã

(!). Pfiíãinou zmûny v˘‰e ceny za

parkovací karty byl nezájem ob-

ãanÛ a firem o jejich zakoupení

z dÛvodu jejich vysoké ceny.

Pro kalendáfiní rok 2006 bude

v‰ak zpracován nov˘ návrh.

Pfiedpokládá se, Ïe fyzick˘m 

osobám se parkovací karty vydá-

vat nebudou a cena pro právnic-

ké osoby bude je‰tû upfiesnûna.

Mimo pfiíjmÛ z parkovacích ka-

ret tvofií totiÏ nezanedbatelnou

souãást pfiíjmové ãásti rozpoãtu

mûsta také pfiíjem z parkovacího

automatu, kter˘ za období osmi

mûsícÛ ãinil 69 443 Kã, na poku-

tách za nezaplacení parkovné by-

lo vybráno 5 100 Kã. Osobám,

které mají trvalé bydli‰tû na ná-

mûstí Míru, bude udûlena v˘jim-

ka (osvobození).

Dotace v rámci ProgramÛ podpory kulturních, spoleãensk˘ch a zájmov˘ch aktivit
Dotaãní programy byly vyhlá‰eny v lednu 2005 a termín podání pfiihlá‰ek byl do 31. 3. 2005.

Poskytnutí finanãních pfiíspûvkÛ na rok 2005
V rozpoãtu mûsta na rok 2005 jsou pfiíspûvky

organizacím a na sociální péãi a prevenci roz-

poãtovány ãástkou 60 tis. Kã. Rada mûsta

schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku

místní organizaci Svazu tûlesnû postiÏen˘ch

v âR ve v˘‰i 5 000 Kã na zaji‰tûní ãinnosti

a plánovan˘ch akcí pro zdravotnû postiÏené

obãany R˘mafiova; Centru sluÏeb pro zdravot-

nû postiÏené Moravskoslezského kraje, deta-

‰ovanému pracovi‰ti Bruntál, ve v˘‰i 5 000 Kã

na zaji‰tûní sluÏeb pro zdravotnû postiÏené 

obãany R˘mafiova; Obãanskému sdruÏení

zdravotnû postiÏen˘ch regionu Krnov,

Bruntál, R˘mafiov ve v˘‰i 2 000 Kã na zaji‰tû-

ní XXI. roãníku Dne zdravotnû postiÏen˘ch.

Jde o sportovní a znalostní soutûÏ, která je ten-

tokrát pofiádána ve Vrbnû pod Pradûdem 

(18. 6. 2005) a je sdruÏením zaji‰Èována vÏdy

spoleãnû s vybran˘m pofiadatelsk˘m mûstem

regionu; na financování se podílí i zúãastnûné

organizace zdravotnû postiÏen˘ch.

Krátce ze Zprávy o hospodafiení spoleãnosti Spojené lesy, s. r. o.
Spoleãnost Spojené lesy, s. r. o., provedla

hlavní práce v pûstûní a tûÏební ãinnosti v re-

vírních oblastech Uniãov, R˘mafiov, Horní

Mûsto, Dlouhá Louãka, ·umvald, Tvrdkov,

RyÏovi‰tû a Václavov. Ve zprávû se dále uvá-

dí, Ïe do 30. ãervna 2004 bylo zpracováno

ve‰keré kalamitní dfiíví v m˘tních i pfiedm˘t-

ních porostech. V̆ skyt l˘koÏrouta byl zazna-

menán v bûÏném stavu, v˘jimeãnû ve zv˘‰e-

ném stavu, av‰ak vãasn˘m postfiikem ohro-

Ïené hmoty insekticidy bylo zamezeno jejich

pfiemnoÏení. V lesích mûsta R˘mafiova do‰lo

25. kvûtna 2004 k lesnímu poÏáru bez vzni-

ku ‰kody na mlad˘ch kulturách.

Uskuteãnilo se pût kontrol z krajského úfia-

du, které zkoumaly oprávnûnost poskytnu-

t˘ch dotací, a jedna kontrola u obce Horní

Mûsto, která se zamûfiila na dodrÏení lhÛt

pro zalesnûní, zaji‰tûní lesních kultur 

a ochrany lesa. Nebyly zji‰tûny Ïádné záva-

dy. Byly dále provedeny kontroly VZP

Bruntál a finanãního úfiadu. Státní správa le-

sÛ R˘mafiov a Bruntál provedla kontroly se

zamûfiením na v˘skyt kÛrovcÛ a ochranu le-

sa, pfii nichÏ rovnûÏ nebyly zji‰tûny nedostat-

ky. Dal‰í kontroly provedla Okresní správa

sociálního zabezpeãení Bruntál a âeská 

inspekce Ïivotního prostfiedí, která se sou-

stfiedila na stav obnovy a ochrany lesa, jakoÏ

i na pfiípadné zábory pozemkÛ urãen˘ch 

k plnûní funkcí lesa. Opût nebyly zji‰tûny

Ïádné nedostatky. Zpráva dále uvádí, Ïe cena

dfiíví proti roku 2003 mírnû vzrostla.
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Krátce ze Zprávy o hospodafiení spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o.
Spoleãnost Teplo R˘mafiov, s. r. o., se v roce

2004 zamûfiila na v˘robu, rozvod a dodávky

tepla a urãitou mûrou ovlivnily ãinnost spo-

leãnosti opravy pro externí firmy a obchodní

ãinnosti. Zpráva uvádí, Ïe podle plánu mûl

b˘t hospodáfisk˘ v˘sledek vyrovnan˘.

Skuteãností je v‰ak kladn˘ hospodáfisk˘ v˘-

sledek ve v˘‰i více neÏ 110 tis. Kã. Do ná-

kladÛ je zapoãítána i vytvofiená rezerva 

na opravy ve v˘‰i 1 400 000 Kã.

Zpráva dále uvádí, Ïe nárÛst ceny tepelné 

energie je plnû ovlivnûn vzrÛstem cen paliva.

Celková dodávka tepelné energie ze v‰ech

zdrojÛ za rok 2004 ãinila 151 098,88 GJ.

Spoleãnost Teplo R˘mafiov, s. r. o., roz‰í-

fiila v˘robu o devût zdrojÛ tepla ve

Dvorcích, o jeden v Z· RyÏovi‰tû, o dva

zdroje v Kfii‰Èanovicích, jeden v Razové

a dále na Divadelní ulici ã. 10 v R˘mafiovû

a dal‰ích dvacet kotelen pfievzala spoleã-

nost do správy od Okresního bytového

druÏstva Krnov.

Spoleãnost chce v pfií‰tím období dokonãit

opravu kotelny na Bartákovû ulici, provést 

opravy ‰esti kotelen v ostatních obcích 

a opravu kotle K4 na centrálním v˘mûníku

R˘mafiov. Dále chce Teplo R˘mafiov, s. r. o.,

vytváfiet rezervy pro v˘mûnu sekundárních

rozvodÛ na léta 2007 - 2011 a zfiídit filtraci

na teplou uÏitkovou vodu. Pfiedpokládaná

hodnota díla realizovaná v roce 2005 by ãi-

nila více jak 6 mil. korun, coÏ se neobejde

bez ãásteãné realizace pomocí cizích zdrojÛ -

leasingÛ (nákup kotlÛ).

Zpráva dále uvádí, Ïe emisní limity jsou

u zdrojÛ v R˘mafiovû dodrÏovány. JiKo

Tajemník Mûstského úfiadu R˘mafiov
vydává

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
dle zákona ã. 312/2002 Sb., o úfiednících územních samosprávn˘ch celkÛ

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ,
na místo:

technik odboru dopravy a silniãního hospodáfiství
- evidence vozidel

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

Pfiedpokládan˘ nástup: kvûten - ãerven 2005.

Pracovní pomûr: na dobu neurãitou.

Pracovní úvazek: 1,0.

Platová tfiída: v souladu se zákonem ã. 143/1992 Sb. a nafiízením vlády ã. 637/2004 Sb. v platném znûní - 8. aÏ 10. platová tfiída.

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

a zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, v platném znûní.

Jiné poÏadavky:
• poÏadované vzdûlání minimálnû ÚSO a ÚSV;

• dobrá znalost práce na poãítaãi (Word, Excel, Outlook);

• základní orientace v právních pfiedpisech (zákon ã. 56/2001 Sb., 71/1967 Sb., v‰e v platném znûní);

• praxe ve státní správû a praxe v oboru v˘hodou;

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

• schopnost samostatného jednání a vystupování;

• odpovûdnost a preciznost;

• fiidiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

Pfiedpokládan˘ rozsah pracovní ãinnosti:
• Technik zaji‰Èuje v˘kon státní správy ve vûcech provozu na pozemních komunikacích podle zákona ã. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních

komunikacích, v platném znûní, kter˘ spoãívá zejména v následujících ãinnostech:

a) vede registr silniãních vozidel;

b) schvaluje technickou zpÛsobilost jednotlivû vyrobeného nebo pfiestavûného silniãního vozidla;

c) schvaluje technickou zpÛsobilost jednotlivû dovezeného vozidla;

d) rozhoduje o udûlení a odnûtí oprávnûní k provozování stanice mûfiení emisí;

e) vydává osvûdãení stanice mûfiení emisí.

• Provádí v˘kon státního odborného dozoru ve vûcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

• Provádí zpracování statistick˘ch údajÛ souvisejících s v˘konem státní správy a samosprávy na úseku dopravnû správních agend, vede pfiehled o vlastních

v˘konech a ãinnostech.

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

Písemná pfiihlá‰ka zájemce dle § 7 odst. 4 zákona 312/2002 Sb. musí obsahovat tyto náleÏitosti:
• jméno, pfiíjmení a titul uchazeãe;

• datum a místo narození uchazeãe;

• státní pfiíslu‰nost uchazeãe;

• místo trvalého pobytu uchazeãe;

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

• datum a podpis uchazeãe.

K pfiihlá‰ce pfiiloÏte:
• Ïivotopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadním zamûstnání a o odborn˘ch znalostech a dovednostech t˘kajících se poÏadavkÛ této vefiejné v˘zvy;

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

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

Místo, adresa a zpÛsob podání pfiihlá‰ky:
• osobnû na podatelnû Mûstského úfiadu R˘mafiov, nám. Míru 1, 795 01 R˘mafiov nebo po‰tou s datem odeslání nejpozdûji 17. 5. 2005.

LhÛta pro podání pfiihlá‰ky: 17. 5. 2005

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

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

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132, popfi. vedoucí odboru dopravy a silniãního hospodáfiství

MûÚ Renata Vysly‰elová, tel.: 554 254 260.

MùSTO R¯MA¤OV

námûstí Míru 1,

795 01 R˘mafiov
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Mûsto R˘mafiov
v souladu s usnesením Rady mûsta R˘mafiova ã. 1841/42/05a)

ze dne 18. 4. 2005

nabízí

k prodeji osobní automobil ·koda Forman 135, BRD 05-87
formou vydraÏeného práva odkoupení.

NejniÏ‰í podání je stanoveno na 14.000 Kã
BliÏ‰í informace podá pracovník MûÚ - Vladimír Lanka, tel. 554 254 263, pfiípadnû Zdenûk Kudlák, tel. 777 254 118. Prohlídka osobního automobilu je

stanovena na den 2. 5. 2005 od 14.00 do 16.00 hod. pfied budovou MûÚ na ulici 8. kvûtna 48.

Písemné nabídky podávejte nejpozdûji do 10. 5. 2005 do 14,00 hodin na Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, námûstí Míru 1, v zalepené obálce s údaji o Ïadate-
li a nabízené ãástce, (zalepenou obálku oznaãte „Neotvírat - prodej osobního vozu ·koda Forman“ a uveìte jméno a adresu Ïadatele).

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta

Jedná se o osobní vozidlo ·koda Forman 135 GLX

ãíslo karoserie - TMBC EF300p 0742534

ãíslo motoru - 1770335/781.135

rok v˘roby 1993

barva - tmavá modrá 4710

stav tachometru - 100 200 km

ãíslo technického prÛkazu - AL 450596

technická prohlídka - 22. 8. 2006

MùSTO R¯MA¤OV

námûstí Míru 1,

795 01 R˘mafiov

Uctûní památky padl˘ch ve II. svûtové válce
V nedûli 8. kvûtna v 10.00 hodin se uskuteãní u památníku v parku na ulici Julia Sedláka (pfied b˘valou Jednotou) pietní akt k uctûní pa-

mátky padl˘ch za II. svûtové války pfii pfiíleÏitosti 60. v˘roãí osvobození mûsta R˘mafiova, kterého se zúãastní zástupci mûsta a dal‰í 

osobnosti kulturnû spoleãenského Ïivota. JiKo

Obãané se obrátili s otázkami na senátora Îáka
V sobotu 16. dubna se uskuteãnilo v zasedací místnosti Mûstského

úfiadu v R˘mafiovû jiÏ tfietí setkání obãanÛ mûsta se senátorem vo-

lebního obvodu okresu Bruntál Jifiím Îákem. Tato setkání budou

podle slov senátora probíhat pravidelnû jedenkrát za mûsíc. Obãané

mohou vyuÏít jeho pfiítomnosti k individuálnímu osobnímu kontak-

tu a obrátit se na nûj se sv˘mi problémy ãi dotazy.

Sobotní debaty se zúãastnilo ‰est obãanÛ, ktefií se senátorem fie‰ili

problémy t˘kající se zejména obãansko-právních sporÛ, problema-

tiky bydlení a dal‰ích záleÏitostí, které by mohly b˘t podnûtem

k jednání na pÛdû Senátu âeské republiky. Na setkání zaznûly pod-

nûtné návrhy na rozvoj regionu, byla otevfiena problematika ekolo-

gického zemûdûlství, biopotravin, zdravé v˘Ïivy a dal‰í témata.

ObãanÛm, ktefií za senátorem pfii‰li s problémem bydlení v domû,

kde jsou nájemníci sdruÏeni ve Spoleãenství nájemníkÛ a kde vzni-

kl obãansko-právní spor, nabídl senátor Îák bezplatné právní pora-

denství s vlastním právníkem.

VyuÏili jsme náv‰tûvy senátora Jifiího Îáka a poloÏili mu nûkolik 

otázek.

rozhovor
Je bûÏné, Ïe senátofii uskuteãÀují s obãany
pravidelná setkání?
Nemohu posoudit, zda ostatní senátofii tato

setkání s obãany uskuteãÀují, vzhledem k to-

mu, Ïe jsem ve funkci teprve krátkou dobu,

nicménû to povaÏuji za oboustrannû prospû‰-

né, protoÏe ãas od ãasu se vyskytne problém,

kter˘ se podafií vyfie‰it. Nemohu pochopitelnû

lokálnû zasáhnout v rámci své pravomoci do

fiady problémÛ, ale mohu napfiíklad pomoci

formou bezplatného právního poradenství.

To, Ïe jsem v kontaktu s lokálními problémy

a setkávám se s obãany, mnû pomáhá pfii pro-

jednávání nûkter˘ch zákonÛ. Mám mnohem

konkrétnûj‰í pfiedstavy a nejsem vzdálen od

problematiky regionu bruntálského okresu.

âím si vysvûtlujete malou úãast r˘mafiov-
sk˘ch obãanÛ na setkáních s vámi?
Neoãekávám, Ïe se budu setkávat s davy lidí.

Pokud pfiijde na setkání jeden ãlovûk nebo si

kupfiíkladu pohovofiím s panem starostou, uÏ

v tom vidím pfiínos, protoÏe dostanu informa-

ce o problematice R˘mafiovska, Krnovska ne-

bo Bruntálska.

Je úãast obãanÛ v Krnovû a Bruntále stejná
nebo vût‰í?
V Krnovû asi stejná, v Bruntále o nûco vût‰í.

Je to dáno tím, Ïe tam funguje kanceláfi sená-

tora a poradenství poskytuje stál˘ pracovník.

Ná‰ volební obvod je jeden z nejvût‰ích ob-

vodÛ v republice a je mnohem snaz‰í, kdyÏ

pfiijedu já za obãany, neÏ aby oni museli váÏit

cestu za mnou mnohdy autobusem a vût‰inou

s nejist˘m v˘sledkem, vzhledem k tomu, Ïe

mÛj program je dost nabit˘.

Jak˘m zpÛsobem mÛÏete v senátu prezento-
vat názory a problémy obãanÛ?
Tûch moÏností existuje nûkolik. V konkrétní

senátní práci se jedná o projednávání zákonÛ,

které vznikají na základû tfií nebo ãtyfi zdrojÛ.

Zákon mÛÏe navrhovat krajské zastupitelstvo,

senát, poslanecká snûmovna a vláda. Vût‰ina

návrhÛ zákonÛ pfiichází z ministerstev legisla-

tivním procesem. Zákon o taxisluÏbû nedávno

navrhoval napfiíklad Magistrát mûsta Prahy,

kter˘ je na úrovni krajského zastupitelstva.

Nejsem zastáncem velkého mnoÏství zákonÛ,

ale kdybychom narazili na problém, kter˘ by

stál za to fie‰it jej zákonem, tak bych jej na-

vrhnul v rámci klubu ODS jako iniciativu se-

nátní a vznikla by ‰ance na pfiijetí. Druhá ro-

vina nabízí fie‰ení v senátních v˘borech, stá-

l˘ch komisích a podv˘borech. Jsem ãlenem 

ústavnûprávního v˘boru a dále podv˘boru pro

dopravu a bezpeãnost silniãního provozu a ta-

ké stálé komise pro rozvoj venkova. Jedná se

tedy o místa, kde se schází senátofii a úfiedníci

z ministerstev, ktefií pfiipomínky a návrhy za-

pracují do legislativy. Mám také moÏnost in-

terpelovat kteréhokoliv vládního úfiedníka ne-

bo ministra aÏ po pfiedsedu vlády a pfiijít

s konkrétní záleÏitostí. Dále se mohu obrátit

na jakéhokoliv státního úfiedníka nebo funkci-

onáfie ze samosprávy, napfiíklad hejtmana, fie-

ditele odboru kraje, pfiípadnû na starosty mûst.

MoÏností je nûkolik a mnoho problémÛ se da-

fií fie‰it na tûchto úrovních.

R˘mafiovsk˘ region je v rámci územního ãle-
nûní na okraji jak Moravskoslezského, tak
Olomouckého kraje. Jak vnímáte tuto sku-
teãnost z hlediska pomoci kraje v oblasti
oprav komunikací, rozvoje podnikání, zájmu
investorÛ, revitalizace stávajícího bytového
fondu apod.?
Nedomnívám se, Ïe by R˘mafiov byl na okra-

ji. Stejnû se dá v tom smyslu hovofiit napfiíklad

o Bruntálu, ·umperku nebo kterékoliv jiné

oblasti. Územní prostor je dnes jiÏ ze zákona

evropsk˘m prostorem. Nejsem velk˘m za-

stáncem systému Evropské unie. Jedná se

o velk˘ byrokratick˘ celek. To, Ïe máme rela-

tivnû daleko do Ostravy nebo do Olomouce,

nevnímám jako problém. Urãitû snadná do-

stupnost po kvalitní komunikaci je jeden
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z hlavních faktorÛ pfii rozhodování investorÛ.

Nedomnívám se také, Ïe bychom byli region

pfiedurãen˘ pro tûÏk˘ prÛmysl. Je potfieba pro

nûj hledat jiné priority, napfiíklad prostfiednic-

tvím ekologického zemûdûlství, rozvoje turis-

mu, agroturistiky apod. Nemyslím, Ïe by za-

ãlenûní pod Moravskoslezsk˘ nebo Olomou-

ck˘ kraj mûlo na to nûjak˘ vliv. Olomouck˘

kraj je daleko men‰í neÏ Moravskoslezsk˘,

a pokud chce dosáhnout na nûkteré dotace,

napfiíklad z Evropské unie, musí se za tím 

úãelem pfiidruÏit ke Zlínskému kraji. Pro r˘-

mafiovského obãana je dÛleÏitá dosaÏitelnost

úfiadu v místû bydli‰tû a to je ve va‰em pfiípa-

dû Mûstsk˘ úfiad v R˘mafiovû. Na krajském 

úfiadû bûÏn˘ obãan nevyfiizuje své záleÏitosti

zase tak ãasto.

A pokud se vrátíme k jiÏ zmiÀovan˘m komu-
nikacím, které jsou v katastrofálním stavu
a pro dostupnost regionu jsou velmi potfieb-
né, jak podle va‰eho názoru postupovat pfii
jejich obnovû?
Je tomu asi mûsíc, co jsme byli se starostou

mûsta R˘mafiova Petrem Kloudou na

Krajském úfiadû v Ostravû za námûstkem hejt-

mana panem Luk‰ou, kter˘ má komunikace

ve své kompetenci. Prosl˘chalo se totiÏ odlo-

Ïení oprav nûkter˘ch pátefiních komunikací na

R˘mafiovsku. Pan námûstek nám potvrdil, Ïe

rekonstrukce naplánovan˘ch komunikací bu-

dou probíhat podle plánu, ãili v prÛbûhu léta

by mûly zaãít opravy. Ov‰em kter˘ch komu-

nikací se opravy budou t˘kat, na to neznám

pfiesnou odpovûì. Na tuto otázku by nejlíp

odpovûdûl pan starosta.

Jak se díváte na problém revitalizace panelo-
v˘ch domÛ? Ve vût‰ích mûstech rekonstruk-
ce panelov˘ch domÛ z vût‰í ãásti probíhá, do-
konce i mûsto Bruntál uskuteãní jiÏ letos
I. etapu revitalizace panelov˘ch domÛ, jen
R˘mafiov zaostává, proã?
Je to urãitû problematika státu a konkrétnû

ministerstva pro místní rozvoj, kde jsou ãle-

nûny dotace. ZároveÀ je to do urãité míry

problematika jednotliv˘ch obcí. Problém vi-

dím v rozpoãtovém urãení daní. V̆ hodu bu-

dou mít vÏdy vût‰í mûsta proti men‰ím. âím

vût‰í lokalita, tím více finanãních prostfiedkÛ,

za které se dá provést relativnû více investiã-

ních akcí. Ov‰em je dÛleÏité rozli‰ovat vlast-

nictví domÛ, zda se jedná o soukromé vlast-

nictví, spoleãenství vlastníkÛ nebo o byty

v majetku mûsta, pfiípadnû bytov˘ch druÏstev

apod. Také záleÏí na tom, jak˘m zpÛsobem

jsou napfiíklad byty ve vlastnictví mûsta spra-

vovány, zda prostfiednictvím nûjaké hospo-

dáfiské správy nebo podobn˘m zafiízením,

a v návaznosti na to se odvíjí i ãerpání fi-

nanãních prostfiedkÛ z pfiíslu‰n˘ch grantÛ ne-

bo fondÛ. Problematika zateplení nebo celko-

vé rekonstrukce panelov˘ch domÛ je jeden

z v˘razn˘ch problémÛ nejen na‰eho státu, ale

i celé Evropy, protoÏe i tam se dfiív stavûly

paneláky. A v následujících minimálnû dva-

ceti letech se s tím budeme velmi tûÏce pot˘-

kat. Dfiíve se stavûlo velmi jednoduchou tech-

nologií - s potfiebou velké v˘stavby bytÛ pro

mnoho lidí. Nikdo nedom˘‰lel problémy, kte-

ré nastanou dodateãnû v dal‰í fázi, a teì pfie-

cházíme bohuÏel do té „dal‰í“ fáze, kdy se

problémy musí fie‰it. Buìto rekonstruovat

z gruntu nebo nechat chátrat a zanedlouho

muset bourat a stavût nové.

Nezaznûl napfiíklad na pÛdû senátu návrh,
jak by se tento problém dal fie‰it, aÈ jiÏ pro-
stfiednictvím vyhlá‰eného dotaãního progra-
mu nebo jiné pomoci?
Ano, zaznûlo to v komisi pro rozvoj venkova,

kde byl pfiítomen i ministr pro místní rozvoj

Jifií Paroubek. Uskuteãnilo se jednání za úãas-

ti zástupcÛ Evropské unie v âR a jednalo se

o dal‰ím zkvalitnûní projektu s názvem Panel,

kter˘ má za cíl právû regeneraci panelov˘ch

sídli‰È. Tento projekt je i nadále pfiedmûtem

dal‰ího v˘voje, proto k tomu nemohu podat

více informací.

Dûkuji vám za rozhovor. JiKo

Nevhodné umístûní stavby mÛÏe zkazit celkov˘ dojem z obce
VÛbec poprvé se konala 14. dub-

na v R˘mafiovû ve Stfiedisku vol-

ného ãasu krajská schÛze Spolku

pro obnovu venkova (SPOV).

Krajská organizace svolává staro-

sty venkovsk˘ch obcí Moravsko-

slezského kraje (MSK) ãtyfiikrát

roãnû na jednání, které se usku-

teãÀuje pokaÏdé v jiné obci ãi

mûstû na‰eho kraje. Pravideln˘m

tématem jednání jsou informace

krajského úfiadu k programu ob-

novy a rozvoje venkova v na‰em

kraji, z nûhoÏ obce do 2000 oby-

vatel získávají prostfiedky na

drobné opravy (stfiechy, chodníky,

vefiejné prostranství, fasády atd.).

Informace pravidelnû podává Jifií

·tûpán z Krajského úfiadu MSK.

Pfiedsedou krajského SPOV je Jan

Tomiczek, starosta obce Tfianovic.

Hlavní tématem ãtvrteãního jed-

nání byly kromû v˘‰e uvedeného

program obnovy venkova z po-

hledu zpracovatelÛ územních plá-

nÛ a zprávy a informace, které se

vztahují k rozvoji cestovního ru-

chu ve venkovsk˘ch regionech.

Prezentaci na téma územních plá-

nÛ pfiedstavil Ing. arch. Jaroslav

Haluza, kter˘ je jedním ze zpraco-

vatelÛ. Na obrázcích z dataprojek-

toru názornû pfiedstavil starostÛm,

jak vhodnû nebo nevhodnû lze za-

plnit prostor venkovsk˘ch obcí

stavbami. Poukázal na to, Ïe stav-

by mohou znaãnû vylep‰it vzhled

obce, ale také jej mohou zcela

znehodnotit. Úkolem obecních

samospráv je, aby s územními

plány pracovali aktivnû a nedo-

pustili znehodnocení vzhledu ob-

ce nevhodnou zástavbou.

Krajské schÛze Spolku pro obno-

vu venkova v r˘mafiovském SVâ

se zúãastnili pozvaní starostové

obcí a hosté, z nichÏ nejv˘znam-

nûj‰ím byl senátor Jifií Îák, dále

starosta mûsta R˘mafiova Petr

Klouda a místostarosta Jaroslav

Kala, pfiedseda SdruÏení obcí

R˘mafiovska Miroslav Volek, ma-

naÏerka Místní akãní skupiny

Iveta Pochylová, pfiedstavitel

Podnikatelského centra v Bruntá-

le a historik Petr Anderle, generál-

ní fieditel Agentury pro regionální

rozvoj v Ostravû Petr Czekaj

a dal‰í. K problematice cestovní-

ho ruchu na venkovû se pak vy-

jadfiovala vût‰ina hostÛ vãetnû se-

nátora Îáka. Starosta R˘mafiova

Petr Klouda pfiedstavil delegátÛm

mikroregion R˘mafiovska, struk-

turu v˘roby a podnikání, moÏnos-

ti pracovního uplatnûní a pouká-

zal na to, Ïe prÛmyslová zóna,

kterou mûsto vybudovalo, zatím

nena‰la své investory. Starosta

Bfiidliãné a pfiedseda SdruÏení ob-

cí R˘mafiovska a obecnû prospû‰-

né spoleãnosti R˘mafiovsko

Miroslav Volek informoval pfií-

tomné o sdruÏení i ãinnosti a cí-

lech obecnû prospû‰né spoleãnos-

ti. Neopomenul zmínit katastro-

fální stav komunikací, kter˘ ãiní

z r˘mafiovského regionu doslova

nedostupnou oblast.

SPOV svou ãinností usiluje o re-

habilitaci venkova, obnovu a pro-

hloubení spoleãenského a duchov-

ního Ïivota na venkovû, o posílení

jeho hospodáfiské stability a pro-

sperity. SnaÏí se motivovat obãany

Ïijící na venkovû k dobrovolné ak-

tivitû, podnûcuje je k odhodlání

podílet se na zdárném v˘voji obce

a napomáhá vzniku a ãinnosti

místních a regionálních sdruÏení.

Také se úãastní evropské spolu-

práce pfii obnovû venkova a v ne-

poslední fiadû pfiekonává úzce re-

sortní pfiístupy k fie‰ení problémÛ

obnovy vesnice a rozvoje venkova

a podporuje a realizuje Program

obnovy venkova.

Spolek pro obnovu venkova byl

zaloÏen 1. ãervna 1993 (registro-

ván byl jako obãanské sdruÏení

16. 6. 1993). Tehdy se k ãlenství

v nûm pfiihlásilo více neÏ 200 zá-

jemcÛ pfiedev‰ím z fiad obecních

samospráv, zemûdûlcÛ, projektan-

tÛ, podnikatelÛ, uãitelÛ, pracovní-

kÛ vysok˘ch ‰kol, v˘zkumn˘ch

ústavÛ a státní správy, spojen˘ch

my‰lenkou realizovat program

obnovy vesnice; v souãasné dobû

se poãet jeho ãlenÛ blíÏí tisícovce.

Pfiedsedou celostátního SPOV je

od valné hromady v ãervnu 1999

Mgr. Eduard Kavala, starosta ob-

ce Bûlotín. JiKo



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT8/2005

6

Do JeseníkÛ a Beskyd mÛÏete jet cyklobusy
Cykloturistika se stává v turistickém regionu

severní Moravy a Slezska stále atraktivnûj‰í

a vyhledávanûj‰í náplní volného ãasu a do-

volené. Na stále zvy‰ující se zájem cyklotu-

ristÛ reagoval Destinaãní management Mo-

ravskoslezsk˘, o. p. s., kter˘ ve spolupráci

s dopravní spoleãností Connex Morava, a. s.,

Moravskoslezsk˘m a Olomouck˘m krajem

a regionálními partnery zajistil pro letní tu-

ristickou sezónu 2005 provoz cyklobusu do

JeseníkÛ a Beskyd. Na zaji‰tûní pfiepravních

cyklobusov˘ch linek se podílel i Mûstsk˘ 

úfiad R˘mafiov ãástkou 20 tis. korun. Celkem

pût cyklobusov˘ch linek pfiinese dal‰í zkva-

litnûní pfiepravních sluÏeb nejenom pro cyk-

loturisty, ale i pro bûÏné turisty a náv‰tûvní-

ky dvou nejoblíbenûj‰ích turistick˘ch oblastí

severní Moravy a Slezska.

Organizaãní zaji‰tûní, stejnû jako struktura

jednotliv˘ch tras cyklobusÛ jsou optimálnû

pfiizpÛsobeny specifick˘m odli‰nostem da-

n˘ch turistick˘ch oblastí a rovnûÏ jednotli-

v˘m vzdálenostem od centra regionu a turis-

tick˘ch atraktivit na znaãen˘ch cyklotrasách.

Cyklobusy v Jeseníkách se v leto‰ní sezónû

objevují vÛbec poprvé. Díky tfiem trasám do-

jde k v˘raznému zkvalitnûní dopravní ob-

sluÏnosti centrální ãásti JeseníkÛ s nejv˘-

znamnûj‰ími a turisty nejvyhledávanûj‰ími

místy. Témûfi ze v‰ech zastávek cyklobusÛ je

moÏn˘ nástup na znaãené trasy, které ná-

v‰tûvníky zavedou na nejkrásnûj‰í hfiebeny

JeseníkÛ v okolí Pradûdu ãi âervenohorské-

ho sedla. Fyzicky ménû zdatní cyklisté, stej-

nû jako rodiny s dûtmi mohou naopak vyuÏít

ménû nároãn˘ch cyklotras v okolí R˘mafiova

smûrem k Bruntálu nebo opaãnû pfies Skfiítek

k ·umperku. Za náv‰tûvu jistû stojí okolí

Jeseníku, ra‰elini‰È na Rejvízu nebo zlato-

rudn˘ch ml˘nÛ ve Zlat˘ch Horách. S jese-

nick˘mi cyklobusy mají cykloturisté rovnûÏ

‰anci poznat polské pfiíhraniãí, neboÈ jeden

z nich zajíÏdí do mûsta G∏ucho∏azy.

Provoz beskydského cyklobusu navazuje na

loÀskou úspû‰nou první sezónu. Pro leto‰ní

sezónu jsou pro Beskydy pfiipraveny dva

cyklobusy vybavené pfiívûsn˘m vozíkem 

s oficiálním logem projektu a umoÏÀující po-

jmout najednou aÏ 18 kol.

Beskydské cyklobusy spojují Ostravu

a Nov˘ Jiãín s oblastí Beskyd a zároveÀ pro-

pojují jednotlivá turisticky atraktivní místa,

jak˘mi jsou napfi. RoÏnov pod Radho‰tûm,

Bumbálka, Velké Karlovice, SoláÀ,

Ostravice, Fren‰tát pod Radho‰tûm,

Kopfiivnice a dal‰í. Cykloturisté navíc mo-

hou nav‰tívit i celou fiadu zajímav˘ch dopro-

vodn˘ch akcí, které se v prÛbûhu letních mû-

sícÛ v Beskydech pofiádají.

Nespornou v˘hodou cyklobusÛ je také to, Ïe

turisté, ktefií byli zvyklí dopravovat se na 

atraktivní místa zmínûn˘ch regionÛ sv˘mi

vozidly, nemusí vyhledávat volná parkovací

místa a mohou se libovolnû pfiemístit, aÈ jiÏ

pû‰ky nebo na kole, po sv˘ch pfiedem naplá-

novan˘ch trasách, aniÏ by se museli vracet

zpût na v˘chozí pozici trasy.

Provoz cyklobusÛ bude zahájen v Beskydech

od poãátku kvûtna, v Jeseníkách od poãátku

ãervna, a to vÏdy o víkendech a dnech stát-

ních svátkÛ. V letních mûsících pak bude

cyklobus jezdit kaÏdodennû, v záfií opût o ví-

kendech a ve dnech státních svátkÛ. Cena za

pfiepravu kola je 15 Kã, pfiiãemÏ je moÏno

vyuÏít rezervaãního systému na stránkách

dopravní spoleãnosti Connex Morava, a. s.,

http://cyklobusy.connexmorava.cz. JiKo

Provoz cyklobusÛ na trasách:
Jeseníky:
Trasa A: Láznû Lipová - Jeseník - G∏ucho∏azy - Zlaté Hory - Vrbno p. Pradûdem - Karlova Studánka - Hvûzda (- Ovãárna) - Malá Morávka 

- Karlov.

Trasa B: Bruntál - Malá Morávka - Karlov - Malá Morávka - Hvûzda - Karlova Studánka - Vrbno p. Pradûdem - Zlaté Hory - Rejvíz - Jeseník 

- Javorník.

Trasa C: ·umperk - Skfiítek - R˘mafiov - Malá Morávka - Hvûzda - Karlova Studánka - Vrbno p. Pradûdem - Vidly - Bûlá p. Pradûdem 

- âervenohorské sedlo - Kouty nad Desnou.

V Jeseníkách se na podpofie projektu cyklobusÛ podílely nejvût‰í mírou SdruÏení cestovního ruchu Jeseníky, Relaxcentrum v Bûlé pod

Pradûdem, kartografické vydavatelství SHOcart a internetov˘ portál cyklotrasy.cz. Tento projekt podpofiil i Olomouck˘ kraj.

Na podpofie projektu se podílela také âeská centrála cestovního ruchu - CzechTourism.

Beskydy:
1. Ostrava - F-M - Fren‰tát p. R. - Kunãice - âeladná - Fr˘dlant nad Ostravicí - Ostravice - Staré Hamry - Bílá - Bumbálka - Horní Beãva 

- RoÏnov p. Radho‰tûm - Fren‰tát p. Radho‰tûm.

2. Nov˘ Jiãín - Kopfiivnice - Fren‰tát p. Radho‰tûm - Trojanovice - RoÏnov p. Radho‰tûm - Dolní Beãva - âarták - Sedlo - Velké Karlovice, 

rozcestí SoláÀ - Velké Karlovice, hotel Razula - Bumbálka - Tfie‰tík - Bílá.

Ve‰keré bliÏ‰í informace k provozu cyklobusÛ vãetnû rezervaãního systému a jízdních fiádÛ naleznete na internetov˘ch stránkách ofi-

ciální prezentace turistického regionu Severní Morava a Slezsko: www.tourism.cz a na stránkách spoleãnosti Connex Morava, a. s.,

http://cyklobusy.connexmorava.cz.

SdruÏení obcí R˘mafiovska ve spolupráci
s Evropsk˘m informaãním stfiediskem pfii SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov

pofiádá dne 9. 5. 2005 od 15.00 hod. na námûstí Míru
1.v˘roãí vstupu do Evropské unie pod názvem

DEN EVROPY
V‰echny vás srdeãnû zveme na pfiíjemnou podívanou!

Pfii nepfiíznivém poãasí se akce ru‰í!!!

Foto: internet
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Zdravotnictví

Bruntálská nemocnice jde do konkurzu, fiídit ji bude Nemocnice R˘mafiov
„Spoleãnost Euromednet získala
100 % akcií Nemocnice Bruntál
pfii koupi akcií vítkovické nemoc-
nice Blahoslavené Marie
Antoníny. Pfiitom v‰ak zjistila, Ïe
toto zdravotnické zafiízení vykazu-
je hlubokou kumulovanou ztrátu
ve v˘‰i asi 53 miliónÛ korun a cel-
kové nekryté dluhy ve v˘‰i 96 mili-
ónÛ korun,“ sdûlil na tiskové kon-

ferenci v bruntálské nemocnici

v pondûlí 18. dubna generální fie-

ditel Euromednetu, a. s., Marek

Potysz a dodal, Ïe spoleãnost ne-

povaÏuje za správné dotovat a za-

chraÀovat hluboce pfiedluÏenou

firmu z rozpoãtu ostatních zafiíze-

ní v síti a po dÛkladné anal˘ze vy-

hlásí na bruntálskou nemocnici

konkurz. „K tomuto kroku jsme
pfiistoupili po hluboké rozvaze
s vûdomím v‰ech dÛsledkÛ,“ uvedl

dále Marek Potysz, souãasnû v‰ak

ocenil snahy Nemocnice

Vítkovice o záchranu spoleãnosti

Nemocnice Bruntál. Skupina

Euromednet nenese pfiitom Ïád-

nou zodpovûdnost za stav spoleã-

nosti Nemocnice Bruntál, protoÏe

v této spoleãnosti nepÛsobila a ani

s ní dfiíve nespolupracovala.

DÛvody katastrofální situace

v bruntálské nemocnici vidí fieditel

Potysz ve velmi pochybném systé-

mu fiízení a v selhání ekonomické-

ho dohledu nad nemocnicí. V mi-

nulosti byl kladen dÛraz na vytvá-

fiení hospodáfiského v˘sledku jin-

de neÏ v nemocnici, proto je dnes

toto zdravotnické zafiízení vyso-

kou mûrou pfiedluÏené. „¤ada
ekonomicky zajímav˘ch ãinností
byla z nemocnice vyvedena na jiné
spoleãnosti za nev˘hodn˘ch pod-
mínek. SvÛj díl odpovûdnosti na
tom nesou i nûktefií dodavatelé,
ktefií díky vysok˘m cenám spoluvy-
tváfieli ztrátu tohoto zdravotnické-
ho zafiízení a nepfiímo se tak podí-
leli na neúspûchu nemocnice.
V souãasné dobû se bruntálská ne-
mocnice nedokáÏe vypofiádat
s velk˘m mnoÏstvím závazkÛ po
splatnosti a ani není schopna vyu-
Ïít ke svému ozdravení cizí zdro-
je,“ vysvûtlil MUDr. Marek

Potysz.

V dÛsledku závaÏnosti situace vy-

zvala holdingová spoleãnost

Euromednet pfiedstavitele mûsta

Bruntálu, V‰eobecné zdravotní

poji‰Èovny a Moravskoslezského

kraje k urychlenému spoleãnému

postupu v záchranû nemocniãní

péãe v regionu. T˘m zku‰en˘ch

manaÏerÛ Euromednetu vidí fie‰e-

ní v tom, Ïe zdravotní péãi pfiebe-

re Nemocnice R˘mafiov, která je

od února ve vlastnictví skupiny

Euromednet. R˘mafiovská nemoc-

nice zfiídí v souãasn˘ch prostorách

bruntálské nemocnice své disloko-

vané pracovi‰tû. „Provedli jsme
anal˘zu spoleãenské poptávky
a na jejím základû jsme rozhodli,
které obory budou v R˘mafiovû
a které zÛstanou v Bruntále, aby se
zabránilo duplicitû,“ fiekla Lenka

Laníková, finanãní fieditelka spo-

leãnosti Euromednet, a dodala, Ïe

v R˘mafiovû zÛstane interna s jed-

notkou intenzivní péãe a také lÛÏ-

ka následné péãe. Po dohodû s po-

ji‰Èovnami plánuje Euromednet

pfiesun rehabilitaãní péãe

z Bruntálu do R˘mafiova. Naopak

z R˘mafiova do Bruntálu se budou

stûhovat chirurgické obory vãetnû

gynekologie. V obou nemocnicích

bude dostateãné mnoÏství odbor-

n˘ch ambulancí, aby lidé nemuse-

li dojíÏdût z obou mûst. V pfiípadû

nutnosti zajistí spoleãnost

Euromednet dopravu.

„Poãítáme se sníÏením poãtu
akutních lÛÏek v obou mûstech
o 36, coÏ by mûlo vést k úspofie ná-
kladÛ zdravotních poji‰Èoven.
V souvislosti s redukcí lÛÏek nebu-
de omezena dostupnost zdravotní
péãe,“ ujistila Lenka Laníková

a dále uvedla, Ïe s restrukturaliza-

cí bruntálského zdravotnictví pfii-

jde o práci i ãást pracovníkÛ, fiádo-

vû se bude jednat o desítky míst.

Na druhou stranu s pfiesunem ope-

raãních oborÛ chirurgie a gyneko-

logie z R˘mafiova do novû otevfie-

n˘ch operaãních sálÛ v Bruntále

dojde podle Laníkové ke zkvalit-

nûní péãe o pacienty. „Kromû toho
poãítáme s koncentrací poãtu
zákrokÛ a tím zákonitû se zkvalit-
nûním erudice lékafiÛ. Plánuje-
me zavedení nov˘ch metod, které
se jiÏ bûÏnû pouÏívají v Nemo-
cnici Tfiinec-Podlesí, napfiíklad
program jednodenní chirurgie
apod.,“ doplnila finanãní fieditelka

Lenka Laníková. Program jedno-

denní chirurgie zahrnuje celou

‰kálu v˘konÛ, které byly dosud

spojovány s hospitalizací pacienta.

Od roku 2002, kdy se s jednoden-

ní chirurgií v Podlesí zaãalo, dalo

tomuto druhu operace pfiednost

1150 lidí, coÏ je zhruba pûtina

z celkového poãtu operací, které

byly v Tfiinci-Podlesí provedeny.

Tento program vyhledávají pfiede-

v‰ím pacienti stfiedního vûku, v˘-

jimkou v‰ak nejsou ani dûti mlad-

‰í 10 let ani seniofii star‰í 80 let.

S úsporou nákladÛ se oãekává ta-

ké nav˘‰ení mezd zdravotního

personálu, jehoÏ platové ohodno-

cení je v tomto regionu podprÛ-

mûrné. Spoleãnost Euromednet

dále uvaÏuje o nákupu nov˘ch

technologií, které zlep‰í komfort

pacienta.

V‰echny strany se shodly na tom,

Ïe hlavním cílem je zachování

kontinuity poskytování zdravotní

péãe a zahájení revitalizace brun-

tálského zdravotnictví. JiKo

Rada mûsta Bruntálu pfiijala usnesení k dûní v bruntálské nemocnici
Rada mûsta Bruntálu projednala v úter˘ 

19. dubna 2005 situaci v bruntálské nemocni-

ci. Zdravotnické zafiízení patfií od konce bfiez-

na spoleãnosti Euromednet, a. s., která v zá-

jmu zachování poskytování zdravotní péãe

zahájila revitalizaci nemocnice.

Rada mûsta vzala na vûdomí informace o sou-

ãasném stavu a pfiedpokládaném v˘voji v ne-

mocnici v Bruntále, projednala akãní plán na

záchranu nemocnice v Bruntále pfiedloÏen˘

spoleãností Euromednet, a. s., a vzhledem k si-

tuaci povaÏuje tuto alternativu v rámci zacho-

vání zdravotnick˘ch sluÏeb na území mûsta

Bruntálu a ve spádovém území za moÏnou.

Rada mûsta deklaruje pfiipravenost mûsta po-

dílet se na potfiebn˘ch krocích, které je ne-

zbytné k zachování nemocnice v Bruntále vy-

konat.

Rada mûsta dále uloÏila pfiedstavitelÛm mûs-

ta vést intenzivní jednání ve v‰ech záleÏitos-

tech t˘kajících se nemocnice v Bruntále.

Spoleãnost Euromednet pfii jednáních

s Mûstsk˘m úfiadem Bruntál garantuje zacho-

vání zdravotní péãe v Bruntále a uji‰Èuje, Ïe

pfies avizované zmûny, nezbytné pro ozdrave-

ní bruntálského zdravotnictví, obyvatelé regi-

onu o nemocnici nepfiijdou.

O dal‰ích krocích bude vefiejnost pravidelnû

informována prostfiednictvím médií.

Jifií Ondrá‰ek, tiskov˘ mluvãí MûÚ
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·kolství

Pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly a uãili‰tû mají Ïáci za sebou
K pfiijímacímu fiízení na stfiední ‰koly zfiizova-

né krajem se pfiihlásilo letos 16 200 ÏákÛ pá-

t˘ch, sedm˘ch a devát˘ch tfiíd Z·. (Spolu se

soukrom˘mi ‰kolami, církevním a jedním 

obecním gymnáziem se tento poãet zv˘‰í cca

o 2 500 pfiihlá‰en˘ch ÏákÛ). Nejvût‰í zájem

byl o gymnázia a ostatní ‰koly s maturitou.

Men‰í zájem byl pfiedev‰ím o uãili‰tû a tech-

nické obory s maturitou. V̆ razn˘ zájem byl

také o obory SO· - zdravotnické, v˘poãetní

techniky, umûlecké, pedagogické, sociální pé-

ãe a vefiejnosprávní obory, hotelnictví a turis-

mus a nadstavbové obory.

Pfiijímací fiízení se uskuteãnila také na r˘mafiov-

sk˘ch stfiedních ‰kolách a Stfiedním odborném

a Odborném uãili‰ti R˘mafiov. K osmiletému

studiu bylo na Gymnázium R˘mafiov pfiijato 

30 studentÛ, coÏ je pln˘ stav, a pfiijímací zkou‰-

ky na ãtyfileté studium úspû‰nû zvládlo 17 stu-

dentÛ. „Budeme vyhla‰ovat 2. kolo pfiijímacích
zkou‰ek, zfiejmû 9. kvûtna, ale tento termín bude
je‰tû upfiesnûn na na‰ich webov˘ch stránkách
www.gymnaziumrymarov.cz,“ sdûlil zástupce

fieditele ‰koly Petr Kroutil.

SOU a OU R˘mafiov bude zahajovat nov˘

‰kolní rok tradiãnû ãtyfimi prvními roãníky.

„Nejvût‰í zájem mûli Ïáci o obor Kuchafi-ãí‰-
ník pro pohostinství, kde bylo hned v prvním
kole pfiijímacího fiízení úspû‰n˘ch 28 uchaze-
ãÛ, dvû místa zÛstávají prozatím volná. Do
prvního roãníku uãebního oboru Opraváfi ze-
mûdûlsk˘ch strojÛ bylo pfiijato 27 uchazeãÛ
a tfii místa jsou volná. V uãebních oborech
Opraváfiské práce a Kuchafiské práce byl stav

naplnûn. Do tûchto uãebních oborÛ pfiijímáme
shodnû po osmi Ïácích,“ informovala fieditel-

ka Stfiedního odborného a Odborného uãili‰tû

SoÀa Kováfiíková a dodala, Ïe 2. kolo pfiijíma-

cího fiízení se uskuteãní 2. kvûtna.

Stfiední soukromá odborná ‰kola Prima, s. r. o.,

R˘mafiov pfiijala podle slov zfiizovatele

Milana Nehery na základû pfiijímacího poho-

voru celkem 44 studentÛ, z toho 23 pro obor

Management cestovního ruchu a 21 studentÛ

pro obor Vefiejná správa. ·kola nemá proza-

tím pfiijímací pohovory ukonãeny a na zákla-

dû písemné smlouvy se mohou hlásit dal‰í

pfiípadní zájemci.

Druhé kolo pfiijímaãek je zcela v reÏii fieditelÛ

‰kol - ti urãí termíny i podmínky fiízení.

JiKo a ·árka Swiderová, tisková mluvãí MSK

Îáci a studenti stfiedních ‰kol obstáli v soutûÏi
Osobnost stfiedních ‰kol R˘mafiova na jedniãku

Ve ãtvrtek 14. dubna se uskuteãnil

ve Stfiedisku volného ãasu

v R˘mafiovû první roãník soutûÏe

Osobnost stfiedních ‰kol

R˘mafiova, kterou inicioval mûst-

sk˘ úfiad a zá‰titu nad ním pfievzal

místostarosta Jaroslav Kala.

Jednalo se o soutûÏ studentÛ a Ïá-

kÛ stfiedních ‰kol a uãili‰È. „Ná‰ ú-
mysl spoãíval v tom zapojit co nej-
vût‰í poãet ÏákÛ a studentÛ do ak-
ce, která nenásilnû vyhecuje mlá-
deÏ nejen k pfiem˘‰lení, ale pfiine-
se jim zároveÀ urãitou formu zába-
vy, coÏ se podle ohlasÛ publika,
domnívám se, podafiilo. Jednalo
se o první roãník, koneãnou podo-
bu soutûÏe jsme ladili témûfi aÏ
v jejích závûreãn˘ch pfiípravách.
Nûkdo se tedy právem mohl ohra-
dit, Ïe ne v‰echno bylo stoprocent-
ní. Ale pouãeni tímto prvním roã-
níkem budeme pfií‰tí rok moudfiej-
‰í,“ prohlásil hlavní iniciátor sou-

tûÏe místostarosta Kala. Podle nûj

by nebylo vhodné organizovat pro

r˘mafiovské stfiedo‰koláky otfielou

a zprofanovanou zábavu typu

Miss ‰koly a podobnû. Spoleãnû

se studenty se shodli, Ïe soutûÏ by-

la nápaditá, vtipná, ale taky nároã-

ná na logick˘ úsudek a my‰lení,

coÏ se shoduje s poÏadavky, které

jsou na dne‰ní stfiedo‰kolskou

mládeÏ kladeny. Zpestfiení soutûÏe

vidí obû strany - pofiadatelé i sou-

tûÏící - v eventuální úãasti studen-

tÛ z partnersk˘ch mûst, kupfiíkladu

z Ozimku nebo Krompach.

Na pódiu stanulo celkem deset

soutûÏících, které nominovaly

Stfiední soukromá odborná ‰kola

Prima, gymnázium a uãili‰tû.

Dívky a chlapci soutûÏili ve ãty-

fiech disciplínách: SoutûÏící se
pfiedstavuje, Volná disciplína,

Vyber si otázku a Modelování koã-
ky nebo psa z hlíny na ãas. SoutûÏ

sledovala „odborn˘m okem“ se-

dmiãlenná porota ve sloÏení

Jindfiich ·treit, ·tefan Jano‰Èák,

Kvûtoslava Sicová, Jitka Vaculo-

vá, Jarmila La‰tuvková, Irma

Krejãí a pfiedseda Jaroslav Kala.

UÏ pfii první disciplínû nebyla

nouze o legraci, to kdyÏ se Ïáci

a studenti snaÏili originálním zpÛ-

sobem pfiedstavit sami sebe.

Nûktefií tuto disciplínu pojali zce-

la váÏnû, nûkdo zase zazáfiil ve

stylu exhibicionismu nebo lehké

nadsázky, pochopitelnû za velké-

ho skandování sv˘ch pfiíznivcÛ.

Volná disciplína se nesla ve zna-

mení zálib kaÏdého jednotlivce.

Diváci se bavili pfii parodii na ry-

báfisk˘ kum‰t, pfii bravurním he-

reckém dialogu, parafrázi ver‰o-

van˘ch dotazníkÛ, sportovních

hrátkách, moderním tanci, pfii tra-

vestishow mladíka pfievleãeného

za elegantní zpûvaãku, obdivovali

ladnost taneãního páru pfii klasic-

kém tanci ãi mistrovskou pfiípravu

míchan˘ch nápojÛ se Ïonglová-

ním lahví, které se ne vÏdy po-

slu‰nû vracely do rukou.

Tfietí disciplína provûfiila znalosti

soutûÏících pfii zodpovídání ná-

hodnû vybran˘ch otázek na téma

mûsto R˘mafiov, jeho historie, 

osobnosti, kulturní památky, insti-

tuce, erb mûsta apod. Nûktefií ne-

zaváhali ani vtefiinu a s pfiehledem

historikÛ uvádûli data vzniku, 

událostí, jména v˘znamn˘ch 

osobností nebo pamûtihodností.

Nûktefií v‰ak ze sebe vysoukali

sotva pár slov a s mírn˘m pokrãe-

ním ramen a za velkého potlesku

odcházeli s nepofiízenou. Pro vût-

‰inu to byla nejtûÏ‰í disciplína.

Zato v‰ak modelování koãky ne-

bo psa z keramické hlíny pfiineslo

soutûÏícím perné chvilky a obe-

censtvu nejednu salvu smíchu. Na

vytvofiení poÏadovaného modelu

mûli totiÏ mladí adepti na titul

Osobnost stfiedních ‰kol R˘mafio-

va pouhé tfii minuty. Za tu dobu

vznikly na mal˘ch podstavcích

nejroztodivnûj‰í v˘tvory, u kte-

r˘ch mûla tûÏké rozhodování i sa-

motná porota. K vidûní byly koã-

ky malé i velké, snadno rozezna-

telní byli jezevãík i buldok, hÛfie

nûkteré kuriózní postaviãky.

Pak nastala chvíle pravdy, verdikt

poroty. Po velmi peãlivém a uváÏ-

livém hodnocení pfiedstavil její
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pfiedseda Jaroslav Kala tfii nejús-

pû‰nûj‰í osobnosti R˘mafiova. Na

tfietím místû skonãila Helena

Chlebcová z Gymnázia R˘mafiov,

jako druh˘ se umístil Jan ·anovec

rovnûÏ z Gymnázia R˘mafiov a ti-

tul Osobnost stfiedních ‰kol

R˘mafiova si odnesl Dimitrij Tyã

z téÏe ‰koly. Vítûz soutûÏe na sebe

prozradil, Ïe by chtûl po ukonãení

studia na gymnáziu pokraãovat na

vysoké ‰kole, s nejvût‰í pravdûpo-

dobností na Karlovû univerzitû

v oboru biologie.

V prvním roãníku soutûÏe platilo

dvojnásob, Ïe není dÛleÏité vy-

hrát, ale zúãastnit se. VÏdyÈ v˘ko-

ny, které v‰ichni soutûÏící pfied-

vedli, byly skvûlé a to nejpodstat-

nûj‰í bylo, Ïe se v‰ichni na nové

soutûÏi pofiádané mûstem dobfie

bavili. A tûm, ktefií soutûÏící do

prvního roãníku pfiipravovali

a zÛstali skromnû stát „opodál“,

patfií velké díky, stejnû jako v‰em

sponzorÛm soutûÏe: Jarmile

La‰tuvkové - Kvûtiny, sklo, por-

celán, RD R˘mafiov, Elektro -

Janu Kotrlovi a Janû Kováãové,

Eduardu Ichovi - Elektro - náby-

tek, Mûstské knihovnû R˘mafiov

a MûÚ R˘mafiov. JiKo

Rozhovor s vítûzi soutûÏe „Osobnost stfiedních ‰kol R˘mafiova“
1. Jaké jsou va‰e bezprostfiední dojmy z prvního roãníku soutûÏe studentÛ stfiedních ‰kol Osobnost R˘mafiova?
2. Která disciplína byla pro vás nejtûÏ‰í a která naopak nejlehãí?
3. Zúãastníte se této soutûÏe pfií‰tí rok?

1. místo: Dimitrij Tyã (Bfiidli-
ãná), student 3. roãníku Gym-
názia R˘mafiov
1. Domnívám se, Ïe zde byla

velká konkurence a v‰ichni byli

hodnû dobfií. Ve v˘bûru otázek

jsem mûl ‰tûstí, vylosoval jsem

si takovou, se kterou jsem nemûl

problémy. K vítûzství mi pomo-

hla taky trocha talentu a shoda

náhod.

2. Urãitû odpovûdût na vybranou

otázku, obzvlá‰È kdyÏ nejsem

místní. Bylo to v‰echno vymy‰le-

né tak nûjak narychlo, postavili

nás pfied hotovou vûc. V pfií‰tích

roãnících by moÏná nebylo ‰patné

do této soutûÏe, jak fiekl místosta-

rosta Jaroslav Kala, zapojit i stu-

denty z partnersk˘ch mûst. Bylo

by to zase o nûãem jiném. Pfii dis-

ciplínû modelování z hlíny mohlo

b˘t více ãasu, nejen tfii minuty.

3. V pfií‰tím roce uÏ budeme ve

ãtvrÈáku, kde nás ãeká maturita,

takÏe to pfienecháme tûm mlad-

‰ím roãníkÛm.

2. místo: Honza ·anovec (R˘-
mafiov), student 3. roãníku
Gymnázia R˘mafiov
1. Umístûní jsem v Ïádném pfií-

padû neoãekával. Byla to hodnû

dobrá soutûÏ. Exhibice - to je

moje. Diváci byli úÏasní. Îe

jsem se umístil, za to vdûãím di-

vákÛm a kamarádÛm, ktefií mû

vyhecovali.

2. Pro mû byla nejtûÏ‰í celá sou-

tûÏ od zaãátku do konce.

Vymyslet si úvodní proslov, ale

i volnou disciplínu. A otázky? To

je o nabiflování. Já jsem to po-

chopitelnû v‰echno zapomnûl,

takÏe jsem si pak vym˘‰lel úplné

blbosti. Nejsem nijak zvlá‰È ‰i-

kovn˘ na modelování, ale nako-

nec se to snad povedlo. V‰ichni

byli dobfií a odváÏní.

3. Pfií‰tí rok se budu pfiipravovat

na maturitu, takÏe do soutûÏe ne-

pÛjdu.

3. místo: Helena Chlebcová
(R˘mafiov), studentka 3. roãní-
ku Gymnázia R˘mafiov
1. Dojmy mám smí‰ené, bylo to

urãitû obohacující a hlavnû zá-

bavné. V‰ichni tady byli dobfií.

2. NejtûÏ‰í disciplínou byly pro

mû otázky, protoÏe jich bylo

hodnû, a i kdyÏ jsme je mûli

k dispozici asi dva t˘dny pfie-

dem, stejnû jsme odpovûdi zapo-

mnûli a pak uÏ se jednalo vylo-

Ïenû o velkou improvizaci.

3. Odcházím do Brna na konzer-

vatofi, proto se soutûÏe v pfií‰tím

roce nezúãastním.

Díky za rozhovor. JiKo

Biologická olympiáda a úãast studentÛ Gymnázia R˘mafiov
Na‰e Gymnázium R˘mafiov se jako kaÏd˘

rok i letos zúãastnilo jiÏ 39. roãníku biolo-

gické olympiády. Nejprve bych v‰ak mûl ne-

zasvûcené seznámit se strukturou a organi-

zací samotné olympiády.

Biologická olympiáda probíhá ve ãtyfiech

kolech a je rozdûlena do ãtyfi kategorií - ka-

tegorie D, C, B a A. Není to v‰ak tak jedno-

duché - nûkterá kola v niÏ‰ích, ale i ve vy‰-

‰ích kategoriích chybûjí.

Kategorie D je urãena ÏákÛm 6. a 7. tfiíd zá-

kladních ‰kol a odpovídajícím roãníkÛm 

osmilet˘ch gymnázií. Samotná soutûÏ probí-

há ve ‰kolním kole, odkud první dva umístû-

ní postupují do kola okresního, které je i ko-

lem posledním.

Kategorie C se mohou zúãastnit Ïáci 8. a 9.

tfiíd Z· a stejnû stafií Ïáci osmilet˘ch gymná-

zií. SoutûÏ opût probíhá ve ‰kolním kole,

první dva postupují do kola okresního

a oproti kategorii D první dva z okresního

kola postupují do kola krajského, které je

i kolem koneãn˘m.

V kategorii B soutûÏí studenti 1. a 2. roãní-

kÛ ãtyfilet˘ch gymnázií a kvinty a sexty 

osmilet˘ch gymnázií. SoutûÏí se v kole ‰kol-

ním, odkud jsou v˘sledky zasílány na kraj,

kde jsou vyhodnoceny, a pfiípadní úspû‰ní

Ïáci jsou pozváni na kolo krajské. Kolo okre-

sní úplnû vypadává. Stejnû jako v soutûÏní

kategorii C se jiÏ nikam nepostupuje.

No a kategorii A absolvují studenti 3. a 4.

roãníkÛ ãtyfilet˘ch gymnázií a septimy a ok-

távy osmilet˘ch gymnázií. Opût se z kola

‰kolního postupuje pfiímo do kola krajského,

jako je tomu v kategorii B. Av‰ak první dva

umístûní postupují do kola celostátního!

A z kola celostátního se dá postoupit aÏ do

kola celosvûtového!!! Kupfiíkladu v loÀ-

ském roce se celosvûtové kolo biologické 

olympiády konalo v Austrálii. Mûl jsem tu

ãest se o prázdninách setkat s reprezenta-

ntem âR, kter˘ se ho úãastnil. Vyprávûl mi

o sv˘ch záÏitcích, které byly mnohdy tûÏko

uvûfiitelné.

Tak a teì se vraÈme k leto‰nímu roãníku.

Hlavním tématem se stala BIOGEOGRA-

FIE. Krajského kola jsem se zúãastnil jiÏ po-

páté. Letos poprvé v kategorii A. SoutûÏ pro-

bûhla jiÏ tradiãnû na Stanici mlad˘ch pfiíro-

dovûdcÛ v Ostravû-Porubû. Skládala se z pû-

ti ãástí - dvou praktick˘ch úkolÛ, dvou teore-

tick˘ch a z „poznávaãek“. Praktické úkoly

spoãívají v mikroskopování mikroorganis-

mÛ, jejich rozli‰ení a v následném fie‰ení do-

plÀujících úkolÛ. Letos to byly „Autotrofní

organismy“ a „Historie kvûteny âR“. KaÏd˘

úkol trvá jednu hodinu ãistého ãasu.

Teoretické úkoly se skládají z testu a z teo-

retické ãásti (letos to byl genetick˘ drift).

KaÏd˘ úkol trvá opût jednu hodinu.

Poslední jsou poznávaãky, ve kter˘ch musí-

te poznat 15 druhÛ rostlin a hub a 15 druhÛ

ÏivoãichÛ. Celkem tedy tfiicet organismÛ.

Tento úkol nezabere více jak 15 minut.

Dohromady tato fyzicky i psychicky nároã-

ná soutûÏ trvá pfiibliÏnû 4,5 hodiny. Poté ná-

sleduje obûd a zaslouÏen˘ „odpoãinek“

v podobû ãekání na v˘sledky. Letos musím

porotu pochválit, vyhodnocení mûla jiÏ za

ãtvrt hodiny po obûdû zpracované.

Nyní k samotn˘m v˘sledkÛm. V prvním

roãníku gymnázia jsem byl v kategorii

B v krajském kole ‰est˘, vloni druh˘. Letos

jsem tfieÈák a v tûÏké konkurenci ãtvrÈákÛ,

peãlivû se pfiipravujících na maturitu, jsem

se umístil v krajském kole na sedmé pfiíãce.

Doufám, Ïe i v budoucích letech se najdou

studenti, ktefií budou reprezentovat na‰e

gymnázium, ná‰ okres, ná‰ kraj, nebo do-

konce âeskou republiku v této tûÏké, av‰ak

velice zajímavé a pfiínosné soutûÏi -

Biologické olympiádû.

Dimitrij Tyã, Gymnázium R˘mafiov

Vítûzové soutûÏe Osobnost stfiedních ‰kol R˘mafiova (zleva: Jan
·anovec, Helena Chlebcová a Dimitrij Tyã)
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KrouÏek biologie - nejen pro znalce
Je tomu jiÏ 26 let, kdy se popr-

vé se‰lo 15 studentÛ se svou 

uãitelkou, aby spoleãnû zaloÏi-

li na r˘mafiovském gymnáziu

biologick˘ krouÏek. Paní Ma-

rie Novotná stála nejen u zrodu

tohoto krouÏku, ale vede jej

s nad‰ením dodnes.

Za tu dobu se v‰ak nûkolik vû-

cí zmûnilo, a to hlavnû labora-

tofi a její vybavení patnácti no-

v˘mi mikroskopy (pfied nûkoli-

ka mûsíci jsme od ‰koly dosta-

li dáreãek - nov˘ moderní mik-

roskop, kter˘ kromû bûÏn˘ch

funkcí umoÏÀuje i pfiipojení

pfies projekãní kameru k televi-

zi, poãítaãi ãi dataprojektoru).

Dále pfiibyla jiÏ zmínûná tele-

vize, video, projekãní kamera,

poãítaã a roz‰ífiila se sbírka tr-

val˘ch preparátÛ.

Co se v‰ak nezmûnilo vÛbec, je

zájem mlad˘ch biologÛ o jejich

oblíben˘ koníãek, kter˘ zde

mohou úspû‰nû rozvíjet. KaÏd˘

si pfiijde na své, aÈ uÏ má rád

prohlíÏení Ïiv˘ch i trval˘ch

preparátÛ pod mikroskopem,

biochemické pokusy, poznává-

ní rostlin a nerostÛ (je-li venku

pûkné poãasí, tak i v pfiírodû),

nebo by si napfiíklad rád zhoto-

vil vlastní ruãní papír.

MoÏností je mnoho, a proto

zveme v‰echny, kdo se zajíma-

jí o biologii, a to nejen studen-

ty na‰eho gymnázia, ale i Ïáky

pát˘ch aÏ devát˘ch tfiíd základ-

ních ‰kol.

V souãasné dobû nav‰tûvuje

krouÏek 17 studentÛ rÛzného

vûku, scházíme se jednou t˘d-

nû a spoleãnost nám dûlá kost-

livec a velk˘ ply‰ov˘ maskot

Vombat. Chcete-li mezi nás,

budete srdeãnû vítáni! BliÏ‰í

informace u paní Marie

Novotné.

Za ãleny biologického krouÏku
Katefiina Bradová

a Markéta Nekováfiová

Student Gymnázia Marek âermák na celostátní soutûÏi Komensk˘ a my
Ve dnech 20. - 21. bfiezna 2005 se konalo 

ústfiední kolo celostátní literární soutûÏe

Komensk˘ a my v Brand˘se nad Orlicí. Do

tohoto kola postoupil i student Gymnázia

R˘mafiov Marek âermák. Celá soutûÏ se

skládala ze dvou ãástí. První ãást, ‰kolní ko-

lo, byla literární. Podmínkou jejího úspû‰né-

ho splnûní bylo napsání eseje na téma „Proã

cestovat, kdyÏ máme televizi, video a inter-

net?“. Nejzdafiilej‰í ‰kolní práce byly po vy-

hodnocení odeslány do soutûÏe. Ze v‰ech za-

slan˘ch prací porotci vybrali dvaadvacet nej-

lep‰ích a jejich tvÛrci byli pozváni na druhé,

historické kolo soutûÏe do Brand˘sa nad

Orlicí, kde mûly v˘sledky vûdomostního tes-

tu rozhodnout o celkovém pofiadí soutûÏí-

cích. Test se skládal z dvaceti pûti otázek,

které se t˘kaly osobnosti Jana Amose

Komenského, jeho Ïivota, díla a my‰lenko-

vého odkazu.

A co o soutûÏi fiíká její aktér Marek âermák?

„Celkem jsem v Brand˘se nad Orlicí strávil
dva dny. První den byl nûco jako jedna velká
kulturní akce - konal se koncert, divadelní
pfiedstavení. Veãer jsme pfiespali v hotelu
Hrádek a hned ráno byl v 6.30 budíãek, ná-
sledovala snídanû a potom nás autobus od-
váÏel zpût do ‰koly. V 9.15 jsem jiÏ sedûl v la-
vici spolu s dal‰ími jedenadvaceti studenty.
Byli mezi nimi Ïáci prestiÏních ‰kol, jako je

napfi. Rakouské gymnázium v Praze nebo
Nivnické gymnázium Jana Amose
Komenského. Chvíli po poledni byly vyhlá‰e-
ny v˘sledky. Celkovû jsem skonãil na 7. mís-
tû a obdrÏel jsem ãestné uznání. Vítûzství ob-
hájil loÀsk˘ vítûz z âeského Krumlova. Mé
pocity po tom, co vyvolali mé jméno, byly jen
kladné. Paní profesorka Regulová, která mû
po celou dobu pfiipravovala a na samotné
soutûÏi psychicky podporovala, vypadala
spokojenû, takÏe jsem byl rád. Cesta zpût by-
la vyãerpávající. Pfiijel jsem domÛ okolo se-
dmé hodiny veãerní. Profesofii mû na‰tûstí
následující den z niãeho nezkou‰eli.“

Marek âemák a Jana Regulová

Proã cestovat, kdyÏ máme televizi, video a internet?
„Proklínám chvíle, kdy jsem

s horlivostí knihomola pfiecpá-

val svÛj mozek vûdomostmi

o cizích krajích. K ãemu je mi

nyní náv‰tûva tûchto míst?

Vím, Ïe zde v Lond˘nû mû ne-

má pfiekvapit hustá mlha. A ta-

ky nepfiekvapí. Vím z knih, jak

vyhlíÏí domek mého pfiedchÛd-

ce Shakespeara. A on tak oprav-

du vyhlíÏí. Chce se mi zvolat:

Proã vlastnû cestuji? CoÏ není

jiÏ pro mû na svûtû pfiekvape-

ní?“

Pfiipadalo mi správné zapoãít

tuto úvahu slovy „známého“

cestovatele a dramatika Járy

Cimrmana. Podle nûkoho prav-

du mít mÛÏe, leã já s ním ne-

souhlasím!

Nûkdo mÛÏe cestovat po inter-

netu, sledovat rÛzné pfiírodopis-

né televizní seriály nebo zbûsi-

le listovat stránkami geografic-

k˘ch ãasopisÛ. Mne ale toto jen

více naladí a uvnitfi se zaãne

probouzet mÛj cestovatelsk˘

hlas, kter˘ stále fiíká, abych se

tam jel podívat sám.

MÛÏe snad nûkdo za televizní

obrazovkou plavat spoleãnû

s rybami ve Stfiedozemním

mofii? Ne, mÛÏe jen ti‰e závi-

dût tûm, ktefií to skuteãnû dûla-

jí. Je sice pûkné podívat se na

tato místa dfiíve, doma u obra-

zovky, a podle toho se rozhod-

nout, zdali je nav‰tívit, ãi ne-

nav‰tívit. Ov‰em zde mÛÏe na-

stat zásadní chyba. Kolikrát se

mi uÏ stalo, Ïe jsem s nechutí

jel na naprosto (podle mû) ‰ka-

redé místo, kde není nic k vi-

dûní. A jak nerad jsem z tûchto

míst odjíÏdûl zpût domÛ!

PÛvodní nic se bûhem nûkolika

hodin zmûnilo ve velké hory,

v hluboká údolí, ve vodopády

s pfienádhernou faunou a fló-

rou. Ironií toho je, Ïe kdyÏ

jsem se vyloÏenû tû‰il na cizí

zemi, navracel jsem se domÛ

tak rád, Ïe jsem zabalil kufry

v‰em z rodiny, abychom byli

co nejdfiíve pryã. V pfiedsta-

vách blankytnû modré nebe se

totiÏ v reálu pfiemûnilo na oce-

lovû ‰edé nepropou‰tûjící ani

jeden sluneãní paprsek. Tû‰il

jsem se na prÛzraãnou, hlubo-

kou vodu, která ale byla ‰pina-

vá, a kdyÏ jsem si do ní vstou-

pil, byla mi po pás.

Tím jsem chtûl naznaãit, Ïe

i kdyÏ máme televizi, knihy,

internet a video, pokaÏdé nás

nûco pfii náv‰tûvû onoho místa

dozajista pfiekvapí. Nechci,

aby vyznûlo, Ïe je ‰patné se na

televizi podívat, vÏdyÈ nejlep‰í

sekvence filmu si mohu díky

videu a televizi znova a znova

prohlíÏet a tak si je vychutná-

vat. Vzpomínky na to, co jsem

proÏil a vidûl, budou v‰ak víc

neÏ kazeta nebo DVD, na kte-

r˘ch cel˘ pfiíbûh pouze uvi-

dím, ale nepocítím ho na vlast-

ní kÛÏi. Marek âermák,
tercie Gymnázia R˘mafiov

Prima nejvût‰í âech
AÏ na zaãátku kvûtna se z televizní obrazov-

ky dozvíme, koho my âe‰i uznáváme jako

v˘znamnou ãi nejv˘znamnûj‰í osobnost

v na‰ich dûjinách. PfiedbûÏné odhady a doha-

dy uÏ v‰ak existují.

KdyÏ bylo ãeskou televizí vyhlá‰eno malé

hlasování pro stfiedo‰koláky, hned druh˘ den

se zapojili. V meziposchodí se objevila zape-

ãetûná schránka a do ní se sypaly hlasovací

lístky, které kaÏdému studentu vydalo fiedi-

telství. KaÏd˘ mûl ov‰em pouze jeden hlas.

Byli jsme pfiekvapeni zájmem, svého âecha,

svou osobnost si vybralo 198 studentÛ. A je‰-

tû více jsme byli udiveni, Ïe v˘sledky se na-

prosto shodují s pfiedvídan˘mi celorepubli-

kov˘mi v˘sledky. Kdo tedy patfií na pfiední

místa?

1. Karel IV.

2. T. G. Masaryk

3. Komensk˘ a J. Werich

4. Jan Hus

Z populárních osobností se objevil Daniel

Landa, Bolek Polívka, Jifií Menzel a taky ná‰

místostarosta Ing. Jaroslav Kala. KdyÏ nej-

vût‰í âech, nejvy‰‰í, tak bude z R˘mafiova.

A protoÏe studenti jsou národ vesel˘, objevil

se mezi znám˘mi i Bob a Bobek, Hurvínek,

·vejk a nûktefií dobfie urostlí vyuãující pfiímo

z na‰í ‰koly. 

Petr Bernátek, SSO· Prima R˘mafiov

esej
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Kolegové z PrimaTimesu zabodovali
Ve ãtvrtek 31. bfiezna byli v Bruntále ocenûni vítûzové regionální

soutûÏe ‰kolních ãasopisÛ, kterou vyhlásila Pedagogická knihovna

v Bruntále. Vítûzství v kategorii stfiedních ‰kol si letos poprvé vy-

chutnala redakce dvoumûsíãníku PrimaTimes r˘mafiovské SSO·

Prima, s. r. o., ve sloÏení ‰éfredaktorka a grafiãka Bára Potyková

a pravidelní pfiispûvatelé, zpravodajové, autofii rozhovorÛ, rubrik

a komiksÛ Katefiina Trunãíková (na fotografii s diplomem), Pavel

DoleÏal, Bob Klime‰, Petra Vosáhlová, Katefiina Nevrlá, Aneta

O‰Èádalová, Veronika Macková, Petra Kopetková a Jakub Adámek.

Porota sloÏená z redaktorÛ nûkolika ãasopisÛ a zástupkynû knihovny

Mileny Sou‰kové peãlivû hodnotila grafiku, obsah, rozsah, originali-

tu i samostatn˘ a autorsk˘ pfiístup redakcí z fiad ÏákÛ základních

a stfiedních ‰kol okresu. Mgr. Jana Petlachová, SSO· Prima

Klavírní oddûlení r˘mafiovské zá-

kladní umûlecké ‰koly si dlouhá

léta drÏí úroveÀ v republikovém

mûfiítku vysoko nad prÛ-

mûrem. Ti, ktefií kon-

certní a jinou ãinnost

mlad˘ch r˘mafiovsk˘ch

klavíristÛ sledují, jsou na tuto sku-

teãnost pravdûpodobnû jiÏ zvyklí.

Ov‰em to, co dûti pfiedvedly

(a pravdûpodobnû je‰tû pfiedve-

dou) v leto‰ním ‰kolním roce, je

nûco skuteãnû mimofiádného.

Potvrzují to nejen skvûlé v˘kony

na pódiu, ale i ohlasy a hodnocení

odborn˘ch porotcÛ na klavírních

soutûÏích, na nûÏ se dûti pod ve-

dením paní uãitelky Evy Hradi-

lové pfiipravily.

V únoru se Lada âiklová, Hana

Lounová, Krist˘na PacvoÀová,

Anna Stachová a Jaroslav

Slaviãínsk˘ zúãastnili okresního

kola klavírní soutûÏe v Krnovû.

DomÛ se vrátili s neuvûfiiteln˘mi

ãtyfimi prvními a jedním druh˘m

místem. Dá se fiíci, Ïe kolegy kla-

víristy (a v tomto pfiípadû soupe-

fie) svou hrou doãista zastínili.

Poté samozfiejmû následovalo

krajské kolo této soutûÏe. A zase

zazáfiil R˘mafiov. Hana Lounová

pfiivezla druhé místo! Hned bylo

jasné, Ïe pfiede‰l˘ úspûch nebyl

náhodn˘ a Ïe kvality r˘mafiov-

sk˘ch klavíristÛ oceÀují i odborní-

ci z jin˘ch míst neÏ z bruntálské-

ho okresu. Jenom je ‰koda, Ïe

Jaroslav Slaviãínsk˘ na poslední

chvíli onemocnûl a do Bohumína

na tuto soutûÏ neodjel. Zcela jistû

by byla hra mlad˘ch R˘mafiovanÛ

jeho v˘konem korunována.

Mezitím co si úãastníci soutûÏí

pfiipravovali svá vystoupení, roz-

hodla se Helena Chlebcová, Ïe se

bude ucházet o pfiijetí na konzer-

vatofi. Nesmírn˘m úsilím, takfika

mravenãí pílí dokázala Helena

o tomto svém zámûru pfiesvûdãit

nejen své rodiãe a paní uãitelku

Hradilovou, ale i zku‰ební komisi

pfii pfiijímacích pohovorech. A tak

bude dal‰í z r˘mafiovsk˘ch hu-

debníkÛ své mûsto repre-

zentovat v profesionál-

ních umûleck˘ch kru-

zích, neboÈ Helena byla

ke studiu klavírní hry na brnûnské

konzervatofii pfiijata.

V bfieznu se uskuteãnila dal‰í v˘-

znamná akce. V‰ichni úãastníci

klavírních soutûÏí si k sobû po-

zvali hosty z fiad uãitelÛ a souãas-

n˘ch studentÛ konzervatofie 

a uspofiádali v koncertním sále

‰koly koncert. V tomto pfiípadû

ne‰lo pouze o koncert klavírní.

Mezi vystupujícími se objevila

i Krist˘na Bambu‰ková (zpûv),

Jaroslava Brulíková (akordeon),

Petra Pachovská (klavír), Pavla

·efrnová (klavír) a Tomá‰ Koutn˘

(trubka).

Je znát, Ïe r˘mafiovská „ZU·ka“

není kdovíjaká provinãní ves-

nická ‰koliãka, ale instituce

s vysokou úrovní, schopná po-

skytnout dûtem velmi dobr˘ zá-

klad umûleckého vzdûlání a do-

spûl˘m moÏnost zúãastnit se

kvalitních kulturních akcí.

Mgr. Jifií Taufer,
fieditel ZU· R˘mafiov

Úspûchy klavíristÛ
základní umûlecké ‰koly

SOU a OU R˘mafiov, Julia Sedláka 16
Vyhla‰uje v˘bûrová fiízení na místa:

- Uãitele odborného v˘cviku
- Uãitele odborn˘ch pfiedmûtÛ pro teoretické vyuãování

pro uãební obor „Kuchafi ãí‰ník pro pohostinství“

PoÏadavky:

Uãitel odborného v˘cviku
- vyuãen v oboru
- stfiedo‰kolské vzdûlání ukonãené maturitní zkou‰kou
- doplÀkové pedagogické studium vítáno

Uãitel odborn˘ch pfiedmûtÛ
- hotelová ‰kola nebo stfiedo‰kolské vzdûlání v oboru

ukonãené maturitní zkou‰kou
- vysoká ‰kola
- doplÀkové pedagogické studium vítáno

Zájemci o uvedená místa, za‰lete své Ïádosti
o zamûstnání vãetnû profesního Ïivotopisu

do 31. kvûtna 2005 na adresu ‰koly.

(BliÏ‰í informace nebo dotazy na tel.:554 212 541,
e-mail:sou.rymarov@tiscali.cz)

Foto: archiv SSO· Prima

Fota: archiv ZU· R˘mafiov
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Studenti Primy zvítûzili v Ozimku Koncerty podpofiily v˘stavbu
Domova odpoãinku ve stáfií

Diakonie âCE - stfiedisko v R˘mafiovû dûkuje touto

cestou r˘mafiovskému chrámovému sboru pod ve-

dením pana Petra Wolffa za uspofiádání série kon-

certÛ duchovní hudby v R˘mafiovû, Bruntále,

Bfiidliãné, Karlovû Studánce a Malé Morávce.

V̆ tûÏek z tûchto koncertÛ ãinil 4 000 Kã a byl sou-

borem vûnován na vnitfiní vybavení Domova odpo-

ãinku ve stáfií, kter˘ na‰e stfiedisko staví v Dolní

Moravici. V celkovém rozpoãtu stavby jde o zdán-

livû malou ãástku, ale i ona napomÛÏe k tomu, Ïe 

1. fiíjna tohoto roku bude domov otevfien a zaãne

slouÏit seniorÛm z r˘mafiovského regionu. Velk˘m

povzbuzením je pro nás samozfiejmû fakt, Ïe jsme

nalezli dal‰í ochotné dárce, jimÏ záleÏí na lidech

kolem nich. Je‰tû jednou srdeãnû dûkujeme.

Za Diakonii âCE - stfiedisko v R˘mafiovû
Marcela StaÀková, Vladimír Stanzel

Vybraní studenti SSO·

Prima, s. r. o., se letos uÏ

podruhé úspû‰nû zúãastni-

li kaÏdoroãní jazykové

soutûÏe partnersk˘ch

stfiedních ‰kol v polském

Ozimku, tematicky zamû-

fiené na v˘znamná mûsta

obou zemí. Letos dostali

pol‰tí studenti za úkol pro-

kázat své znalosti o mûstû

Olomouci a na‰i studenti

o mûstû Opole. V klání,

které probíhalo ve dvou

kolech - písemném a úst-

ním - zvítûzili studenti

Primy Lubor Bezloja v ka-

tegorii nûmãináfiÛ a Petra

Gerbocová v kategorii

angliãtináfiÛ. SoutûÏ vyÏa-

dovala od úãastníkÛ nejen

v˘bornou znalost jazykÛ,

ale i peãlivou faktografic-

kou pfiípravu a schopnost

uplatnûní získan˘ch po-

znatkÛ a pohotové reakce. 

Mgr. Jana Petlachová

Akce hradu Sovinec

Turistická sezóna se rozjela naplno i na Sovinci
Na moravské veselici byl ná-

zev první akce hradu Sovince

v leto‰ním roce, kterou pfii-

pravili organizátofii na víkend

16. a 17. dubna. Zúãastnilo se

jí témûfi 2500 náv‰tûvníkÛ,

ktefií shlédli bohat˘ program.

Pfiedstavily se jim skupiny

historického ‰ermu, pouliãní

a malé jevi‰tní formy, folk-

lórní soubor z Markovic, li-

dová hudba Rabu‰a a pocho-

pitelnû nechybûl ani populár-

ní Ïonglér a baviã Tomá‰

Kfiupala. První víkendová ak-

ce na Sovinci se opravdu vy-

dafiila a urãitû nelitovali ti,

kdo stále atraktivnûj‰í a vy-

hledávanûj‰í hrad nav‰tívili.

JiÏ pfií‰tí víkend (7. a 8. 5.) se

brány hradu otevfiou za úãe-

lem pofiádání dal‰í velmi za-

jímavé akce, tentokrát s ta-

jemn˘m názvem Pfiízrak

z temné vûÏe. V sobotu si zde

navíc dají dostaveníãko v‰e-

chny ãarodûjnice z blízkého

i vzdálenûj‰ího okolí a o zá-

bavu nebude zcela urãitû nou-

ze. JiKo

Dal‰í akce na Sovinci - 7. a 8. kvûtna

P¤ÍZRAK Z TEMNÉ VùÎE
M˘ticko-démonick˘ program pln˘ ohÀov˘ch efektÛ.

Pfiedstaví se:
NejÏádanûj‰í kejklífi v âR Vojta Vrtek
Katovna Locus s právem útrpn˘m

·ermífii Lucrezia, Valmont, Páni z Bludova, Allegros

Gotická hudba Codex

Navíc v sobotu:

Slet ãarodûjnic ve 13 hodin
Náv‰tûvnická soutûÏ o ãarodûjnici roku bude vyhodnocena

ve 14.30 hod.

Veãerní program s ohÀovou show

MEâE BLESKY
A AKÁDA T¤ESKY PLESKY

Po oba dny celodenní program
v sobotu 9.00 - 23.00, v nedûli 9.00 - 18.00

âarodûjnice mají vstup ZDARMA

Hrad Sovinec pfiipravuje:

LÁRY FÁRY DO POHÁDKY
aneb POHÁDKOV¯ HRAD DùTEM

28. a 29. kvûtna

PrÛchod pohádkov˘m hradem, dovednosti s biãem a ‰vihadly.

Hry, soutûÏe a dûtsk˘ rytífisk˘ turnaj. Pohádky, loutkové divadlo,

pfiíbûhy, povûsti a tûÏkoodûnci v plné zbroji.

Zhlédnete my‰í závody. V sobotu ohÀová show.

Pfiedstaví se:
Kejklífiské sdruÏení Vagabundus
Mistfii kejklífii Zdenûk Vlãek a Tomá‰ Kfiupala
Loutkové divadlo Purple
Divadelní soubory Sluneãník a Magnet
‰ermífisko-divadelní spoleãnosti Cordiallo a Tartas

v sobotu 9.00 - 19.00, v nedûli 9.00 - 18.00

BliÏ‰í informace na tel. 777 205 029
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz; www.sovinec.cz

Foto: archiv SSO· Prima

Foto: -zr-



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Pravda má jednu velkou v˘hodu: ãlovûk si nemusí pa-

matovat, co fiekl. Auguste Rodin
Známá i neznámá v˘roãí

1. 5. Svátek práce, v˘roãí boje amerického proletariátu v roce

1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 

2. internacionály

1. 5. 1880 nar. Herbert Masaryk, malífi, syn T. G. Masaryka 

(zemfi. 15. 3. 1915)

1. 5. 1990 Federální shromáÏdûní âSFR zru‰ilo trest smrti

1. 5. 1945 v Praze vypuklo povstání proti nûmeck˘m okupantÛm
2. 5. 1840 nar. Petr Iljiã âajkovskij, rusk˘ hudební skladatel 

(zemfi. 6. 11. 1893)

3. 5. 1945 nûmecké velení podepsalo s âeskou národní radou kapitu-

laci sv˘ch brann˘ch sil, zaãal odsun nûmeck˘ch jednotek

3. 5. Den Slunce (OSN)

4. 5. 1820 nar. Josef Mánes, malífi (zemfi. 9. 12. 1871)

4. 5. 1880 nar. Jan ·tursa, sochafi (zemfi. 2. 5. 1925)

5. 5. V˘znamn˘ den âR - vzpomínka na zaãátek kvûtnového

protifa‰istického povstání praÏského lidu v roce 1945

7. 5. 1825 zemfi. Antonio Salieri, italsk˘ skladatel a dirigent 

(nar. 18. 8. 1750)

8. 5. Státní svátek âR - Den vítûzství, v˘roãí kapitulace 

Nûmecka v roce 1945

8. 5. Mezinárodní den âerveného kfiíÏe, v˘roãí narození 

Henriho Dunanta - zakladatele âerveného kfiíÏe, je sla-

ven od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference

âerveného kfiíÏe

8. 5. Svátek matek, slaví se vÏdy druhou kvûtnovou nedûli 

od r. 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa 

Wilsona schválil Kongres USA

9. 5. Den Evropy - upomínka na historick˘ den r. 1950, kdy 

tehdej‰í francouzsk˘ ministr zahraniãních vûcí Robert 

Schuman poprvé vefiejnû pfiednesl svÛj návrh na zaloÏe-

ní Evropského spoleãenství uhlí a oceli - oznaãován téÏ 

jako SchumanÛv den

9. 5. 1805 zemfi. Friedrich Schiller, nûmeck˘ básník a dramatik 

(nar. 10. 11. 1759)

9. 5. 1945 vojska I. ukrajinského frontu osvobodila Prahu
9. 5. 1970 bylo zahájeno vysílání druhého programu âeskoslo-

venské televize
12. 5. 1820 nar. Josef Mánes, malífi a návrháfi (zemfi. 9. 12. 1871)

14. 5. 1910 nar. Jifií Sternwald, hudební skladatel, autor filmové hudby

15. 5. Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN 

od roku 1993

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - kvûten 2005

2. 5. 10.00 SVâ Keramická dílna pro Z·

6. 5. 9.00 SVâ Keramická dílna pro Zv·

11. 5. 13.00 Z·1.máje Okrskov˘ závod ve ‰plhu 1. - 5. tfiíd

14. 5. 9.00 SVâ Jarní v˘prava do pfiírody pro dûti a rodiãe

16. 5. 13.00 SVâ Vafiení v klubu

18. 5. Tfii zlaté vlasy Dûda V‰evûda

- zájezd dûtí z M· do divadla v ·umperku

26. 5. 17.00 SVâ Malujeme na hedvábí

28. 5. 9.00 SVâ Cyklistick˘ v˘let (Slezská Harta)

30. 5. 18.00 SVâ Talianka - koncertní vystoupení

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

(Pozn. redakce: Do uzávûrky vydání neobdrÏela matrika MûÚ
R˘mafiov Ïádné údaje k novû narozen˘m dûtem)

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Juraj Gajdo‰ - Janovice .......................................................... 80 let

Jan Veiser - R˘mafiov .............................................................. 80 let

Bernarda Dr‰ková - R˘mafiov ................................................. 81 let

Marie NoÏiãková - R˘mafiov .................................................. 82 let

Bedfii‰ka DraÏanová - R˘mafiov .............................................. 85 let

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

Rozlouãili jsme se
Josefa KoÀárková - R˘mafiov ................................................... 1922

Vûra ·ustková - R˘mafiov ......................................................... 1926

Matrika MûÚ R˘mafiov

Pranostiky na mûsíc kvûten
• Studen˘ máj - v stodole ráj.

• Chladno a veãerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

• V máji aby ani hÛl past˘fiova neoschla.

• Májová vlaÏiãka - naroste traviãka; májov˘ de‰tíãek - poroste chle-

bíãek.

• Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muÏi, Îofie je jejich kuchafika.

• Na mokr˘ kvûten pfiichází such˘ ãerven.

• Veãerní rosy v máji hodnû sena dají.

• KdyÏ máj vláhy nedá, ãerven se pfiedá.

• V máji hfiímoty nedûlají trampoty.

• KdyÏ se v máji bl˘ská, sedlák si v˘ská.

• Jsou-li májové hfiiby ãervivé, bude suché léto.

• Bujn˘ kvût - pln˘ úl.

• Roj, kter˘ se v máji rojí, za pln˘ vÛz sena stojí; ale o svatém Jánû 

ani za vodu dÏbánû.
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Bazén v Bfiidliãné

AQUA CENTRUM SLUNCE
na Jesenické ulici

Dûtské brouzdali‰tû s barevn˘mi balónky a skluzavkou, plaveck˘ bazén s pro-

tiproudem, relaxaãní bazén, pfiíjemné bublinky ve whirlpool vanû, finská sau-

na, ochlazovací bazén, horká pára, masáÏní box, mokr˘ bar i odpoãívárna.

PROVOZNÍ DOBA:

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

MoÏnost zakoupení permanentek
Kontakt: 554 219 958

Plavání pro vefiejnost - kvûten
Pondûlí zavfieno Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

Stfieda 14.00 - 19.00 hod. âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod. Sobota 14.00 - 19.00 hod.

Nedûle   13.00 - 19.00 hod.

Teplota bazénu 28°C (mal˘), 26°C (velk˘), teplota vzduchu 29°C
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LETNÍ TÁBOR JEMNICE - âARODùJÒV UâE≈
TERMÍN: 1. - 10. 7. 2005
CENA: 2540 Kâ
Program: 10 kouzeln˘ch dní s ãarodûji 

a ãarodûjnicemi - hry, soutûÏe, v˘lety

(hrad Bítov, ZOO, jízda na koni, koupání.)

Informace a pfiihlá‰ky: Helena Tesafiová, tel. 554 211 410

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR SVâ R¯MA¤OV
7. 7. 2005 - zájezd R¯MA¤OV
- SLAVKOV U BRNA
- LEDNICE
sraz: 6.30 hodin u SVâ

návrat: 18.00 hodin

cena: dle poãtu úãastníkÛ

Pfiihlá‰ky u pí Matûjové do 1. 6. 2005; tel. 554 211 410

10. 8. 2005 - zájezd R¯MA¤OV
- ÚSOV - LITOMY·L
sraz: 7.00 hodin u SVâ

návrat: 17.30 hodin

cena: dle poãtu úãastníkÛ

Pfiihlá‰ky u pí Matûjové do 1. 6. 2005;

tel. 554 211 410

LETNÍ TÁBOR VRACOV
Termín: 22. 7. - 29. 7. 2005
Cena: 2000 Kã
Program: hry, malování na hedvábí, sport,

v˘lety, celotáborová hra

- olympijské hry Vracov 2005
Informace a pfiihlá‰ky:

Marcela Pavlová, tel. 554 211 410

LETNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR SVâ R¯MA¤OV
TERMÍN: 11. - 15. 7. 2005, CENA: 450 Kã
V cenû je obûd, v˘let, koupání. Dûti budou malovat na sklo, hrát hry, soutûÏit, poznávat rostliny atd.

Pfiihlá‰ky: Stfiedisko volného ãasu, paní Marcela Pavlová, tel.: 554 211 410 - 11

ST¤EDISKO VOLNÉHO âASU R¯MA¤OV

LL EE TT NN ÍÍ TT ÁÁ BB OO RR YY

Kam na v˘let

Pojìte s námi na Mal˘ Rab‰t˘n
Brzy z jara, dfiíve neÏ vyra‰í stromÛm nové lis-

tí, je vhodné nav‰tívit romantická údolí fieky

Bystfiice. Za Doma‰ovem nad Bystfiicí, kde

bylo na toku fieky postaveno nûkolik ml˘nÛ,

protéká fieka hlubok˘m, úzk˘m údolím. Ne

vÏdy bylo moÏné podél jejího toku najít dost

místa pro cestu. Ta se pak musela ‰plhat úbo-

ãím pfiíkr˘ch skalnat˘ch svahÛ lemujících 

údolí. Na úboãí svahÛ vedli trasu Ïeleznice ta-

ké nûkdej‰í stavitelé dráhy a tam, kde pro ni

nemûli dostatek místa, vybudovali nûkolik tu-

nelÛ. Zdej‰í romantická krajina lákala k ná-

v‰tûvám i horolezce, ktefií zde i dnes zkou‰í

své lezecké dovednosti. Jedno z míst, které si-

ce zatím na turistick˘ch mapách nenajdete, je

poblíÏ vjezdu do jívovského tunelu od

Doma‰ova a fiíká se mu Mal˘ Rab‰t˘n ãi Mal˘

Rab‰tejn. Skálu vysokou skoro 40 m, která se

tyãí na levém bfiehu u meandru fieky, je moÏno

zahlédnout i z vlaku a o víkendech je na ní

moÏné obãas vidût i ‰plhající horolezce.

Koho zajímají povûsti, mÛÏe si o této lokalitû

pfieãíst zajímavou pasáÏ z kníÏky Ireny

·indláfiové nazvané PrÛvodce po tajemn˘ch

místech Nízkého Jeseníku. Kniha má i dopro-

vodn˘ text z hlediska turistického, ale na roz-

díl od námi popisovaného místa publikace 

uvádí, Ïe Mal˘ Rab‰t˘n se fiíká skalám

u Magdalenského ml˘na, od Jívové smûrem

k Hrubé Vodû. Ale my se tím nenecháme m˘-

lit a necháme se vést k Malému Rab‰t˘nu

z Jívové smûrem k Doma‰ovu n./B., kam nás

bezpeãnû dovede modrá turistická znaãka.

Do údolí Bystfiice, které bylo vyhlá‰eno pfií-

rodním parkem, pfiivádí zájemce o zajímavos-

ti zdej‰í pfiírody nûkolik znaãen˘ch cest, ve-

doucích k údolním vlakov˘m zastávkám

a nádraÏím, vût‰inou od Sv. Kopeãku

u Olomouce. K Malému Rab‰t˘nu je moÏné

dojít po modré znaãce, na kterou se mÛÏete na-

pojit u vlakové zastávky v Hrubé Vodû a po-

kraãovat proti proudu Bystfiice kolem nádraÏí

v Hrubé Vodû a zastávky Smilov k pûknému

nádraÏíãku v Jívové. Odtud vede cesta nad tra-

tí kolem star˘ch lomÛ a k fiece ji pfies traÈ u jiÏ-

ního portálu jívovského tunelu pfiivádí star˘

kamenn˘ most. Za fiekou a stavením s mal˘m

rybáfistvím odboãuje znaãka vlevo a zakrátko

po ostfiej‰ím stoupání stanete na vrcholu skály

Mal˘ Rab‰t˘n, aniÏ byste museli zdolat cestu

‰plháním po kolmé stûnû. Mimo zajímavého

pohledu do údolí zde najdete i turistick˘ roz-

cestník, kter˘ vás informuje, Ïe jste v nadmofi-

ské v˘‰ce 475 m, z jívovského

nádraÏí jste u‰li 2 km a z Hrubé

Vody by to bylo 10,5 km.

K nádraÏí v Doma‰ovû n./B.

v‰ak musíte ujít je‰tû vzdálenost

2,5 km. Sestup z vrcholu skály je

veden v prud‰ím svahu a v sou-

ãasné dobû jej trochu kompliku-

jí polomy. Cesta vede po hranici

vojenského v˘cvikového prosto-

ru Libavá a dfiíve, neÏ definitiv-

nû stanete na bfiehu fieky, je tfieba

znovu lesem vy‰lapat do malého

svahu. Údolím se jiÏ nedá jako

dfiív projít z vût‰í ãásti kolem fie-

ky, protoÏe bfiehy nejsou ãi‰tûné

od nánosÛ a náletov˘ch dfievin.

Mûsteãko Doma‰ov n./B. má

pozdnû barokní kostel sv. Anny

v kopci nad svaÏit˘m námûstím

a se svûtem ho mimo Ïeleznici

spojuje silniãka vedená od

Olomouce pfies obec Jívovou

smûrem ke Staré Libavé

a Moravskému Berounu. K za-

jímavostem patfií i v˘vûry kyselky, která se

prÛmyslovû zpracovává pro v˘robu kysliãní-

ku uhliãitého. K historii místa patfií i vojen-

ské akce, které se v blízkém okolí odehráva-

ly v 18. století pro záchranu obleÏené

Olomouce. V minulém století zprvu slouÏilo

jako letovisko, o ãemÏ dosud svûdãí nûkolik

v˘stavn˘ch vil. Pozdûji pak zdej‰í nádraÏí

slouÏívalo i jako pfiekladi‰tû pro zásobování

sovûtské armády na Libavé. Na‰e cesta také

konãí na doma‰ovském nádraÏí. Je v‰ak je‰-

tû tfieba podotknout, Ïe popisovaná trasa ne-

ní vhodná pro cykloturistiku.

Hana Ka‰parová, KâT R˘mafiov

Foto: internet
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sobota 30. dubna 17.00

Utopie - Nejvíc lidí Ïije v âínû
Komedie (Norsko 2002)

Osm pfiíbûhÛ inspirovan˘ch osmi politick˘mi stranami. V‰e se ode-

hrává bûhem ãtyfiiadvaceti hodin pfied norsk˘mi volbami na benzino-

vé pumpû, jeÏ patfií jistému Lassemu. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 30. dubna 19.30

Snowboarìáci
Komedie (âR 2004)

Mrtvej snûhulák, dobrej snûhulák!! Randyho a Jáchyma ãeká t˘den

na horách. Nauãí se jezdit na snowboardu, pofiádnû pafiit a samozfiej-

mû balit Ïensk˘. pfiístupn˘

nedûle 1. kvûtna 17.00

Smím prosit?
Romantická muzikálová komedie (USA 2004)

Unaven˘ chicagsk˘ úãetní se kvÛli krásné uãitelce tance rozhodne

pfiihlásit se na její hodiny. Jak radost z tance zaãne procházet jeho Ïi-

votem, pozná, Ïe by to mohl b˘t klíã k záchranû jeho problémového

manÏelství ... MládeÏi pfiístupn˘

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 7. kvûtna 17.00

Revizofii
Akãní thriller (Maìarsko 2003)

Film odehrávající se v tmav˘ch tunelech maìarského metra, které ja-

ko by z oka vypadlo tomu praÏskému. Pfiíbûh nûkolika revizorÛ a ji-

mi kontrolovan˘ch pasaÏérÛ. Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 7. kvûtna 19.30

Pfiíbûhy obyãejného ‰ílenství
Komedie (âR/SR/SRN 2004)

Petr je mlad˘ muÏ, kter˘ se stále ocitá ve víru absurdních situací, jeÏ

vytrvale hatí jeho milostn˘ Ïivot i pÛvodnû slibnou kariéru leteckého

dispeãera. MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 8. kvûtna 17.00

Cesta kolem svûta za 80 dní
DobrodruÏná komedie (USA 2004) - ãesk˘ dabing

V̆ stfiední vûdec a badatel Phileas Fogg se vydává na legendární ces-

tu kolem svûta, aby vyhrál krutou sázku s Lordem Kelvinem, fiedite-

lem Akademie vûd. MládeÏi pfiístupn˘

PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100 PROJEKT 100
sobota 14. kvûtna 17.00

MÛj uãitel Ibrahim
Drama (Francie 2003)

Pfiíbûh o tom, Ïe Ïivot nemusí b˘t nutnû smutn˘ ... PafiíÏ 60. let 

20. stol. V dûlnické ãtvrti se spfiátelí dva odli‰ní lidé. Tfiináctilet˘ Ïid

a tajemn˘ Ibrahim, star˘ muslim. Spoleãnû se vydají na cestu, která

obûma zmûní Ïivot. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 14. kvûtna 19.30

Kousek nebe
Milostné drama (âR 2005)

Pfiíbûh o lásce, pfiátelství a soudrÏnosti, jeÏ pomáhali v 50. letech 

20. stol. dvûma mlad˘m lidem dÛstojnû pfieÏít ve zdech komunistic-

kého kriminálu MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 15. kvûtna 17.00

Hledání Zemû - Nezemû
Drama (Velká Británie/USA 2004)

Pfiíbûh pln˘ kouzel a fantazie inspirovan˘ Ïivotem Jamese Barrie, au-

tora dûtského hrdiny Petera Pana. MládeÏi pfiístupn˘

a Filmového klubu
! ! ! O d b fi e z n a j e p r o m í t á n í F i l m o v é h o k l u b u p fi e s u n u t o n a s o b o t u 1 7 . 0 0 ! ! !

Mûstská knihovna Mûstské muzeum a Galerie Octopus

PÛjãovní doba knihovny
Po - 9.00 - 17.00 hodin, Út - 9.00 - 17.00 hodin,

St - zavfieno, ât - 9.00 - 17.00 hodin, 
Pá - 9.00 - 17.00 hodin,
So - 8.00 - 11.00 hodin

Mûstské muzeum a knihovna v R˘mafiovû
vás zvou na besedu s panem Jifiím Karlem

Industrializace R˘mafiovska
v 19. století a v˘voj ke dne‰ku

Datum konání: úter˘ 3. 5. 2005

v 17.00 hodin v knihovnû

A DÁLE ROZ·Í¤ILO âINNOST: - o ztráty a nálezy (klíãe apod.)

!!! POZOR ZMùNA otevírací doby !!  od 1. 5. 2005

INFORMAâNÍ CENTRUM MùSTSKÉ MUZEUM
pondûlí - pátek 9-12, 13-17 pondûlí zavfieno

sobota 9-12, 13-16 úter˘ - sobota9-12, 13-16

nedûle13-16 nedûle13-16

Vedení mûstského muzea

INFORMAâNÍ CENTRUM pfii Mûstském muzeu R˘mafiov

ZAHÁJILO PRODEJ:

- dekorativní keramiky

- gelov˘ch a voskov˘ch svíãek

- sklenûn˘ch vitráÏí

- vonn˘ch olejÛ

- pfiírodní kosmetiky

- ãajÛ

- upomínkov˘ch pfiedmûtÛ aj.



JiÏ dfiíve jsme zmínili, Ïe pfies v‰echno snaÏe-

ní a dosud úãinné zpÛsoby nezavdat pfiíãinu

k ãarodûjnick˘m procesÛm ve mûstû i okolí

nebezpeãí trvalo dál. Zatímco ve vnitrozemí

byly pfiípady obvinûní z provádûní magie

i váÏnûj‰ích trestÛ vcelku ojedinûlé, ba do-

konce i na vídeÀském dvofie císafie Leopolda

I. se praktikovaly jisté ãáry zatím bez nebez-

peãí, stalo se Slezsko, jeÏ tehdy patfiilo celé ke

Korunû ãeské, od tfiicát˘ch let dûji‰tûm hrÛz-

ného spektáklu ãarodûjnick˘ch procesÛ.

K soudÛm a ohniv˘m ortelÛm docházelo ma-

sovû v Cukmantlu (Zlat˘ch Horách),

Fr˘valdovû (Jeseníku), Mikulovicích a v ce-

lém Dolním (nyní polském) Slezsku. Pfiinesly

ve více neÏ ve 250 pfiípadech krutou smrt pfie-

váÏnû dívkám a Ïenám, ale téÏ muÏÛm, a co

bylo vÛbec nejstra‰livûj‰í, i mal˘m dûtem.

Nechce se vûfiit vlastním oãím, otevfiete-li ‰í-

lené zápisy krevního písafie, kter˘ zaznamená-

vá, Ïe se nemluvÀata, Eva Auligová stará tfii

ãtvrti roku a jednoroãní Anna Gottwaldová,

sama „doznala“, Ïe je „navedli zlí lidé, aby

hfie‰ila tûmi nejodpornûj‰ími nefiestmi a smil-

stvy proti pfiikázáním BoÏím. Docela se odda-

la pekelnému duchu a podepsala vlastní krví

ìábelskou smlouvu ...“. Spolu s dal‰ími jede-

nadvaceti dûtmi mlad‰ími deseti let byla dû-

Èátka odevzdána ohni.

Ve snaze urychlit upalování ãarodûjnic a ãaro-

dûjníkÛ tehdy dokonce postavili kromû smut-

nû proslul˘ch hranic téÏ speciální úsporné pe-

ce, v nichÏ spalovali nûkolik Ïiv˘ch odsouze-

n˘ch najednou. V uveden˘ch procesech

v Jeseníku padlo za obûÈ odporné povûfie jen

v letech 1651/2 devadesát osm lidí. Klid v‰ak

vydrÏel jen tfiicet let. Roku 1678 zaãaly dal‰í

a mnohem známûj‰í procesy na ·umpersku

a tûÏce ohrozily i janovické panství vãetnû

R˘mafiova.

Vernífiovická Ïebraãka Marie Schuchová pfii-

‰la o Velikonoãním pondûlí do sobotínského

kostela ke zpovûdi a svatému pfiijímání. Hostii

v‰ak nespolkla, ale vyplivla do ‰átku a odne-

sla. Udavaã ãi udavaãka vûc oznámili faráfii

Schmidtovi, pozdûj‰ímu r˘mafiovskému dûka-

novi, ten pfiedal vûc panskému hejtmanovi

Vinarskému, kter˘ nelenil a v‰e oznámil

Angelinû Annû de Galle, hrabûnce ze Îerotína

a na Velk˘ch Losinách. Dostal pfiíkaz vûc vy-

‰etfiit a potrestat. Zjistil, Ïe stará Schuchová

chtûla podat hostii nemocné krávû porodní bá-

by Doroty Gröerové, které to poradila jakási

Davidová. Hejtman nebyl rozumn˘ jako jano-

vick˘ Hassnik a k obÏalobû ze zneuctûní hos-

tie pfiidal téÏ ãarování. Staãila ‰atlava, pohrÛÏ-

ka nebo bolestiv˘ pardus, ale tup˘ úfiedník si

nevûdûl rady, nebyl pfiece specialista na magii,

a proto obdrÏel pfiíkaz najít správného soudce.

Nemusel dlouho hledat, v nedaleké Olomou-

ci si uÏíval svého stáfií a plného mû‰ce mizer-

n˘ a nedostudovan˘ právník, ale v‰emi mast-

mi mazan˘ brutální hrabivec bez svûdomí,

navíc s ãtyfiicetilet˘mi zku‰enostmi, jak zato-

ãit s ãarováním, z krvav˘ch procesÛ v Rakou-

sích, lump, kter˘ posléze nebezpeãnû ohrozil

i Ïivoty lidí na R˘mafiovsku. ·edesátilet˘

Jindfiich Franti‰ek Boblig z Edel‰tatu se naro-

dil ve Zlat˘ch Horách a byl nejspí‰ synem er-

bovního mû‰Èana. SvÛj „obchodní talent“ na

losinském panství osvûdãil hned zpoãátku.

Pfii jednání o odmûnû za vedení soudÛ Ïádal

pro sebe a svého pomocníka tolik, kromû dal-

‰ích poÏitkÛ vãetnû dobrého ubytování a stra-

vy zdarma, Ïe byl 27. 8. 1678 odmítnut. Po

mírné slevû a na nátlak hrabûnky v‰ak nako-

nec procesy zahájil.

Postup byl vÏdy stejn˘, nijak chytr˘, ale ne-

spornû úãinn˘. Zpoãátku obûti vypovídaly

dobrovolnû, ale kdyÏ si uvûdomily, kam smû-

fiuje v˘slech, zaãaly bedlivûji volit slova. Od

roku 1679 hrabûnka podlehla pfiesvûdãování

i v˘hrÛÏkám Bobliga a povolila, aby se sou-

ãástí v˘slechÛ stalo téÏ hrÛznû úãinné muãe-

ní. Snahou prokurátora nebylo jen vynutit si

evidentnû nepravdivé pfiiznání a procesy kr-

vavû ukonãit, ale pfii v˘sle‰ích byli „podezfie-

lí z ãarodûjnick˘ch praktik“ tázáni na dal‰í,

ktefií se „dopou‰tûli obdobn˘ch hfiíchÛ“,

a slova jim byla vkládána do úst. Nûkdy ne-

bylo tfieba mnoho, staãilo jen nahnat strach

a pfiedestfiít moÏnost svobody, jindy bylo

k pfiiznání nutno natahovat ne‰Èastníky na

skfiipec aÏ do vykloubení rukou v rameni

a pálit je svazkem svíãek na citliv˘ch bocích

nûkdy aÏ na holá Ïebra, pfiikládat paleãnice,

jeÏ drtily prsty rukou, nebo ‰panûlské boty na

lámání holenních kostí a dal‰í otfiesné metody

kata Jokla, Jakoba Haye, kter˘ byl Bobligovi

hluboce oddan˘. Prakticky v‰ichni se pfii trá-

pení doznali k nejnesmyslnûj‰ím vinám a de-

nuncovali dal‰í. Jak krásn˘ vzor pro komu-

nistickou justici z padesát˘ch let. Tím se vy-

tváfiel nepfietrÏit˘ fietûzec Ïalob, jeÏ postiho-

valy pfiedev‰ím bohaté rodiny mû‰ÈanÛ, kte-

r˘m bylo co zabavovat.

O Bobligovû fal‰i a aroganci svûdãí i fiada za-

znamenan˘ch v˘rokÛ. Tfieba jeho obavy, aby

vûznûné nezemfiely pfied procesem, protoÏe

zatãen˘m ub˘vá sil a Davidová uÏ „zcepenû-

la“ a mohlo by se stát, Ïe by byl proces zma-

fien „a ãarodûjnická sbûfi by byla nepotrestána

a nám by se. v‰em vysok˘m i nízk˘m spoleã-

nû. lidé vysmáli“. Jindy se zas tû‰í, jak

Davidová zaãne „zpívat“ s jin˘mi v „pfiekrás-

né harmonii“. Hledá stigmata - znaménka na

tûle, stopy ìábla, a vbodává do nich jehlice,

má obavy, Ïe by mohlo b˘t zcizeno srdce

zemfielé hrabûnky, oãarován mûstsk˘ pivovar.

Pfiedev‰ím má neustále „velik˘ strach“ o oby-

vatele severní Moravy ohroÏené „ãarodûjnic-

kou infekcí“. Dal‰í uÏ jistû znáte ze známého

trezorového filmu Kladivo na ãarodûjnice.

Apelaãní soud v Praze souhlasil s procesy,

a tak nastalo vraÏdûní nevinn˘ch. Hranice, no-

vé zat˘kání a zase hranice, jako by nikdy ne-

mûly pfiestat. Jen málokdo pochyboval o jejich

oprávnûnosti. Ale stateãní lidé se pfiece jen na-

‰li. Pfiesto v letech 1678 - 1696 poslal odporn˘

stafiec v ‰umpersk˘ch procesech s pomocí

vrchnosti, povûrãiv˘ch duchovních, lidov˘ch

udavaãÛ, primitivÛ, bláznÛ i malovûrného olo-

mouckého biskupa ãi praÏské apelací, jeÏ mu

rozsudky vÏdy potvrdila, a k uspokojení oby-

vatel na stra‰livou smrt pfies stovku pfieváÏnû

bohat˘ch obûtí, aniÏ hnul brvou, stejnû jako je-

ho dobfie placení pohÛnci. Nebezpeãnû ohrozil

v‰echny sousední regiony a nakonec zemfiel

v naprostém klidu a bez v˘ãitek svûdomí 

uprostfied svého krví potfiísnûného bohatství.

StûÏí jen fiíci, zda to bylo více ze zvráceného

fanatismu, pocitu moci nebo ‰lo jen o peníze,

ale po zku‰enostech patrnû nejvíc váÏilo první

a poslední. Mgr. Jifií Karel

Soudce Boblig, vrah v rukaviãkách
Z historie

Vûfite, nevûfite
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Provázek nebo fiemínek?
Leto‰ní zima byla vskutku snûÏ-

ná, tedy bohatá snûhem. LyÏovalo

se dlouho a milovníci bílého opo-

jení se mohli dosyta vyfiádit.

Skupinka mlad˘ch lyÏafiÛ uÏívala

„lyÏovaãky“ a sluÏeb vleku; roz-

hlíÏeli se kolem a vtom jeden vy-

hrkl: „Tam pod tím pfievisem jsem

vidûl hada!“

Had na snûhu je trochu fantastic-

ká pfiedstava, ale dvûma kamará-

dÛm to nedalo a vydali se se svûd-

kem na inkriminované místo. Byl

tam! Ztuhl˘, zkfiehl˘ po dlouhé zi-

mû, ale uÏ má svÛj ãas, za pár dnÛ

bude svatého Jifií a sluníãko se

pûknû zostra opírá do nedalekého

svahu a do hromady kamení.

Hádek vylezl a málem na tom bí-

lém, ledovém neznámém na‰el

svou smrt.

KlukÛm ãi mladíkÛm pfii‰lo líto

toho boÏího tvora, opatrnû jej za-

balili do ‰ály, jeden z nich ho vlo-

Ïil do své objemné kapsy a krátce

nato se uÏ posilÀovali jídlem i pi-

tím v teple horské chaty. Svého za-

jímavého souputníka vytáhli a po-

loÏili na teplé okno. Ten v‰ak ne-

lenil a vyrazil a místo vdûku se za-

kousnul do ruky svému zachránci!

Pfiekvapení, zmatek, zdû‰ení.

Rychle sanitku. Dispeãerka se ptá,

vyptává: „To snad ne! ·patnû sly-

‰ím? My tu nejsme pro legraci!

AÏ vystfiízlivíte, zavolejte. Hadí

u‰tknutí ... a v restauraci?! Víte,

co je zneuÏití rychlé zdravotní po-

moci?“

V mÏiku musí zasáhnout a potvr-

dit pravdivost pan vedoucí. A to

uÏ letí záchranka, chirurgie, sé-

rum proti u‰tknutí.

V‰echno dobfie skonãilo. Ten „fie-

mínek nebo provázek“ v‰ak zÛ-

stane v pamûti v‰em. A doma jim

to také nechtûli vûfiit. Dva ãervené

body - stopy hadích zubÛ - dlouho

bylo vidût. Kde skonãil asi první

letos probuzen˘ had? UÏ bez jedu

se odplazil do holé stránû. LeÏí si

a jde na‰imi Jeseníky. Si



Pfiíbûh
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Housliãky mé ztracené a znovu nalezené
Zdenka Kabelíková

S ‰ibalsk˘m úsmûvem se rozhlí-

Ïím po tfiídû mal˘ch pfied‰kolákÛ,

jako bych ani nevnímala jejich

‰tûbetání a brebentûní. Jsem si ji-

stá, Ïe za chvíli upoutám jejich

pozornost bez jediného slova. Pak

se skloním nad ãern˘m futrálem

a prsty jemnû pohladím jeho zdrs-

nûl˘, lety vybledl˘ povrch.

„Cvak, cvak“ zarachotí malé zám-

ky a hlásky capartÛ se zti‰ují. Prsty

jedné ruky zabrnkám na struny

a druhou rukou si pfiipravuji smy-

ãec. V‰echna oãka se okamÏitû 

otoãí po zvuku a s napûtím oãeká-

vají, jakou píseÀ housle vyloudí.

Kdyby tak vûdûla, pfied kolika lety

jsem je drÏela poprvé a jak slav-

nostní to byla pro mû chvíle.

Bylo nás jen málo vyvolen˘ch,

ktefií se mohli v padesát˘ch letech

v malé vísce pod Sluneãnou tû‰it

touto v˘sadou. Znamenalo to mít

obrovské ‰tûstí na zapáleného uãi-

tele ‰koly, kter˘ obûtuje svÛj vol-

n˘ ãas mal˘m zaãínajícím muzi-

kantÛm, chápavé rodiãe a mít také

v sobû alespoÀ ‰petku hudebních

pfiedpokladÛ a schopností.

„Jsi bystrá, zpívat umí‰, tak to s te-

bou zkusím,“ rozhodl táta, kter˘

vyrostl na slováck˘ch písniãkách

a sám hrál ve vesnické kapele na

klarinet. Za dva dny pfiivezl z blíz-

kého mûsta Bruntálu vytouÏen˘

nástroj. Radostí jsem nemohla ani

mluvit. Zpoãátku jsem se na nûj

bála sáhnout, jen jsem jej s láskou

prohlíÏela a hladila oãima.

A pak jsem dvakrát t˘dnû kráãela

z posledního domku ve vesnici po

klikaté silnici opût do ‰koly - do

hodiny houslí.

Pilnû jsem cviãila a pilnû s trochou

p˘chy jsem zdolávala kilometry.

V hfiejivém sluníãku, v podzim-

ních lijácích i v zimní chumeleni-

ci. Zkrátka za kaÏdého poãasí.

A to b˘valo pofiádnû drsné, hlavnû

v zimû. Jeden takov˘ mraziv˘ den

se stal pro mû a hlavnû pro mé

housliãky málem osudn˘m.

Bylo to koncem února. Závûje

u silnice mnû sahaly aÏ k hlavû, fi-

ãel studen˘ severák a tvofiil snû-

hové jazyky na vozovce.

Zachumlaná aÏ po nos jsem spû-

chala jako obvykle do hodiny

houslí. Ale vítr obrovskou silou

naráÏel do mého tûla a je‰tû více

do ãerného pouzdra, které divoce

rozkymácel v mé zkfiehlé ruce.

Jeho tlak i mrazivost se stále zvy-

‰ovaly, jako by za svÛj v˘kon Ïá-

dal trofej - mÛj milovan˘ nástroj.

Ani já jsem se v‰ak nechtûla

vzdát. Jednou rukou jsem pevnûji

tiskla ucho futrálu a druhou jsem

pfiitlaãila k tûlu modré papírové

desky s notami. Pfies navát˘ sníh

jsem se s velk˘m úsilím drala

vpfied. Vtom mnû uklouzla noha.

Upadla jsem a instinktivnû chrá-

nila pouzdro houslí tím, Ïe jsem je

nadzvedla obûma rukama. SloÏka

s notami se tím pádem ocitla ve

snûhu, nárazem vichru se rozevfie-

la a listy s notami se rozlétly po

silnici.

„Co teì?“ blesklo mnû hlavou.

„Jak budu bez not hrát,“ pfiemítala

jsem, „a co fiekne pan uãitel

Klásek?“

Ve své dûtské osmileté nai-

vitû, Ïe je urãitû doho-

ním a chytím,

j s e m

polo-

Ï i l a

housle na 

okraj cesty a rozbûhla se za vlají-

cím papírem. Vûtru se hra s nota-

mi oãividnû zalíbila. NeÏ jsem

k nim staãila pfiiskoãit a zachytit

je, odvál ·evãíkovy stupnice na

louku. Vrhla jsem se do závûje

a snaÏila se vyhrát nad vichrem.

Ale ten se jen bavil. Honil mû snû-

hovou plání aÏ k potoku. Tam

jsem mu koneãnû pár listÛ ukofiis-

tila, ale pak jsem boj s ním zaãala

vzdávat.

Najednou jsem usly‰ela blíÏící se

zvuk motoru. Po silnici se „k m˘m

housliãkám“ fiítilo nákladní auto

(tenkrát jich jezdilo pomálu, ménû

neÏ koÀsk˘ch povozÛ).

„Snad si houslí nev‰imne,“ drmo-

lila jsem u zamrzlé Bystfiiãky

a snaÏila jsem se co nejrychleji

dostat zpût k silnici. Ale ne‰lo to.

Bofiila jsem se ãím dál více, vlast-

nû jsem byla stále skoro na místû.

Najednou jsem ztuhla! Auto za-

stavilo, fiidiã vyskoãil - a ta hrÛza,

nûco nesl do auta. Zaãala jsem

mávat a kfiiãet, ale huãení severá-

ku mû pfiehlu‰ovalo. Vytryskly

mnû slzy, roztfiásla jsem se nebla-

hou pfiedtuchou a zesláblá jsem se

drala vpfied bílou pustinou. Moje

housliãky byly nenávratnû pryã.

Do ‰koly jsem dorazila úplnû vy-

ãerpaná, ubreãená s pomaãkan˘-

mi papíry, které se jen málo podo-

baly etudám a stupnicím.

„Tak a mám po hraní,“ bu‰ilo mnû

v hlavû celou cestu domÛ. „Rodi-

ãe urãitû nebudou mít peníze na

nové housle!“

Ale otec, i kdyÏ se „na oko“ zlo-

bil, prohlásil: „Pokusím se ti se-

hnat nûjaké star‰í, ale musí‰ b˘t 

opatrnûj‰í.“

Slib dodrÏel, av‰ak já jsem stále

vzpomínala na ty první, ztracené.

V‰echno na nich

bylo hezãí - tvar,

zvuk strun

ani Ïínû na smyãci

se tolik netrhaly.

Stále jsem myslela

na to, kde moje

housliãky jsou, kdo

na nû asi teì hraje, jestli

se o nû dobfie stará nebo leÏí nû-

kde zapomenuté v koutû.

„Zdenko, mám pro tebe pfiekva-

pení,“ volal jednou otec vesele od

branky, „honem se pojì podívat!“

Venku uÏ tenkrát hfiálo slunce, ko-

lem se zelenala tráva a u Bystfii-

ãky kvetly pomnûnky. Vybûhla

jsem na schody a zírám na tátu -

v ruce nesl moje ztracené housle.

„Pfiedstav si, Ïe ten fiidiã je odvezl

do Lomnice policajtÛm a tvrdil,

Ïe je na‰el na silnici.“

Je‰tû teì cítím vlnu radosti a ‰tûs-

tí, která rázem polila mé tûlo.

Najednou jsem mûla místo jedno-

ho nástroje dva. Samozfiejmû

jsem pouÏívala nejvíc své první,

zamilované housle. A ty druhé

jsem si pojmenovala jako

Rezervní. Dostaly svou pfiíleÏi-

tost, jen kdyÏ na tûch „m˘ch“

praskla struna a zastupovaly je do

té doby, neÏ jsem si obstarala no-

vou a ty moje byly opût v pofiád-

ku. Náhradní housle byly men‰í

kvality, a tak uÏ dávno zmizely

nûkde ve víru Ïivota.

„Tak housliãky, je‰tû pár let a jde-

te se mnou do dÛchodu,“ pfiemí-

tám uÏ zase v reálné pfiítomnosti.

Utáhnu smyãec, dám nástroj pod

bradu. Netrpûliv˘m hlaviãkám

jen ‰pitnu: „Kdo pozná moji hu-

dební hádanku? Kterou písniãku

zahrají moje housliãky?“

Za chvíli se „malo‰i“ rozprchnou

po tfiídû ke sv˘m hraãkám. Já po-

laskám housliãky pohledem, prsty

a uzamknu své dûtství. Ale ne na

dlouho, jen na pár dní. Potom za-

se rozzáfií oãka, tak jako mnoha

pfiede‰l˘m generacím pfied‰kolá-

kÛ, a mnû dají zaÏít ten krásn˘ po-

cit dûtské lásky, vdûãnosti a smys-

luplného naplnûní Ïivota.

Za to máte, mé housliãky, velké

podûkování!

Psáno do ‰uplíku

Uléhání

Uléhám pod zem
za dne
kdyÏ tolik horkého
nesnese se s m˘m tûlem
a stíny jsou vzácné

pak usínám

s paÏemi v hlínû
tûlem v kofienech trávy
chorobnû zral˘
polední strom náfikÛ
... ze stromu jablka
s neãistou tváfií.
padají v neklidn˘ klín
kdyÏ jsi nade mnou se
rozrostla
... v planá luka
ve plamen star˘ ...
ve veãer vyjdu
a ty bude‰ mít pravdu
Ïe
v ústech kfiivou vûtev mám

Narodil jsem se za okrajem.

Narodil jsem se

za okrajem vûtru

... Ïiji

svému ãasu poblíÏ

... umírám

den po dni

mal˘ pták v mém srdci

o mnû neví

... jsem moÏná pouze nûãí sen

a i vy se mi jenom zdáte

... v m˘ch kostech

bije Ïivá zem

ranami v oãích

mi vytéká noc

Miroslav Václavek
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

M û s t o B fi i d l i ã n á
NábfieÏní 452, 793 51 Bfiidliãná, tel.: 554 286 391, fax.: 554 286 108,

IâO: 00295906, e-mail: starosta@mu-bridlicna.cz

Rada mûsta Bfiidliãná vyhlásila dne 22. února

2005 v rámci propagace akce „Bfiezen - mû-

síc internetu“ v Mûstské knihovnû Bfiidliãná

internet zdarma. Pracovnice knihovny paní

Marie JablÛnková po uplynutí mûsíce bfiezna

provedla vyhodnocení zájmu obãanÛ mûsta

Bfiidliãná o internet. S potû‰ením konstatova-

la, Ïe zájem markantnû stoupl a Ïe tuto sluÏ-

bu vyuÏívají pfieváÏnû mladí lidé a studenti.

Internet zdarma vyuÏilo celkem 160 osob, tj.

11 osob za 1 den. Celkem 80 zájemcÛ nebylo

uspokojeno, neboÈ provoz byl omezen pÛj-

ãovní dobou v knihovnû a kapacita jednoho

poãítaãe byla nedostateãná. Obãané mûsta

Bfiidliãná se mohou tû‰it na pfiírÛstek. V le-

to‰ním roce bude do mûstské knihovny insta-

lován dal‰í poãítaã pro vefiejnost napojen˘ na

internet. MûÚ Bfiidliãná

Klub ãesk˘ch turistÛ
Turisté v Bfiidliãné pokraãují ve své aktivní

ãinnosti i v tomto roce. Od zaãátku roku zor-

ganizovali a uskuteãnili uÏ jedenáct vycházek

a v˘letÛ za krásami na‰í pfiírody a také za po-

znáním historie a kulturního dûdictví na‰í

vlasti. Zmíním se alespoÀ o nûkolika zajíma-

v˘ch akcích.

Hned první den tohoto roku jsme absolvova-

li novoroãní v˘stup na Pradûd, dále jsme

podnikli lyÏafiskou vycházku po hfiebeni do

Václavova a dal‰í sobotu na lyÏích nebo pû‰-

ky jsme zvládli okruh: ·táhelsk˘ vrch -

Smrãina - pod Koãovem a zpût. Zajímav˘

byl dvoudenní zimní sraz v Králíkách. Jarní

sezónu jsme zahájili v˘letem vlakem a po-

tom pû‰ky k pramenÛm fiíãky Bystfiice.

Velikonoãní vycházku jsme absolvovali do

okolí Stránského i s nezbytn˘m „‰migrus-

tem“. O „Toulavém náprstku“ byla zmínka

v minulém vydání. Poslední v˘let byl 

do okolí Krnova na tamûj‰í rozhledny.

Na pfií‰tí mûsíc máme naplánován jednodenní

zájezd do ChfiibÛ, dal‰í nedûli pojedeme do

MrsklesÛ k pramenu Odry. O t˘den pozdûji

zavítáme do Moravského Krumlova a Dolní

Kounice a koncem mûsíce chceme nav‰tívit

ãeskou Sibifi - Votice a Sedlãany. Jak vidno,

program je nabit˘, a pokud se najdou dal‰í vy-

znavaãi a zájemci o aktivní turistiku, budou

v na‰ich fiadách jenom vítáni. Daniel Mach

Scrabble v Bfiidliãné
Kulturní komise MûÚ v Bfiidliãné

v rámci znovuzahájení své ãin-

nosti, pod nov˘m vedením v ãe-

le se svoji pfiedsedkyní paní

Vûrou Jurá‰ovou, si dala kromû

nûkolika jiÏ uskuteãnûn˘ch akcí

za úkol zahájit klání v zajímavé

a dosud málo známé hfie nazvané

„Scrabble“.

Pro nezasvûcené tro‰ku historie:

Tato hra vznikla koncem roku

1931 a mûl ji na svûdomí ame-

rick˘ architekt Alfréd Mosher

Butts. PÛvodnû se jmenovala

„Lexico“, hrála se v‰ak bez des-

ky. V roce 1933 byla odmítnuta

Ïádost autora o její patentování.

Rok 1938 znamenal prÛlom ve

v˘voji hry. Buttsova obliba kfií-

Ïovek ho pfiivedla na my‰lenku

propojit písmena s hrací deskou,

na které by se slova dala skládat

podobnû jako v kfiíÏovkách.

Z Lexica se hra pfiejmenovala na

„Criss-Crosswords“. První hry

byly nakresleny na r˘sovacím

prknû, reprodukovány a nalepe-

ny na skládací ‰achovnici.

Písmenka maloval Butts ruãnû

na malé dfievûné ãtvereãky.

Pravidla byla jiná neÏ dnes, na-

pfiíklad první slovo se pokládalo

do levého horního rohu hracího

plánu. Deska v‰ak uÏ mûla ten-

krát rozmûr 15x15 palcÛ, také

písmen bylo sedm a ukládala se

do malého zásobníku jako nyní.

Av‰ak patentní úfiad opût Buttse

odmítl a on se rozhodl vûnovat

jen své profesi architekta.

Ke hfie se vrátil aÏ v roce 1948

díky svému pfiíteli Jamesi

Brunotovi, kter˘ byl hrou nad‰en

a usoudil, Ïe by mûla b˘t zhod-

nocena na trhu. Provedl poslední

úpravy, uspofiádal novû prémio-

vá pole, zjednodu‰il pravidla.

Spoleãnû pfiem˘‰leli o novém

názvu. V prosinci tohoto roku

byla hra patentována a po dlou-

hém hledání bylo stanoven ná-

zev „Scrabble“, kter˘ mohl b˘t

za nûkolik dní zaregistrován ja-

ko ochranná známka.

Zpoãátku Brunot kupoval díly od

jednotliv˘ch v˘robcÛ a s manÏel-

kou je pracnû dávali dohromady,

kaÏdé písmeno ruãnû nalepovali

na dfievûné kameny. V prvním ro-

ce v˘roby sestavili a prodali

2251 her, ale mûli ztrátu 450 do-

larÛ. I v dal‰ích letech neustále

prodûlávali a chtûli tento boj

vzdát. V roce 1952 si v‰ak hru

zahrál prezident tehdy nejvût‰ího

obchodního domu v New Yorku

Macy’s Jack Strauss a hra se mu

natolik zalíbila, Ïe podpofiil re-

klamní kampaÀ. Zanedlouho se

vyrábûlo 6000 her t˘dnû a po-

ptávku nestaãili uspokojovat.

V roce 1953 zasáhla scrabblová

horeãka také Austrálii a ve stej-

ném roce byla hra dovezena do

Velké Británie, kde zaznamenala

okamÏit˘ úspûch.

V roce 1991 se konalo první

Mistrovství svûta ve Scrabble

v Lond˘nû. Druh˘ ‰ampionát se

konal o dva roky pozdûji v New

Yorku. James Brunot zemfiel

v fiíjnu 1984, takÏe mistrovství

se uÏ nedoÏil, av‰ak Alfred Butts

se té slávy doãkal. Zemfiel aÏ

v roce 1993 ve vûku 93 let.

V roce 1994 se prodalo více neÏ

sto milionÛ sad Scrabble a tento

poãet neustále rostl. Pro zajíma-

vost uvádím, Ïe k vá‰niv˘m mi-

lovníkÛm této hry patfií dlouhá fia-

da populárních osobností svûta,

anglickou královnou AlÏbûtou po-

ãínaje a tfieba slavnou Madonnou

konãe.

âeská verze vznikla v roce 1993,

jejím autorem je Martin Hlou‰ek,

kter˘ hru pfiivezl z veletrhu hra-

ãek v PafiíÏi. V dal‰ím roce se uÏ

konalo první skromné mistrovství

republiky, jehoÏ vítûzem se stal

Pavel Vodiãka. Sponzory pfiitáhl

aÏ v pofiadí ãtvrt˘ ‰ampionát v ro-

ce 1997 v Praze, kter˘ vyhrál ob-

líben˘ písniãkáfi Jarek Nohavica,

jenÏ zde zúroãil své slovní bohat-

ství a fantazii. Od tohoto roku se

mistrovství hraje ve dvou katego-

riích - dospûlí a dûti. Na jafie 1998

byla zaloÏena âeská asociace

Scrabble. Upravila pravidla pro

ãeskou verzi, bylo vpu‰tûno uÏí-

vání minulého ãasu, pak také ãa-

su budoucího, zvratn˘ch sloves

a pfiíãestí trpného. Kromû anglic-

ké, francouzské a ãeské verze exi-

stuje dal‰ích 18, napfiíklad arab-

ská ãi afrikánská.

V Bfiidliãné byla zahájena ãinnost

klubu Scrabble letos v bfieznu

v Domû dûtí a mládeÏe. V sou-

ãasné dobû se malí i velcí zájem-

ci pfiestûhovali do malého salon-

ku Kulturního domu, kde se kaÏ-

dé pondûlí scházejí pod vedením

obûtavé paní Anny Rybínové,

která dojíÏdí z Bruntálu a v‰em se

vûnuje stejnou mûrou. A pokroky

jsou za tak krátkou dobu oãivid-

né. První vût‰í test svého umûní

podstoupí nûktefií zájemci o tuto

hru uÏ 14. kvûtna na kvalifikaã-

ním turnaji na mistrovství repub-

liky, kter˘ se koná v Bruntále.

Prezence je v 8.00. BliÏ‰í infor-

mace u paní Rybínové na telefo-

nu 776 684 160. Daniel Mach
Vedoucí klubu Scrabble v Bfiidliãné, paní Anna Rybínová (zcela vlevo)

Foto: archiv D. Mach
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Z oddílu kuÏelkáfiÛ
V uplynul˘ch kolech si vedla druÏstva kuÏel-

káfiÛ velmi dobfie aÏ na jeden zápas na‰eho

tfietího druÏstva. Zaãnûme od nejvy‰‰í soutû-

Ïe, kterou na‰e první muÏstvo hraje, a to je

severomoravská divize. S obavami pfiijelo

druÏstvo Bfiidliãné na kuÏelnu vedoucího

muÏstva divize do Olomouce, ale jak se uká-

zalo, nebyl dÛvod k obavám. Olomouãtí po-

dali svÛj nejhor‰í v˘kon, na‰i naopak svÛj

nejlep‰í z hostujících muÏstev. V‰ichni se

dostali pfies hranici 400 kolkÛ. Na nejlep‰ího

z domácích narazil druh˘ nejlep‰í v˘kon se-

zóny - 454 kolkÛ Leo‰e ¤epky. V první sérii

je‰tû s Jifiím Veãefiou na‰i pfiidali skoro 60

kolkÛ náskoku, to se pak pfii dobré hfie ostat-

ních Olomouck˘m tûÏko dohánûlo, a tak

z toho byla pfiesvûdãivá v˘hra. V posledním

zápase na‰i vyhráli nad sestupující Minervou

Opava.

Na‰e druhé muÏstvo nemûlo doma váÏné

problémy se Zábfiehem a pfiesvûdãivû zvítû-

zilo, kdyÏ hned na úvod Zdenûk Fiury st. nej-

lep‰ím v˘konem z domácích hráãÛ udal ráz

celému utkání. Nejménû se dafiilo Josefu

Veselému.

Tfietímu druÏstvu se dafiilo stfiídavû. Napfied

si zajelo pro tûsnou poráÏku do Svûtlé Hory,

aby vzápûtí za dva dny zaslouÏenû porazilo

Horní Bene‰ov.

A ãtvrté muÏstvo si v obou kolech vedlo su-

verénnû. Napfied doma vyhrálo 10:0 nad

Olympií Bruntál, pfiiãemÏ od zaãátku nebylo

pochyb o vítûzi. Podobnû se pak podafiilo 

udolat Horní Bene‰ov na jeho kuÏelnû.

Vyzvednûme alespoÀ nejlep‰ího hráãe zápa-

su, jímÏ byl Pavel Vládek ml.

Pro nûkolik kategorií se konal pfiebor jedno-

tlivcÛ na rÛzn˘ch místech okresu. MuÏi bo-

jovali v R˘mafiovû a z na‰ich byl nejlep‰í

Miloslav Krchov na 11. místû - nic moc.

Zato seniofii ve Svûtlé Hofie pfiedvedli pûkné

v˘kony, mezi prvními ‰esti byli hned tfii na‰i

v tomto pofiadí: na druhém místû Jan

Dosedûl, na pátém Jaroslav Dosedûl a ‰est˘

âestmír ¤epka.

Také na‰í seniorce Aniãce Dosedûlové se da-

fiilo a její druhé místo lze povaÏovat za ús-

pûch. Daniel Mach

Stolní tenis
Uplynuly tfii mûsíce od okamÏi-

ku, kdy se parta kolem Vládka

st., Glacnera a Kala‰e a dal‰ích

zapálen˘ch Edíka, Vládka ml.

a Havlíãka rozhodla vedle svého

vlastního hraní trénovat zájemce

o stolní tenis. Po tfiech mûsících

mÛÏeme s radostí konstatovat, Ïe

se chlapcÛm a jedné dívce dafií

a neustále se zlep‰ují. Je dobfie,

Ïe dûti získávají základní doved-

nosti stolního tenisu uÏ na zá-

kladní ‰kole, kde se díky pfiístu-

pu pana uãitele Zavadila a vede-

ní ‰koly stolní tenis hraje témûfi

na kaÏdém kroku. TakÏe ‰iroká

hráãská základna ve ‰kole a po-

kraãování tûch nejtalentovanûj-

‰ích v krouÏku pod vedením

zku‰en˘ch hráãÛ je dobrou per-

spektivou pro tento pûkn˘ sport

v Bfiidliãné. UÏ jsou tu také v˘-

sledky a první úspûchy.

Na nedávném turnaji v R˘mafiovû

zvítûzil Petr Gregovsk˘ a Marek

Langr skonãil tfietí. V úter˘ 12.

dubna se uskuteãnil první roãník

Ïákovského turnaje. První místo

pfiekvapivû získala Klára Jaro‰ová

z Oborné, druhé a tfietí obsadili

místní chlapci Petr Gregovsk˘

a Marian Minich. Teprve na ãtvr-

tém místû skonãil talentovan˘

Lubo‰ Rektofiík z R˘mafiova.

Vûfiíme, Ïe úspûchÛ bude pfiib˘vat

i ve vy‰‰ích soutûÏích.

Také ti, ktefií se o tuto drobotinu

starají, vÛbec nezahálejí a sami

se zúãastÀují fiady rÛzn˘ch akcí

a soutûÏí v okrese Bruntál. Po

skonãení jarní ãásti bruntálské 

amatérské ligy je muÏstvo, které

hraje pod hlaviãkou Al Investu,

na druhém místû.

SoutûÏ byla jiÏ

tradiãnû zakonãe-

na turnajem jed-

notlivcÛ. A v nûm

si vedli úspû‰nû

Pavel Vládek ml.,

kter˘ skonãil dru-

h˘, a Miroslav

Glacner hned za

ním jako tfietí. Ve

ãtyfihrách tradiãní

dvojice Miroslav

Glacner a Pavel

Vládek st. obsadi-

la pûkné druhé

místo. Je vidût, Ïe

tréninky s mlad˘mi velmi pro-

spívají i tûm star‰ím.  

Miroslav Glacner

Informace z Bfiidliãné
V sobotu 30. dubna pofiádá Stfieleck˘ klub

velk˘ turnaj ve volejbale. Zaãátek je v 9.00

na stfielnici nad garáÏemi na Nerudovû ulici.

O bohaté obãerstvení je postaráno, podrob-

nûji na plakátech.

Po skonãení tohoto turnaje organizuje sdru-

Ïení „Mé mûsto, mÛj Ïivot“ spolu s kulturní

komisí pfii MûÚ akci nazvanou „¤ádûní ãa-

rodûjnic pro malé i velké“. Na programu bu-

dou soutûÏe pro nejmen‰í, dále tombola plná

kouzel, volba Miss ãarodûjnice, mûl by pro-

bûhnout prÛvod s upálením první symbolic-

ké ãarodûjnice. V programu vystoupí veãer

skupina „Wolné sdruÏení“, a ti, kdo si pfiine-

sou vlastní ‰pekáãky, budou mít moÏnost 

opéci si je u ohníãku. Vstup bude voln˘

a obãerstvení bude zaji‰tûno - makrely, toãe-

né pivo apod. Dále upozorÀujeme, Ïe v‰ech-

ny úãastnice jsou vítány v kost˘mech ãaro-

dûjnic a jim podobn˘ch.

Dále vás kulturní komise MûÚ srdeãnû zve

v pondûlí 2. kvûtna v 17.30 na zajímav˘ pro-

gram nazvan˘ „Pianothéka“. Bude to pofiad ke

stému v˘roãí narození Voskovce a Wericha.

Vystoupí zde Richard Pogoda, kter˘ dvanáct

let úãinkoval s Miroslavem Horníãkem jako

jeho dvorní klavírista. UÏ to je zárukou, Ïe ve-

ãer pln˘ písniãek Osvobozeného divadla kaÏ-

dého pfiítomného potû‰í na srdci i na du‰i.

Akce se koná v Z·. Daniel Mach

První tfii vítûzové, 1. místo vybojovala Klára
Jaro‰ová (uprostfied)

Spoleãné foto po zápase s Uniãovem Celkov˘ zábûr z turnaje Fota: archiv M. Glacner
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Dal‰í dÛchodce
v R˘mafiovû okraden

Pod záminkou smûny valut
ukradli devûtaosmdesátiletému
muÏi 60 tisíc korun. KrádeÏ pro-
vedl neznám˘ pár 13. dubna na
tfiídû HrdinÛ v R˘mafiovû.
Po‰kozeného dÛchodce nejdfiíve

oslovili pfied jeho domem a vytr-

vale ho Ïádali, aby jim smûnil va-

luty za ãeské peníze, které nutnû

potfiebují. DÛchodce nakonec Ïá-

dostem vyhovûl a pachatele po-

zval dovnitfi. Oba podezfielí s ním

‰li aÏ do loÏnice a poté, co ze se-

kretáfie vytáhl svou uspofienou ho-

tovost 60 000 Kã, Ïena mu ban-

kovky z ruky vytrhla a utekla i se

sv˘m spoleãníkem. Na místû zlo-

dûji zanechali ãern˘ igelitov˘ sá-

ãek, ve kterém byly jen smotky

papíru a celofánu. Nedaleko od

domu dvojice údajnû nasedla do

auta a odjela smûrem k areálu

âSAD.

K popisu podezfiel˘ch osob bylo

zji‰tûno, Ïe:

- Ïena byla ve vûku kolem 40 let,

166 cm vysoká, plno‰tíhlé posta-

vy, mûla blond vlasy dlouhé po ra-

mena. Mluvila ãesky, na sobû mû-

la odûv ãervené barvy;

- muÏ byl ve vûku asi 40 let, vyso-

k˘ 175 cm, plno‰tíhlé postavy, mûl

stfiednû dlouhé ãerné vlasy a na

sobû ãern˘ oblek.

Pfiípadem se intenzivnû zab˘vají

policisté OOP âR R˘mafiov.

Policie dopadla mladíka,
kter˘ vyrábûl pervitin

Policejní komisafi v Bruntále zahá-

jil ve stfiedu 13. dubna na základû

pfiedchozího ‰etfiení a domovní

prohlídky trestní stíhání jednadva-

cetiletého mladíka z R˘mafiova

pro trestn˘ ãin nedovolené v˘roby

a drÏení omamn˘ch a psychotrop-

ních látek a jedÛ. Obvinûn˘ mûl

b˘t hlavní osobou ve vût‰í kauze.

Komisafi obvinil pro stejn˘ trestn˘

ãin dal‰í ãtyfii osoby z Bruntálska,

z toho dva mladíky a dvû dívky ve

vûku 19 - 21 let. Hlavní obvinûn˘

vyrábûl na rÛzn˘ch místech, ze-

jména v Bruntále a ve Starém

Mûstû, z volnû prodejného léku

metamfetaminu pervitin, kter˘

pak distribuoval dal‰ím osobám.

Spolupachatelé jsou obvinûni z na-

pomáhání a podílení se na distribu-

ci drogy, kterou také sami uÏívali.

Na úspû‰né akci se podíleli krimi-

nalisté, policisté OOP âR Bruntál

a psovodi se sluÏebními psy. Pfii

domovní prohlídce byla zaji‰tûna

mobilní varna pervitinu. V‰ichni

obvinûní byli zadrÏeni a umístûni

do policejních cel, bûhem ãtvrtku

14. dubna byli kromû jednadvace-

tiletého muÏe propu‰tûni a jsou

stíháni na svobodû. U hlavního

obvinûného byl dán podnût ke

vzetí do vazby.

Prodavaã textilu chytil zá-
kazníka pod krkem a na-

víc mu zlomil palec
V prodejnû textilu na Radniãní u-

lici v R˘mafiovû do‰lo 18. února

leto‰ního roku k incidentu mezi

ãtyfiicetilet˘m prodejcem (cizí

státní pfiíslu‰ník) a pûtatfiicetilet˘m

muÏem z Bfiidliãné. Po slovní ne-

shodû do‰lo i na fyzickou potyãku.

Prodavaã chytil zákazníka jednou

rukou za svetr pod krkem a dru-

hou za jeho palec, kter˘ mu zkrou-

til takovou silou, aÏ do‰lo k odlo-

mení jeho horního ãlánku.

Po‰kozen˘ své zranûní léãí dosud.

Policejní komisafi skupiny krimi-

nální policie a vy‰etfiování

v Bruntále proto zahájil v pondûlí

25. dubna trestní stíhání prodejce

pro trestn˘ ãin ublíÏení na zdraví.

Zanedbávali v˘chovu
svého syna

Policejní komisafi v Bruntále zahá-

jil trestní stíhání rodiãÛ (49 a 52

let) ãtrnáctiletého hocha z malé

obce na R˘mafiovsku pro trestn˘

ãin ohroÏování mravní v˘chovy

mládeÏe. Rodiãe od roku 2000 ne-

zajistili pravidelnou ‰kolní do-

cházku svého syna do základní

‰koly. Chlapec mûl opakovanû ne-

omluvené hodiny, aãkoliv na to

vedení ‰koly rodiãe nûkolikrát 

upozornilo. ·kola fie‰ila i problé-

mové chování jejich syna, kter˘ se

choval velmi agresivnû, ‰ikanoval

spoluÏáky, opakovanû kradl a kou-

fiil. Ani po nûkolika projednáních

tûchto deliktÛ v‰ak nedo‰lo k ná-

pravû. Matka se ãasto syna zastá-

vala a zakr˘vala jeho neomluve-

nou absenci omluvenkami. Dal‰í

neomluvené hodiny mûl hoch i po

pfievedení do zvlá‰tní ‰koly, kam

od ledna leto‰ního roku nechodí,

o ãemÏ matka údajnû nevûdûla.

Problémy opakovanû fie‰il

i Mûstsk˘ úfiad v R˘mafiovû, kter˘

s rodiãi jednal, ov‰em bez v˘sled-

ného efektu. Navíc bylo zji‰tûno,

Ïe nezletil˘ hoch na rÛzn˘ch mís-

tech obce nav‰tûvuje restaurace.

Rozbil v˘lohu a odnesl si
dalekohledy a fotoaparát

·kodu za více neÏ 22 000 Kã zpÛ-

sobil zatím neznám˘ pachatel, kte-

r˘ v pondûlí 18. dubna hodinu

a pÛl po pÛlnoci rozbil kamenem

v˘lohu prodejny fotoateliéru

v R˘mafiovû a odcizil z ní vystave-

n˘ fotoaparát a dva dalekohledy.

Pfii krádeÏi do‰lo i k po‰kození fo-

tobra‰ny, stativu, fotoalb a rámeã-

kÛ. Z podkladÛ
npor. Mgr. Lucie Kra‰teniãové,

tiskové mluvãí Policie âR Bruntál

Nedala pfiednost v jízdû Chcete vûdût, zda vám tachometr
ukazuje správnû?

Policie âeské republiky

v Bruntále, BESIP, Barum

Continental a Autoservis Slavík

v Bruntále pfiipravily pro moto-

risty na sobotu 30. dubna

od 8.00 do 12.00 hod.

druhou jarní preven-

tivní akci; první se

konala uÏ v sobotu

23. dubna. Bûhem té-

to akce budou mít mo-

toristé moÏnost zdarma

získat prohlídku vozidla

v uvedeném autoservise a zjistit

tak pfiípadné závady na svém vo-

zidle, dopravní policisté prove-

dou mûfiení rychlosti, pfii kterém

si fiidiãi budou moci ovûfiit pfií-

padnou odchylku na tachometru

svého vozidla, zástupci firmy

Barum motoristÛm zmûfií vzorky

na pneumatikách a seznámí je se

sv˘m zboÏím a BESIP pfiispûje

informaãními materiály.

Preventivní mûfiení rychlosti bu-

de probíhat v Bruntále na

Olomoucké ulici ve smûru

z centra mûsta na

Olomouc. „Pokud fii-
diã bude chtít zjistit,
jak pfiesnû ukazuje
jeho tachometr, na

zaãátku úseku dva-
krát zabliká dálkov˘mi

svûtly a bude plynule po-
kraãovat v jízdû. Na konci kon-
trolního úseku bude ãekat do-
pravní policista s v˘sledkem,“
sdûlila policejní mluvãí Lucie

Kra‰teniãová. Motoristé v Brun-

tále tak budou moci zjistit pfií-

padnou odchylku tachometru

svého vozidla proti pfiesnému

mûfiení radarem. JiKo

Mezi R˘mafiovem a Malou ·táhlí do‰lo ve ãtvrtek 14. dubna do-

poledne k nehodû mezi osobním vozidlem Renault Megane, kte-

r˘ fiídila dvaaãtyfiicetiletá fiidiãka, a VW Vento ‰estaãtyfiicetileté-

ho fiidiãe. ¤idiãka Renaultu pfii odboãování nedala pfiednost

v jízdû protijedoucímu VW, takÏe do‰lo k ãelnímu stfietu vozidel.

Nikdo nebyl na‰tûstí zranûn, oprava obou vozidel pfiijde jejich

majitele dohromady na 200 000 Kã.

Foto: -zr-
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Vzpomínka na papeÏe Jana Pavla II.
BÛh znaje mou lidskou kfiehkost mû povzbudil a vyzval mû, abych pfievzal odpovûdnost, kterou na mne sám vloÏil. Prosil, aby mu lid
pomáhal. Jan Pavel II.

Milí pfiátelé,

v‰ichni bez rozdílu vyznání

jsme museli pfiijmout smutnou

zprávu, Ïe dne 2. 4. 2005 ve ve-

ãerních hodinách ode‰el k ne-

beskému Otci muÏ velk˘ch hod-

not, symbol církve, papeÏ Jan

Pavel II.

Zemfiel právû ve dnech veliko-

noãních svátkÛ, kdy Pán JeÏí‰

vstal z mrtv˘ch. ProÏívali jsme

svátky radostného tajemství vzk-

fií‰ení pfied BoÏím milosrden-

stvím, které jsou nejvût‰ími svát-

ky roku.

Bylo to také právû v den, kdy

jsme se pfied pûti lety zúãastnili

krásné pouti do vûãného mûsta

¤íma (31. 3. - 2. 4. 2000), od-

kud jsme si pfiivezli hluboké

vzpomínky, pamûtní list a BoÏí

milosrdenství, které nám Svat˘

otec Jan Pavel II. dal na cestu

domÛ. ¤ekl: „NezapomeÀte mé
poselství pfienést do va‰eho
mûsta a domovÛ. Mám vás rád
a nebojte se.“ Tato krásná slova

pronesl v aule sv. Petra ve

Vatikánu pfii m‰i svaté. Provázel

nás mil˘ duchovní otec

Miroslav Suchomel z Brodku

u Pfierova. Procházeli jsme ãtyfi-

mi branami v bazilikách

u Vatikánu. Jedna z tûchto bran

- sv. Petra - se otevírá jednou za

25 let a tu nám otevfiel tenkrát

je‰tû sám papeÏ Jan Pavel II.

OdjíÏdûli jsme radostnû domÛ

s velkou vírou, Ïe se brzy je‰tû

setkáme s tímto opravdov˘m

past˘fiem du‰í pfii dal‰í pouti

kdekoliv. BohuÏel tato byla na-

‰e poslední. Svatému otci se 

otevfiely v‰echny nebeské brány

2. dubna 2005. Sejdeme se spo-

leãnû, nebojte se, otãe.

Ale milí pfiátelé, nesmíme zapo-

menout, co pro na‰i církev a r˘-

mafiovskou farnost Jan Pavel II.

znamenal. Dne 21. 12. 1989 nám

v ¤ímû vyvolil na‰eho nezapo-

menutelného duchovního otce

ThDr. Franti‰ka VaÀáka za arci-

biskupa olomouckého. Histori-

ckou událostí pro na‰e mûsto

a farnost se stala náv‰tûva

Svatého otce Jana Pavla II. na

Velehradû o druhé Velikonoãní

nedûli 22. dubna 1990. Tehdy

papeÏ fiekl: „Toto je den, kter˘ u-
ãinil Pán.“ Ano, byl to velk˘

den, kdy otec Franti‰ek VaÀák,

jiÏ pfiedtím zvolen˘ biskupem

(konsekrován 26. 8. 1989 v Olo-

mouci), pfiijal 22. dubna 1990 na

Velehradû od Svatého otce sv.

pallium arcibiskupského postu.

Hlavními svûdky byli dva nej-

vût‰í slovan‰tí vûrozvûsti Cyril

a Metodûj a také mnoho velk˘ch

osobností, mezi nimi i pan prezi-

dent Havel a fiada biskupÛ. Ve

stejném roce bylo otci Franti‰ku

VaÀákovi udûleno ãestné obãan-

ství mûsta R˘mafiova. Z na‰eho

knûze, kter˘ s námi proÏíval 38

let v hlásání evangelia, se stal

velk˘ metropolita moravsk˘.

Radost z BoÏího poslání byla pro

nás, ale i pro Msgr. Franti‰ka

VaÀáka nev˘slovná, stejnû tak

pro Svatého otce Jana Pavla II.,

kter˘ na Velehrad stále dlouho

vzpomínal. Získali jsme velké

BoÏí poÏehnání pro na‰e mûsto

R˘mafiov a cel˘ region. Byli

jsme hrdí, Ïe odsud pocházel tak

velk˘ duchovní muÏ, právû tak

jako je právem hrd˘ polsk˘ ná-

rod na to, Ïe z jeho malého mûs-

teãka pocházela po Bohu nejvût-

‰í osobnost, Jeho zástupce na ze-

mi - Karol Wojtyla - papeÏ Jan

Pavel II.

Na‰e radost v‰ak netrvala dlou-

ho. Velmi brzy jsme ztratili na‰e-

ho milovaného arcibiskupa

Franti‰ka. TûÏce onemocnûl

a zemfiel 14. 9. 1991 ve Mûstû

Albrechticích. V den Pov˘‰ení

sv. kfiíÏe. Miloval Pannu Marii,

Matku BoÏí, a jeho pfiáním bylo

odpoãívat na malém hfibitÛvku

na Svatém Host˘nû. S na‰ím

drah˘m knûzem a arcibiskupem

jsme se rozlouãili 23. 9. 1991.

Pfied obfiadem byli jeho ostatky

vystaveny v dómu sv. Václava

v Olomouci. S ThDr. VaÀákem

se pfii‰lo rozlouãit mnoho stovek

vûfiících. Po dÛstojném rozlouãe-

ní jsme odjeli na Svat˘ Host˘n,

kam jezdíme kaÏd˘ rok v dobû

smutného v˘roãí poklonit se

a pomodlit k hrobu.

BlíÏí se 14. vzpomínka odchodu.

Jsme lidé, ktefií si úplnou hodno-

tu milovaného ãlovûka uvûdomí

teprve s jeho odchodem. Ale ne-

ní to vÏdy pravidlem. Je to také

vazba, kterou jsme jeden k dru-

hému jiÏ mûli v blízkosti ãlovû-

ka, kter˘ rozdává na v‰echny

strany lásku, radost a odpu‰tûní.

S velkou úctou bych chtûla pfii

pfiíleÏitosti odchodu Svatého ot-

ce pfiipomenout obãanÛm památ-

ku na‰eho knûze ThDr. Franti‰ka

VaÀáka, kter˘ mûl víru a nás

v‰echny ve svém srdíãku, stejnû

jako v‰echny dûti, náboÏenství,

svat˘ kfiest, první svaté pfiijímání

více jak tfiiceti dûtí, proÏívajících

svÛj den slavnostnû na fafie.

Mám jej stále pfied oãima, stejnû

jako Svatého otce. Dûkujeme

vám!

I kdyÏ jsme se nemohli se

Svat˘m otcem papeÏem Janem

Pavlem II. rozlouãit na poslední

cestû k Pánu, proÏívali jsme

v‰echny dny se smutkem a slza-

mi v oãích u televizní obrazov-

ky. Jsem pfiesvûdãena, Ïe se otec

Franti‰ek stejnû jako papeÏ Jan

Pavel II. jiÏ setkali v BoÏím krá-

lovství.

Na Jana Pavla II. máme pûkné

vzpomínky nejen z Velehradu

v roce 1990, ale také z velké

pouti v Olomouci 21. 5. 1995 pfii

svatofieãení blahoslavené Zdi-

slavy a Jana Sarkandra. Slavnost

se konala na leti‰ti Nefiedín, ten-

krát pr‰elo, v‰ude bylo samé blá-

to, ale nám to nevadilo, byli jsme

‰Èastni, Ïe jsme mohli b˘t se

Svat˘m otcem a mohli proÏívat

m‰i svatou a pozdravit se s ním,

kdyÏ projíÏdûl papamobilem ko-

lem nás. Îili jsme pfiítomností

velkého ãlovûka, kter˘ byl s ná-

mi. Byli jsme jedna velká vûfiící

rodina. Odpoledne se mladí lidé

setkali na Svatém Kopeãku s pa-

peÏem, kterého mile pfiivítali. To

uÏ vysvitlo i sluníãko, které mû-

li v‰ichni v srdcích. Mladí jej ba-

vili, vítali a on se usmíval, tles-

kal, zpíval, modlil se a radoval.

Obdivuhodn˘ ãlovûk, KristÛv

svûdek pokory a lásky. Byla to

ãest pro na‰i olomouckou arcidi-

ecézi.

O rok pozdûji jsme se s papeÏem

Janem Pavlem II. setkali znovu

na národní pouti v ¤ímû.

Z Moravy pfiijelo na 6000 pout-

níkÛ a audience se uskuteãnila 

opût v aule sv. Petra. PapeÏ nám

v‰em udûlil poÏehnání a mûl stá-

le velkou radost, kterou dával

najevo krásn˘mi slovy a úsmû-

vem. ZáÏitky Ïijí v nás dál a za

v‰e dûkujeme.

Nemohu zapomenout ani na vel-

kou pouÈ v Praze, na Letenské

pláni, na kterou nás doprovázel

ná‰ mil˘ duchovní otec Stanislav

Kotláfi, kter˘ hlásal evangelium

na r˘mafiovské farnosti ‰est let.

Na Letnou se sjelo mnoho pout-

níkÛ touÏících spatfiit znovu

Svatého otce, b˘t v jeho blízkos-

ti, proÏívat m‰i svatou a sly‰et

jeho hlas, cítit lásku a pfiijímat

BoÏí poÏehnání.

9. záfií 2002 jsme s otcem

Stanislavem odjeli na pouÈ do

¤ecka. Cel˘ch ãtrnáct dnÛ jsme

‰li po stopách apo‰tola Pavla

a proÏívali velk˘ duchovní zá-

Ïitek. Na zpáteãní cestû jsme

nav‰tívili ¤ím, kde jsme se

v bazilice sv. Petra pomodlili za

Svatého otce, sv. Václava, ale

i u hrobu sv. Petra, kde nyní od-

poãívá velk˘ muÏ, kter˘ byl tak

skromn˘, mûl rád Boha, mladé,

staré i nemocné a zaslouÏil se

o mír na celém svûtû. KdyÏ Jan

Pavel II. umíral, fiekl: „Neza-
pomeÀte na mou mládeÏ, jsem
‰Èastn˘, buìte i vy.“ Mûl rád

mladé, protoÏe jsou pokraãova-

teli církve.

Chtûla bych podûkovat Pánu

Bohu, Ïe mnû umoÏnil v‰echny

tyto krásné chvíle proÏívat.

Dûkuji i v‰em duchovních ot-

cÛm, knûÏím, kter˘m není s ná-

mi Ïádná cesta dlouhá. Svat˘ 

otec byl jeden z tûch nejvy‰‰ích.

Projel kfiíÏem kráÏem celou

Zemi, nav‰tívil v‰echny svûtadí-

ly kromû Antarktidy. Nesl svÛj

kfiíÏ aÏ do konce.

Usmûvavého a laskavého Jana

Pavla II. vystfiídal na Petrovû
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Organizace a spolky

Zahrádkáfii bilancovali na v˘roãní schÛzi
V pondûlí 11. dubna se uskuteã-

nilo ve Stfiedisku volného ãasu

v˘roãní celomûstské shromáÏdû-

ní delegátÛ osad Základní orga-

nizace âeského zahrádkáfiské-

ho svazu (ZO-âZS) R˘mafiov 

za úãelem zhodnocení ãinnosti

a dosaÏen˘ch v˘sledkÛ spoleãné

práce za uplynul˘ rok 2004.

Zprávu o ãinnosti pfiednesl pfied-

seda ZO-âZS Josef Krã.

Bylo konstatováno, Ïe organiza-

ce v souãasné dobû eviduje 314

ãlenÛ, ktefií pracují ve dvanácti

samostatn˘ch osadách - âeské

dráhy I (45 zahrádek, 46 ãlenÛ)

a II (31 zahrádek, 31 ãlenÛ),

Edrovice (5 zahrádek, 5 ãlenÛ),

U Hfibitova I (31 zahrádek, 

33 ãlenÛ) a II (51 zahrádek, 56

ãlenÛ), Lom I (31 zahrádek, 38

ãlenÛ) a II (17 zahrádek, 17 ãle-

nÛ), Nemocnice I (28 zahrádek,

26 ãlenÛ) a II (6 zahrádek, 6 ãle-

nÛ) a StráÀ I (11 zahrádek, 

11 ãlenÛ), II (20 zahrádek, 

21 ãlenÛ) a III (8 zahrádek, 

8 ãlenÛ). Pfiedseda Krã fiekl, Ïe

v prÛbûhu roku 2004 ukonãilo

ãlenství v organizaci 19 osob

a novû bylo pfiijato 13 nov˘ch

ãlenÛ. Zahrádkáfii hospodafií na

více jak devíti hektarech pÛdy

v prÛmûrné nadmofiské v˘‰ce

600 m, kde jsou navíc klimatic-

ké podmínky ovlivÀovány hor-

sk˘m masivem rozsáhlého Hru-

bého Jeseníku. V jednotliv˘ch

osadách se uskuteãnily pfied v˘-

roãním shromáÏdûním ãlenské

schÛze, které fie‰ily problemati-

ku osad, napfiíklad problémy se

zakládáním ãern˘ch skládek,

potfiebu rekonstrukce nûkter˘ch

elektrick˘ch rozvadûãÛ a dal‰í

dílãí záleÏitosti.

V závûru zprávy o ãinnosti ZO-

âZS R˘mafiov konstatoval

pfiedseda Krã, Ïe vyuÏívání za-

hrádek má rok od roku mûnící

se tendenci zájmÛ. Zvy‰uje se

zájem pobytov˘ pro odpoãin-

kovou a rekre-

aãní zájmovou

ãinnost. „Práce
v pfiírodû je
rovnûÏ i ekolo-
gickou záleÏito-
stí, skuteãnost
nás nutí pÛso-
bit na to, aby
pÛda a voda
nebyly konta-
minovány a ta-
ké aby ovzdu‰í
nebylo zbyteã-

nû zneãi‰Èováno zplodinami spa-
lin. Nesmíme také zapomenout
na to, Ïe zahrádkáfiská ãinnost
je mimo jiné téÏ Ïivotnû dÛleÏi-
tou nutností a nezbytnou aktivi-
tou pro na‰e ãleny star‰í gene-
race,“ zdÛraznil Josef Krã, kte-

r˘ ocenil ãinnost a obûtavou prá-

ci v‰ech ãlenÛ osadních v˘borÛ

a ãlenÛ hlavního v˘boru základ-

ní organizace i v‰ech uÏivatelÛ

zahrádek. „DosaÏené v˘sledky
práce v na‰í organizaci a v˘sled-
ky práce va‰í cílevûdomé ãinnos-
ti v osadách jsou odrazem snaÏe-
ní drtivé vût‰iny na‰ich ãlenÛ,“
doplnil Krã a popfiál ãlenÛm i je-

jich rodinám do dal‰í práce hod-

nû pohody, zdraví, pûstitelsk˘ch

úspûchÛ a zdaru v pfií‰tí sezónû.

Na v˘roãní schÛzi zahrádkáfii

vyhlásili také v˘sledky hodnoce-

ní jednotliv˘ch osad. Do skupi-

ny I. místo s finanãní odmû-

nou 2 000 Kã kaÏdé osadû byly

zafiazeny osady StráÀ II a III,

Nemocnice I a U Hfibitova II. 

Do skupiny II. místo s odmûnou

1 500 Kã byly zafiazeny osady

StráÀ I, âD I, Lom I, U Hfibitova

I a osada Edrovice a do skupiny

III. místo s odmûnou 1 000 Kã

byly zafiazeny osady âD II, Lom

II a Nemocnice II.

Hlavní v˘bor konstatoval, Ïe orga-

nizace vykazuje trvale dobré v˘-

sledky a mnoho zku‰en˘ch

a snaÏiv˘ch zahrádkáfiÛ dosahuje

vynikajících pûstitelsk˘ch úspû-

chÛ. Za nû byli nûktefií z delegá-

tÛ na v˘roãním shromáÏdûní oce-

nûni. Vyznamenání republikové

rady I. stupnû obdrÏel Jaroslav

Nejedl˘, III. stupnû Ing. Vladi-

mír Keclík, Jan Janáã a Anna

âapková. âestné uznání Územní

rady Bruntálu se sídlem v Kr-

novû obdrÏeli: Olga Doãkál-

ková, Jan Tu‰inovsk˘, Josef

Rozsíval, Franti‰ka Bielská,

Josef KuÏela, Jarmila Stopplová

a Jifií La‰ák. JiKo

R˘mafiov‰tí kynologové opût úspû‰ní
Základní kynologická organiza-

ce (ZKO) v Uniãovû pofiádala

26. února „Zimní závod druÏ-

stev podle Národního zku‰ební-

ho fiádu. SoutûÏilo se v „poslu‰-

nosti“ a v „obranû“ podle kate-

gorie ZVV1 a ZVV2. KaÏdé

druÏstvo bylo sestaveno ze tfií

psovodÛ z jedné základní kyno-

logické organizace. SoutûÏ po-

suzoval rozhodãí J. ·tos. V ka-

tegorii ZVV1 startovalo jede-

náct druÏstev, v kategorii ZVV2

ãtyfii druÏstva. Poãasí soutûÏí-

cím pfiálo a koneãné v˘sledky

byly opravdu chvályhodné. Za

ZKO R˘mafiov se soutûÏe zú-

ãastnili Jifiina Koudelová s nû-

meck˘m ovãákem Frostem, Jifií

Koudela s nûmeck˘m ovãákem

Freiou a Antonín Mereìa s nû-

meck˘m ovãákem Cassiou

Irluka.

A jak dopadli R˘mafiov‰tí?

Odvezli si zlatou trofej. Druhá

skonãila ZKO Seniãka a tfietí

místo vybojovala ZKO Ruda

na Moravû. Jifiina Koudelová

stolci Benedikt XVI. (Joseph

Ratzinger). Vzdûlan˘ teolog,

zdatn˘ církevní úfiedník.

„Habemus papam - máme pa-
peÏe,“ jsme s radostí usly‰eli

z balkónu 19. dubna po 18. ho-

dinû. Vûfiíme pevnû, Ïe bude

dobr˘m past˘fiem a sluÏební-

kem BoÏím, kterého nám vyvo-

lili kardinálové a Duch svat˘

v Sixtinské kapli ve Vatikánu.

V‰em vûfiícím na celém svûtû

leÏí na srdci jen jedno: aby no-

v˘ papeÏ pokraãoval cestou

Jana Pavla II. Bude to mít velmi

tûÏké. LaÈka, kterou Jan Pavel

II. stanovil, je velmi vysoko.

Mûl by mít na mysli pfiedev‰ím

mladé lidi, mít v sobû hodnû

lásky, obûtování a odpu‰tûní.

K tomu pfieji za v‰echny vûfiící

a za ty, ktefií se k nám pfiidají, da-

ry Ducha svatého, potom se dá

zvládnout i nemoÏné.

Vám patfií budoucnost konti-
nentÛ a celého svûta, pokud
dokáÏete sledovat cestu, kte-
rou vám Kristus ukazuje.

Jan Pavel II.

Za vûfiící
Olga Schreiberová, R˘mafiov

Foto: archiv ZKO R˘mafiov
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Taneãní skupina Freeze Dance má mistra âeské republiky
Taneãní skupina Freeze Dance, která pracuje

ve Stfiedisku volného ãasu pod vedením Petry

âechové, se vydala bojovat mezi obrovskou

konkurenci v taneãních sólech, duech a ma-

l˘ch formací na extraligu do Brna.

S malou formací s názvem Free si ‰est ãlenek

vybojovalo mezi dvanácti soupefii 3. místo.

Z tfiiceti duet v hlavní vûkové kategorii si

ZdeÀka Pavlovcová a Veronika ZeÈáková od-

vezly 10. místo a Monika Divácká s Lucií

La‰tÛvkovou 4. místo. V juniorské vûkové

kategorii se Michaela VyslouÏilová a Michal

ZeÈák probojovali aÏ do finálového kola, kde

si vytancovali stfiíbrnou pozici.

V sólech to vfielo nejvíc. Z nûkolika stovek

taneãníkÛ v hlavní vûkové kategorii tfiídy

C postoupily do finálového kola Petra

Sedláãková (7. místo), Monika Divácká 

(6. místo) a Ivana ·krkoÀová (4. místo). V ju-

niorské kategorii tfiídy C obsadila Jana

·tolfová 5. místo. V juniorské kategorii tfiídy

B pfiedvedla vynikající v˘kon Michaela

VyslouÏilová a získala nádherné 4. místo!

Za taneãní skupinu Freeze Dance se v Brnû

pfiedstavil v juniorské kategorii tfiídy

B Michal ZeÈák. Tvrdû se probojoval aÏ do fi-

nálového kola, kde se mûfiil uÏ jen s tûmi nej-

lep‰ími taneãníky. Byla to opravdu nádherná

podívaná se spoustou adrenalinu a napûtí.

Michal, kter˘ zde pfiedvedl vynikající a také

vyãerpávající v˘kon, si zaslouÏenû vytanco-

val zlatou medaili a stal se tak mistrem âeské

republiky!

„Máme mistra!, kter˘ navíc postupuje na
mistrovství Evropy. Mám radost, jsem ‰Èast-
ná! V‰ichni, ktefií na této soutûÏi bojovali, si
zaslouÏí obrovskou pochvalu. Byla to nádher-
ná soutûÏ, byla to show! V‰ichni pfiedvádûli
maximální, vyãerpávající v˘kony, sr‰ela
z nich neuvûfiitelná energie, chuÈ, radost.
Jsou to bojovníci. V‰em díky, moc dobfie se mi
spolupracovalo nejen se soutûÏícími, ale rov-
nûÏ s rodiãi,“ fiekla bezprostfiednû po soutûÏi

taneãní vedoucí Freeze Dance Petra âechová.

Touto soutûÏí skonãily leto‰ní extraligy.

Dal‰í kola zaãínají zase v záfií. Teì taneãníky

ãekají velké formace. První soutûÏ, kterou

Freeze Dance s velkou formací absolvoval,

bylo regionální kolo formací v Karviné.

R˘mafiov‰tí taneãníci pfiijeli se skladbou,

která má název „Jeden ku patnácti“, a vyhrá-

li 1. místo! Touto medailí si zajistili postup

na mistrovství Moravy, které se koná 

14. kvûtna ve Vy‰kovû. JiKo

MISTROVSTVÍ âR AQUILA AEROBIC 2005
aneb Premiéra fitness teamu SK Studio Sport a zdraví

mezi elitou ãeského aerobiku
Celé nedûlní velikonoãní odpo-

ledne 27. bfiezna bojoval ve

sportovní hale v Kladnû na se-

mifinále MâR ve sportovním 

aerobiku a fitness teamech s me-

zinárodní úãastí i r˘mafiovsk˘

fitness team ve sloÏení: L˘die

·védíková, Gabriela Kováfiíko-

vá, Renata ·védíková, Michaela

Mezihoráková, Zuzana Alber-

tová a Olga âloveãková se ‰piã-

kov˘mi teamy âeské republiky

o zafiazení mezi elitu ãeského 

aerobiku. Premiéra na soutûÏi

svûtové úrovnû se vydafiila

a dûvãata si vybojovala 

10. pfiíãku v âeské republice

v kategorii Step. Gratulujeme

a dûkujeme závodnicím za dob-

rou reprezentaci sportovního

klubu i mûsta R˘mafiova.

V souãasné dobû jiÏ dûvãata za-

hájila nácvik nové fitness sklad-

by pro dal‰í závodní sezónu.

Podûkování patfií také v‰em

sponzorÛm fitness teamu:

Ferdinand ·opík, stavební stro-

je a doprava, Marcel Mihál, au-

tooprava Velká ·táhle, L˘die

·védíková, Studio Sport a zdra-

ví. Zdenûk KfiíÏka,
prezident SK

Napûtí pfied soutûÏí Renata, Olga, Lída, Gábina, Zuzka, Mí‰a

R˘mafiov‰tí fanou‰ci Úsmûvy po soutûÏi

Velká formace Freeze Dance
Foto: archiv Freeze Dance
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Sport

R˘mafiovské „Pódiovky“ oslavily 25 let
Letos je tomu jiÏ pûtadvacet let,

co byly vÛbec poprvé zorgani-

zovány r˘mafiovské Pódiové

skladby. Nejvût‰í zásluhu na

tom mûla Tûlov˘chovná jednota

Jiskra R˘mafiov - odbor Sport

pro v‰echny a pfiedev‰ím jeho

pfiedsedkynû, iniciativní a záro-

veÀ citlivû vnímavá Jindfii‰ka

Biãíková, která pfiiná‰ela v za-

ãátcích této stále oblíbenûj‰í

pfiehlídky dûtského masového

sportu nové prvky a nápady.

PfiestoÏe v názvu pfiehlídky se

objevuje slovo „pódiové“, ni-

kdy se na pódiu nekonaly.

Mnoho let byly „Pódiovky“ or-

ganizovány v tûlocviãnû Gym-

názia R˘mafiov a potom se pfie-

sunuly do Stfiediska volného ãa-

su v R˘mafiovû. Dfiíve byly po-

stupové a vystupující získávali

v krajsk˘ch kolech vût‰inou

zlaté medaile. R˘mafiov‰tí cvi-

ãenci se úãastnili i celostátních

pfiehlídek pódiov˘ch skladeb

v Kopfiivnici, Opavû a Kolínû.

Po ãase bylo bodování v R˘-

mafiovû zru‰eno a od té doby je

pfiehlídka nesoutûÏní. Prosl˘-

chá se ale, Ïe od pfií‰tího roku

2006 by se mûly Pódiové

skladby stát opût soutûÏními.

Za 25 let se na r˘mafiovsk˘ch

Pódiov˘ch skladbách vystfiída-

lo více jak 5 000 cviãencÛ. Na

organizaci posledních roãníkÛ

se vedle Jindfii‰ky Biãíkové po-

dílí také Alena Tome‰ková,

Eva Kudláková, Petra âechová

a fiada dal‰ích cviãitelek TJ

Jiskra R˘mafiov. Bez finanãní

podpory by se tato sportovní

akce neobe‰la, proto se zaji‰Èu-

je formou sponzorsk˘ch darÛ

a za finanãní úãasti mûsta

R˘mafiova.

Leto‰ní roãník Pódiov˘ch skla-

deb se uskuteãnil v sobotu 

16. dubna tradiãnû ve spolupráci

se Stfiediskem volného ãasu R˘-

mafiov a zúãastnily se ho tfii de-

sítky taneãních formací, spor-

tovních klubÛ, matefiské ‰koly

a dal‰í sportovci nejen z R˘ma-

fiova, ale i z Bfiidliãné, Bruntálu

a Jeseníku. Dûti vystupovaly ve

ãtyfiech kategoriích - do 6 let,

od 6 do 10 let, od 10 do 15 let

a v kategorii nad 15 let. Kromû

toho vystoupili také rodiãe

s dûtmi.
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Vyjmenovat v‰echny úãinkující

a jejich vedoucí, trenéry a cviãi-

tele by zabralo hodnû místa,

snad jen pro pfiedstavu uveìme,

Ïe nejmen‰í dûti z matefisk˘ch

‰kol se prezentovaly ve velmi

zajímav˘ch komponovan˘ch

pofiadech s taneãními prvky ãi

pohádkov˘mi pfiíbûhy. Vystou-

pení bruntálsk˘ch rodiãÛ s dûtmi

v pofiadu Pod dubem za dubem

formou moderní gymnastiky di-

váky podle ohlasu velice zaujalo,

stejnû jako jejich taneãní pohád-

ková kreace Draka bolí zub. Dal‰í

úãinkující pfiedvedli orientální

nebo bfii‰ní tanec, moderní taneã-

ní styly hip hop, brake dance ãi

sólové taneãní vystoupení. Velmi

nápadit˘ byl pofiad r˘mafiovsk˘ch

rodiãÛ a dûtí Já s písniãkou jdu ja-

ko ptáãek, za které si úãinkující

vychutnali velk˘ aplaus publika,

stejnû jako Matefiská ‰kola

v Janovicích za kouzelné Pfiíbûhy

vãelích medvídkÛ.

Mohli bychom jmenovat dál

a dál. Jedno je v‰ak jisté.

V‰ichni, kdo se pfiedstavili na

Pódiov˘ch skladbách v R˘ma-

fiovû, potvrdili, Ïe sportovní

duch, ladnost a krása pohybu

jim nejsou cizí a Ïe pfiípravû na

svá vystoupení vûnovali maxi-

mální pozornost. A to platí nejen

o choreografii, ale také o velmi

nápadit˘ch a vkusn˘ch kost˘-

mech. To v‰e byly zcela jistû de-

vizy, které obohatily diváky

o nev‰ední záÏitek, úãinkující

o nové poznatky, zku‰enosti

a hfiejiv˘ pocit z dobfie odvedené

práce. O Pódiov˘ch skladbách

se dá bez nadsázky fiíci, Ïe se

jedná o ojedinûlou akci, která

nemá v na‰em kraji obdoby.

Podûkování organizátorÛ patfií

také sponzorÛm - MûÚ R˘ma-

fiov, firmû Horymas, Elektro Jana

Kotrly a Jany Kováãové, prodej-

nû CA&VA a panu Horákovi, ‰é-

fu jídelny RD. JiKo
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Olympionik fiekl své „ano“
v Karlovû Studánce

Fotbalov˘ oddíl TJ JISKRA - v˘sledkov˘ servis

JAK VYJDE
Dal‰í fiádné ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji od 13. 5. 2004

Uzávûrka pro fiádné vydání

je ve ãtvrtek 5. 5. 2005 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

9/2005

Reklama
v R˘mafiovském

horizontu

SKVùLÁ
INVESTICE

Soukromá fiádková inzerce

Hledám pronájem
Hledám k dlouhodobému pronájmu (3-5let) byt, 1/2 domu, dÛm, po-

pfi. chalupu uzpÛsobenou k celoroãnímu bydlení v R˘mafiovû a okolí.

V pfiípadû bytu ne v panelovém domû, nejlépe v cihlovém domû, po-

pfi. zrekonstruované podkroví apod. (velikost 3+1, mÛÏe b˘t i vût‰í).

V pfiípadû nabídky prosím kontakt na tel: 602 203 322.

V sobotu 24. dubna si fiekli své

„ano“ v malé dfievûné kapliãce

v Karlovû Studánce reprezentant

v deblkanoi na olympijsk˘ch

hrách v Aténách (2004) Marek

Jiras a zubní lékafika z Prahy

Miroslava Dupalová. Snoubence

oddávala starostka Vrbna pod

Pradûdem Helena Kudelová.

Pfiipomínáme, Ïe deblkanoisté

Marek Jiras a Tomá‰ Máder vy-

bojovali na divoké vodû

v Aténách pfii XXVIII. letních 

olympijsk˘ch hrách bronzové

medaile. Olympijsk˘mi vítûzi se

tenkrát stali bratfii Hochschorne-

rovi ze Slovenska. V roce 2004 se

stal Marek Jiras kanoistou roku

2004. (Úspûchy Marka Jirase:

bronz LOH 2000, zlato MS 1999

a bronz MS 2002). Kamarádi pfii-

pravili novomanÏelÛm humornou

„projíÏìku“ slalomov˘mi bran-

kami a úsmûvné „zubní vy‰etfie-

ní“. Scénáfi byl navíc vtipnû ver-

‰ovan˘ a pobavili se pfii nûm ne-

jen svatebãané, ale i samotní no-

vomanÏelé. JiKo
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NNoovvûû ootteevvfifieennáá kkaanncceellááfifi WWüüsstteennrroott
Nabízíme: - úvûry s 0% vkladem
- úrok pouze 4,8%
- doba schválení do 48 hodin
- hypoteãní úvûry s úrokem od 5,35%
- opravy panelov˘ch domÛ s úrokem 1,9%
- poji‰tûní majetku a osob
- spofiení pro dûti ZDARMA (do 30. 6.)

AKCE: kdo uzavfie úvûrovou smlouvu nebo smlouvu o stavebním spofiení
do konce kvûtna, má 50% slevu na poplatku

Kontakt: nám. Míru 29, R˘mafiov, 795 01
(1. patro nad fieznictvím a cukrárnou)

PO, ST 9 - 11 13 - 17
ÚT, âT 13 - 16

Mobil: 724 129 137

TK Jes postoupil
do celostátní soutûÏe

V sobotu 9. dubna se usku-

teãnilo v Mohelnici regio-

nální kolo Festivalu taneã-

ního mládí pro severní

a stfiední Moravu. Vyhla-

‰ovatelem a pofiadatelem

byl Svaz uãitelÛ tance

âeské republiky. Ná‰ sou-

bor mûl zastoupení v dût-

ské i juniorské kategorii.

V opravdu velké konku-

renci se dûti umístily na

velmi pûkném 5. místû

v soutûÏní disciplínû ta-

neãních kompozic. Vel-

mi dobfie si vedly také ju-

niorky, neboÈ v jejich kate-

gorii probíhaly semifiná-

lové i finálové boje.

Skladba s názvem „Tako-

v˘ Ïivot“ skonãila ve finá-

le na pûkném 5. místû

a „Taneãní zpovûì“ na 

úÏasném 2. místû. Tím si

zajistila postup

na celostátní

soutûÏ Festi-

valu taneãního

mládí 2005,

kter˘ se koná

29. kvûtna v âe-

ské Lípû.

Dûkuji tímto

v‰em taneãní-

kÛm za vynika-

jící v˘kony, ro-

diãÛm za pod-

poru a sponzo-

rÛm za finanã-

ní pomoc.

Alena
Tome‰ková,

vedoucí TK Jes

Bednáfi se stal halov˘m vicemistrem
V nedávno skonãené atletické halové

sezónû se v muÏské kategorii v˘raznû

prosadil i R˘mafiovák závodící v sou-

ãasné dobû v barvách AK SSK

Vítkovice Tomá‰ Bednáfi. Jak si moÏná

pravidelní ãtenáfii R˘mafiovského hori-

zontu vzpomínají, jedná se o bûÏce na

stfiední tratû. Leto‰ní sezóna byla jeho

premiérovou mezi seniory, a tak se spí-

‰e oãekávalo, Ïe se zafiadí mezi ãesk˘

prÛmûr a snad se ãasem vypracuje. To

ale není Tomá‰ova filosofie. Tomá‰

chce vyhrávat, prostû patfiit k nejlep-

‰ím. I pfies tûÏké tréninkové podmínky,

protoÏe v Ostravû chybí atletická hala,

a tak musel trénovat celou zimu venku,

se dokázal v˘raznû prosadit.

V úvodu sezóny je v tuzemsku nouze

o kvalitní závody, coÏ byla pro Tomá‰e

nová neznámá, protoÏe v juniorské ka-

tegorii je tomu naopak. A tak si jel mla-

d˘ sportovec otestovat svou formu t˘-

den pfied domácím halov˘m ‰ampioná-

tem na mezinárodní halov˘ mítink do

Bratislavy. BûÏelo se zde netypick˘ch

1 000 m, ale jak sám Tomá‰ uvedl:

„AspoÀ si otestuji, jak jsem na tom, co
se t˘ãe fini‰e.“ A podle ãasu 2:28,37,

kterého dosáhl, evidentnû dobfie. Jen

pro ilustraci, druhého, kter˘ dorazil do

cíle, za sebou nechal o takfika 5 sekund,

coÏ je v letmém pfiepoãtu na metry nû-

jak˘ch tfiicet pûtatfiicet metrÛ.

V sobotu 19. února se na start finále

muÏÛ na 1 500 m postavila desítka nej-

lep‰ích ãesk˘ch bûÏcÛ s v˘jimkou

Michala ·nebergra, kter˘ dal tentokrá-

te pfiednost dvojnásobné trati. V úvodu

se o tempo staral Václav Janou‰ek, kte-

r˘ se nabídl, Ïe závod rozbûhne. UÏ po

500 m se pole roztrhalo, v ãele závodu

se usadila trojice závodníkÛ, BartÛnûk,

jiÏ zmínûn˘ Janou‰ek a také Tomá‰

Bednáfi. Po odstoupení Janou‰ka ‰el

Tomá‰ dopfiedu, protoÏe BartÛÀkovi se

evidentnû do ãela nechtûlo. A vzhle-

dem k tomu, Ïe Bednáfi nechtûl, aby se

na nû pole zezadu dotáhlo, pfievzal

tempo závodu. V posledním kole

BartÛnûk nastoupil, bohuÏel Tomá‰

tempo nezachytil a cílovou páskou pro-

bûhl „aÏ“ druh˘. Na úvod sezóny je ãas

3:53,07 velmi kvalitním pfiíslibem,

doufejme, Ïe se Bedysovi (pozn. re-
dakce: pfiezdívka Tomá‰e) podafií jej

v prÛbûhu sezóny stlaãit co nejníÏe.

„V medaili jsem tak trochu doufal. Je
to suprov˘ start do sezóny,“ fiekl Tomá‰

po závodû.

Velkou v˘zvou jsou pro Bednáfie XXIX.

OH 2008 v Pekingu, kam by se rád po-

díval. Pfiejme mu, aby se mu tento sen

splnil a R˘mafiov tak mûl na olympij-

sk˘ch hrách své Ïelízko. ChOli
TK JES pfii vystoupení na ‰kolní akademii
(22. 4. 2005) Foto: archiv Z· R˘mafiov



Výše splátky po dobu úvěru je neměnná včetně pojištění. • K uzavření úvěru není potřeba potvrzení o příjmu.

Ke kaÏdému zakoupenému vozu financovanému pfies GE Money Auto: 
+ Defendlock nebo Construct v hodnotû 10.000 Kã + slevová karta na benzin Benzin Plus 

+ kreditní karta s úvûrov˘m rámcem aÏ 75.000 Kã + digitální fotoaparát Olympus 
AKCE

• Ke kaÏdému vozu pohonné hmoty v hodnotû 1000 Kã •

• Výkup za hotové: Váš automobil vám 
vykoupíme okamžitě po osobní domluvě.
• Komisní prodej: neúčtujeme parkovné,
rychlý prodej, vyřízení všech formalit 
samozřejmostí.

• Protiúčet: při koupi nového vozu mů-
žete platit vaším stávajícím vozidlem.
• Úvěr autoCREDIT od GE Money
Auto: akontace již od 0%, výhod-
né havarijní pojištění a povinné ru-

čení. Na sjednání úvěru potřebuje-
te dva platné doklady totožnosti,
bankovní spojení a cca 45 minut
času. U všech vozidel prověřen
původ.

Autoprodejna Petr  La‰ák,  Revoluãní  26,  795 01 R˘mafiov
tel . :  554 211 577, 608 830 940, www.autolasak.cz,  e-mail :  autolasak@quick.cz

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

Peugeot 206 1.1 XR, CZ, 1. maj.,
r. v. 2000, 77 800 km, airbag, 
imobilizér, zámek fiadící páky.
Cena: 189 000 Kã.

VW Sharan 1.9 TDi 85 kW, r. v.
2000, 124 tis. km, aut. klima, 4x
airbag, ABS, el. v˘b., posil. fiíz., pa-
lub. poã., centrál. Cena: 369 900 Kã.

·koda Felicia combi LX 1.9 D, 
r. v. 1998, 80 tis. km, airbag, CD,
rádio, centrál, imob., posil. fiíz.,
el. zrcátka. Cena: 139 000 Kã. 

Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
Elegance, r. v. 2001, 52 tis. km,
2x airbag, ABS, centrál, klima, taÏ-
né, construct. Cena: 339.000 Kã.

Ford Focus 1.8 TDDi 66 kW, r. v.
2003, 39 400 km, klima, 4x air-
bag, ABS, el. v˘bava, centrál,
CD, rádio. Cena: 299 500 Kã.

Mazda Premacy 2.0 DIDT, r. v. 2000,
106 800 km, klima, 4x airbag, ABS,
centrál, imob., el. v˘bava, posilovaã
fiízení. Cena: 259 000 Kã.

VW Golf Variant 1.6 LPG, r. v.
1997, 135 tis. km, klima, CD,
centrál, imob., el. okna, posil.
fiízení. Cena: 148 000 Kã.
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Audi TT Coupé 1.8, 1. majitel, 
7 740 km, aut. klima, 4x airbag, ESP,
ASR, ABS, CD, rádio, centrál, el. v˘-
bava a dal‰í. Cena: 695 000 Kã.

Renault Thalia 1.4 R, 1. maj., r. v.
2001, 103 400 km, 4x airbag,
ABS, rádio, posil. fiíz., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 178 500 Kã.

Opel Vectra 2.0 Di, r. v. 1997, 184
tis. km, 2x airbag, ABS, rádio, 
imobilizér, posil. fiíz., el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 139 000 Kã.

Ford Fiesta 1.8 D - 1. majitel, 
r. v. 1998, 60 tis. km, klima, 2x
airbag, centrál, imob, el. okna, po-
sil. fiízení. Cena: 129 500 Kã. 

·koda Superb 1.9 TDI, 96 kW, 
1. maj., r. v. 2002, 129 tis. km, klima,
4x airbag, ASR, ABS, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 437 000 Kã.

Ford Escort 1.8 16V klima, 
1. maj., r. v. 1998, 78 tis. km, 2x
airbag, ABS, CD, el. okna, posil.
fiíz., centrál. Cena: 138 000 Kã.

Renault Mégane Classic 1.6,
r. v. 1997, airbag, rádio, 
imob., posil. fiízení, el. okna,
centrál. Cena: 109 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 2.2 Hdi, 98 kW,
r. v. 2001, 115 tis. km, aut. klima, 
airbagy, ASR, ABS, pal. poã., senz.
stûr., el. v˘bava. Cena: 269 000 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 
1. maj., r. v. 2002, 149 tis. km, kli-
ma, 4x airbag, ABS, alarm, el. okna,
posil. fiíz., centrál. Cena: 299 000 Kã. 

Audi A4 Avant 1.8T QUATTRO, r. v.
1999, 172 tis. km, aut. klima, 2x
airbag, ABS, palub. poã., 4 x 4, el.
v˘bava, centrál. Cena: 229 000 Kã.

·koda Fabia 1.4 MPi 44 kW, 1.
maj., r. v. 2002, 69 tis. km, airbag,
posil. fiíz., rádio, imob., zámek fia-
dící páky. Cena: 179 900 Kã.

·koda Felicia Combi GLX 1.9D, 47
kW, r. v. 1997, 2x airbag, ABS, rá-
dio, el. okna a zrcátka, posil. fiíz.,
taÏné, centrál. Cena: 119 900 Kã.

Nissan Pick Up Double Cab 2.5 Tdi,
r. v. 2003, 56 500 km, klima, 2x
airbag, ABS, 4x4, aut. uzáv. difer.,
taÏné. Cena: 479 000 Kã bez DPH.

Fiat Seicento Suite 1.2 Klima
3dvéfi., r. v. 2000, 65 tis. km, klima,
2x airbag, centrál, imob., el. okna,
posil. fiízení. Cena: 99 000 Kã.

Ford Mondeo Combi 2.0 TDDi, klima,
r. v. 2001, 109 tis. km, 8x airbag, ABS,
CD, rádio, el. v˘bava, palub. poã.,
centrál a dal‰í. Cena: 299 000 Kã.

Ford Transit 2.4 TDi valník 
DOKA, 7 míst, r. v. 2002, 42 tis.
km, airbag, imob., posil. fiíz., taÏ-
né. Cena: 395 000 Kã bez DPH.

Mercedes-Benz E 270 Cdi, automat, 
1. maj., r. v. 2001, 178 tis. km, klima,
6x airbag, ESP, ASR, ABS, CD, plná
v˘bava, tempomat. Cena: 589 000 Kã.

!!! A TO V·E ZDARMA !!!


