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Aktuálnû z mûsta

Jak jsme volili
V sobotu 3. ãervna 2006 ve 14 hodin
se uzavfiely volební místnosti v celé
âeské republice a s tím vypr‰ela
moÏnost voliãÛ hlasovat o politic-
k˘ch stranách a kandidátech do
Poslanecké snûmovny Parlamentu
âeské republiky.
I kdyÏ na R˘mafiovsku vyhrála

volby âSSD, jednoznaãn˘m ce-

lorepublikov˘m vítûzem voleb

se stala Obãanská demokratická

strana. NejenÏe se jí v koneãném

dÛsledku podafiilo porazit sociál-

ní demokracii, ale zároveÀ získa-

la nejvût‰í procentuální zastou-

pení ve snûmovnû od roku 1993.

Kromû toho se jí podafiilo díky 

emotivní mobilizaci pfiilákat

k volebním urnám neb˘val˘ po-

ãet voliãÛ a dokázala sv˘m závû-

reãn˘m tahem na branku srozu-

mitelnû polarizovat domácí poli-

tickou scénu, a to jednak sv˘mi

programov˘mi návrhy na zmûnu

fungování ãeské ekonomiky

a kritikou vládní hospodáfiské

a sociální politiky, a dále sv˘m

vyhrocen˘m antikomunismem.

Podafiilo se jí totiÏ pfiesvûdãit

ãeské voliãe o tom, Ïe kdo nepÛ-

jde k volbám, dává tím nepfiímo

hlas komunistické stranû, a beze-

sporu vyvolala v tûch, kdo vní-

mají negativnû v˘voj ve spoleã-

nosti po únoru 1948, pocit, Ïe

vládní âSSD chce poprvé v poli-

stopadov˘ch dûjinách revidovat

postoj k pováleãnému v˘voji

v na‰í zemi. Jednoznaãnû tak vy-

volala ve voliãích obavy z toho,

Ïe kdo volí sociální demokracii

a KSâM, usiluje o politick˘ ná-

vrat pfied rok 1989.

Sázka na „rudou hrozbu“ ze stra-

ny konzervativní pravice se uká-

zala jako úspû‰ná. Antikomu-

nistick˘ postoj ODS mûl za ná-

sledek démonizaci âSSD a ze-

jména osoby Jifiího Paroubka,

kter˘ se v posledních t˘dnech

vyjadfioval kladnû k povolební

spolupráci s komunistickou stra-

nou, a zároveÀ pfiivedl do voleb-

ních místností neãekan˘ poãet

obãanÛ, coÏ lze pokládat, bez 

ohledu na volební zisk jednotli-

v˘ch stran, za vyloÏenû pozitivní

jev. Poãáteãní radost ODS z jed-

noznaãné v˘hry lze v‰ak neod-

diskutovatelnû pokládat za pfied-

ãasnou, a to vzhledem k násled-

nému rozloÏení poslaneck˘ch

mandátÛ pro levici a pravici.

Parlamentní volby poukázaly na

jeden zásadní polarizaãní prvek

v ãeské spoleãnosti. AÏ na jedi-

nou v˘jimku totiÏ rozdûlily ães-

kou spoleãnost na „modré

âechy“, kde zvítûzila ODS, 

a „oranÏovou Moravu“, kde vy-

hrála âSSD. Tou jedinou v˘jim-

kou jsou severní âechy, kde se

vzhledem k rÛzn˘m faktorÛm

(sociální prostfiedí, vysoká neza-

mûstnanost, siln˘ lídr levice) po-

dafiilo sociálním demokratÛm

porazit ODS.

DÛvody ãesko-moravské diferen-

ciace jsou rÛzné. Pfiednû existují

v obou ãástech republiky rÛzné

sociální podmínky. Kraje s men-

‰ím poãtem vysoko‰kolákÛ, niÏ-

‰ími platy, vy‰‰í nezamûstnano-

stí, dále men‰í mûsta a hlavnû

venkov, to jsou hlavní ba‰ty soci-

ální demokracie. Naopak univer-

zitní mûsta, lokality s fungujícím

podnikatelsk˘m prostfiedím a hla-

vnû Praha jsou hlavní voliãskou

základnou ODS.

Teprve budoucnost ukáÏe, zda se

v rozdûlení ãeské spoleãnosti na

„liberální“ âechy a „sociální“

Moravu neskr˘vá zásadní pro-

blém. Pokud chtûjí tyto rozdíly

odstranit, musejí obû nejsilnûj‰í

politické strany nabídnout ve

svém programu alternativu také

pro sympatizanty protilehlého

„svûtonázoru“. Varianta pfiedãas-

n˘ch voleb je krajním fie‰ením

patové situace. Nastala by v pfií-

padû, Ïe by se na tfii pokusy ne-

podafiilo sestavit vládu, která by

získala dÛvûru v poslanecké

snûmovnû. Pfiedãasné volby by

nejspí‰e nepfiilákaly k volebním

urnám tolik voliãÛ jako tento-

krát, zpÛsobily by ztrátu zájmu

vefiejnosti o politické dûní a hro-



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 12/2006

3

zil by pokles dÛvûry ve stávající

politické strany, zejména ODS

a âSSD. Vydûlat by na pfiedãas-

n˘ch volbách mohli komunisté,

popfiípadû populisté a nezávislí.

Politické reprezentace zfiejmû

nebudou v následujících dnech

a t˘dnech ukvapené. DÛleÏitou

roli bude hrát prezident republi-

ky, kter˘ uÏ pfied volbami pro-

hlásil, Ïe nehodlá jmenovat vlá-

du, která by nemûla deklarova-

nou vût‰inovou podporu v posla-

necké snûmovnû. DÛleÏit˘ bude

také postoj lídrÛ dvou nejsilnûj-

‰ích politick˘ch stran a zásadní

roli nejspí‰e sehrají ãlenové vy-

jednávacích t˘mÛ ODS a âSSD.

Za Moravskoslezsk˘ kraj bylo

do poslanecké snûmovny zvole-

no celkem 23 poslancÛ z celko-

vého poãtu 200, z toho jedenáct

za âSSD, sedm za ODS, dva za

KSâM, jeden za KDU-âSL a je-

den za Stranu zelen˘ch. Marcela

StaÀková (KDU-âSL) z R˘ma-

fiova, která byla na kandidátce

své strany na ãtvrtém místû, se

do snûmovny nedostala. Podle

dostupn˘ch informací nebude

mít R˘mafiovsko mezi poslanci

ani Ïádného dal‰ího zástupce.

A jakou cestou se voliãi na

R˘mafiovsku vydali, ukazují níÏe

uvedené tabulky, ze kter˘ch je

patrné, Ïe se k volbám dostavilo

56,13 % voliãÛ, z nichÏ pfieváÏ-

ná ãást (1625) dala pfiednost so-

ciálním demokratÛm (39,84 %).

Na druhém místû se s 27,63 % 

umístila ODS, kterou volilo

1127 voliãÛ, a tfietí pozici zauja-

li komunisté, které volilo 647

voliãÛ. JiKo

Fota: Jakub Vala, redakce
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UÏiteãná informace

Pfiipomínáme si

Neznám˘ traviã má na svûdomí jiÏ dva psy
UPOZORNùNÍ

pro majitele psÛ a koãek
V minul˘ch dnech do‰lo na

Dukelské ulici ke dvûma pfiípa-

dÛm otravy psÛ. V jednom pfiípa-

dû pes poÏil potravu na schodi‰ti

domu, ve druhém pfiípadû majitel

vÛbec netu‰í, kde jeho pes mohl

nûco otráveného sníst. Oba psi

byli chováni v bytû a venku se

sami bez dozoru nepohybovali.

Pfiesto k tûmto tragick˘m událos-

tem do‰lo.

Otrava byla zpÛsobena pravdû-

podobnû jedem na hubení hlo-

davcÛ. Likvidace hlodavcÛ patfií

profesionálÛm a musí se pfii ní

dodrÏovat pfiísné bezpeãnostní

pfiedpisy, napfi. informování oby-

vatel domu, kladení návnad zpÛ-

sobem, kter˘ zabraÀuje pozfiení

návnady psem nebo koãkou,

kontrola, likvidace atd. Pokud

jsou v panelov˘ch domech na

Dukelské ulici hlodavci (?!) a nû-

kdo se je snaÏil amatérsky likvi-

dovat, mûl by radûji tûchto snah

zanechat a informovat vlastníka

domu. Ten by mûl zajistit likvi-

daci hlodavcÛ profesionální fir-

mou, která provede deratizaci

s patfiiãn˘m zabezpeãením.

Pokud v‰ak v panelov˘ch do-

mech na Dukelské ulici hlodavci

nejsou, potom se s nejvût‰í prav-

dûpodobností jedná o nebezpeã-

ného traviãe, kter˘ byl ve dvou

pfiípadech úspû‰n˘.

Buìte pozorní, zabraÀte tomu,
aby vá‰ pes mohl nûco nezná-
mého seÏrat. Pokud uÏ totiÏ

k rozvoji otravy dojde, dochází

prakticky vÏdy k úhynu psa, pfií-

padnû koãky. Nejvût‰í a praktic-

ky jedinou ‰ancí na záchranu je

co nejrychlej‰í vyzvracení náv-

nady. V domácích podmínkách je

k tomu moÏno pouÏít 3% peroxid

vodíku, takzvan˘ kysliãník, po-

dan˘ v dávce nûkolika lÏiãek aÏ

do vyvolání zvracení. 

MVDr. Jaromír ·picera

Kdy se lidé koneãnû nauãí chránit Ïivotní prostfiedí?
V pondûlí 5. ãervna jsme si pfiipome-
nuli Svûtov˘ den Ïivotního prostfiedí.
Pát˘ ãerven vyhlásila Svûtov˘m
dnem Ïivotního prostfiedí (World
Environment Day - WED) organizace
OSN. Od roku 1972 probíhají po ce-
lém svûtû oslavy spojené s nejrÛz-
nûj‰ími akcemi, které se vztahují
k ochranû Ïivotního prostfiedí.
Hlavní oslavy na mezinárodní úrovni
probûhly letos v AlÏírsku.
Tématem leto‰ního Svûtového

dne Ïivotního prostfiedí jsou pou-

‰tû a roz‰ifiování pou‰tí, coÏ vy-

jadfiuje heslo „Neopou‰tûjte pou-

‰tû“ (Deserts and Desertificati-

on: Don’t Desert Drylands!).

Slogan zdÛrazÀuje v˘znam 

ochrany such˘ch a vyprahl˘ch

oblastí, které pokr˘vají více neÏ

40 procent povrchu zemské pev-

niny. Tento ekosystém je domo-

vem tfietiny svûtové populace.

Suché a vyprahlé oblasti, jeÏ na-

z˘váme pou‰tûmi, patfií mezi

nejvelkolepûj‰í, nejdrsnûj‰í a pfii-

tom nejkrásnûj‰í místa na svûtû.

Vyznaãují se biologickou

rozmanitostí a jsou kolébkou nû-

kter˘ch nejdávnûj‰ích kultur lid-

stva. Spoleãenství Ïijící v pou-

‰tích ãi v jejich blízkosti na v‰ech

kontinentech s v˘jimkou neosíd-

lené Antarktidy jsou pfiím˘m

spojením s vûdomostmi, historií

a tradicemi, které jsou pod stále

vût‰ím tlakem globalizace a po-

‰kozování Ïivotního prostfiedí.

Pou‰tû a spoleãenské kultury,

které se s nimi nauãily Ïít v har-

monii, jsou v˘znamnou souãástí

dûdictví lidstva. Roz‰ifiování

pou‰tí je na druhé stranû násled-

kem fiady destruktivních faktorÛ,

témûfi vÏdy spojen˘ch s lidskou

ãinností. Ty pfiedstavují jednu

z nejvût‰ích hrozeb udrÏitelnosti

Ïivotního prostfiedí, bezpeãnosti

lidstva a realizace mezinárodnû

sjednan˘ch rozvojov˘ch cílÛ.

KaÏdé vítûzství nad pfiírodou se

nám vrací v podobû neoãekáva-

né odplaty. Spalování ropn˘ch

produktÛ v tomto smûru není

Ïádnou v˘jimkou, ale spí‰e pra-

vidlem. Odhaduje se, Ïe celo-

svûtovû dosahují emise z v˘fu-

kov˘ch motorov˘ch vozidel aÏ

10 miliard kubick˘ch metrÛ za

rok. I pfies zlep‰ení úãinnosti ãi‰-

tûní spalin dochází v dÛsledku

narÛstajícího poãtu vozidel na

cestách a jejich ãastého pouÏívá-

ní k celkovému zvy‰ování emisí.

Tímto se doprava stala urãitû

nejvût‰ím zneãi‰Èovatelem Ïivot-

ního prostfiedí ve mûstech.

Emise ze spalování benzínu

a nafty mají vliv na v‰echny Ïivé

organismy. Kromû bezprostfied-

ního vlivu na zdraví lidí a vege-

tace mají emise vliv i na globál-

ní klimatické zmûny, jejichÏ dÛ-

sledky se budou projevovat je‰tû

po mnoho let. Doprava sama je

pfiitom jen velmi mal˘m ãlánkem

v rámci sektorÛ, které jsou zne-

ãi‰Èovateli Ïivotního prostfiedí.

Stav mikroregionu R˘mafiovska

co se ãistoty ovzdu‰í a vodních

tokÛ t˘ãe je podle vedoucího od-

boru Ïivotního prostfiedí a regio-

nálního rozvoje (ÎPaRR) Fran-

ti‰ka âermáka uspokojiv˘. Pfii-

spívá k tomu i dobudování kana-

lizace v R˘mafiovû, Janovicích

a Edrovicících, která je napojena

na ãistiãku. Novou ãistírnu od-

padních vod má také obec Stará

Ves. „Pokud se tedy jedná o ãis-
totu vod, situace se skuteãnû
znaãnû zlep‰ila. Co se t˘ãe rÛz-
n˘ch závad, napfiíklad v korytû
Podolského potoka, kter˘ má
z vût‰í ãásti upraven˘ tok, stara-

jí se o jeho správu dvû státní or-
ganizace - Povodí Odry a Lesy
âeské republiky. Problémy v to-
ku, jako jsou rÛzné pfiekáÏky, na-
plaveniny, nánosy ãi spadlé stro-
my, se kaÏdoroãnû kontrolují pfii
protipovodÀov˘ch prohlídkách
a zmiÀované závady se zazname-
návají a opakovanû urgují u do-
tyãn˘ch správcÛ toku. Ti skuteã-
nû závady odstraÀují, ale pouze
takové, které by mohly ohrozit
bezpeãnost prÛtoku,“ sdûlil na

vysvûtlenou Franti‰ek âermák.

Skuteãnost je taková, Ïe kaÏdá

z tûchto organizací hospodafií

s urãitou v˘‰í finanãních pro-

stfiedkÛ, které uvolÀují podle po-

tfiebnosti a priorit. Podobnû je to-

mu i s monitoringem ãistoty vod

na R˘mafiovsku, kde se pravidel-

nû odebírají vzorky, a to v místû

soutoku Podolského potoka

Ilustraãní foto

Foto: zdroj internet
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Odbory MûÚ informují

s Moravicí. Z v˘sledn˘ch mûfie-

ní jasnû vypl˘vá, Ïe se stav ãis-

toty tokÛ podstatnû zlep‰il proti

pfiedchozím letÛm, kdy je‰tû ne-

byla dobudovaná kanalizace.

Mûfiení se pravidelnû provádí ta-

ké u stojat˘ch vod, a to u nádrÏe

v Edrovicích, která je vedena ja-

ko pfiírodní koupali‰tû - v˘sled-

ky mûfiení jsou uvefiejnûny na in-

ternetov˘ch stránkách Krajské

hygienické stanice Ostrava

(www.khsova.cz/obcanum/kou-

paci_mista.php), poslední mûfie-

ní se uskuteãnilo 8. ãervna leto‰-

ního roku a provádí se pravidel-

nû jednou za ãtrnáct dnÛ. „I kdyÏ
se Edrovickému rybníku mezi r˘-
mafiovskou vefiejností pfiezdívá
BahÀák, nebyla v loÀském roce
mûfiením zji‰tûna jakákoliv záva-
da, která by bránila koupání
v této nádrÏi,“ doplnil informaci

Franti‰ek âermák.

Na otázku, zda dochází k moni-

toringu ovzdu‰í na R˘mafiovsku,

odpovûdûl vedoucí ÎPaRR

Franti‰ek âermák, Ïe nikoliv.

Provádûl se v devadesát˘ch le-

tech ve spolupráci s okresním

hygienikem, kdy se mûfiily imise

kysliãníku sifiiãitého, a to hned na

nûkolika místech na‰eho mûsta.

Namûfiené hodnoty v‰ak nedosa-

hovaly ani poloviny pfiípustn˘ch

hodnot dan˘ch zákonem. „V sou-
ãasné dobû byla zadána studie,
která fie‰í, jak v budoucnu naklá-
dat s energií, jak˘m zpÛsobem zá-
sobovat teplem, jak a co zateplo-
vat. V̆ sledky této studie by mûly
pfiispût k fie‰ení tûchto otázek,“

doplnil dále Franti‰ek âermák.

Tvrdí také, Ïe situace oproti ji-

n˘m mûstÛm na‰í republiky není

nikterak tragická, aãkoliv lidé

s rostoucími cenami zemního

plynu pfiistupují i zde k topení

ménû kvalitními topivy.

Vût‰inou obãané volí k otápûní

sv˘ch obydlí hnûdé uhlí, nûkdy

více, jindy ménû kvalitní, s rÛz-

n˘m obsahem síry. Cestu k eko-

logickému vytápûní vidí

Franti‰ek âermák v kvalitním

spalování a v tom pfiípadû proti

pouÏívání klasického uhlí nic

nenamítá. ¤ada lidí se jiÏ cestou

dokonalého spalování vydala.

K tûmto úãelÛm velmi dobfie

slouÏí napfiíklad kotle typu

Carborobot, u kter˘ch dochází

k fiízenému pfiísunu vzduchu,

a tím i k dokonalej‰ímu spalová-

ní a podstatnému sníÏení emisí.

Budoucnost bude pravdûpodob-

nû patfiit obnoviteln˘m zdrojÛm,

spalování biomasy a odpadové-

ho dfieva. Dnes, jak fiekl

Franti‰ek âermák, jiÏ není v˘-

jimkou napfiíklad pûstování ener-

getick˘ch dfievin nebo plodin.

Naopak není vedoucí ÎPaRR za-

stáncem vyuÏívání sluneãní ener-

gie, protoÏe podle jeho informa-

cí pfiijde jeden kilowat na tfiináct

korun, coÏ je znaãnû neekono-

mické. Není také pfiesvûdãen

o tom, Ïe by v na‰í oblasti mûly

vyrÛstat obfií vûtrné elektrárny.

Ty mohou fungovat v podstatû

jen proto, Ïe jsou dotovány.

Druh˘m dÛvodem je podle nûj

necitliv˘ zásah do krajiny.

V souãasném svûtû na nás ãíhá

nebezpeãí z kaÏdé strany. Buì si

ubliÏujeme navzájem anebo nás

postihují pfiírodní katastrofy, kte-

r˘m nemÛÏeme zabránit.

Nûkteré problémy si ov‰em vy-

tváfiíme sami. ZneãisÈujeme pro-

stfiedí, ve kterém Ïijeme, ne‰etfií-

me pfiírodními zdroji, kter˘ch je

málo a neustále jich ub˘vá, kácí-

me lesy, hubíme Ïivoãichy, vy-

pou‰tíme ‰kodlivé látky do fiek

a mofií, i kdyÏ víme o dÛsledcích.

Mnozí lidé si to ani neuvûdomu-

jí, ani se nesnaÏí proti tomu nûco

dûlat. Najde se pár fanatikÛ, kte-

fií pfii tûÏbû nerostn˘ch surovin

s vidinou bohatství a moci nehle-

dí ani na lidské Ïivoty. TaktéÏ si

neumíme poradit s nûkter˘mi ci-

vilizaãními chorobami. Vypou-

‰tíme do ovzdu‰í zneãi‰Èující lát-

ky, které naru‰ují ozónovou vrst-

vu a zpÛsobují skleníkov˘ efekt

a globální oteplení Zemû. To v‰e

má v koneãném dÛsledku nega-

tivní dopad na nás samotné.

Bylo by urãitû dobré, aby si lidé

postupnû zvykli na urãitá ekolo-

gická pravidla, jak je tomu v nû-

kter˘ch vyspûl˘ch krajinách.

Mnoho zemí ãasem pochopilo,

Ïe o Ïivotní prostfiedí je tfieba se

starat. Postupnû se víc a víc sni-

Ïuje vypou‰tûní ‰kodliv˘ch lá-

tek (hlavnû freonÛ) po‰kozují-

cích ozónovou vrstvu, která nás

chrání pfied ultrafialov˘m záfie-

ním. Na druhé stranû ale pfiib˘vá

aut na cestách. A teì si mÛÏeme

poloÏit otázku: Kdy se lidé ko-

neãnû nauãí chránit Ïivotní pro-

stfiedí? 

JiKo

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství

Upozornûní a v˘zva obãanÛm
UpozorÀujeme obãany, Ïe v dobû od 28. ãervna 2006 do 10. ãervence
2006 bude pro vefiejnost zcela uzavfiena kanceláfi fiidiãsk˘ch prÛka-
zÛ MûÚ R˘mafiov z dÛvodÛ pfiímého zavedení zcela nové informaã-
ní technologie evidence fiidiãÛ a souãasnû tzv. „bodového systému“.
Ze stejn˘ch dÛvodÛ Ïádáme obãany, aby v dobû od 11. do 14. ãer-

vence 2006 omezili své Ïádosti o v˘mûnu fiidiãského prÛkazu, a to
pouze na nejnutnûj‰í Ïádosti t˘kající se vystavení nového fiidiã-
ského prÛkazu, ztráty a odcizení.
Dûkujeme za pochopení.

Odbor dopravy a SH, evidence fiidiãÛ MûÚ R˘mafiov

Platnost fiidiãsk˘ch prÛkazÛ
Stávající fiidiãské prÛkazy (vydané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004) jsou i nadále platné, a to ve v‰ech ãlensk˘ch státech Evropské unie. Jejich

v˘mûna je ãasovû rozloÏena do termínÛ uveden˘ch v tabulce:
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Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

POZVÁNKA
Veřejné setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb

V sobotu 24. ãervna 2006 od 9 hodin se v zasedací místnosti MûÚ -

v budovû odboru sociálních vûcí (ul. 8. kvûtna 48, 1. patro) - usku-

teãní jiÏ 2. setkání uÏivatelÛ, poskytovatelÛ a zadavatelÛ v rámci ko-

munitního plánování sociálních sluÏeb ve mûstû R˘mafiovû.

Zveme v‰echny zájemce, ktefií mají chuÈ ovlivnit podobu komunitní-

ho plánu sociálních sluÏeb v R˘mafiovû. Pokud vás zajímá osud soci-

álních sluÏeb ve mûstû, zúãastnûte se tohoto vefiejného setkání.

Setkání pofiádá MûÚ R˘mafiov ve spolupráci s Diakonií âCE R˘mafiov.

Tû‰íme se na va‰i úãast.

Za MûÚ R˘mafiov Bc. Iveta Podzemná,
vedoucí odboru sociálních vûcí a zdravotnictví

·kolství

Vrtulník Mi-24 na ‰kolních oslavách Dne dûtí v Horním Mûstû
Ve ãtvrtek 1. ãervna uspofiádala

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola

Horní Mûsto pro své Ïáky oslavy

Dne dûtí. Stejnû jako v pfiedcho-

zích letech neprobíhala v den 

oslav v˘uka podle bûÏného rozvr-

hu. Îáci matefiské i základní ‰ko-

ly se spolu se sv˘mi uãiteli vûno-

vali zábavn˘m ãinnostem. Pro-

gramu se zúãastnily také dûti

z M· Velká ·táhle, které byly

hosty matefiské ‰koly v Horním

Mûstû.

Od 7.45 probíhalo promítání

v Kulturním domû. Po jeho skon-

ãení dostaly dûti dárkové balíãky

plné sladkostí, které ‰kola pfiipra-

vila díky podpofie sponzorÛ

a s vyuÏitím prostfiedkÛ, jeÏ byly

získány na dobrovolném vstup-

ném pfii oslavách 60 let ãeské ‰ko-

ly v Horním Mûstû. Po rozdání

balíãkÛ se Ïáci pfiesunuli na fotba-

lové hfii‰tû, kde na nû ãekala hlav-

ní atrakce celého dne, na kterou se

v‰ichni moc tû‰ili.

Mlhavé poãasí pfiispûlo k nejisto-

tû, ale nakonec se oãekávání spl-

nilo a v 10.15 pfiistál na hfii‰ti za

mohutného burácení a vûtru vrtul-

ník vzdu‰n˘ch sil Armády âeské

republiky. Bojov˘ vrtulník Mi-24

pfiiletûl do Horního Mûsta na osla-

vy Dne dûtí z 23. základny vrtul-

níkového letectva v Pfierovû.

MoÏnost prohlídky vrtulníku

a diskuse s piloty byla nejen od-

mûnou pro Ïáky ‰koly, ale mimo-

fiádnou pfiíleÏitost zhlédnout vo-

jensk˘ stroj vyuÏili i mnozí dal‰í

obãané z Horního Mûsta a okolí.

Velk˘ zájem ze strany dûtí i vefiej-

nosti pfiedãil oãekávání. Letci od-

povídali na otázky, dûti i dospûlí

si prohlíÏeli vrtulník z bezpro-

stfiední blízkosti, fotili se u stro-

je... Celá akce skonãila v 11.30

odletem helikoptéry.

·koda jen Ïe nepfiíznivé poãasí

neumoÏnilo také pÛvodnû pláno-

van˘ nízk˘ pfielet dvou bojov˘ch

letounÛ L 159, které mûly pfied-

vést simulované zne‰kodnûní na

zemi stojícího vrtulníku.

Bitevníky mûly odstartovat z le-

ti‰tû 21. základny taktického le-

tectva v âáslavi. I pfies tento drob-

n˘ nedostatek lze ‰kolní oslavy

Dne dûtí hodnotit opût jako velmi

zdafiilé. Podûkování za zaji‰tûní

vrtulníku Mi-24 patfií Velitelství

vzdu‰n˘ch sil Armády âeské re-

publiky v Olomouci, zvlá‰tû ná-

ãelníku oddûlení letectva tohoto

velitelství pplk. Ing. Petru

Hromkovi. Posádce vrtulníku pat-

fií ocenûní za profesionální pfiístup

pfii prezentaci Armády âR na ve-

fiejnosti, paní Renátû Hromkové

pak podûkování za pomoc pfii or-

ganizování akce. Podûkovat je

nutno také sponzorÛm, zamûst-

nancÛm ‰koly a v‰em dal‰ím, kte-

fií se na organizaci oslav podíleli. 

Mgr. David Náhlík,

fieditel Z· a M· Horní MûstoProhlídka vrtulníku Mi-24

Pfiílet vrtulníku Mi-24

Fota: archiv Z· Horní Mûsto
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

dûtem
Nejhor‰í vûc, kterou lze dûtem

udûlat, je nedûlat pro nû nic.

Vût‰ina rodiãÛ si samozfiejmû

myslí, Ïe to není jejich pfiípad.

Dûlají pro své dítû pfiece v‰e, co

je potfieba. Krmí ho a ‰atí, posí-

lají do ‰koly, kupují mu ‰kolní

pomÛcky. A pfiece se najde mezi

jejich dobfie zaopatfien˘mi dûtmi

spousta uliãníkÛ, ro‰ÈákÛ a ne-

zvedencÛ, ktefií mají problémy

s chováním, jsou agresivní, be-

rou drogy, pijí alkohol a provo-

zují je‰tû spoustu jin˘ch ‰patnos-

tí, jako by skuteãnû rostli jenom

pro tu ‰ibenici. Proã?

Dûti jsou jako dynamo. Jsou ne-

vyãerpateln˘m zdrojem energie,

která potfiebuje b˘t nûjak vyuÏi-

ta. Aktivita je totiÏ stejnû dÛleÏi-

tou potfiebou dûtí jako potrava,

teplo, spánek a hygiena, je to po-

tfieba de facto biologická. Zatím-

co nikdo neupfie svému dítûti jíd-

lo, kdyÏ má hlad, tekutiny, kdyÏ

dostane ÏízeÀ, teplo, kdyÏ je mu

zima, vodu, kdyÏ se u‰piní, a po-

stel nebo aspoÀ svou náruã, kdyÏ

je unavené, jakmile pfiijde (tfieba

právû nevhod) s poÏadavkem

„Pojì si se mnou hrát!“, byÈ vy-

sloven˘m ãi vykfiiãen˘m jinak,

stává se docela ãasto, Ïe mu

v odpovûì mífií lapidární

„Neotravuj!“. A pfiitom na stejnû

opodstatnûné „Mám hlad!“ by

podobnû reagoval jen málokdo.

Dost moralizování. Nemá smysl

napomínat dûti, Ïe se mají cho-

vat slu‰nû a b˘t uÏiteãné, nemá

cenu nadávat jim a nadhazovat,

Ïe to za nás teda nebylo, tahle

Sodoma Gomora, stejnû jako je

zbyteãné pfiesvûdãovat rodiãe,

Ïe s tím mají nûco dûlat. MoÏná

by staãilo se podívat kolem se-

be, po na‰em malebném mûsteã-

ku, co tady vlastnû mohou dûti

se svou energií podnikat. A pak

se jich zeptat, co je opravdu ba-

ví, co je zajímá, co by si pfiály

dûlat, ale nemají kde nebo

s k˘m.

V R˘mafiovû Ïije v souãasnosti

831 dûtí ve vûku od 3 do 12 let.

Jsou to bytosti uÏ pomûrnû sa-

mostatné, nav‰tûvující nûjaké

vzdûlávací zafiízení a trávící svÛj

voln˘ ãas i jinak neÏ s rodiãi.

Dal‰í pokraãování na‰eho seriá-

lu o Ïivotû v R˘mafiovû vûnuje-

me v souvislosti s nedávn˘m

Dnem dûtí právû jim. Ptáme se

jich, jak se jim u nás Ïije, co se

jim v R˘mafiovû líbí, a co ne. Ty

mlad‰í nemají úplnû jasno v tom,

co jim v jejich okolí chybí, ale

vûdí bezpeãnû, co je baví a co rá-

dy dûlají. Jejich zájmy a pfiání

mohou b˘t inspirací pro ty, kdo

chtûjí pro dûti ve mûstû nûco or-

ganizovat, stejnû jako pro v‰ech-

ny, ktefií mají zájem na tom, aby

v jejich okolí vyrÛstali spokoje-

ní, a nikoliv znudûní lidé.

Eli‰ka (10) chodí do ãtvrté tfiídy.

Bydlí v domku na kraji

R˘mafiova a ‰kolu má na opaã-

ném konci mûsta - na ulici 1. má-

je, takÏe ji rodiãe vût‰inou do

‰koly vozí autem. KdyÏ jde pû‰-

ky do mûsta, musí pfiejít pfies fre-

kventovanou „jedenáctku“ a pak

pfies nepfiehlednou kfiiÏovatku

pod kostelem, na které musí dá-

vat velk˘ pozor na auta.

Ve ‰kole se Eli‰ce líbí. Má hez-

kou tfiídu, ve které mají dûti pod-

le ní v‰e, co potfiebují, a má ráda

i své uãitelky. Nejvíc ji baví pfií-

rodovûda, vlastivûda, matemati-

ka a ãe‰tina. Má ráda taky ‰kolní

akademie, na kter˘ch vystupuje

s taneãním krouÏkem.

Ve volném ãase nav‰tûvuje kro-

mû taneãního klubu Jes je‰tû ke-

ramick˘ krouÏek v SVâ. Jinak

chodí s kamarádkami nebo se

psem ven, na hfii‰tû, jezdí na ko-

le ãi kolobûÏce, v zimû chodí ly-

Ïovat, v létû plavat do rybníka.

Chtûla by zaãít chodit na gymna-

stiku. Zkou‰ela hrát na flétnu,

housle a klavír, ale moc ji to ne-

bavilo.

Chodí ráda do kina a na koncer-

ty, které pofiádá ZU·. Nav‰tûvu-

je i knihovnu a ráda ãte, hlavnû

o pfiírodû a pohádky. Má ráda ak-

ce pro dûti, jako jsou dny dûtí,

majáles apod.

KdyÏ potfiebuje nakoupit po-

mÛcky do ‰koly, jezdí s rodiãi do

vût‰ích mûst, protoÏe v R˘mafio-

vû v‰echno neseÏenou. Do vel-

kého mûsta by se Eli‰ka chtûla

i pfiestûhovat, nejlépe pr˘ do Pra-

hy. Na R˘mafiovu jí vadí zima

a nedostatek obchodÛ.

Markéta (9) chodí do tfietí tfiídy.

S rodiãi bydlí v panelákovém

bytû poblíÏ centra mûsta. Do

‰koly to má blíÏ neÏ Eli‰ka

a chodí vÏdycky pû‰ky. I ona

musí pfiecházet pfies pomûrnû

ru‰nou kfiiÏovatku u Komerãní

banky.

·kola je podle Markéty „jakÏ
takÏ“. Nelíbí se jí hlavnû toalety,

tfiídu má ale pûknou, vyzdobe-

nou, i kdyÏ by mohla b˘t trochu

lépe vybavená, aby bylo vyuão-

vání pestfiej‰í. Nejrad‰i má tûlo-

cvik a hudební a v˘tvarnou v˘-

chovu, nûkdy matematiku. Ne-

baví ji ãtení a ãesk˘ jazyk. Taky

nemá ráda, kdyÏ se v hodinách

najednou mluví o nûãem, co se

zrovna neprobírá.

Markétu baví v‰echny mimo-

‰kolní akce, v˘lety, soutûÏe na

konci roku, moc se jí líbila

Bambiriáda. Odpoledne po ‰kole

chodí do taneãního krouÏku a do

keramiky, nebo je s kamarádka-

mi venku na hfii‰ti za domem.

Ráda sportuje, bûhá, jezdí na ko-

leãkov˘ch bruslích, na kole, v zi-

mû na bûÏkách i sjezdovkách,

obãas si s rodiãi jede zaplavat do

Bfiidliãné nebo do Olomouce na

tobogány, v létû na koupali‰tû do

Uniãova. V R˘mafiovû plavat ne-

chodí.

Do kina a do divadla chodí

Markéta jedinû se ‰kolou, s rodi-

ãi ale byla na lední revue. Chodí

i do knihovny a ãte hlavnû do-

brodruÏné pfiíbûhy. Zlodûji ãasu,

jako televize nebo poãítaã, ji

moc neberou.

KdyÏ si potfiebuje pofiídit po-

mÛcky do ‰koly, jezdí s rodiãi do

velk˘ch obchodních domÛ v Olo-

mouci nebo jinde. I kdyÏ se jí

R˘mafiov docela líbí, protoÏe je

tu ãist˘ vzduch a men‰í ruch neÏ

ve velk˘ch mûstech, chtûla by se

v dospûlosti odstûhovat nûkam

do okolí Ostravy.

Petr (12) chodí do ‰esté tfiídy.

Bydlí s rodiãi v rodinném dom-

ku na okraji R˘mafiova. UÏ dru-

h˘ rok chodí do ‰koly na

Jelínkovu ulici, takÏe to má z do-

mu docela daleko. Chodí vût‰i-

nou pû‰ky, nûkdy se sveze s ot-

cem autem. Pfiímo kolem Petro-

va domu vede ru‰ná silnice k zá-

vodu RD, po které jezdí kamio-

ny, a projít kolem ní po úzkém

chodníãku cestou do ‰koly je pr˘

nûkdy o strach.

Ve ‰kole se mu líbí, chodí do

sportovní tfiídy, sám hodnû spor-

tuje, a tak mu vyhovuje rozvrh

s vût‰ím poãtem hodin tûlocviku.

Naopak mu vadí tfiídní kolektiv.

Pr˘ mají nejhor‰í chování na

‰kole - „Máme v‰ichni moc ener-
gie.“ - a to se odráÏí v pfiísnûj‰ím

pfiístupu uãitelÛ. Vût‰inu sv˘ch

uãitelÛ má Petr ale rád, fiíká, Ïe

snad jen dva v oblibû nemá. Vadí

mu, kdyÏ uãitel nebo uãitelka

mluví pfiíli‰ sloÏitû, takÏe jejich

v˘kladu nerozumí. Z pfiedmûtÛ

ho nejvíc baví dûjepis, zemûpis

a rodinná v˘chova, nemá rád pfií-

rodopis. Baví ho samozfiejmû

i ‰kolní akce, nejvíce ty sportov-

ní, a taky secviãování akademií,

pfii kterém, jak fiíká, je tfiída mno-

hem lep‰í t˘m neÏ pfii normálním

vyuãování.

Vût‰ina Petrova volného ãasu je

prostoupena sportem. Jezdí na

lyÏích, na sjezdovkách i bûÏ-

kách, na kole, na kolobûÏce, bû-

há a plave, dfiív hrál i fotbal.

V budoucnu by si chtûl vyzkou-

‰et skákání s padákem. Chodí

s kamarády na hfii‰tû a na v‰ech-

ny moÏné akce pro dûti, které se

ve mûstû konají, prostû vyuÏívá,
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co se dá, jen aby byla zábava.

Na nic kromû sportování uÏ pr˘

nemá moc ãasu. Rád si ale zajde

do kina, divadlo ho naopak ne-

baví, nechodí ani do knihovny

a kníÏky ãte spí‰ v˘jimeãnû. Jen

nûkdy si doma sedne k poãítaãi,

docela rád si ale zajde zahrát

s kamarády do poãítaãové herny.

Zkou‰el dokonce i hru na rÛzné

nástroje, kytaru, klavír, klávesy

i bubny, ale nebavilo ho pr˘ uãit

se stupnice.

O prázdninách tráví vût‰inu ãasu

venku, chodí taky plavat do 

aquacentra, na koupali‰tû do

Uniãova a do Olomouce nebo na

bazén do Bfiidliãné. Do rybníka

v R˘mafiovû by pr˘ plavat ne‰el.

Chodí i na túry nebo na houby.

Ze v‰eho nejvíc mu ve mûstû

chybí skatepark s dostatkem

ramp, kde by si mohli zajezdit na

skateboardu, na koleãkov˘ch

bruslích nebo tfieba na kole.

PomÛcky do ‰koly Petrovi pofii-

zují rodiãe v Olomouci, naopak

v‰e potfiebné pro sport seÏenou

pfies specializovanou prodejnu

v R˘mafiovû.

A jak se Petrovi líbí v R˘mafio-

vû? „Je to tady fajn. Je to tu ma-

lé, je tu ãist˘ vzduch. Já bych tu
rád zÛstal, ale na‰el bych si nû-
jaké klidnûj‰í místo k bydlení.“

Jana (13) chodí do sedmé tfiídy.

Bydlí s rodiãi v Dolní Moravici,

takÏe musí do mûsta dojíÏdût au-

tobusem. V R˘mafiovû chodí do

‰koly, ale tráví tu také velkou

ãást svého volného ãasu.

Po slouãení základních ‰kol se

Jana musela se svou tfiídou pfie-

stûhovat z modernûj‰í budovy na

ulici 1. máje do ‰koly na

Jelínkovû. Historická budova se

jí docela líbí, ale má urãité v˘-

hrady k jejímu vybavení i ke své

uãebnû - ve tfiídû jí chybí poãítaã

s internetem a na chodbách la-

viãky - a tak uÏ jako zástupkynû

tfiídy vznesla na vedení ‰koly nû-

kolik poÏadavkÛ. ·kolní vyuão-

vání ji baví, nejradûji má pfiíro-

dopis a zemûpis, zajímavé jsou

pr˘ i hodiny ãe‰tiny, naopak ne-

baví ji dûjepis. Vût‰inu sv˘ch 

uãitelÛ má v oblibû, v˘jimky by

se samozfiejmû na‰ly.

Pfiíjemnou stránkou ‰koly jsou

pro ni i ve‰keré akce, které uãite-

lé pofiádají mimo vyuãování, jako

v˘lety, lyÏafiské kurzy nebo aka-

demie, které Janu baví nejvíc.

Jana uÏ má spí‰e zájmy dospíva-

jících. Jak pfiiznává, velkou ãást

svého volna tráví u poãítaãe na

ICQ. âasto zÛstává odpoledne

v R˘mafiovû a prochází se s ka-

marádkami po mûstû nebo zajde

na hfii‰tû, jednou t˘dnû chodí na

gymnastiku. Dfiív nav‰tûvovala

krouÏek keramiky v Moravici

a chodila do Hamfiíkovy stáje ke

koním. Obãas zajde do kina, po-

kud dávají zajímav˘ film, nao-

pak divadlo nav‰tûvuje maxi-

málnû se ‰kolou, koncerty a rÛz-

né akce pro dûti ji moc netáhnou

a nechodí ani do knihovny. âte

ale ráda, hlavnû dívãí romány

a kníÏky o koních.

O prázdninách jezdí plavat na

koupali‰tû do Uniãova nebo do

Olomouce, protoÏe v bliÏ‰ím 

okolí moc moÏností ke koupání

nemá. Taky ráda stanuje, s ma-

minkou jde obãas na túru, tfieba

na Pradûd. V zimû lyÏuje

v Karlovû a chtûla by se nauãit

jezdit na snowboardu. Pfií‰tí rok

by se chtûla zaãlenit do taneãní-

ho klubu Jes Aleny Tome‰kové.

Má taky ráda hip hop a byla by

ráda, kdyby bylo v R˘mafiovû

víc taneãních krouÏkÛ, mezi kte-

r˘mi by si mohla vybrat.

Pfii nákupu ‰kolních potfieb a po-

mÛcek pfied zaãátkem ‰kolního

roku si radûji zajede do vût‰ího

mûsta, v R˘mafiovû pouze doku-

puje to, co jí dochází bûhem roku.

Ve srovnání s Dolní Moravicí se

jí R˘mafiov líbí víc, ale zÛstat tu

podle sv˘ch slov nechce. Radûji

by ‰la do vût‰ího mûsta, které

nabízí víc moÏností zábavy

a „kde není Ïádná nuda a vÏdyc-
ky je co dûlat“. A jak se jí

v R˘mafiovû Ïije? „Docela v po-
hodû.“

V‰em dotázan˘m za odpovûdi
dûkuje ZN

Dûtsk˘ den s âSSD
V sobotu 26. kvûtna 2006 pfiipravila jako

kaÏdoroãnû Místní organizace âSSD

R˘mafiov na Jesenické ulici Den dûtí.

Poãasí nebylo úplnû ideální, ale nakonec

vysvitlo i sluníãko. Mezi prvními náv‰tûv-

níky byly dûti z Dûtského domova

Janovice. Dûti, které pfii‰ly s rodiãi, také

nelitovaly. Z Albrechtic pfiijeli dva koníci,

o které byl velk˘ zájem u dûtí v‰ech vûko-

v˘ch kategorií. Dûti soutûÏily v rÛzn˘ch

soutûÏích a za odmûnu obdrÏely rÛzné

sladkosti. Dûtsk˘ den nav‰tívila také dele-

gace z partnerského mûsta Ozimku a ozi-

meck˘ starosta pan Jan Labus jedné ze

soutûÏních disciplín neodolal a vyzkou‰el

si ji. Po soutûÏním klání bylo dûtem nabíd-

nuto obãerstvení - párek s rohlíkem, koláã-

ky, limonáda.

Za vydafiené dopoledne pro na‰e nejmen‰í

bych chtûl podûkovat v‰em, ktefií se na té-

to akci podíleli. StudentÛm Stfiední ‰koly

R˘mafiov, p. o., za ozvuãení, ale hlavnû

sponzorÛm - Pekárnû R˘mafiov, sodovkár-

nû Amin z Velké ·táhle a paní âastulíkové

z R˘mafiova. Ing. Jaroslav Kala,
pfiedseda MO âSSD R˘mafiov

Podûkování
VáÏení spoluobãané, dovolte abych vám,

ktefií jste ve volbách do PS PâR ocenili

v˘sledky âSSD za uplynulé volební obdo-

bí a dali nám svÛj hlas, podûkoval jménem

MO âSSD R˘mafiov. Sv˘m jménem dûku-

ji za preferenãní hlasy, které jsem od vás

obdrÏel, a nesmírnû si toho váÏím.

Moravskoslezsk˘ kraj dosáhl velice pûk-

ného v˘sledku a ani R˘mafiov nebyl v˘-

jimkou. Je‰tû jedenkrát díky. 

Ing. Jaroslav Kala,
pfiedseda MO âSSD R˘mafiov

Fota: archiv MO âSSD
Starosta polského Ozimku J. Labus
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V bfii‰e pacientky
zapomnûli

operaãní rou‰ku
Policejní komisafi SKPV Krnov

zahájil trestní stíhání lékafie

a dvou sester krnovské nemocni-

ce pro trestn˘ ãin ublíÏení na

zdraví. V‰ichni tfii obvinûní

v ãervnu loÀského roku provádû-

li operaci 65leté Ïeny. Bûhem

zákroku se dopustili nedbalosti,

kdyÏ ponechali v dutinû bfii‰ní

pacientky operaãní rou‰ku. Ta

zapfiíãinila pooperaãní kompli-

kace a následnou revizi bfii‰ní

dutiny. MuÏ byl jako vedoucí 

operatér odpovûdn˘ za v‰echna

rozhodnutí, postupy a prÛbûh 

operaãního v˘konu. 20letá Ïena

asistovala jako sálová sestra,

která také provádí spolu s léka-

fiem kontrolu rou‰ek a nástrojÛ.

31letá Ïena byla druhou sestrou

na operaãním sále a mûla kontro-

lovat ãinnost nezku‰ené mlad‰í

sestry.

Hrubián
skonãil na policii

49let˘ muÏ je od 30. kvûtna stí-

hán pro trestné ãiny vydírání 

a útoku na vefiejného ãinitele po-

té, co 28. kvûtna v sázkové kan-

celáfii v Bfiidliãné vulgárními v˘-

razy napadl 52letou Ïenu.

Slovnû napadl posléze i zasahu-

jícího policistu, kter˘ pfii‰el fie‰it

muÏÛv pfiestupek v dopravû. Pfii

kontrole dokladÛ, které mûl ob-

vinûn˘ ve vozidle zaparkovaném

na chodníku pfied sázkovou kan-

celáfií, nasedl obvinûn˘ do auta, 

úderem lokte do bfiicha odstrãil

policistu a z místa ujel. Dva dny

nato policisté muÏe zadrÏeli

a pfiedali policejnímu komisafii.

Ukradené auto
na‰li policisté v poli

Neznám˘ pachatel se v noci

z 26. na 27. kvûtna vloupal do

vozidla Alfa Romeo zaparkova-

ného na tfiídû HrdinÛ v R˘mafio-

vû a odjel. Policisté získali popis

automobilu a vyhlásili po nûm

pátrání. V pátek 2. ãervna bylo

vozidlo nalezeno hlídkou ‰tern-

bersk˘ch policistÛ na poli u sil-

nice u obce Babice na Olo-

moucku.

LoupeÏ za bílého dne
Lupiã vyuÏil 3. ãervna odpoled-

ne nepfiítomnosti majitele rodin-

ného domku v Bfiidliãné a vnikl

dovnitfi. DÛm prohledal a z ob˘-

vacího pokoje odcizil ãernou ko-

Ïenou ta‰ku a finanãní hotovost

1 350 Kã uloÏenou v penûÏence.

Z komory si odnesl dal‰í 3 000 Kã

schované ve skfiíni. KoÏenou ta‰-

ku policisté na‰li odhozenou pfii

ohledání místa ãinu v zahradû za

domem.

Opil˘ fiidiã
se pfievrátil s autem

na stfiechu
Pátého ãervna brzy ráno hava-

roval na kfiiÏovatce mezi R˘-

mafiovem a Malou ·táhlí 27let˘

fiidiã s osobním vozidlem Audi.

Pod vlivem alkoholu nezvládl

fiízení a za zatáãkou vyjel ze

silnice. Narazil do bfiehu za sil-

niãním pfiíkopem a s vozidlem

se pfievrátil pfies stfiechu. Ha-

várie byla policii oznámena aÏ

dodateãnû po nûkolika hodi-

nách lékafikou z nemocnice,

kde se zranûn˘ fiidiã nechal 

o‰etfiit. Na autû vznikla ‰koda

za 40 tisíc Kã.

Vyh˘bal se dírám
na silnici

a skonãil v pfiíkopu
âtyfiiadvacet hodin poté se stala

dal‰í dopravní nehoda, tentokrát

u Janovic. Mlad˘ fiidiã nákladní-

ho vozidla Mercedes jedoucí ve

smûru od R˘mafiova pfii objíÏdû-

ní vyfrézovan˘ch dûr v komuni-

kaci vjel s vozidlem na nezpev-

nûn˘ okraj vozovky. Ten se pod

autem utrhl a Mercedes sjel do

silniãního pfiíkopu. Na autû

vznikla ‰koda za 50 tisíc Kã, fii-

diã vyvázl bez zranûní.

Kluci na‰li
v trávû náboje

Ve stfiedu 7. ãervna nalezli dva

ho‰i ve vûku 11 a 12 let v trávû

u cviãného fotbalového hfii‰tû na

ÎiÏkovû ulici v R˘mafiovû 13 ná-

bojÛ. Munici donesli domÛ a v‰e

oznámili na policii. Policisté ná-

boje zajistili a vyÏádali si pyro-

technika. Ten v munici urãil ná-

boje do pûchotních zbraní rÛz-

n˘ch ráÏí.

Cyklista nezvládl
jízdu s kopce

a narazil do auta
Asi t˘den se bude léãit 23let˘

cyklista z Bruntálu, kter˘ v ne-

dûli 11. ãervna nezvládl fiízení

svého jízdního kola a pfii sjezdu

z Ovãárny nezvládl pravotoãi-

vou zatáãku, vjel do protismûru

a narazil do vozidla VW Passat.

K nehodû do‰lo i pfiesto, Ïe 35le-

t˘ fiidiã Passatu najel s autem

k okraji vozovky a zastavil, pro-

toÏe cyklistu v protismûru vidûl.

Na autû zpÛsobil cyklista ‰kodu

za 30 tisíc Kã, na jeho kole

vznikla ‰koda ve v˘‰i asi 3 000

Kã. Cyklista vyvázl s lehk˘m

zranûním. 

Po prÛjezdu zatáãky
skonãil s autem

na stfie‰e
V pátek 9. ãervna o pÛl sedmé

ráno havaroval za R˘mafiovem

ve smûru na Stránské 31let˘ fii-

diã vozidla BMW. Ten zfiejmû

nepfiizpÛsobil rychlost jízdy sta-

vu a povaze vozovky a sv˘m

schopnostem a pfii prÛjezdu

prudké pravotoãivé zatáãky vjel

vlevo do pfiíkopu. Odtud vyjel

zpût na komunikaci, kde do‰lo

k pfievrácení vozidla na stfiechu.

Na autû vznikla ‰koda za cca 

30 tisíc Kã. ¤idiã si zpÛsobil pfii

nehodû zranûní, ze kterého se

bude léãit asi ‰est t˘dnÛ.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

V˘zva svûdkÛm dopravní nehody
se zranûním motocyklisty!

Dopravní policisté vyz˘vají svûdky
dopravní nehody, ke které do‰lo
v pátek 12. kvûtna 2006 v ‰est ho-
din veãer na kfiiÏovatce Husovy 
ulice a tfiídy HrdinÛ v R˘mafiovû,
aby kontaktovali policii.
Na kfiiÏovatce do‰lo ke stfietu

mezi osobním vozidlem Favorit

slovenské registraãní znaãky

s reklamním oznaãením „Pizza“

a motocyklem Yamaha. Ten fií-

dil místní 19let˘ motocyklista.

¤idiã Favoritu je podezfiel˘, Ïe

nerespektoval dopravní znaãku

„StÛj, dej pfiednost v jízdû“ a na-

razil do motocyklisty jedoucího

po hlavní komunikaci. ¤idiã

Yamahy utrpûl následkem stfietu

zhmoÏdûniny zad, na vozidlech

vznikla celková ‰koda za asi

100 tisíc Kã. Podle sdûlení fiidi-

ãe Favoritu motocyklista pfii jíz-

dû na hlavní komunikaci pfied-

jíÏdûl jinou motorku.

Pfiípadného fiidiãe tohoto druhého
motocyklu ãi jiné svûdky, ktefií by
mohli policii k objasnûní nehody
pfiispût jakoukoli informací, Ïádá-
me, aby se obrátili na linku 158,
kteroukoli policejní sluÏebnu ãi pfií-
mo na Skupinu dopravních nehod
v Bruntále na tel. 974 731 254. 

Foto: Policie âR Bruntál
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Pozvánka na koncert
CHRÁMOVÉHO SBORU B¤IDLIâNÁ

Milovníci váÏné hudby a náv‰tûvníci koncertÛ

Chrámového sboru Bfiidliãná budou mít pfiíleÏitost

v nedûli 18. ãervna v 17.30 ve farním kostele
v Bfiidliãné zaposlouchat se do tónÛ skladeb mnoha

znám˘ch skladatelÛ, napfiíklad W. A. Mozarta, A. Mi-

chny, B. Smetany, G. P. Palestriny, G. F. Händela

a dal‰ích v podání Spojen˘ch sborÛ z Opavy
a Stûbofiic s dirigentem a sólistou Karlem Kosterou
a dále Chrámového sboru Bfiidliãná se sólistkou
Lenkou Mereìovou. Spoleãnû se sbory pfiedstaví ve

skladbách S. BortÀanského - Tebe poem a G. Verdiho

- Va pensiero (sbor ÎidÛ) z opery Nabucco.

Vstupné je dobrovolné. V‰ichni jsou srdeãnû zváni.

S˘c rousn˘ v Bfiidliãné - 3. díl
25. 5. 2006 byla provedena po-

slední kontrola budek pro s˘ce

rousné rozmístûn˘ch v okolí

Bfiidliãné a bylo potvrzeno, Ïe

v jedné budce tento druh zahníz-

dil a úspû‰nû vyvedl ãtyfii mláìa-

ta, která byla pro dal‰í monito-

ring okrouÏkována. Chtûli by-

chom podûkovat za podporu to-

hoto projektu Mûstskému úfiadu

v Bfiidliãné a panu Karlu Kraj-

sovi.

Na konci mûsíce kvûtna byla pro-

vedena v okolí Bfiidliãné i kon-

trola hnízdi‰È dal‰í na‰í sovy, v˘-

ra velkého. Miroslav Glacner,
âeská spoleãnost ornitologická

Okresní pfiebor v atletice - „Pohár rozhlasu“
V úter˘ 23. kvûtna se v Krnovû uskuteãnily

jiÏ tradiãní lehkoatletické pfiebory o „Pohár

rozhlasu“. Na‰e ‰kola obsadila opût v‰echny

ãtyfii kategorie. Nejlépe si vedli star‰í chlap-

ci a dívky, ktefií obsadili 4. místa. Mlad‰í dív-

ky skonãily páté a mlad‰ím chlapcÛm se le-

tos moc nedafiilo - obsadili aÏ 9. místo.

Celkem se tûchto závodÛ zúãastnilo jedenáct

‰kol z celého okresu.

Star‰í dívky a chlapci si zajistili úãast na atletickém ãtyfiboji, kter˘ se

konal 29. kvûtna opût v Krnovû. Zde si obû druÏstva polep‰ila a ob-

sadila 3. místa.

Byly opût zaznamenány nové rekordy ‰koly:
Gregovsk˘ Petr - 555 cm (skok do dálky)

Györgyová Mí‰a - 2:41,10 min (bûh 800 m)

Nejvíce bodÛ získali Petr Gregovsk˘ a Eli‰ka Nûmeãková.

24. kvûtna reprezentovala Z· Bfiidliãná ná‰ okres na krajském finále

v minikopané v Odrách, kde obsadila 4. místo za Bílovcem, Ostravou

a Hluãínem. ·kolu reprezentovali: Kr‰ek, Kuãera, Gregovsk˘, Trunda,

Ondra Joná‰, Ondra Luká‰, Bubela, Nûmec.  Miroslav Glacner

sport

Základní ‰kola Bfiidliãná pfiijme uãitele na 2. stupeÀ aprobace: M, F, Ch a Jâ. Nabízíme byt.
Kontakt: 554 286 104

V jednotliv˘ch disciplínách jsme získali tyto medaile:
Kr‰ek Petr .................................. 1. místo ve sprintu na 60 m

Kr‰ek Petr .................................. 2. místo ve skoku dalekém

Outratová Katka ........................ 3. místo ve sprintu na 60 m

·tafeta st. chlapcÛ ..................... 2. místo

Padlo i nûkolik ‰kolních rekordÛ:
Kr‰ek - 544 cm (skok dalek˘)

Kr‰ek - 7,6 s (sprint)

·tafeta - 30,9 s

Outratová - 8,7 s (sprint)

Tyl‰arová - 46,10 m (hod míãkem)

Györgyová - 2:47,50 min (bûh 800 m)

Petr Gregovsk˘ Petr Kr‰ek

Pozvánka na pohádku
Amatérsk˘ divadelní spolek Mahen

mûsta R˘mafiova srdeãnû zve dûti, stu-

denty i dospûlé na hezkou pohádku pod

názvem Rará‰kové. Pfiijìte v‰ichni,

ktefií máte rádi pohádky, odnauãit dce-

ru‰ky bohaté selky ‰i‰lat a drÏet palce

nebojácné Haniãce. Také se dozvíte, kdo

jsou ãerní a bílí rará‰kové. Pfiedstavení

pohádky zahraje Mahen pfied ‰kolními

prázdninami v pondûlí 26. ãervna 2006
v 17 hodin v Mûstském kinû R˘mafiov.

Vstupné pro dûti a studenty je 20 Kã,

pro dospûlé 25 Kã. Vstupenky zakoupí-

te u pokladny kina. 

Srdeãnû zvou herci divadla Mahen

Ilustraãní foto
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Studentsk˘ klub

R˘mafiovsk˘ horizont a Studentsk˘ klub Stfiediska volného ãasu vyhla‰ují
Literární a v˘tvarnou soutûÏ Marie Kodovské

V tûchto kategoriích:         ➽ poezie         ➽   próza         ➽   ilustrace
Po roãní odmlce vyhla‰ujeme nov˘ roãník

soutûÏe, která nese v názvu jméno na‰í slav-

né krajanky, naivní malífiky a básnífiky Marie

Kodovské. Do soutûÏe se mÛÏe pfiihlásit kdo-

koliv literárnû ãi v˘tvarnû ãinn˘ bez ohledu

na vûk, spoleãenské postavení, náboÏenské

vyznání a politické pfiesvûdãení. SoutûÏ po-

ãíná leto‰ním lednem a potrvá aÏ do konce

srpna, kdy budou v‰echny pfiíspûvky vyhod-

noceny. Na podzim bude ve Studentském

klubu SVâ pro autory uspofiádán tradiãní li-

terární veãer spojen˘ s v˘stavou a vyhlá‰e-

ním a ocenûním vítûzÛ.

Pi‰te, ver‰ujte, kreslete, malujte a fotografuj-

te, va‰í fantazii se meze nekladou. SoutûÏ ne-

ní tematicky, Ïánrovû ani teritoriálnû vyme-

zena (hranice r˘mafiovského regionu nejsou

zavazující). Zasílejte nám své básnû, povíd-

ky, fejetony (nejlépe v elektronické podobû)

i v˘tvarné poãiny a fotografie, ty nejzajíma-

vûj‰í budeme prÛbûÏnû otiskovat. KaÏd˘ pfiís-

pûvek opatfiete sv˘m jménem a kontaktem.

Zasláním pfiíspûvku do soutûÏe vyjadfiují au-

tofii souhlas s jeho pfiípadn˘m oti‰tûním na

stránkách R˘mafiovského horizontu. Neãi-

telné rukopisné literární práce budou ze sou-

tûÏe vyfiazeny.  ZN

próza
Zora ·imÛnková: Tulipány

Má nejoblíbenûj‰í kytka jsou tuli-

pány. Kvetou mi na vût‰inû záho-

nÛ, mám je na nûkolika obrázcích

na zdi, nekfiesÈanské peníze jsem

dala i za dopisní papíry s jejich

motivem. Z bíl˘ch tulipánÛ jsem

si dala svázat i svatební kytici. (UÏ

dávno, dávno zvadly, tak jako mo-

je manÏelství, ale to v tomhle vy-

právûní není podstatné.)

Jak jsem napsala, mám ráda tuli-

pány. Ale to není nic proti tomu,

jak tyto kvûtiny milovala moje b˘-

valá paní kolegynû. UÏ nûkolik ro-

kÛ pfiesluhovala, ale navzdory to-

mu mûla ãil˘ zájem o Ïivot a svût.

Îila sama, jedin˘ syn byl dávno

dospûl˘ a s druhou manÏelkou se

odstûhoval nûkam na sever âech.

Paní Blanka byla ráda veselá, ráda

se smála, mûla dokonce pfiítele,

kter˘ jí do práce sobotu co sobotu

pravidelnû volal.

Proto jsem myslela, Ïe si velkou

kytici tulipánÛ, s kterou pfii‰la jed-

nou v sobotu ráno do práce, nese

paní Blanka právû od svého „dûd-

ka“, jak mu fiíkala. UÏ uÏ jsem se

lekala, koukala do kalendáfie, zda

jsem nezapomnûla kolegyni bla-

hopfiát k narozeninám nebo svát-

ku, rozpaãitû jsem se omlouvala,

ale Blanka mû s úsmûvem odbyla:

- Kdepak od dûdka, Míno, to jsem

si koupila sama. Ráno jsem nûjak

blbû vstala, tak jsem si fiekla: udû-

lá‰ si radost. No a na trhu je mûli

levné. Vidíte, hned mám hezãí

den. Kdepak od dûdka, ten je spo-

fiivej a na kytky není!

Pochválila jsem ji, jak dobfie udû-

lala.

- No viìte, kdo by nám, Míno, dû-

lal radost, kdyÏ ne my samy?! NeÏ

ãekat na kytku od chlapa ...!!!

Od té doby stála na stole paní

Blanky kytice kaÏdou sobotu.

Velikostí podle aktuálních cen

a roãní doby: V zimû bylo tulipá-

nÛ pár, v létû pûkná kytiãka.

Blanka dbala i na to, aby jí tulipá-

ny barevnû ladily s obleãením: so-

botní ráno „tón v tónu“ bylo hned

hezãí. Pamatuju si, Ïe v den, kdy

mi mÛj pfiítel Ivan zavolal, aÈ na

nûj marnû neãekám nejen dnes, ale

i jindy, stála na pultû kytice tulipá-

nÛ rud˘ch jako krev. Jako srdce,

fiekla bych, kdyby to neznûlo tak

lacinû.

Po dvou hodinách mû Blanka na-

‰la zalezlou a vzlykající ve skladu.

Soucitnû mi poloÏila ruku na ra-

meno a fiekla: - Neplaãte, Míno,

nemá to cenu. To pfiejde. Nestojí

za to, za chvíli si ani nevzpomene-

te, uvidíte. Pojìte se mnou, nemÛ-

Ïete tady b˘t zalezlá cel˘ Ïivot.

Tak - utfiete si hezky oãi a pojìte.

Nûco vám dám.

Nahofie vyndala z vázy tulipán

a podala mi ho: - To máte pro ‰tûs-

tí. Na svûtû je chlapÛ. A teì ne-

breãte a dejte ten tulipán do vody,

jinak zvadne.

Vydala jsem se hledat váziãku

a pro tu chvíli pfiestala myslet na

Ivana.

Blanka mûla pravdu: Mûsíc jsem

sice chodila s oãima ãerven˘ma

jako tulipán, ale pak zaãal svût do-

stávat zase barvy. KdyÏ po pÛlro-

ce Ivan volal, Ïe mû pfiece jen po-

fiád miluje a chtûl by se vrátit, do-

kázala jsem ho vûcnû a slu‰nû od-

kázat do patfiiãn˘ch mezí.

Îivot ‰el dál v rytmu: tfii dny prá-

ce, den volna, den práce a sobotní

sluÏba. Od soboty k sobotû.

Na‰la jsem si i nového pfiítele, tak-

Ïe v sobotu zvonily telefony na 

obou stolech. Paní Blance volal je-

jí „dûdek“ a mnû má nová známost.

V ãervnu mám narozeniny.

Pfiipadaly zrovna na sobotu. Od

pfiítele jsem, mimo jin˘ch vûcí,

dostala také nádhernû vázanou ky-

tici tulipánÛ. KdyÏ jsem je stavûla

v práci na stÛl, uÏ pfiedem jsem se

tû‰ila, jak se s nimi Blance pochlu-

bím.

JenÏe to ráno nedorazila. Nevo-

lala, nedala o sobû vûdût aÏ do po-

ledne. Ne‰lo o práci, tu jsem

zvládla vyfiídit sama, ale mûla

jsem o kolegyni strach. Pfieci jen

nebyla nejmlad‰í a mûla nûjaké

slabé srdce.

KdyÏ koneãnû ve dvanáct pfii‰la,

nebyla to ta veselá Blanka, jakou

jsem znala. ·la s hlavou sklope-

nou a pfiipadala mi divnû pfie‰lá.

A nejvíc mû zarazilo, Ïe nenesla

tulipány.

Poãkala jsem, aÏ si dole odloÏila

ta‰ku, a kdyÏ pfii‰la, hned jsem se

ptala, co se stalo. Myslela jsem, Ïe

bude uplakaná, utrápená, ale 

v oãích mûla spí‰ nerozhodnost,

zmatek - a moÏná i trochu vzteku.

- Omlouvám se, mûla jsem zavo-

lat ..., zaãala. Mávla jsem rukou,

jako Ïe to není podstatné, hlavnû

Ïe je Ïivá a zdravá, a ona pokraão-

vala: - ... nûjak jsem na to nemûla

my‰lenky. Nadechla se zhluboka

a fiekla: - Byla jsem na hfibitovû:

Víte, co mi ten mÛj dûdek udûlal?

Po tolika letech!!! Teì mávla ru-

kou zase ona: - Ale ne, nic takov˘-

ho, neumfiel, kdepak, ten se drÏí,

ale v úter˘ ovdovûl. MoÏná to ví-

te: On byl Ïenat˘. Já ho znala víc

jak dvacet let a nejdfiív bych b˘va-

la chtûla, aby se rozvedl. On se

furt na nûco vymlouval, víte, jak

to chlapi dûlají. Nejdfiív na dûti, to

já bych taky potfiebovala nûkoho

ke klukovi, no a pak na manÏelku.

Îe je nemocná. Jo, jenÏe byla spí‰

hysterická. Tak jsme to spolu táhli

tûch dvacet let, to já nemûla jen je-

ho, dûlala jsem ve stavbách a tam

byl samej chlap, to víte - a kdyÏ se

nechtûl rozvést... Ale tak to ‰lo, Ïe

nakonec mi zbyl jenom on.

Zamlada bych ho chtûla domÛ, ale

teì. Mávla rukou: - VÏdyÈ víte, jak

to chodí, vám nemusím nic vyklá-

dat. UÏ mám ráda svÛj klid.

Nikoho domÛ nechci. A uÏ jsem si

zvykla! A teì mi vãera dûdek volá

a pr˘: - Jarmilka je uÏ na pravdû

boÏí. A Ïe bychom to jako mohli

dát spolu dohromady, jak by nám

bylo spolu dobfie. Îe ten jeho byt

bychom jako pronajali. Jak se fiíká,

Míno, dvû srdéãka, dva dÛchody.

Má smÛlu: Já uÏ ho nechci! Je‰tû

tak ve ãtyfiiceti, to bych brala, ale

teì??! Azas nemám to srdce mu to

fiíct na plnou pusu.
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- A co jste teda povûdûla?

- No Ïe musíme je‰tû poãkat, Ïe se

uvidí, jak to teì bude. Taky proto

jsem byla na hfibitovû, dát t˘ jeho

neboÏce na hrob kytku. Já vím, je

to hloupost, ale dala jsem jí na

Ol‰ana ty tulipány, aby mu to, ja-

ko dûdkovi, aby mu to nûjak roz-

mluvila. Aby se za mû pfiimluvila.

Pfiece jen, tolik let mû pfied ním 

uchránila, to fiíkám teì, jako mla-

dá bych to nefiekla, tak dostala tu-

lipány. Já uÏ, Míno, Ïádn˘ho chla-

pa domÛ nechci.

AÏ do konce pracovní doby jsem

pfiem˘‰lela o Blance, o dûdkovi,

o nevyzpytatelnosti lásky a ãasu.

KdyÏ jsme odcházely z práce, da-

rovala jsem jí svou narozeninovou

kytici. Pfiekvapenû dûkovala: - Jé,

Míno, tulipány, nedûlejte si ‰kodu,

tulipány, a jak krásn˘. Já mám tu-

lipány nejrad‰i ze v‰ech kytek.

- Já vím, usmála jsem se.

Kam na v˘let

Jeìte si prohlédnout Kosárnu
Ke Kosárnû v Karlovicích vás mÛÏe dovést

vláãek jezdící z Milotic nad Opavou do

Vrbna pod Pradûdem, pfiípadnû autobus

z Bruntálu nebo z Vrbna. MÛÏete sem dojet

i po nûkteré z mnoha cyklostezek, které tudy

mnoha smûry vedou. Pû‰ky vás sem nasmû-

rují turistické znaãky Ïlutá a zelená. Dojít

sem mÛÏete z Karlovy Studánky pfies

Anenskou myslivnu, a pÛjdete-li z Krnovska,

mÛÏete odtud pokraãovat dále pfies Vrbno

pod Pradûdem aÏ do Jeseníku. 

Obec s hamry zde stávala jiÏ v 16. století, po-

zdûji ale díky válkám zanikla. V 18. století

zde krnovsk˘ kníÏe Karel Lichten‰tejnsk˘

hamry obnovil, protoÏe slouÏily ke zpracová-

ní Ïelezné rudy. Pozdûji, kdyÏ ostravské

Vítkovice zaãaly s tovární v˘robou Ïeleza,

zdej‰í objekty slouÏily jako pily a ml˘ny.

Kosárnu najdete u starého náhonu, jen pár

metrÛ od silnice Vrbno - Nové Hefiminovy

a dovedou vás k ní v‰echny v˘‰e uvedené do-

pravní cesty. Zajímav˘ dÛm z poãátku 

18. století má urãitû svého genia loci. Je jed-

nou z mála zachovan˘ch památek jesenické

venkovské architektury, která si i po staveb-

ních úpravách zachovala svÛj pÛvodní ráz.

Zdûné pfiízemí slouÏívalo pfiedev‰ím v˘robû

Ïelezáfisk˘ch zemûdûlsk˘ch potfieb, jako napfií-

klad drátÛ, kos, srpÛ a jin˘ch tehdy potfiebn˘ch

v˘robkÛ. Dfievûná horní stavba slouÏila k byd-

lení. První patro má po celém obvodu pavlaã

a mohutná stfiecha skr˘vá dal‰í podkrovní pat-

ra domu. Dnes je v objektu muzeum. Jeho sou-

ãástí je expozice lesnictví, litinov˘ch hfibitov-

ních plastik a mÛÏete si tu oÏivit i pohled na

domácnost na‰ich pfiedkÛ

z první poloviny 20. století.

Atmosféru doplÀují grafiky

zdej‰ího rodáka Rudolfa

Tamma i díla, která vytvofiili

umûlci inspirovaní Jeseníky.

K hlavní budovû patfiíval ná-

hon, objekty hamrÛ, vodní

ml˘n a hospodáfiské budovy.

Vedlej‰í stodola dnes ukr˘vá

muzejní kusy starého zemû-

dûlského náfiadí a náãiní a na

volném prostranství pfied

muzeem si mÛÏete prohléd-

nout starou Francisovou tur-

bínu, která slouÏívala zdej‰í

v˘robû od dvacát˘ch let mi-

nulého století. Témûfi souãástí areálu jsou

u cesty mohutné památkovû chránûné lípy,

v jejichÏ sousedství stojí star˘ dfievûn˘ kfiíÏ.

Nedaleko odtud, na druhé stranû silnice, stojí

ve svahu pozdnû barokní kostel sv. Jana

Nepomuckého a v jeho sousedství i pÛvodní

barokní dÛm.

U silniãního odpoãívadla pod kostelem po-

stavil bruntálsk˘ podnik Aquastop zajímavost

- oválnou, témûfi 6 metrÛ dlouhou, nehlubo-

kou odláÏdûnou nádrÏ - takové brouzdali‰tû,

kterému se fiíká KneipÛv bazének. Má jím

protékat voda a kolemjdoucí se mohou osvû-

Ïit, pokud budou ve vodû bos˘ma nohama

‰lapat 1 - 2 minuty. V lázních Jeseník pr˘ ty-

to bazénky fungují. Vyvolává to i vzpomínku

na doby minulé, kdy se v roce 1912 v tehdej-

‰ím PrÛvodci uvádûlo: „Obec Karlovice je

znám˘m letoviskem s v˘born˘mi klimatick˘mi
podmínkami, láznûmi a promenádou v krás-
ném údolí fieky Opavy mezi rozlehl˘mi jehliã-
nat˘mi lesy.“ Po letovisku zde zÛstalo jen pár

staveb, které ho pfiipomínají. Pozdûji zde pfii-

byly i stavby vojenského opevnûní, kter˘ch

tu také pár zÛstalo. Vût‰inu ostatního v‰ak od-

vál ãas a odnesla voda, hory a lesy bohudík

zÛstávají. Po posledních povodních se hodnû

domkÛ opravilo, na fiece nad mostem je po-

staven krásn˘ nov˘ jez. Kdoví, jak bude údo-

lí Opavy vypadat, jestliÏe se nûkdy v budouc-

nu u Nov˘ch Hefiminov postaví nûjaká pfie-

hrada, která by mûla chránit níÏe poloÏené

vesnice a mûsta pfied povodnûmi.

Zmínûné území mÛÏete najít na mapû KâT

ã. 58 Bruntálsko, Krnovsko a OsoblaÏsko.

Za KâT R˘mafiov Hana Ka‰parová

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

Otevfieno kaÏd˘ den od pondûlí do pátku 14.00 - 21.00;
soboty a nedûle vãetnû svátkÛ 10.00 - 21.00;

Podrobné informace na
www.hotelslunce.jeseniky.com.

Plaveck˘ bazén, dûtské brouzdali‰tû, finská sauna,
horká pára, whirlpool vana, perliãková lázeÀ,

odpoãívárna a bar.

MasáÏe - sauna
Obãanské sdruÏení Wellness 
pro zdraví a dobrou náladu

(u Edrovického rybníka)

Provozní doba:

âtvrtek (Ïeny)  15.00 - 21.00
Pátek (muÏi)  15.00 - 21.00

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Hotel U Zámku v Janovicích zve na tenisové souboje

Provoz na kurtech kaÏd˘ den od 8.00 - 20.00

Rezervace na tel.: 777 696 888 nebo 554 283 042

nebo na recepci hotelu U Zámku

TENISOV¯ KURT OTEV¤EN

Plavání pro vefiejnost v ãervnu

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

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

!!!  POZOR  !!! OD 1. âERVENCE DO 31. PROSINCE 2006
BUDE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN
DÒVOD: ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE

Pondûlí zavfieno

Stfieda 14.00 - 20.00 hod.

Pátek 14.00 - 20.00 hod.

Nedûle 13.00 - 19.00 hod.

Úter˘ 14.00 - 18.00 hod.

âtvrtek 14.00 - 19.00 hod.

Sobota 13.00 - 19.00 hod.

Repro: broÏura Muzea Bruntál



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Dûti jsou na‰e radost. Vedle toho se ãlovûk z vlastní zku‰e-

nosti pfiesvûdãí, Ïe genialita je dûdiãná. Alexi Andrejev
Známá i neznámá v˘roãí
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17. 6. Svûtov˘ den boje proti roz‰ifiování pou‰tí a sucha,
slaví se od r. 1995 na podnût OSN

17. 6. 1846 zemfi. Jean-Baptiste Gaspard Deburau, vl. jménem 
Jan Ka‰par Deburau, francouzsk˘ mim ãeského pÛvodu 
(nar. 31. 7. 1796) - 160. v˘r. úmrtí (viz ãlánek uvnitfi novin)

18. 6. 1936 zemfi. Maxim Gorkij, vl. jm. Alexej Maximoviã Pe‰kov, 
rusk˘ prozaik a dramatik (nar. 28. 3. 1868) - 70. v˘r. úmrtí

19. 6.1886 nar. Rudolf Kremliãka, malífi (zemfi. 3. 6. 1932) 
- 120. v˘roãí narození

19. 6. 1926 nar. Josef Nesvadba, lékafi, spisovatel, nejv˘raznûj‰í 
osobnost souãasné ãeské sci-fi literatury (zemfi. 
26. 4. 2005) - 80. v˘roãí narození

19. 6. 1881 nar. Franti‰ek Gellner, spisovatel a kreslífi (zmizel 
13. 9. 1914 na haliãské frontû) - 125. v˘roãí narození

19. 6. 1991 byl ukonãen odsun sovûtsk˘ch vojsk z území âesko-
slovenska - 15. v˘roãí

20. 6. Mezinárodní den uprchlíkÛ, vyhlá‰en v roce 2001
k 50. v˘roãí Úmluvy o statutu uprchlíkÛ (OSN)

21. 6. Svátek hudby, mezinárodnû se slaví z podnûtu fran-
couzského ministra kultury a informací Jacka
Langa od roku 1985, v âR od roku 1990

21. 6. 1621 na Staromûstském námûstí v Praze se konala poprava
27 ãesk˘ch pánÛ, úãastníkÛ ãeského stavovského po-
vstání - 385. v˘roãí

21. 6. 1816 nar. Charlotte Bronteová, anglická prozaiãka (zemfi. 
31. 3. 1855) - 190. v˘roãí narození

22. 6. 1906 nar. Billy Wilder, americk˘ filmov˘ reÏisér (zemfi. 
29. 3. 2002) - 100. v˘roãí narození

22. 6. 1956 zemfi. Václav ¤ezáã, vl. jm. Václav VoÀavka, prozaik, 
autor knih pro dûti (nar. 5. 5. 1901) - 50. v˘roãí úmrtí

23. 6. 1891 nar. Vladislav Vanãura, spisovatel (popraven 1. 6. 1942)
- 115. v˘roãí narození

23. 6. 1996 zemfi. Eduard Cupák, herec (nar. 10. 3. 1932) - 10. v˘r. úm.
25. 6. 1956 zemfi. Eduard ·torch, spisovatel (nar. 10. 4. 1878) 

- 50. v˘roãí úmrtí
26. 6. Mezinárodní den boje proti zneuÏívání drog a jejich ne-

zákonnému roz‰ifiování, vyhlá‰en roku 1988
26. 6. Mezinárodní den Spojen˘ch národÛ na podporu

obûtí muãení
26. 6. 1861 zemfi. Pavel Josef ·afafiík, básník, historik a jazykovû-

dec (nar. 13. 5. 1795) - 145. v˘roãí úmrtí
26. 6. 1991 zemfi. Vlasta Fabianová, hereãka (nar. 29. 6. 1912) 

- 15. v˘roãí úmrtí
27. 6. V˘znamn˘ den âR - Den památky obûtí komunistic-

kého reÏimu (v˘roãí popravy Milady Horákové v ro-
ce 1950)

30. 6. 1911 nar. Czeslaw Milosz, polsk˘ básník, prozaik a esejista, 
nositel Nobelovy ceny (zemfi. 14. 8. 2004) - 95. v˘r. nar.

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Barbora Hfiívová ............................................................. R˘mafiov

Tomá‰ Rys ...................................................................... R˘mafiov

Tereza Kfienková ............................................................ R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Anna Pavlíková - R˘mafiov .................................................. 82 let

Alena ·vrãulová - R˘mafiov ................................................. 85 let

Antonín ·ebík - R˘mafiov .................................................... 86 let

Emilie Blablová - R˘mafiov .................................................. 87 let

Josef ·vejcar - R˘mafiov ....................................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
Milan Kmeco - Edrovice ........................................................ 1940

Anna Sta‰áková - R˘mafiov .................................................... 1948

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ãerven 2006

21. 6. 9.30 kino KáÈa a ·kubánek - Divadlo VûÏ
Brno (M· + Z·)

sobota 17. ãervna 19.30

Experti
Komedie (âR 2006)

Dal‰í teenagerská komedie. Maturant Oskar tráví vût‰inu ãasu buì

u poãítaãe nebo s kamarádem Filipem. Po nûkolika milostn˘ch neús-

pû‰ích se rozhodne rapidnû zmûnit Ïivot a stane se z nûj úspû‰n˘ busi-

nessman. Jedno drobné nedopatfiení v‰ak spustí nekoneãn˘ kolotoã ab-

surdních situací. Hrají: K. Hádek, P. âtvrtníãek, J. Barto‰ka. 

MládeÏi pfiístupn˘

sobota 24. ãervna 19.30

Je‰tû Ïiju s vû‰ákem,
plácaãkou a ãepicí

Komedie (âR 2006)

Lehce absurdní tragikomedie o Ïivotû na nádraÏí. Pfiíbûh ze Ïivota nád-

raÏákÛ, ktefií fie‰í nebo spí‰e nefie‰í své malé osobní problémy, jako Ïen-

ské, pivo, fotbal. Hrají: J. Du‰ek, I. Chmela, J. Vymûtal. 

MládeÏi pfiístupn˘

nedûle 25. ãervna 17.00

Fimfárum 2
Rodinn˘ animovan˘ (âR 2005)

âtyfii nové pohádky z oblíbené knihy Jana Wericha. Paleãek, Hrbáãi

z Dama‰ku, Tfii sestry a prsten a Mofie, str˘ãku, proã je slané? Prostû po-

hádek není nikdy dost. ReÏie: J. Balej, V. Pospí‰ilová, A. Klimt, B. Po-

jar; hudba: V. Merta; hrají: J. Werich, O. Jirák. MládeÏi pfiístupn˘

sobota 1. ãervence 19.30

Underworld: Evolution
Akãní fantasy horror (USA 2006)

Volné pokraãování filmového hitu o odvûkém boji mezi upíry 

a vlkodlaky, v nûmÏ jeden druh usiluje o vyhlazení toho druhého

v tajné válce, která se odehrává mimo zrak lidí. Z války dosud nikdo

nevy‰el jako vítûz ... Pfiístupn˘ od 15 let
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Mûstská knihovna

V knihovnû vyrostl Strom poznání
Zcela ojedinûlá vernisáÏ se kona-

la v pondûlí 5. ãervna v galerii r˘-

mafiovské knihovny - oficiálnû na

ní byl vefiejnosti pfiedstaven

strom. Ne‰lo samozfiejmû o oby-

ãejnou lípu nebo topol, ale

o Strom poznání. Vyrostl pfiímo

uprostfied v˘stavního prostoru,

jsa pohánûn do závratné v˘‰ky

nikoliv Ïivotadárnou mízou, ale

potem lidsk˘ch rukou - rukou v˘-

tvarnice a uãitelky z r˘mafiovské

ZU· Martiny Kohoutkové.

Semínko my‰lenky, které mûlo

dát Ïivot budoucímu stromu, se

vylouplo pfiímo v knihovnû, insti-

tuci zasvûcené poznání a vûdûní,

chrámu lidského ducha, ãi jak ji-

nak vzletnû ji lze je‰tû nazvat, 

av‰ak bylo je‰tû potfieba ‰ikov-

n˘ch rukou, které by toto semín-

ko nechaly vyklíãit v konkrétní

nápad, které by mu daly vláhu in-

spirace a které by mu vûnovaly

ve‰kerou sílu tvÛrãí energie, aby

z nûj mohl vyrÛst skuteãn˘ Strom

poznání. Úlohy zahradníka se u-

jala Martina Kohoutková, která

se sv˘mi Ïáky ze základní umû-

lecké ‰koly realizovala uÏ nûko-

lik pozoruhodn˘ch v˘tvarn˘ch

projektÛ - napfi. pfiehlídku gotické

ãi renesanãní kultury.

Úkol, kter˘ autorka pfiijala, se

v‰ak ukázal b˘t mnohem tûÏ‰ím,

neÏ pÛvodnû vypadal. Práce na

keramickém granátovníku trvala

rok a pÛl (skuteãné stromy ov‰em

vyrÛstají do své majestátní podo-

by mnohem déle), a jak pfii slav-

nostní vernisáÏi autorka pfiiznala,

provázely ji kromû dÛleÏit˘ch

a krásn˘ch okamÏikÛ osobního

Ïivota i momenty tvÛrãí krize, 

únavy a bezradnosti, které bylo

potfieba pfiekonat. Snad právû

proto, Ïe nebyl dílem krátké chví-

le a snadné práce, a navíc Ïe se je-

ho tvÛrkynû stala shodou okol-

ností ve stejnou dobu i matkou,

mÛÏe se koneãn˘ v˘tvor právem

py‰nit sv˘m okfiídlen˘m pfiívlast-

kem s mytologick˘mi kofieny.

A tak jako autorce samotné pfiine-

sl strom „sedmero poznání“, mÛ-

Ïe pfiedat nûco z nûj i v‰em ostat-

ním, kdo mu budou chtít naslou-

chat, kdo se nebudou bát vkroãit

na svízelnou pouÈ za vûdûním.

Strom poznání má b˘t i studnicí

rozliãn˘ch umûní, proto jej bû-

hem vernisáÏe uvedla v Ïivot ve-

fiejn˘ nejen sama autorka, ale i je-

jí kolegové z hudebního a literár-

nû-dramatického oboru; hudbou

a zpûvem Terezka Andr‰ová v ky-

tarovém doprovodu Jifiího

Taufera, slovem a pohybem Ïáci

Sylvie Jablonãíkové.

Souãástí vernisáÏe bylo rovnûÏ

vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe Namaluj

pohlednici R˘mafiova a pfiedsta-

vení aktuální v˘stavy kreseb

Renaty Charouskové, ilustrátorky

knih známé regionální spisovatel-

ky Ireny ·indláfiové. ZN

PÛjãovní doba o prázdninách

od 3. 7. 2006 do 9. 7. 2006
Z A V ¤ E N O

od 10. 7. 2006 do 31. 8. 2006

PO 9 - 16 hod. ÚT 9 - 16 hod.
ST zavfieno âT 9 - 16 hod.
PÁ 9 - 16 hod. SO zavfieno

Vítûzové soutûÏe Namaluj pohlednici R˘mafiova

Martina Kohoutková
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NeÏ zaãneme novou etapu cyklu o osobnos-

tech R˘mafiova, musím upozornit, Ïe harra-

chovsk˘ rod, aã i nûkter˘mi spolehliv˘mi he-

raldiky povaÏován za ãesko-rakousk˘, se cí-

til rodem ãesk˘m i tehdy, kdyÏ jedna z vûtví

zakoupila majetky v sousedních Dolních

Rakousích. Jako rod zemsk˘ a solidní po-

chopitelnû musel sloÏit slib vûrnosti (vazal-

ství) panovníkovi v zemi, kde se zakoupil,

a dodrÏovat jej. Problém nastal, kdyÏ vypukl

spor mezi obûma zemûmi. Vazal nebo man si

musel vybrat jednoho a riskoval od druhého

nafiãení ze zrady a zabavení statkÛ.

Kupodivu se tak dûlo jen zfiídka a meziná-

rodní ‰lechta se stávala spí‰e dÛleÏit˘m a ús-

pû‰n˘m vyjednavaãem smíru a uklidÀujícím

prvkem díky sv˘m rodinn˘m vazbám, jeÏ

byly právû u HarrachÛ velmi silné. âastûj‰í

byly násilné i nenásilné spory mezi ‰lechtou

uvnitfi zemû, ale aÈ se snaÏíme jakkoli sebe-

více, nenalézáme zatím doklad, Ïe by k po-

dobn˘m praktikám Harrachové kdy poklesli.

HarrachÛm slouÏí pfiedev‰ím ke cti, Ïe se ke

svému národu hlásili i tehdy, kdyÏ jim to spí-

‰e ‰kodilo, a snaÏili se mu pomáhat. Myslím

proto, Ïe si zaslouÏí, abychom se s jejich bo-

huÏel zapomínan˘m rodem seznámili hlou-

bûji, neÏ tomu bylo u ostatních. OdpusÈte dál

stohy jmen, mají dokumentovat sloÏit˘ roz-

rod HarrachÛ.

Sympatick˘ rod HarrachÛ pochází z jiÏních

âech, kde je bezpeãnû prokázán jiÏ roku

1309 na jihoãeském Kaplicku. Tvrzení, Ïe se

kofieny pÛvodnû rytífiského rodu objevují uÏ

ve 12. století, v‰ak patfií spí‰e do oblasti le-

gend. Nejstar‰ími doloÏen˘mi ãleny rodu by-

li nespornû aÏ Bene‰, Jan a Jan Bohuslav

z Harrachu, ktefií pfiitiskli 1272 své peãeti na

listinu Vítka a Jindfiicha z RoÏmberka, jinak

z Prãic, a tím potvrdili její pravost. Rod zís-

kal jméno, nûkomu snad znûjící nûmecky, ale

podle zcela ãeské vsi s ãesk˘m názvem

Harachy poblíÏ RoÏmberka, vÏdyÈ neãesky

mnoh˘m zní i pistole, vzniklá z ãeského v˘-

razu pí‰Èala, nebo maìarská bárazda, vytvo-

fiená ze slovanské brázdy.

Nebylo neobvyklé, Ïe jihoãeská ‰lechta po-

dobnû jako RoÏmberkové vlastnila statky na

obou stranách hranice, jeÏ neb˘vala v do-

bách míru nijak neprostupná, a tak se také

Bohunûk, jindy naz˘van˘ Bohomil ãi

Wohnung, Wohung, jak si jej pfieloÏili jeho

rakou‰tí poddaní, s bratry zakoupil v níÏinû

Dolních Rakous a Ïil zde jiÏ v prvních dese-

tiletích 14. století. Pouze linie rodu

HfiebenáfiÛ z Harrachu podrÏela bez v˘jimky

jen ãeské statky.

Po celou dobu existence uchovávaly jednot-

livé linie rodu mezi sebou Ïivé styky píse-

mné i osobní, vãetnû tzv. rakouské vûtve.

Povûdomí pfiíbuznosti bylo v celém rodû na

rozdíl od jin˘ch vÏdy neobyãejnû a obou-

strannû silné. Hospodafiili zprvu na nevel-

k˘ch stateãcích, mnohdy nemûli ani jedno-

duchou dfievûnou tvrz a stûÏí je bylo nûkdy

rozeznat od vût‰ích sedlákÛ, zvlá‰tû pfii pol-

ních pracích, jindy se stávali kastelány pan-

sk˘ch hradÛ ãi pansk˘mi hejtmany nebo ji-

n˘mi úfiedníky. âasem se mnozí z vazalství

vyvázali ãi byli za zásluhy vyvázáni, nejed-

nou ãasem a s pfiízní panovníkÛ vstupovali

do panského stavu. Podobnû tomu bylo

u manÛ olomouck˘ch biskupÛ, ktefií se psali

po Huzové a ve 14. století se stali v˘znam-

n˘mi moravsk˘mi pány ze Sovince.

Jihoãesk˘ vladyck˘ rod HarrachÛ patfiil

k manÛm roÏmbersk˘m a jeho ãlenové se ve

sluÏbách tohoto v˘jimeãného rodu ãasto vy-

skytují. V prÛbûhu 14. století získávají

Harrachové fiadu dal‰ích statkÛ od

RoÏmberkÛ pfiedev‰ím v jiÏních âechách da-

rem, ale téÏ koupí.

Dodnes v‰ichni ãlenové rodu HarrachÛ uÏí-

vají naprosto stejn˘ a velmi hezk˘ starobyl˘

erb tfií stfiíbrn˘ch p‰trosích per vetknut˘ch do

zlatého jablka na ãerveném poli, promûny

a polep‰ení znaku byly minimální. Druhé

nejstar‰í harrachovské znamení tfií p‰trosích

per bez jablka nalezneme na listinû HarrachÛ

Oldfiicha z Vy‰ného (1300), Buzka ze

Slavkova (1311, 1317), Albery (1317)

a Bene‰e (1349) z Harrachu, Je‰ka z âakova

(1349), Menharta ze ·tûkfie (1336),

Nedamíra ze Slavkova a odjinud ze

Zvíkovce (1356), Je‰ka ze Zvíkovce (1356)

a Buzka z Petrovic, faráfie ve Svinech (1370

- 94). Racek z Harrachu nebo z Hor (1372) 

uÏíval jako klénot (ozdoba pfiílby nad zna-

kem) rohy daÀka. Pfiiblinovi (1380)

a Bohuslavovi (1394) z Petrovic, Janu ze

Slavkova (1375), Je‰kovi ze Zvíkova (1388 -

1407), Markvartovi a Rackovi z Harrachu

(1397) pfiibyla na ‰títû jiÏ zlatá koule (jabl-

ko). Stejné znamení uÏíval i Jan ze Slavkova

a Mezipotoãí (1407 - 8). Racek z Harrachu

(1412), Bohuslav a Vilém z Petrovic, Petr

Harachéfi z Harrachu (1412), Bohuslav

z Rovného, ale péra dosud rovná se nyní

ohnula. Ostatní jiÏ mají zcela „moderní“ tvar

erbu poãínaje Janem (1441), Markvartem

star‰ím (1461) a mlad‰ím (1496 - 1538)

z Hfiebene a dal‰ími. UÏívala jej i Bohunka

z âakova (1380), Buzek z Rovného (1465)

a Jan z Petrovic (1465). Mûnily se i klénoty.

Bernard Harachéfi uÏíval na poã. 15. století

ãerné rohy s pûti bíl˘mi péry na kaÏdém

z nich, stejnû jako Harrachové rakou‰tí, ti

v‰ak uÏívali navíc k pfiede‰lému dal‰í helm

(pfiilbu) s ãerven˘mi kfiídly a harrachovsk˘m

emblémem na nich stejnû jako vladykové

z Rovného. Na Moravû b˘vali v krevní po-

spolitosti s Harrachy Velislav z Dlouhévsi

(1297), cúdafi pacovsk˘, Jenec z Rauspurka

a Strachotic (1345) a Pfiibík z Bûlovic

(1401). Otázkou zÛstává pouze nejasn˘ ‰tít

známého váleãníka Jana Sokola z Lamberka

s kruhem a tfiemi vybíhajícími pfiedmûty na

peãeti, kde se pí‰e z Velic. âetné pfiídomky

svûdãí o velikém mnoÏství rodin jihoãeské

vûtve.

Nejstar‰ím znám˘m majitelem dal‰ího v˘-

znamného harrachovského sídla, tvrze

Hfieben, byl 1312 Matûj, roku 1389 se zde 

uvádí Buzek fieãen˘ Pátek z Hfiebene, od

1439 se pí‰e rod a jeho následníci

Hfiebenáfiové z Harrachu. 1394 vyÏenil maje-

tek Belky Harachéfiky z Petrovic Hroznata

z Domanic. 1406 vlastní Borovany dal‰í

Harachéfii Bohuslav, Vilém a Ofka. 1469 ku-

puje Oldfiich Hfiebenáfi z Hfiebene tvrz

Dubíãko a 1472 ji odkazuje dûtem bratra

Markvarta, Janovi (tvrz a dvÛr) a jeho synÛm

Leopoldovi, Purkartovi, Markvartovi, Janovi

a Václavovi. Bratfii zde vystavûli tvrz, av‰ak

záhy vloÏili majetek do desk zemsk˘ch Petru

Kofienskému z Tere‰ova. Roku 1547 pfiihlási-

li Lipolt, Purkart a Markvart Hfiebenáfiové

z Hfiebene do zemsk˘ch desk novû nabyt˘

majetek v Mostkách, statek pak zdûdil

Markvart (+ 1610) a po nûm syn Jan

Markvart. 1570 se dozvídáme v BfieÏanovû

kronice, Ïe Jan Hfiebenáfi z Hfiebene, rytífi ve

sluÏbách roÏmberského rodu, a jeho Ïena

Jana Hfiebenáfiová z Trojan, vzdálená pfiíbuz-

ná, dûdili, protoÏe „...6. februarii 1570 zem-
fiel Petr Ivan z Trojan (roÏmbersk˘ úfiedník)

... i postoupili svrchky po neboÏtíkovi manÏel-
ce Jana Hfiebenáfie“. 1574 prodává Hfieben

se zboÏím Vor‰ila Hfiebenáfika ze Rzavého,

vdova po Markvartovi st., a rod svÛj dávn˘

majetek ztrácí. Fridrich Frok‰tejn

z Naãeslavic ve Slezsku zdûdil po své Ïenû

Ludmile Hfiebenáfiové statek Doubravici

(1614 - 16). Teprve v 18. století dosáhli jiÏ na

sklonku své existence i jihoãe‰tí Harrachové

dÛstojenství, po nûmÏ staletí prahli, 1703 se

stali Hfiebenáfiové Jan Jáchym a Ferdinand

Markvart pfiíslu‰níky panského stavu a 1706

pov˘‰eni na hrabata. Zanedlouho v‰ak jimi

Harrachové Hfiebenáfii vymfieli v jihoãeské

vûtvi po meãi. Byli bezdûtní. Setník a králov-

sk˘ komofií Jan Jáchym se rozÏehnal se Ïivo-

tem na Kali‰ti 22. 2. 1725. Bratr Jan

Markvart, pán na Kyn‰perku a rytífi vzácného

fiádu sv. Václava, jej následoval 30. 7. 1732.

Snad jen pfiipojit dÛkaz o dfiívûj‰í vitalitû vût-

ve je‰tû v 17. století. Jedná se o zprávu o ne-

Poãátky rodu HarrachÛ a ãeská rytífiská vûtev
Z historie
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obyãejné mimomanÏelské potenci vládyky

Jana Markvarta ¤ebenáfie z Harrachu, kter˘

listem na Nov˘ch Hradech 1654 legitimoval

(pfiijal za vlastní) své nemanÏelské dûti, kte-

ré se mu narodily (jen?) z pomûru

s Markétou Grossmüllerovou. Jednalo se

o Filipa, Jakuba, Jana Jifiího, Eliá‰e, Helenu,

Îofii, Barboru, Katefiinu, Evu, Annu Marii

a Evu RÛÏenu. Jako levoboãkové nemohli 

uÏívat otcovo znamení, a proto dûti dostaly

pÛlen˘ erb s pravou polovicí bílou, na níÏ

rostla na zeleném trávníãku polovina ãerné

orlice, na levé ãervené tfii zelené jetelové lis-

ty na stfiíbrné skále. Klénot na helmu tvofiila

dvû ãerná kfiídla. Potomci se mohli nadále

psát ¤ebenáfii z Mühlsteinbergu. 1737 zmû-

nili potomci boãní rodové linie jméno

¤ebenáfi na Sebenáfie z Herrnfelsu a poslední

potomci jihoãeské vûtve HarrachÛ vlastnû ji-

mi vymfieli aÏ roku 1865. Jinak poznamene-

jme, Ïe se jihoãeská vûtev rodu nijak zásad-

nû nezapsala do historie zemû ani v dobrém,

ani ve ‰patném smyslu.

Snad jen dodat, Ïe dal‰í pfiíbuzní Ïili dál

v Haliãi a uÏívali rodov˘ erb i jméno

z Harachu nebo Horochu, Matûj Kazimír

z Horochu se stal svobodn˘m pánem 

aÏ 15. 2. 1791, pov˘‰en Leopoldem II., raci-

onálnûj‰ím bratrem osvíceného Josefa II.  

Mgr. Jifií Karel

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

V˘stava: Vlastimil Nedoma - barevná fotografie
19. kvûtna - 25. ãervna

Muzejní den v R˘mafiovû - 1. ãervenec 2006
Mûstské muzeum v R˘mafiovû po-

fiádá 1. ãervence svÛj vÛbec první

muzejní den. V 10 hodin vystoupí

v prostorách muzea loutkové diva-

dlo Starost z Prostûjova s pfiedsta-

vením „Poslechnûte, jak bejváva-

lo...“ (http//starost.zde.cz). Spolek

s mnohaletou ãinností, úãastník

mnoha prestiÏních loutkáfisk˘ch

festivalÛ (zejména v Chrudimi),

pouÏívá historické marionety

v kombinaci s odkryt˘m vedením

loutek a s vystoupením Ïiv˘ch her-

cÛ na scénû.

Vrcholem muzejního dne bude bez-

pochyby vernisáÏ obrazÛ ãlena

âeské a Slovenské surrealistické

skupiny Leonidase Kryvo‰eje, akté-

ra mnoha v˘stav jak doma, tak

i v zahraniãí. V souãasné dobû je je-

ho tvorba obohacena o prvky meta-

fyzické a magické, kudy se ubírá

i jeho souãasn˘ zájem. Spolu s ním

vystaví své obrazy i Lucie Hru‰ko-

vá. StûÏejními prvky v její tvorbû

jsou barva a struktura, o své práci

autorka sama fiíká: „Inspirace ke
mnû pfiichází pfiedev‰ím v medita-
cích, to, co má vzniknout, neovlivÀu-
ji, pouze koriguji, stále rozvíjím zpÛ-
sob, jak to co nejlépe vyjádfiit.“ Na

vernisáÏi zahraje skupina Sibérija.

V 16 hodin vystoupí v muzeu 

s ukázkou z pohádkové hry Rará‰ci

r˘mafiovsk˘ divadelní spolek Ma-

hen. Je‰tû odpoledne budou proslo-

veny dvû pfiedná‰ky. Jedna ve 14 ho-

din fieditelem muzea Dieterem

Schallnerem na téma „Dûjiny r˘ma-

fiovského muzea. A jak dál?“, druhá

v 17 hodin nejpovolanûj‰ím znalcem

r˘mafiovsk˘ch dûjin Jifiím Karlem

o ãarodûjnicích na R˘mafiovsku.

Po veãerní pfiedná‰ce aÏ do sobotní

pÛlnoci bude moÏné uskuteãnit ne-

jenom prohlídku muzea, ale i depo-

zitáfiÛ s v˘kladem odborn˘ch pra-

covníkÛ. Je samozfiejmostí, Ïe

v‰echny vstupy náv‰tûvníkÛ budou

o muzejním dnu zcela zdarma. 

Mgr. Dieter Schallner
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Z okolních obcí a mûst

Obec Malá ·táhle
Malá ·táhle leÏí v horstvu

JeseníkÛ asi 15 km na jihojihov˘-

chod od Vysoké hole, u státní sil-

nice Opava - Hradec Králové, 

6 km na severov˘chodov˘chod

od R˘mafiova (na 50° s. ‰. a 35° v.

d.). Práh kostelíku nad vesnicí je

570 m nad mofiem, tedy vesnice

sama leÏí asi 560 m nad mofiem.

Katastr obce hraniãí na severu

s katastrem Dolní Moravice

a Horního Václavova, na v˘cho-

dû s katastrem Dolního Václa-

vova a na jihu s katastrem Velké

·táhle. Na západû - proti katast-

ru obce Jamartic - tvofií hranici

katastru fiíãka Moravice, která

zde oddûluje Hrub˘ Jeseník od

Nízkého Jeseníku, takÏe Malá

·táhle leÏí jiÏ zcela v Nízkém

Jeseníku. S hfiebenu mezi

Václavovem a Malou ·táhlí sté-

ká ze dvou pramenÛ potÛãek,

kter˘ protéká vesnicí smûrem ji-

hozápadním (pod ‰kolou, pak

pod kostelíkem) a vlévá se nûko-

lik metrÛ jiÏnû od Ïelezobetono-

vého mostu (pfiechod státní silni-

ce pfies Moravici) do fiíãky

Moravice.

Symbolika znaku a praporu obce Malá ·táhle
Figura hroznu vinné révy se

dvûma listy je pfievzata z histo-

rického peãetního znamení, do-

loÏeného v roce 1787. Její vel-

mi pûkn˘ a v regionu zcela ori-

ginální obraz pÛsobí v oblasti

Bruntálska ponûkud nezvykle,

av‰ak její symboliku mÛÏeme

chápat jako vyjádfiení historické

zemûdûlské povahy obce, sym-

bol dobré úrody (v historické li-

teratufie je krajina v˘chodnû od

R˘mafiova oznaãována jako

„dosti úrodná“). Obecnû je pak

vinná réva v fieãi symbolÛ zna-

mením veselosti, druÏnosti

a pravdy a je také jedním ze zá-

kladních motivÛ kfiesÈanské kul-

tury.

Figura tzv. sníÏeného vlnitého

bfievna vyjadfiuje pfiedev‰ím po-

lohu obce pfii fiece Moravici,

souãasnû v‰ak také zasvûcení

kaple Narození sv. Jana

Kfititele.

Modr˘ ‰tít vyjadfiuje polohu ob-

ce pfii fiece Moravici.

Okolí obce
Smrãí hora (701 m) na hranici

Dolního Václavova a Velké

·táhle poskytuje krásn˘ pohled

na Hrub˘ Jeseník, a to k Vysoké

holi (za níÏ vidûti rozhlednu na

Pradûdu), k Jelenímu hfibetu, ba

aÏ k Peci, takÏe je pûknû vidût

Horní a Dolní Moravici, Novou

Ves a Jamartice i R˘mafiov.

V pozadí pak dobré oko zahléd-

ne i vesnice západní ãásti b˘va-

lého okresu r˘mafiovského.

Smrãí hora leÏí jiÏ v regionu

bruntálském, z nûhoÏ vidíme

Václavov a ãást Bruntálu.

Nejvy‰‰í bod na‰eho katastru je

690 m nad mofiem.

Katastr má 282 ha, z ãehoÏ jest

128 ha orné pÛdy, 31 ha lesa,

102 ha luk a pastvin. Malé smr-

kové a modfiínové lesíky jsou

roztrou‰eny po celém katastru,

pfii fiíãce, potÛãcích a na moãá-

lovit˘ch lukách se pnou ol‰e, na

stráních (hlavnû u kostelíka)

rostou ojedinûle i ve skupinách

bfiízy. âasto narazíme na haldy

bfiidliãné tfií‰tû - pozÛstatky hoj-

n˘ch bfiidliãn˘ch lomÛ, z nichÏ

se v‰ak dnes netûÏí.

Podnebí Malé ·táhle je, jako

v cel˘ch Jeseníkách, drsné.

PrÛmûrná roãní teplota ãiní asi

7 °C. PÛda katastru je velmi

plytká - bez jílu - voda pod ‰tûr-

kovou pÛdou rychle odtéká po

horninû - takÏe jen velké mnoÏ-

ství sráÏek zachraÀovalo úrodu

brambor, lnu, ovsa, Ïita a jeã-

mene.

Historie do roku 1945
Malá ·táhle byla zaloÏena okolo

roku 1540 Josefem PÀovsk˘m na

Sovinci - patfiila tedy jako Velká

·táhle k panství sovineckému.

Osídlenci pfiicházeli vût‰inou ze

severních âech, pak ze Slezska

a nûco také z jiÏních ãástí na‰eho

okresu. Byl tudíÏ mezi osídlenci

zastoupen i Ïivel ãesk˘, kter˘

v‰ak v pozdûj‰ích pohromách

a v nûmeckém Ïivlu zanikl.

Za tfiicetileté války ode‰lo mno-

ho obyvatel z náboÏensk˘ch dÛ-

vodÛ do sousedního Slezska.

Mírem vestfálsk˘m pro zdej‰í

kraj válka neskonãila. Je‰tû v le-

tech 1649 - 1652 procházela tudy

vojska, která drancovala a ochu-

zovala obyvatelstvo. Mnohé ves-

nice - mezi nimi i Malá ·táhle -

trpûly nedostatkem i nemocemi

a byly zcela vylidnûny. Teprve ro-

ku 1653 pro‰el zdej‰ím krajem

poslední oddíl ‰védsk˘ch vojsk.

Jen pomalu se vesnice zotavova-

la. A sotva se zotavila, pfii‰el v le-

tech 1661 - 1663 zhoubn˘ mor
a pak hrozn˘ hlad. Obyvatelstvo

nemûlo ani dostatek otrub na zá-

praÏku na polévky, tím ménû na

chléb. Îivelní pohromy a ãasná

zima dokonaly zkázu. Obyvatel

zÛstalo ve vesnici poskrovnu.

Teprve pozdûji pfiicházejí léta po-

klidu a ozdravení Malé ·táhle.

Dík dlouhému pokoji vesnice

roste a obyvatelstvo se pfiibliÏuje

i jakémusi blahobytu. Proto roku

1759 mÛÏe dát dûdiãn˘ rychtáfi

postavit kapli zasvûcenou 14

PomocníkÛm (dnes s obrazem

kfitu Krista Pána). Kaple byla po-

stavena z dobrého staviva. Je‰tû

dnes coby venkovsk˘ kostelík vé-

vodí vesnici. V kostelíku se za-

chovala lidová malba na skle - 13

obrázkÛ kfiíÏové cesty, z nichÏ je-

den jest praskl˘.

·kola v Malé ·táhli je mladá. Do

roku 1873 docházel sem vyuão-

vat uãitel z Dolní Moravice (v nû-

kter˘ch letech také z Velké

·táhle). Teprve toho roku stává se

samostatnou jednotfiídní ‰kolou.

Do roku 1880 byla umístûna

v rÛzn˘ch soukrom˘ch staveních.

V letech 1879 - 1880 byla posta-

vena nynûj‰í ‰kolní budova, kte-

rá uÏ zcela vyhovovala svému

poslání.

Vesnice byla v˘luãnû zemûdûl-
ská. Za neúrodn˘ch let obyvatel-

stvo trpûlo hladem a rÛzn˘mi ne-

mocemi.V roce 1865 bylo posta-

veno bûlidlo na pfiízi, které bylo

stále roz‰ifiováno, aÏ vzniklo bû-

lidlo a barvírna. Chud‰í obyvate-

lé zde nalezli trvalé zamûstnání

a jejich Ïivotní úroveÀ velmi

vzrostla. Zvelebení bûlidla pro-

bûhlo 1919, roku 1928 je kupuje

Machold.

Roku 1879 byl star˘ most pfies

Moravici strÏen a místními obãa-

ny postaven most nov˘.

Îelezobetonov˘ most na státní

silnici pfies Moravici byl pak zfií-

zen r. 1924.

Dal‰í léta ubíhala v poklidu, aÏ

roku 1914 pfii‰la první svûtová
válka. Vesnice ji pfieãkala v po-

mûrném klidu, aãkoliv její vliv

doléhal zfiejmû na lid stejnû jako

v jin˘ch krajích. Státním pfievra-

tem bylo zdej‰í obyvatelstvo pfie-

kvapeno. Nejdfiíve doufalo, Ïe

pohraniãní oblasti (Sudety) bu-

dou pfiivtûleny k novû se rodící

republice rakouské. Nestalo se

tak a obyvatelstvo se jen tûÏce

smifiovalo s faktem, Ïe se stává

souãástí mladého, ale Ïivota-

schopného âeskoslovenska.

A opût léta ubíhala v poklidu.

Obãas bylo obyvatelstvo tiskem

vedeno k zápornému postoji, ba

aÏ k nenávisti vÛãi âeskosloven-

ské republice. Dá se zjistit jen

málo pfiípadÛ, kdy bychom mohli

u tehdej‰ího obyvatelstva mluvit

o kladném pomûru k na‰emu stá-

tu, aã nepfiízeÀ státu vÛãi obyva-

telstvu nikdy by se zjistit nedala.

Snad ‰patnû fie‰ené sociální otáz-

Foto: archiv OÚ Malá ·táhle
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ky prohlubovaly propast mezi

âechy a zdej‰ím Ïivlem. Tento

rozpor vyvrcholil (téÏ v dÛsledku

lÏivé agitace ze sousedního

Nûmecka) roku 1938. Rozpory se

stupÀovaly, jejich 

ohlas ve vesnici byl stále vût‰í

a vût‰í. Po Mnichovû - 8. fiíjna
1938 - byla Malá ·táhle obsazena

hitlerovsk˘mi okupanty. 

(Zpracováno podle podkladÛ
Mgr. Jifiího Karla)

Z kroniky obce po roce 1945

P O Z V Á N K A

Sraz obãanÛ a rodákÛ obce Malá ·táhle - 24. a 25. ãervna 2006

P R O G R A M

24. ãervna 2006
10.00 - 12.00 Volná prohlídka obecního úfiadu se zápisem do Kroniky obce Malá ·táhle

11.00 Skupinová prohlídka závodu Lenas

14.00 - 18.00 Zábavn˘ program na návsi obce

14.00 - 18.00 Dûtské atrakce - zdarma

14.00 - 15.00 Koncert Dechového souboru mlad˘ch Krnov

15.00 - 16.00 SoutûÏe pro dûti

16.00 - 18.00 Wolné sdruÏení - country hudba

19.00 - 24.00 Spoleãensk˘ veãer obãanÛ a rodákÛ s hudbou v restauraci „Bauer“ - vstup voln˘

24.00 OhÀostroj k zakonãení prvního dne oslav

25. ãervna 2006
11.00 - 12.00 Poutní m‰e v místní kapli

K hojné úãasti zve zastupitelstvo obce

Dne 6. kvûtna 1945 byla obec 

osvobozena Rudou armádou od

nacistické nadvlády. Od února do

konce roku 1946 bylo z obce od-

sunuto na 200 NûmcÛ, zÛstalo

pouze nûkolik nûmeck˘ch rodin:

Josef Gross s manÏelkou Hedvi-

kou, Marie Jilgová se synem

Güntherem, Jan Schittenhelm

s manÏelkou Hedvikou, Emílie

Bauerová se synem Güntherem

a matkou Aloisií Schoberovou.

První ãesk˘ osídlenec, Pavel

Kroãil s manÏelkou Marií a dûtmi

Annou a Marií, osadil zdej‰í ml˘n.

Bûhem roku 1946 pfii‰li dal‰í osíd-

lenci: Slováci, reemigranti z Ru-

munska: Jan Folvarsk˘, ·tefan

Krupa, Martin Pa‰ák, Martin

Krupa, Munka, Ondru‰ík. Pak

Slováci ze Slovenska a âe‰i: Josef

Sitora, Baltazar ·amaj, Chvastek,

Mlynár, Mare‰, Mahdalík,

Skopalík, Kadura.

Byla opravena budova ‰koly a od

1. záfií 1946 se zde zaãalo vyuão-

vat - s malou pfiestávkou od 

10. kvûtna 1948 do konce ‰kolní-

ho roku 1947/48, kdy dûti nav‰tû-

vovaly ‰kolu ve Velké ·táhli.

V roce 1948 také do‰lo k likvidaci

,,Barvírny a bûlidla“. Ta byla ofici-

álnû ukonãena k 1. lednu 1949.

Stroje byly odvezeny do Oskavy

a objekty zabralo Lnáfiské druÏ-

stvo okresu R˘mafiov. Nastû-

hovalo sem tírenské stroje z Velké

·táhle a Nové Vsi a od bfiezna se

zaãalo s v˘robou. V roce 1950 se

v tírnû staví nová provozovna, ko-

telna a nov˘ transformátor s no-

vou elektrickou sítí. Od roku 1950

do podzimu 1951 je vystavûno pût

dvojdomkÛ, tzv. ,,Kolonka“, pro

zamûstnance tírny. V roce 1952

byla ve správní budovû tírny zfiíze-

na závodní kuchynû a kanceláfie.

V kvûtnu roku 1954 pfiichází tak

prudk˘ dé‰È, Ïe voda stékající po

polích za ãinÏovními domy vypla-

vila zasazené brambory a odnesla

je aÏ do potoka, takÏe bylo nutno

nûkterá místa v poli znovu osázet.

V roce 1958 bylo zbudováno pfied

továrnou velké parkovi‰tû a záro-

veÀ je zbudováno stohovi‰tû za to-

várnou. Od 1. dubna 1958 pfiechá-

zí tírna pod âeskomoravsk˘ len,

n. p., Humpolec, zkratkou zvan˘

,,âemolen“.

Pfii kvûtnové prÛtrÏi mraãen v roce

1962 nestaãil místní potÛãek po-

jmout pfiíval vody a tato se rozlila

po celé ‰ífii pfiilehlé louky, na‰tûstí

v‰ak nezpÛsobila Ïádné vût‰í ‰ko-

dy, jen maliãko poru‰ila cestu táh-

noucí se kolem potÛãku.

Dne 12. kvûtna 1963 nastala mezi

obcemi Václavov a M. ·táhle ob-

rovská prÛtrÏ mraãen. V nûkolika

minutách nejen Ïe se naplnil potÛ-

ãek, ale celé údolí se naplnilo vo-

dou, takÏe prudk˘ proud, kter˘

pfied domy ã. 35 a 36 dosáhl ‰ífie

asi 50 m a hloubky více neÏ 1 m,

odná‰el v‰e, co mûl v cestû: prsÈ

z polí, dfiíví, dokonce i dosti velké

balvany. Do toho pfii‰lo velké kru-

pobití. Most pfied továrnou nesta-

ãil tak velké mnoÏství vody po-

jmout, voda se pfies nûj pfievalila

a vrazila pfiímo na dvefie tovární

vrátnice. KdyÏ po více neÏ hodinû

voda opadla, bylo na nádvofií to-

várny asi 0,5 m vysoko krup.

Voda také strhla kus cesty vedou-

cí kolem potÛãku v délce asi 

50 m.

Ke dni 1. záfií 1966 byla v obci

kvÛli malému poãtu ÏákÛ zru‰ena

místní ‰kola. Od listopadu téhoÏ

roku je v továrnû zaveden tfiísmûn-

n˘ provoz. V druhé polovinû pro-

since nûkolik dní intenzivnû snûÏí,

fouká siln˘ vítr a tvofií se velké zá-

vûje. Ve‰keré cesty a silnice se stá-

vají nesjízdn˘mi.

Dne 14. ãervna 1967 pfii‰el tak sil-

n˘ mráz, Ïe namrzly brambory

a mnoho kvûtin v zahradách.

V roce 1968 se zaãalo s v˘stavbou

druÏstevního domu ã. 44 a 45 o 12

bytov˘ch jednotkách, hrubá stav-

ba byla dokonãena aÏ po stfiechu,

pfies zimu byl dÛm pfiikryt velk˘-

mi stohov˘mi plachtami. V roce

1969 je na druÏstevním domû do-

konãena stfiecha. V roce 1971 byla

v˘stavba druÏstevního domu do-

konãena. První nájemníci se sem

stûhují aÏ v bfieznu 1972.

V roce 1991 zfiízen první obecní 

úfiad v prostorách závodu âemo-

len. Po uvolnûní bytu v domû ã. 35

se obecní úfiad pfiestûhoval do

tûchto prostor.

V roce 1993 byl naprost˘ nedosta-

tek sráÏek, kter˘ byl je‰tû rozloÏen

tak, Ïe cel˘ mûsíc v na‰í oblasti

nezapr‰elo.

V roce 1996 byla mimofiádnû mra-

zivá zima, teploty okolo - 20 aÏ 

- 25 °C nebyly v˘jimkou, navíc

v únoru napadlo velké mnoÏství

snûhu. Vánoce ov‰em byly jarní.

Také léto bylo pomûrnû chladné.

V roce 1997 opût udefiily silné

mrazy a velké pfiívaly snûhu, které

zpÛsobily znaãné ‰kody na lesních

porostech.

V roce 1998 zaãala vrcholit kritic-

ká situace v závodû Lenas, a. s.,

(b˘val˘ âemolen) a mnozí pra-

covníci byli propu‰tûni.

V roce 1999 bylo zrekonstruováno

místní hfii‰tû pod hospodou, na kte-

rém se zaãaly konat pravidelné tur-

naje v nohejbalu o Pohár starosty

obce. Byl také zpracován a schvá-

len znak obce. Léto bylo opût vel-

mi suché a skoro beze sráÏek.

V roce 2000 znovu napadlo velké

mnoÏství snûhu, nûkolikadenní

snûÏení a siln˘ vítr nadûlily bez-

mála 0,5 m snûhu, kuriozitou bylo,

Ïe jsme se doãkali první boufiky,

a to v lednu, poté se opût pfiehnala

silná snûhová vánice. 21. bfiezna

prudké a rychlé tání snûhu opût

zvedlo hladinu fieky Moravice. Po

dvou dnech se fieka vrátila do své-

ho koryta. Závod Lenas omezil

provoz uÏ pouze na jednosmûnn˘.

V roce 2001 byl postaven nov˘

kfiíÏ u kostelíku, jelikoÏ pÛvodní

byl jiÏ znaãnû poniãen, a zjistilo

se, Ïe na pÛvodním kfiíÏi bylo vy-

tesáno datum 1923. Koncem mû-

síce fiíjna byla zahájena v˘stavba

vodovodního fiadu. Vodovodní fiad

byl dokonãen v roce 2004.

V roce 2005 byl kostelík osazen

bicími hodinami. Dále bylo za-

hájeno zfiízení nové pfiípojky

k silnici I/11, dokonãena byla

v roce 2006.

(Z kroniky obce pfievzal
a zpracoval Michal Bauer)
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Vysoká ‰kola v Bruntále vstupuje
do tfietího roku

Tfietí ‰kolní rok má pfied sebou

poboãka Vysoké ‰koly podnikání

(V·P), a. s., v Bruntále. Otevfie

zde dal‰í tfiídu, do níÏ se uÏ nyní

hlásí devatenáct studentÛ.

Vysoká ‰kola prokazovala hned

od poãátku svoji funkãnost

a smysluplnost nápadu pfiivést

do Bruntálu vysoké ‰kolství.

·kolu uÏ nav‰tûvuje více neÏ

sto studentÛ z blízkého i daleké-

ho okolí, ktefií v tûchto dnech

konãí akademick˘ rok

2005/2006.

Na studenty, ktefií se pfiihlásí do

prvního roãníku ve ‰kolním ro-

ce 2006/2007, ãeká stejn˘ pro-

gram - Ekonomika a manage-

ment, obor Podnikání, kter˘ bu-

de vyuãován formou kombino-

vaného bakaláfiského studia tr-

vajícího tfii a pÛl roku. Studenti

budou nav‰tûvovat pfiedná‰ky

jedenkrát mûsíãnû od pátku do

nedûle v prostorách poboãky

V·P, a. s., tedy v budovû

Základní ‰koly a mûstského 

osmiletého gymnázia Bruntál

(Petrin).

Studium touto formou se osvûd-

ãilo jako velmi vhodné zejména

pro zamûstnané, av‰ak nejen

pro nû. Pfiihlásit se mÛÏe kdoko-

liv, podmínkou pfiijetí je maturi-

ta a absolvování pfiijímacího fií-

zení. Termíny pfiijímaãek jsou

stanoveny na 21. ãervna, 12. ãer-

vence a 23. srpna.

Roãní ‰kolné zÛstává od otevfie-

ní poboãky v Bruntále stejné -

25 900 korun. Jsou v nûm zahr-

nuty také základní v˘ukové ma-

teriály, studenti navíc nebudou

muset nikam dojíÏdût a platit za

ubytování. âástku lze uhradit

ve dvou splátkách.

Do novû otevíraného roãníku se

dosud závaznû pfiihlásilo deva-

tenáct studentÛ, av‰ak kapacita

‰koly poskytuje moÏnosti je‰tû

dal‰ím zájemcÛm.

Poboãka V·P, a. s., pofiádá Den

otevfien˘ch dvefií, kter˘ probûh-

ne ve stfiedu 14. ãervna od 15.00

do 18.00 v prostorách Základní

‰koly a mûstského osmiletého

gymnázia v Bruntále, ·kolní 2.

Zájemci o bliÏ‰í informace se

dovûdí v‰e potfiebné také v kan-

celáfii konzultaãního stfiediska

V·P, a. s., v Bruntále v budovû

Stfiední prÛmyslové ‰koly,

Kavalcova 1, tel.: 775 295 599

nebo 555 559 721, e-mail: brun-

tal@vsp.cz.

Vysoké ‰kolství v Bruntále je

v˘sledkem úzké spolupráce rad-

nice s vedením V·P, a. s.

Existence poboãky je pro mûsto

velmi pfiínosná, protoÏe právû

nedostateãná vzdûlanost je jed-

nou z pfiekáÏek bránících rozvo-

ji regionu. Úspûchy poboãky tak

dávají dobr˘ základ pro budoucí

ekonomické posílení Bruntálu

a okolí.  Jifií Ondrá‰ek

Pozvánka na v˘stavu
V pátek 23. ãervna v 17 hodin se na Obecním úfiadû v Mezinû usku-

teãní vernisáÏ v˘stavy obrazÛ r˘mafiovské autorky Marie Nesetové.

V̆ stava potrvá t˘den.

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

11. zasedání Rady Asociace krajÛ âR
Zasedání Rady Asociace krajÛ âR v Nedvûzí

ve Stfiedoãeském kraji se 9. ãervna zúãastni-

lo 12 hejtmanÛ a primátor hl. mûsta Prahy.

Jednání se zúãastnili také pfiedstavitelé

Svazu mûst a obcí âR.

Jedním z hlavních témat jednání byla disku-

se o v˘‰i prostfiedkÛ pro regionální operaãní

programy pro plánovací období 2007-2013

a jejich rozdûlení mezi jednotlivé regiony

NUTS 2 (z angl. Nomenclature of Units for

Territorial Statistics neboli Statistické územ-

ní jednotky EU, v tomto pfiípadû kraje).

„Usilujeme o to, aby podíl prostfiedkÛ
z Evropské unie plynoucích do regionálních
operaãních programÛ dosáhl minimálnû
20 %. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe kraje jsou schop-
ny zajistit efektivní vyuÏití tûchto prostfied-
kÛ,“ uvedl pfiedseda Asociace krajÛ âR

a hejtman Moravskoslezského kraje EvÏen

To‰enovsk˘. Toto stanovisko podpofiili také

pfiítomní zástupci Svazu mûst a obcí âR.

„Spoleãnû se pokusíme prosadit pfievedení

prostfiedkÛ IOP (Integrovaného operaãního
programu) ve prospûch regionálních operaã-
ních programÛ. OceÀujeme také, Ïe se dafií
nalézt shodu v této otázce na v‰ech úrovních
samosprávy,“ uvedl hejtman Zlínského kraje

Libor Luká‰.

âlenové rady se shodli na dal‰ím postupu ve

vztahu k zákonu o vefiejn˘ch ústavních zdra-

votnick˘ch zafiízeních, kter˘ pfies nesouhlas

senátu a veto prezidenta prosadila je‰tû pfied

volbami Poslanecká snûmovna Parlamentu

âR. „Pfii jednání zastupitelstev jednotliv˘ch
krajÛ, která se uskuteãní je‰tû do konce ãerv-
na, pfiedloÏíme návrh na podání ústavní stíÏ-
nosti proti platnosti tohoto zákona,“ uvedl

hejtman Stfiedoãeského kraj Ing. Petr Bendl.

„Chceme také provûfiit moÏnost pfiedbûÏného
opatfiení, které by platnost zákona pozastavi-
lo, protoÏe jsme pfiesvûdãeni, Ïe se jedná
o opravdu ‰patnou normu, která mÛÏe zpÛso-
bit velmi váÏné problémy v krajském zdra-
votnictví,“ doplnil Ing. EvÏen To‰enovsk˘.

Vlastní návrh zákona o neziskov˘ch organi-

zacích, kter˘ kraje pfiipravily, pfiedloÏí pro-

stfiednictvím vlastní legislativní iniciativy

Pardubick˘ a Zlínsk˘ kraj Poslanecké

snûmovnû Parlamentu âR.

Hejtmani jednali také o nabídce velvyslance

âR pfii EU Jana Kohouta o moÏnosti vyuÏití

prostor âeského domu v Bruselu pro krajská

zastoupení. V souvislosti s pfiedsednictvím

âR EU v roce 2009 se navíc uvaÏuje o roz‰í-

fiení prostor âeského domu. Podle názoru

hejtmanÛ budou pro koneãné rozhodnutí kra-

jÛ urãující finanãní podmínky.

Primátor hl. m. Prahy seznámil hejtmany se

zámûrem uspofiádat v âR v roce 2016, pfií-

padnû 2020, Letní olympijské hry. Hejtmani

podpofiili zámûr zapojit do pofiádání her také

dal‰í regiony âeské republiky. 

âlenové Rady Asociace krajÛ âR,
Kanceláfi Asociace krajÛ âR,

Komise pro vztahy s vefiejností
Rady Asociace krajÛ âR
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Co je to, kdyÏ se fiekne

na téma pantomima
Jak se stal Ka‰par Pierotem

Na potemnûlé kolínské ulici pfied

domem U Tfií korun se k milost-

nému dostaveníãku schází fran-

couzsk˘ voják Philip Deburau se

sluÏkou Katefiinou Kráfovou.

Vtom z domu vybûhne rázná pa-

ní fiezníková Chudobová, aby

vlastní rukou zabránila nejhor‰í-

mu. Poctivost její chránûnky ten-

tokrát svodÛm pohledného cizin-

ce je‰tû uniká, ostrozrak paní fiez-

níkové v‰ak nebude vÏdy nablíz-

ku. Netrvá to dlouho a v domû

U Tfií korun se koná svatba.

Katefiina brzy nato pfiivede na

svût syna Jana Ka‰para.

Scénka jako z lidové veselohry

se odehrála v záfií loÀského roku

bûhem historické procházky

Kolínem, kterou si zdej‰í obyva-

telé pfiipomínali okamÏiky ze Ïi-

vota sv˘ch pfiedkÛ. Snad se stej-

ná, nebo alespoÀ docela podobná

aférka odehrála i ve skuteãnosti,

nûkdy v roce 1795. AÈ tak ãi 

onak, rok nato se zde opravdu

narodil Jan Ka‰par, znám˘ spí‰e

jako Jean-Babtiste Gaspard

Debu-rau - „nejvût‰í z pierotÛ“.

A tfiebaÏe jeho zrození moÏná

pfiedcházela docela roztomilá

historka, Ïivot nejvût‰ího mima

19. sto-letí uÏ tolik vesel˘ nebyl.

Jean-Babtiste Gaspard Deburau

a jeho Pierot dodnes pfiedstavují

zosobnûní pantomimy neboli nû-

mohry, umûní starého jako sama

lidská schopnost dorozumívat

se. U jejích kofienÛ stojí uÏ po-

sunky na‰ich pravûk˘ch pfiedkÛ,

které daly základ nejen fieãi, ale

i zpÛsobu komunikace, která se

obejde beze slov. Pantomima ve

smyslu fieãi celého tûla je dÛleÏi-

tou souãástí lidského dorozumí-

vání stále, av‰ak pouze jako díl-

ãí ãi doplÀující sloÏka. Teprve di-

vadelní pantomima uãinila z po-

hybu svébytn˘ prostfiedek vyjá-

dfiení, kter˘ narozdíl od tance ne-

vyÏaduje ani hudební doprovod.

Základy pantomimy byly podob-

nû jako základy celého divadel-

ního umûní poloÏeny uÏ v antice

- pantomima byla souãástí fiím-

ské fra‰ky. Její prvky jsou za-

stoupeny i ve stfiedovûkém jar-

mareãním divadle, zvlá‰tû v li-

dové fra‰ce, jeÏ v Itálii dosáhla

vrcholu v podobû tzv. commedie

dell’arte. Skuteãn˘ rozkvût pan-

tomimy v‰ak nastal mnohem po-

zdûji, poãátkem 19. století ve

Francii, v ãeském prostfiedí to tr-

valo je‰tû o celé století déle (zla-

tá éra ãeské pantomimy vypukla

v druhé polovinû 20. století díky

osobnostem, jako byl Ladislav

Fialka, Jaroslav âejka, Boris

Hybner ãi Bolek Polívka).

Jean-Babtiste Gaspard Deburau

(1796 - 1846) je právem povaÏo-

ván za vzor velk˘ch ãesk˘ch mi-

mÛ, jeho kult ov‰em pronikl do

ãeského prostfiedí díky J. K. Ty-

lovi a Janu Nerudovi jiÏ v 19. sto-

letí. Znovu a je‰tû silnûji se roz-

vinul v dobû meziváleãné avant-

gardy, která oÏivila zájem o al-

ternativní a zapomenuté divadel-

ní Ïánry vãetnû pantomimy (viz

název poetistické sbírky Vítûz-

slava Nezvala Pantomima). Vel-

kou mûrou v‰ak vzrostl PierotÛv

kult té doby díky dvûma adapta-

cím Deburauova Ïivota - filmu

Marcela Carného Dûti ráje z ro-

ku 1945 a Ïivotopisnému romá-

nu Franti‰ka KoÏíka Nejvût‰í
z pierotÛ (poprvé 1938).

Mnohokrát vydávan˘ KoÏíkÛv

román vypráví pfiíbûh pohnutého

Ïivota Jana Ka‰para Deburau, od

jeho narození v âechách, pfies

dûtství strávené na komediant-

sk˘ch ‰tacích, které jeho rodinu

pfiivedly aÏ do otcovy vlasti

Francie, první stálé angaÏmá

v pafiíÏském divadle Funambules

a rozpad rodiny po jeho ztrátû.

Sledujeme první nicotné role,

které Jan Ka‰par, nyní jiÏ Jean

Gaspard, nejneobratnûj‰í z rodi-

ny akrobatÛ, kter˘ jedin˘ v diva-

dle zÛstal, pfiijímá. Jsme svûdky

zlomu v jeho kariéfie v podobû

záskoku v roli Pierota. Pierot, do

této chvíle otloukan˘ sluha v du-

chu dobové inspirace commedií

dell’arte, se v jeho podání mûní

v Pierota, jak jej známe dnes -

v bíle odûného mima s velk˘m

srdcem a lyrick˘m v˘razem

v tváfii, kter˘ dokáÏe rozesmívat

i dojímat publikum.

KoÏík vypráví pfiíbûh herce, ale

i pfiíbûh jeho postavy, která se ve

finále Deburauova Ïivota stala

umûleck˘m ztvárnûním jeho sa-

motného. Autor románu se poku-

sil podat zasvûcené pfievyprávû-

ní Ïivota slavného mima (ãerpal

z dostupn˘ch písemn˘ch prame-

nÛ a podnikl nûkolik studijních

cest do PafiíÏe) a zároveÀ pronik-

nout do podstaty jeho smutného

osudu, zapsaného do Pierotovy

tváfie a gest, osudu umûlce, kter˘

se odhodlal pfiiná‰et lidem

smích, aã to jemu samotnému

pÛsobilo mnoho bolesti a smut-

ku. Jean Gaspard Deburau trpûl

cel˘ Ïivot záduchou, jeÏ mûla

znaãn˘ podíl na charakteristic-

kém vzhledu subtilního Pierota

a která nakonec zapfiíãinila i her-

covu pfiedãasnou smrt. Vedle to-

ho v‰ak trpûl i chorobnou melan-

cholií, která ho trápila zfiejmû

mnohem víc neÏ nemoc tûla.

Îivot Jana Ka‰para Deburau se

uzavfiel v ãervnu 1846. Od oka-

mÏiku jeho smrti nyní ubûhlo

160 let a Jan Ka‰par i jeho Pierot

stále pfiitahují na‰i pozornost.

Stejnû dlouho, jako trvá De-bu-

rauÛv kult, pfietrvává i jeden

drobn˘, a pfiitom docela podstat-

n˘ omyl, spjat˘ s jeho jménem.

Je‰tû dnes nacházíme v encyklo-

pedick˘ch heslech i seriózních

ãláncích, ale hlavnû v ‰irokém

povûdomí myln˘ údaj „Jean-
Babtiste Gaspard Deburau, pÛ-
vodnû Jan Ka‰par Dvofiák, fran-
couzsk˘ mim ãeského pÛvodu“.

Problémem je ãesk˘ ekvivalent

pfiíjmení Deburau Dvofiák, jejÏ

slavnému mimovi omylem pfii-

soudil uÏ Josef Kajetán Tyl

a kter˘ po nûm pfievzal Jan

Neruda i Franti‰ek KoÏík. Ten

v první verzi románu Nejvût‰í
z pierotÛ dokonce uvedl jako ot-

ce Jana Ka‰para zbrojífie Jana

Dvofiáka, kter˘ mûl pfii vojen-

ském taÏení proti rakouské ar-

mádû pojmout za Ïenu Fran-

Do ordinace doktora Ricorda vstoupil jednoho listopadového ve-

ãera roku 1840 huben˘, ãernû odûn˘ muÏ. Lékafi si pátravû prohlí-

Ïel zajímavého náv‰tûvníka, jeho vysoké ãelo, bledou tváfi a úzké

rty. „Jste nemocen, pane?“

„Ano, doktore. Myslím, Ïe smrtelnû.“

„Co je vám?“

„Jsem smutn˘, melancholick˘. Trpím, a nevím proã. Trápím se,

srdce mû bolí. Bojím se lidí, i sebe. Nemohu spát.“

„To není smrtelné. Vím o léku pro vás.“

„Jak˘ je to lék?“

„Lék, kter˘ vás z toho ze v‰eho uzdraví. BûÏte se podívat do di-

vadla na Deburaua!“

Bled˘ muÏ se uklonil a fiekl smutnû:

„Já jsem Deburau, doktore.“ Fr. KoÏík, Nejvût‰í z pierotÛ

A. Bouquet: Deburau jako voják
v Tisícfrankové bankovce

A. Bouquet: Deburau v Obûtním
beránkovi

NadarÛv daguerrotyp pfiedstavují-
cí Ch. Deburaua, Ka‰parova syna
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Îijí mezi námi

Více jak 60 let zasvûtil práci s dûtmi
KdyÏ se fiekne letní tábor Littner, kter˘ se

nachází mezi mûsty Bzenec a StráÏnice na

Moravû, urãitû alespoÀ tûm zasvûcen˘m

fiekne mnoho jméno Antonín Zaìa Zavadil.

Dlouholet˘ kantor a iniciátor nejrÛznûj‰ích

volnoãasov˘ch aktivit pro dûti, pÛsobící

zejména na základních ‰kolách v Bfiidliãné

a R˘mafiovû. Tábor Littner je dÛvûrnû

znám svou kvalitou ‰iroké vefiejnosti na‰e-

ho mûsta, ale i okolních obcích. Rodiãe

svûfiují své dûti vedoucím na tento tábor

s plnou dÛvûrou. Jedná se o tábor, kter˘

nepotfiebuje propagaci k tomu, aby byl na-

plnûn.

A právû nestorem a jedním z nejdéle aktiv-

ních vedoucích tohoto letního tábora je jiÏ

zmiÀovan˘ uãitel Antonín Zavadil. Zeptali

jsme se jej na jeho poãátky a práci s dûtmi.

Odkdy pracujete na letních tá-
borech?
Jako patnáctilet˘ mladík po 

ukonãení tehdej‰ího nástavného

roãníku mû‰Èanské ‰koly, takz-

vaného jednoroãního kurzu, a ja-

ko mlad˘ skaut jsem vedl druÏi-

nu nejmlad‰ích skautÛ a s tûmi

jsem nedaleko Ivanovic na Hané

uspofiádal první letní tábor v le-

sích u ·vábenic.

Ve kterém roce to bylo?
Bylo to v roce 1946 a od té doby

jsem nevynechal ani jeden rok

a v prÛbûhu letních prázdnin

jsem pofiádal tábofiení s dûtmi.

V loÀském roce jsem tedy absol-

voval ‰edesát˘ rok pÛsobení na

dûtsk˘ch letních táborech.

Co vás vedlo k lásce k dûtem
a zájmu o tábofiení po tak neu-
vûfiitelnou dobu?
Jako student gymnázia jsem se

vûnoval pfiedev‰ím sportu a tré-

noval mnoho sv˘ch spoluÏákÛ,

ãasto i mlad‰ích, ve sportech,

které jsem ovládal, a tábor byl

logick˘m vyústûním celoroãní

práce. Od roku 1951 jsem zaãal

pÛsobit jako uãitel a vûnoval

jsem se sv˘m ÏákÛm i v dobû

hlavních prázdnin. Touha praco-

vat s mládeÏí i v dobû prázdnin

pfietrvává aÏ do dne‰ních dnÛ.

Mûl jste pro svou ãinnost nûjak˘
vzor?
Byl to spisovatel Jaroslav

Foglar, jehoÏ programovou ná-

plÀ táborÛ jsem se snaÏil kopíro-

vat na sv˘ch táborech. Nebylo to

vÏdy lehké. âasté kontroly mûly

zájem o náplÀ táborÛ a já musel

hledat jiné názvy pro plnûní

takzvan˘ch „bobfiíkÛ“ Jaroslava

Foglara. Mûl jsem velké ‰tûstí,

Ïe je‰tû za Ïivota tohoto spisova-

tele jsem jej osobnû poznal

a mohl mu o své ãinnosti na tá-

borech vyprávût.

Dalo by se fiíci, Ïe jste jak˘msi
rekordmanem v délce pofiádání
táborÛ. MÛÏete se zmínit o stati-
stice, pokud si nûjakou vedete?
Je pravdou, Ïe jsem do roku

2005 absolvoval celkem ‰edesát

rokÛ práce s dûtmi na letních tá-

borech o hlavních prázdninách.

Neví se ov‰em, Ïe jsem do loÀ-

ského roku absolvoval celkem

155 turnusÛ táborového Ïivota.

Mnohdy jsem totiÏ v prÛbûhu

jednûch prázdnin pracoval i na

tfiech turnusech. Proto jsem do-

sáhl takového ãísla, které zfiejmû

nebude nikdy pfiekonáno.

Znamená to, Ïe v prÛbûhu té fia-
dy let jste na sv˘ch táborech pfii-
spûl k rekreaci velkého mnoÏství
táborníkÛ. Znáte pfiesn˘ poãet?
JistûÏe znám. Mám zaloÏenu

pfiesnou evidenci a podle ní pro-

Ïilo na táborech svá dobrodruÏ-

ství celkem 21 028 táborníkÛ.

Byl jste za svou práci s mládeÏí
nûjak ocenûn?

Práci s dûtmi, spí‰e svou radost,

kterou jsem se snaÏil rozdávat,

jsem nedûlal pro ocenûní ani fi-

nanãní ohodnocení. Práci, jak

jsem jiÏ fiekl, jsem dûlal rád

a proto, abych dûtem rozdával

radost a nabyté zku‰enosti. Jistû,

byl jsem ocenûn nûkter˘mi orgá-

ny, je ov‰em pravdou, Ïe dochá-

zelo v mé práci i ke kuriózním

situacím. Kupfiíkladu od roku

1971 do roku 1975 jsem musel

na tábofie vystupovat pod cizím

jménem, aby „vy‰‰í orgány“ teh-

dej‰ího zfiízení nevûdûly, Ïe tá-

bor vede nûjak˘ Zavadil. Zmûna

nastala aÏ po roce 1975, kdy

jsem se stal díky zásluÏné ãin-

nosti na základní ‰kole opût

Zavadilem.

A co letos? Chystáte se po více
jak ‰edesátiletém maratónu
práce na táborech opût vyrazit
do Littneru?
Neumím si pfiedstavit, Ïe bych

o prázdninách odpoãíval. Ano,

i v leto‰ním roce jedu, a to jiÏ po

patnácté, na z mého pohledu nej-

krásnûj‰í tábor v celé mé tábor-

nické kariéfie, na tábor Littner,

kter˘ leÏí mezi Bzencem

a StráÏnicí na Moravû.

Chtûl byste nûco dodat na zá-
vûr?
Chtûl bych touto cestou podûko-

vat dfiívûj‰ím i souãasn˘m spolu-

pracovníkÛm na táborech. Bez

nich by táborová práce pro dûti

nebyla moÏná. Jedná se o celou

fiadu vedoucích, zdravotníkÛ, lé-

kafiÛ, kuchafiek a dal‰ích, ktefií

spoleãnû se mnou poctivû slou-

Ïili na‰im táborníkÛm.

Dûkuji vám za rozhovor.
Redakce

rozhovor

couzku Madeleine. KoÏík po-

zdûji svÛj omyl sice opravil, ale

roz‰ífiení legendy o Deburauovi

alias Dvofiákovi uÏ nedokázal

zabránit ani on, ani nikdo po

nûm.

Jak pí‰e Martina Sudová z Mûst-

ského muzea v T˘nu nad Vlta-

vou, na poãátku této legendy sto-

jí nevinn˘ pfiehmat J. K. Tyla,

kter˘ byl v roce Deburauova 

úmrtí, tedy 1846, pozván do

Kolína, aby v domû U Tfií korun

reÏíroval místní ochotníky ve

své vlastní hfie Paní Marjánka,
matka pluku. Tady narazil na his-

torii Ka‰parov˘ch rodiãÛ, vojáka

Philipa Debrio neboli Deburau

a Katefiiny Graffové neboli

Kráfové. Vojenského podkoního

Debria pr˘ na Dvofiáka pfiekfitili

místní úfiedníci, ktefií nedokázali

správnû vyslovit jeho francouz-

ské pfiíjmení. Tyl toto pfiíjmení

jednodu‰e pfievzal, aniÏ si ovûfiil

jeho pravost, a zanesl jej (moÏná

uÏ navûky) do ãeské literatury.

âeské pfiíjmení slavného umûlce

ostatnû lahodilo tehdej‰í vlaste-

necké potfiebû existence svûtovû

proslul˘ch âechÛ, a tak nebylo

co fie‰it.

Dnes uÏ jsme schopni se hlásit

k Janu Ka‰parovi neboli Jean-

Babtiste Gaspardu Deburau bez

ohledu na to, jak se jmenoval

a kolik ãeské krve kolovalo v je-

ho Ïilách, podobnû jako se rádi

hlásíme k Raku‰anovi Sigmundu

Freudovi, rodákovi z Pfiíbora.

Aãkoliv oba svÛj Ïivot proÏili

nûkde úplnû jinde, pomy‰lení, Ïe

jsou to na‰i slavní rodáci, nám

zkrátka dûlá dobfie. ZN

Foto: archiv Mgr. Antonína Zaìi Zavadila
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Akce hradu Sovince

Ka‰párek na skalním hradû
1. a 2. 7. 2006

Loutkáfiská a divadelní pouÈ.
Pohádky, povûsti, loutkové i hrané divadlo pfii Ïonglérském festivalu.

Sobota 9 - 21, nedûle 9 -18 hodin

Denní program - 1. a 2. ãervence - hrad Sovinec
hlavní scéna - 5. hradní nádvofií

09.20 Rozmístûní stráÏí a v˘cvik bojeschopnosti, ze 3. na 1. nádv.

09.30 KoblíÏek na cestách, pohádka, Babka ãarodûjka, pfied hradem

09.50 Komedianti táhnou na hrad, divadlo Magnet, z 1. na 5. nádv.

10.05 Cestou z války, ‰erm, tûÏkoodûnci Tartas

10.30 Pfiíjezd rytífie Kobylky v prÛvodu na hrad

10.35 Ka‰párek na skalním hradû, loutkové divadlo, BODI

11.00 A bude svatba, ‰ermífiská hra, Allegros

11.20 Tak takhle Ïongluji pouze já, kejklífi Vojta

11.45 Sokolnické ukázky, sokolník Monti

11.50 O lakomé Barce, pohádka, divadlo Magnet

12.10 ·ípková RÛÏenka, pohádka, Teátr Víti Marãíka

13.05 O veliké fiepû, pohádka, Babka ãarodûjka

13.40 Pepó‰ kráãí do svûta, pohádka, Allegros

14.00 Zkrocení nedospûlého kondora EvÏena, kejklífi Vojta

14.25 Obléhání hradu Valeãova, loutkové divadlo, BODI

15.00 AÏ opadá z dubÛ listí, divadlo Magnet

15.25 Sokolnická ukázka v˘cviku, sokolník Monti

15.30 Princ Bajaja, pohádka, Teátr Víti Marãíka

16.25 LoupeÏnická pohádka, ‰erm, Allegros

16.45 Tak takhle Ïongluji pouze já, kejklífi Vojta

17.10 Ka‰párek na skalním hradû, loutkové divadlo, BODI

dále pouze v sobotu

17.40 KoblíÏek na cestách, pohádka, Babka ãarodûjka, pfied hradem

18.15 Povûst Sovinecká, divadlo Magnet

18.40 ëábel pfiichází, magick˘ pfiíbûh s ohni, Allegros

19.15 Hra s ohnûm, kejklífi Vojta

První prázdninová víkendová akce nese název

Ka‰párek na skalním hradû. Vzhledem k velmi pfiíz-

nivému ohlasu náv‰tûvníkÛ se letos uskuteãní druh˘

roãník. Akce s tímto zamûfiením na Sovinci totiÏ aÏ do

loÀského roku chybûla a jiÏ první roãník ukázal, Ïe za-

fiazení Loutkáfiské a divadelní pouti do seznamu akcí

bylo dal‰ím krokem vpfied. Náv‰tûvníci hradu se mohou

tû‰it pfiedev‰ím na loutkové i hrané divadlo, na kejklífie,

‰ermífie, sokolníka a dal‰í doprovodn˘ program. Onou

povûstnou tfie‰niãkou na dortu bude tentokrát Teátr Víti
Marãíka, jenÏ si v loÀském roce sv˘m vystoupením

získal srdce snad v‰ech náv‰tûvníkÛ, ktefií jeho vystou-

pení shlédli.

15. a 16. 7. Válka tfiicetiletá 23. a 24. 9. Vinobraní
29. a 30. 7. Lesnické slavnosti 28. 10. Ukonãení sezóny
19. a 20. 8. Tradiãní fiemesln˘ jarmark

Informace: tel. 777 205 029; sovinec.purkrabi@volny.cz; www.sovinec.cz; www.sovinec.info

Dále pfiipravujeme:

Seriál

Nebojte se první pomoci (12. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy bezprostfiedního ohroÏení Ïivota
Masivní vnitfiní krvácení
Poranûné orgány krvácí do tûlesn˘ch dutin,

nejãastûji do dutiny bfii‰ní. Zdrojem b˘vají

hojnû prokrvené orgány - játra, slezina.

Pfiíãiny
- dopravní nehody

- pády z v˘‰ky

- stlaãení tûla

- bodné rány zpÛsobené tenk˘mi nástroji, 

stfielná poranûní

Pfiíznaky
- bledost, pocení

- celková slabost

- kolaps

- poruchy vûdomí

V ãem spoãívá ohroÏení Ïivota?
V nedostateãném pfienosu kyslíku tkáním,

rozvoji ‰oku a zástavû krevního obûhu.

Postup první pomoci
MoÏnosti jsou velmi omezené. Zranûného 

ukládáme do autotransfuzní polohy. Ta spo-

ãívá ve zdviÏení dolních konãetin. Manévr 

umoÏÀuje lep‰í prokrvení Ïivotnû dÛleÏit˘ch

orgánÛ. Pokud je to moÏné, doplníme ‰ik-

mou polohou, pfii níÏ hlava spoãívá nejníÏe.

âeho chceme docílit?

Pfiedejít ‰oku, zajistit prÛtok okysliãené krve

v mozku.

Vnitfiní krvácení lze vyfie‰it jedinû chirurgic-

k˘m zákrokem. Vnitfiní krvácení je jedin˘

stav, pfii kterém Ïivot zachraÀuje rychlá jíz-

da. Pokud záchranná sluÏba není schopna re-

agovat bez ãasové prodlevy, pouÏijte vlastní

dopravní prostfiedek. Podmínkou je, Ïe posti-

Ïen˘ musí bûhem pfievozu leÏet. U bodn˘ch

ran a stfieln˘ch poranûní se nenechte upoko-

jit tím, Ïe je viditelná ztráta krve minimální. 

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Redakce se tímto omlouvá za technickou chybu, která nedopatfiením vznikla v rubrice Na‰e listárna u ãlánku Ing. Jaroslava Kaly. Titul 

mûl správnû znít: otevfien˘ dopis místostarosty mûsta, a nikoliv otevfien˘ dopis starostovi mûsta, jak bylo nesprávnû uvedeno.

Redakce dûkuje za pochopení

Fota: David Komínek
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Organizace a spolky

R˘mafiov‰tí kynologové opût na stupni vítûzÛ
V sobotu 13. kvûtna se konal III. roã-

ník závodu o Pohár starosty mûsta ve

Zlat˘ch Horách. Poãasí psovodÛm

pfiálo, mezi kynology, ktefií se potká-

vají na rÛzn˘ch závodech, panovala

pfiátelská atmosféra. Obãerstvení by-

lo zaji‰tûno a díky sponzorÛm ãeka-

ly na vítûze pûkné a bohaté ceny.

Celkem se sjelo 16 psovodÛ z rÛz-

n˘ch základních kynologick˘ch or-

ganizací. SoutûÏilo se v kategoriích

ZVV1 a ZVV2 (stopa, poslu‰nost, 

obrana). Závod posuzovali rozhodãí

pan Koufiil a pan ·tos. Za ZKO

R˘mafiov nás reprezentovali psovodi

Antonín Madûra z Bfiidliãné a Jifiina

Koudelová z Dobfieãova. Oba soutû-

Ïili v nároãnûj‰í kategorii ZVV2.

Zatímco stopy v kategorii ZVV1

probíhaly na travnatém porostu, ka-

tegorie ZVV2 mûla velmi tûÏk˘ te-

rén. Stopovalo se na udusané vy-

prahlé hlínû, coÏ zpÛsobovalo v‰em

psÛm znaãné problémy. Nejlépe vy-

pracovanou stopu v této kategorii

mûl psovod Antonín Madûra s fenou

Cassiou ze ZKO R˘mafiov. Poté pro-

bíhala na cviãi‰ti poslu‰nost a obra-

na. Figuroval Rostislav Valíãek

z R˘mafiova.

V˘sledky:
ZVV1: 1. místo: Miko‰ka Milo‰ (ZKO Bruntál II.) ......... 289 bodÛ

+ nûmec. ovãák Max z Blatenského zámku

2. místo: Horák Jan (ZKO Zlaté Hory) ................ 274 bodÛ

+ nûmec. ovãák Wolf Moravia Go-Ha

3. místo: Kiliánová Alena (ZKO Brno-Rybníãek) .... 274 bodÛ

+ flandersk˘ bouviér Carin van Kayarahnee

ZVV2: 1. místo: Madûra Antonín (ZKO R˘mafiov) ......... 266 bodÛ

+ nûmec. ovãák Cassia Irluka

2. místo: Koudelová Jifiina (ZKO R˘mafiov) ........ 250 bodÛ

+ nûmec. ovãák Frost ze Slovanského domu

3. místo: Va‰íãek Ladislav (ZKO Sudkov) ........... 228 bodÛ

+ nûmec. ovãák Chasan Kuver

Nejlep‰í stopa:
Milo‰ Miko‰ka (ZKO Bruntál II.) + nûm. ovãák Max z Blaten. zám-

ku - 99 bodÛ

Nejlep‰í poslu‰nost:
Zdenûk ·uransk˘ (ZKO Zlaté Hory) + nûm. ovãák Dorota Galán

Nalag - 95 bodÛ

Nejlep‰í obrana:
Jifiina Koudelová (ZKO R˘mafiov) + nûm. ovãák Frost ze Slovan.

domu - 99 bodÛ

Jifiina Koudelová za ZKO R˘mafiov

Ilutraãní foto Zdroj: internet
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Sport

TJ Jiskra R˘mafiov
(1946 - 2006)

1. ãást

V tûchto dnech si pfiipomíná r˘-

mafiovská tûlov˘chova 60 let své

novodobé historie. A kaÏd˘ mez-

ník v Ïivotû ãlovûka, organizace

ãi spoleãnosti znamená nejen

vzpomínku na poãáteãní rozvoj,

bilancování dosud vykonané

práce, ale je také vyhlídkou do

budoucna - z pohledu v˘voje

a dal‰í ãinnosti, jak se bude ná‰

Ïivot v TJ vyvíjet v nov˘ch pod-

mínkách ekonomick˘ch a spole-

ãensk˘ch reforem.

Doba krátká z pohledu historika,

ale dá se vÛbec spoãítat, kolik

hráãÛ propadlo fotbalu, kter˘ ja-

ko první v roce 1946 zahájil svo-

ji ãinnost, následován kuÏelkami,

‰achem, volejbalem a postupnû

dal‰ími sporty? Kolik bylo sehrá-

no utkání, prolito potu a mnohdy

i slz, o‰etfieno kolen, rozdáno di-

plomÛ, medailí a pohárÛ?

Zaãátky nebyly nikterak lehké,

spí‰e naopak. VÏdyÈ mimo elán

a nad‰ení nûkolika jednotlivcÛ

zapálen˘ch pro sport nemûli na‰i

„pfiedkové“ prakticky nic. Jen

pevná vÛle a neustálé odfiíkání

pfiekonaly poãáteãní pfiekáÏky

a kousek po kousku rostlo dílo,

na které mÛÏe b˘t dne‰ní genera-

ce „jiskrovcÛ“ py‰ná. AÈ jako SK

R˘mafiov, jak znûl pÛvodní název,

pozdûji Tûlocviãná jednota Sokol

R˘mafiov, a dále TJ Sokol Brokát

R˘mafiov nebo dne‰ní TJ Jiskra

R˘mafiov, a to od roku 1953, pat-

fiila na‰e TJ k jedné z nejvût‰ích

sportovních organizací v podhÛfií

JeseníkÛ. Jsou to léta neúnavné

práce stovek a stovek obûtav˘ch

funkcionáfiÛ v‰ech oddílÛ, samot-

n˘ch sportovcÛ, trenérÛ a cviãite-

lÛ, rozhodãích a pfiíznivcÛ TJ,

ktefií prakticky od nedûle po ne-

dûli vûnují svÛj ãas dûtem a mlá-

deÏi v odvûtvích fotbalu, kuÏelek,

ledního hokeje, lyÏování, tenisu,

‰achu, volejbalu, kulturistiky,

stejnû jako v odboru Sport pro

v‰echny, pod jehoÏ kfiídly se

ukr˘vá cviãení Ïen, rodiãÛ a dûtí,

aerobik, gymnastika a celá fiada

dal‰ích neformálních aktivit.

Poslední sloÏkou na‰í TJ je oddíl

TPS (tûlesnû postiÏení sportovci).

Jsou to pro nás tisíce a tisíce bri-

gádnick˘ch hodin pfii úpravû, 

údrÏbû a modernizaci tûlov˘-

chovn˘ch zafiízení ãi pfii znaãení

turistick˘ch tras Nízkého a Hru-

bého Jeseníku.

Jedním ze stfiedisek spoleãen-

ského Ïivota v pováleãném

R˘mafiovû byla vinárna Koruna,

kde se scházeli pfiíznivci sportu,

a tam také padl první návrh na

zaloÏení fotbalového klubu. Od

nápadu k jeho uskuteãnûní neby-

lo daleko, jiÏ v ãervnu 1946 pro-

bíhá ustavující schÛze klubu, je-

hoÏ jedinou náplní byl fotbal.

Ustavující schÛze se konala

v kavárnû Avion, kde byl jako

první pfiedseda SK R˘mafiov

zvolen p. Franti‰ek Ulrych. Dal-

‰ími ãleny byli zvoleni pp. Bo-

huslav Häusler, Josef Îateck˘,

Franti‰ek GaÏar, Josef ·véda

a Ing. Vladimír Hubáãek.

âinnost nového orgánu v poãát-

cích nebyla nikterak jednoduchá,

byla závislá na nûkolika fakto-

rech. Jako vÏdy aÏ na prvním

místû to byly peníze a dále

systém tûlov˘chovy na poãátku

padesát˘ch let. První fáze, do ro-

ku 1948, se vyznaãovala tím, Ïe

kaÏd˘ klub byl naprosto samo-

statn˘m subjektem se v‰ím v‰u-

dy. Druhé období trvalo do 

31. prosince 1952. Bylo charak-

teristické tím, Ïe v na‰em státû

do‰lo k organickému sjednocení

v‰ech tûlov˘chovn˘ch a sportov-

ních organizací v jedinou, která

dostala název Sokol. V té dobû

mûl ná‰ SK jiÏ fotbal, kuÏelky

a stolní tenis. âásteãné zlep‰ení

nastává koncem roku 1951, kdy

byla TJ Sokol R˘mafiov zaãlenû-

na do tehdej‰ího n. p. Brokát

R˘mafiov, kter˘ vypomáhal hlav-

nû po finanãní stránce a mûl po-

vinnost pomoci i materiálovû.

Také název se mûní na TJ Sokol

Brokát R˘mafiov.

Tfietí období je vymezeno daty 

1. ledna 1953 aÏ 31. prosince 1956.

Bûhem roku 1952 pfiipravovalo

tehdej‰í Národní shromáÏdûní zá-

kon o tûlesné v˘chovû, jehoÏ nej-

dÛleÏitûj‰ím bodem bylo ustavení

státní péãe o tûlov˘chovu a sport

v na‰í zemi. Tento zákon vstoupil

v platnost od l. ledna 1953. Byl zfií-

zen Státní v˘bor pro tûlesnou v˘-

chovu a sport pfii vládû republiky

a jeho pfiedseda byl postaven na 

úroveÀ ministra. Praktick˘m vyko-

náváním tûlov˘chovné a sportovní

stránky bylo povûfieno ‰est samo-

statn˘ch center - ROH, vysoké

‰koly, Rudá hvûzda, armáda, pra-

covní zálohy a Sokol. Nejvût‰ím

centrem bylo pochopitelnû ROH,

které ale nemohlo plnû zvládnout

celou problematiku, a proto dochá-

zí k dal‰ímu dûlení na devût tûlo-

v˘chovn˘ch a sportovních organi-

zací, z nichÏ kaÏdá mûla své fiídící

orgány.

Názvy byly voleny podle pfiíslu‰-

nosti k resortÛm. JelikoÏ n. p.

Brokát patfiil k ministerstvu leh-

kého prÛmyslu a tento prÛmysl

pod TSO Jiskra, dostala i tûlov˘-

chovná jednota nov˘ název - TJ
Jiskra R˘mafiov. Jen pro ilustra-

ci uvádím ostatní názvy TSO

v rámci ROH - Baník, Spartak,

Dynamo, Tatran, Lokomotiva,

Slavoj, Slovan a Slavia.

Koneãnû ãtvrté období je vyme-

zeno rokem 1957 a trvalo s ma-

l˘mi zmûnami aÏ do poãátku de-

vadesát˘ch let 20. století.

Páté období je prakticky na‰e

souãasnost. Tolik alespoÀ trochu

historie. Franti‰ek Pohanka,
pfiedseda TJ

R˘mafiov má i v roce 2006 vicemistryni âR v aerobiku
V sobotu 27. kvûtna probûhlo
v Praze Mistrovství âeské republi-
ky v SoutûÏním Aerobiku Master
Class, na kterém slavil r˘mafiov-
sk˘ aerobik i v leto‰ním roce ob-
rovsk˘ úspûch.
Devítiletá Terezka Krywdová

se na mistrovství âR probojo-

vala ze 2. místa na krajském

pfieboru v Olomouci. Po úspû‰-

né jarní sezónû se pfiedstavila

i na mistrovství âR jako velká

bojovnice. S lehkostí a úsmû-

vem zvládala sloÏitou choreo-

grafii i obtíÏnost prvkÛ, pfied-

vedla pûknou techniku cviãení

i showmanship. Byla na ni moc

pûkná podívaná, byl to opravdu

mistrovsk˘ aerobik.

Sv˘m krásn˘m sportovním v˘-

konem vybojovala ve velmi sil-

né konkurenci 93 nejlep‰ích zá-

vodnic, finalistek ze v‰ech kra-

jÛ âR, zcela zaslouÏenû nád-

herné 2. místo a stala se v kate-

gorii 8 - 10 let vicemistryní âR

pro rok 2006. Gratulujeme

Terezce a dûkujeme za v˘bor-

nou reprezentaci sportovního

klubu a mûsta R˘mafiova.  

Zdenûk KfiíÏka,
prezident sport. klubu

Fota: archiv Studia Sport a zdraví
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TK Jes si pfiivezl z âeské Lípy bronz
Kulturní dÛm Crystal v âeské Lípû se stal 

27. - 28. 5. 2006 dûji‰tûm celostátní soutûÏe

v dûtském parketovém tanci pod názvem

„Festival taneãního mládí 2006“. Pofiada-

telskou taktovku vzaly do sv˘ch rukou Svaz

uãitelÛ tance âeské republiky, T· Duha âeská

Lípa, Libereck˘ kraj a Ministerstvo kultu-

ry âeské republiky.

Pfies 100 formací, které postoupily na tuto sou-

tûÏ z pûti krajÛ, zde bojovalo pfied mezinárod-

ní porotou. Dûti z TK Jes, které nás na této

soutûÏi reprezentovaly, se mezi nimi neztratily

a svého úkolu se zhostily na v˘bornou. Mezi

dvanácti soubory získaly postup do finále

a v nûm si vytancovaly nádherné 3. místo!

Vûfite, Ïe radost, kterou jsme z tohoto úspûchu

mûli a stále máme, je obrovská! Dûti získaly

nejen medaile, pohár, diplom a ‰ampáÀo (sa-

mo sebou Ïe dûtské), ale i spoustu taneãních

kamarádÛ a chuÈ do dal‰ího tancování na sou-

tûÏích. Poslední mistrovská soutûÏ probûhne

3. ãervna - mistrovství âR v sólech, duích

a mal˘ch formací. DrÏte nám paleãky!

Alena Tome‰ková - vedoucí TK Jes

POZVÁNKA NA LORD CUP 2006
Na závûr fotbalové sezóny 2005

- 2006 uspofiádá TJ Jiskra R˘ma-

fiov ve dnech 23. - 24. ãervna jiÏ

7. roãník fotbalového turnaje

pfiípravek Lord Cup R˘mafiov

2006. Turnaj bude pofiádán pro

vûkovou kategorii ÏákÛ - hráãÛ

narozen˘ch 1. 1. 1995 a mlad-

‰ích.

JiÏ samotné obsazení turnaje po-

skytuje záruku kvalitních zápasÛ.

Turnaje se zúãastní tato druÏstva:

1. FC Brno, SFC Opava, Spartak

Sezimovo Ústí, SK Sigma

Olomouc, polské muÏstvo KS

Ma∏apanew Ozimek, slovenská

muÏstva âFK Nitra a MFK

RuÏomberok a domácí Jiskra

R˘mafiov. Hraje se systémem

kaÏd˘ s kaÏd˘m, aby si druÏstva

mohla porovnat svou v˘konnost

s kaÏd˘m z úãastníkÛ turnaje.

JiÏ v minul˘ch roãnících byly

pfiíjemn˘m zji‰tûním fotbalová

dovednost a zápal, s jak˘mi tito

mladí fotbalisté nastupovali do

utkání. Skvûlá atmosféra bûhem

celého turnaje bude mal˘m fot-

balistÛm jistû odmûnou za pfied-

vedené v˘kony. Maratón osma-

dvaceti utkání zaãne v pátek od

12.30 a skonãí kolem 17.30.

Pokraãuje se v sobotu od 9.00

a slavnostní zakonãení turnaje je

plánováno na sobotní odpoledne

v 16.30. Podrobnosti o turnaji

najdete na oficiálních stránkách

turnaje: www.lordcup.com.

V‰ichni jste srdeãnû zváni. 

Organizaãní v˘bor turnaje

âasov˘ harmonogram fotbalového turnaje pfiípravek
VII. roãník fotbalového turnaje LORD CUP - R˘mafiov 2006
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Chata Kopfiivná v Malé Morávce pfiipravila akce na LÉTO 2006
Kalendáfi sportovnû-rekreaãních akcí

So 24. 6. Kopfiivná Cup I. 9.00 nohejbalov˘ turnaj trojic
Ne 2. 7. Den netradiãních sportÛ 10.00 pétanque, kroket, soft...
St 5. 7. Dûtsk˘ duatlon 10.00 dûti do 15 let - kolo + bûh
ât 6. 7. Trio mix I. 9.00 volejbal smí‰en˘ch trojic
Pá 7. 7. Rodinné koule 10.00 pétanque rodinn˘ch dvojic
So 8. 7. Horská kola I. 15.00 sprint

Kroket 18.00 turnaj jednotlivcÛ
Pá 21. 7. Family Cup 2006/07 18.00 such˘ slalom
So 22. 7. JeÏek Cup 9.00 nohejbalov˘ turnaj dvojic
Ne 23. 7. Trio mix II. 9.00 volejbal smí‰en˘ch trojic
Pá 28. 7. Horská kola II. 16.00 okruh

Supermela 18.00 pétanque jednotlivcÛ
So 29. 7. Kopfiivná Cup II. 9.00 nohejbalov˘ turnaj trojic
Pá 11. 8. Horská kola III. 16.00 sjezd

Kroket 18.00 turnaj jednotlivcÛ
So 12. 8. Trio mix III. 9.00 volejbal smí‰en˘ch trojic
Pá 25. 8. Horská kola IV. 16.00 ãasovka

Supermela 18.00 pétanque dvojic
So 26. 8. Kopfiivná Cup III. 9.00 nohejbalov˘ turnaj trojic

tel./fax: 554 273 152; mobil: 777 745 370/1;
e-mail: koprivna@koprivna.cz; web: www.koprivna.cz

Prodej: Prodám druÏstevní 3+1, Jesenická 465 v Bfiidliãné, za 313 000,- Kã. Tel.: 777 699 955.Soukromá fiádková inzerce
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TELEPOINTPARTNER RÝMAŘOV
náměstí Míru 2 (vedle pošty, 1. patro)

tel.: 554 230485

Jana Hudáãková
tfiída HrdinÛ 44, R˘mafiov
ZZZZMMMMùùùùNNNNAAAA    TTTTEEEELLLL....     ââââÍÍÍÍSSSSLLLLAAAA::::

7777 7777 6666     7777 6666 6666     9999 9999 8888
-- modeláÏ nehtÛ 

- UV gel, acrygel

-- manikúra, parafin, 

p-schine

-- olejové masáÏe 

rukou

-- bahenní 

a jiné masky

-- zdobení nehtÛ 

novou technologií

Chcete koupit, prodat
nebo pronajmout nemovitost?

Zprostfiedkujeme nákup, prodej
a pronájem bytÛ, rodinn˘ch domÛ,
chalup, chat, garáÏí, pozemkÛ a lesÛ.

Máte hrÛzu z papírování
a bûhání po úfiadech?

Zavolejte - pfiijedeme, poradíme, pomÛÏeme
a v‰e potfiebné za vás vyfiídíme.

autorizovan˘ ãlen franchisingové sítû
Kanceláfi: tfi. Ed. Bene‰e 21, 79201 Bruntál

Po - ât Pá polední pfiestávka
9.00 - 16.00 9.00 - 14.30 12.00 - 13.00

Tel.: 554 714 445, mobil: 777 275 445, 777 699 955

http//:www.realmoravia.cz
e-mail: jana.bulgurovska@realmoravia.cz

R E A L I T N Í  K A N C E L Á ¤

RR EE AA LL   MM OO RR AA VV II AA



■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet
■ Komisní prodej
■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% akontace, staãí OP

+ ¤P, úvûr bez ruãitele a na poãkání

■ Nemûnná v˘‰e splátek
■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e auto vám zÛstane
■ Specializace na splátkov˘ prodej: GE Money Auto, 

CCB finance, ESSOX, ·kofin
Zákonné a havarijní pojištění - ČPP, a. s., Generali pojišťovna, Allianz

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

Ford Focus 2.0i 16V, 1. maj., r. v.
2002, xenony, rádio, posilovaã, 2x air-
bag, ABS, CD, el. okna, indik. park.,
centrál, el. zrcátka. Cena: 238 900 Kã.

Hyundai Terracan 2.9CRDi, r. v. 2004,
2x airbag, ABS, kÛÏe, imob., posil. fiíz.,
multif. volant, indik. park., el. v˘bava,
tempomat, centrál. Cena: 639 000 Kã.

Peugeot 206 2.0 HDi, 1. maj., r. v.
2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, el. zrcátka a okna,
centrál. Cena: 179 900 Kã.

Opel Corsa 1.5D, r.v. 1995,
rádio, taÏné, venkovní teplo-
mûr, zadní stûraã. 
Cena: 59 900 Kã.

Ford Focus 1.8TdCi, 85kW, 1. maj.,
r. v. 2002, 2x airbag, ABS, imob.,
posil. fiíz., el. zrcátka a okna, centrál,
CD + rádio. Cena: 249 000 Kã.

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

Volkswagen Passat 2.0TDi 103kW,
1. maj., r. v. 2005, 10x airbag, ESP,
ABS, rádio, el. v˘bava, temp., vyhfi.
zrc., centrál, CD. Cena: 599 000 Kã.

Peugeot 206 CC1.6, servis, CZ, r. v.
2003, 4x airbag, ABS, imob., posil.
fiíz., PC, mlhovky, el. zrcátka a okna,
centrál CD + rádio. Cena: 279 900 Kã.

Hyundai Santa Fe 2.7i, r. v. 2001, 
4 x airbag, ABS, rádio, imob., posil. fiíz.,
CD mûniã, tempomat, kÛÏe, el. v˘bava,
centrál a dal‰í. Cena: 349 000 Kã. 

Ford Galaxy 1.9 Tdi,  1. maj., r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. ‰íbr,
posil. fiíz., vyhfi. pfi. sklo, el. zrcátka
a okna, centrál. Cena: 289 900 Kã.

BMW 530D, 1. maj., r. v. 1998, 2x air-
bag, senz. stûraãÛ, ASR, ABS, CD, rá-
dio, PC, indik. park., el. v˘bava, temp.,
nez. topení, centrál. Cena: 258 000 Kã. 

Volkswagen Passat 2.0TDi 103kW, 
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, rádio, po-
sil. fiíz., el. v˘bava, tempomat, centrál,
CD, 10x airbag. Cena: 599 000 Kã.

MB 270 CDi, r. v. 2001, 6x airbag, ESP,
ABS, kÛÏe, el. okna, posil. fiíz., palub.
poã., el. v˘bava, vyhfi. pfi. sklo a zrcátka
centrál, CD rádio. Cena: 379 900 Kã.

Renault Mégane Scénic 1.6,
1. majitel, servis, r. v. 1998. 
Cena: 149 500 Kã.

Ford Galaxy, 1. maj., r. v. 2002,
4x airbag, ABS, CD, rádio, imob.,
el. okna, posil. fiíz., centrál, vyhfi.
el. zrcátka. Cena: 319 500 Kã.

Mercedes-Benz Sprinter 208 CDI, 
1. maj., CZ, servis, r. v. 2001, airbag,
ASR, ABS, rádio, taÏné, tachograf, posil.
fiíz., centrál. Cena: 289 000 Kã + DPH.

Daewoo Matiz 0.8, servis, r. v.
2002, 2x airbag, rádio, imobi-
lizér, zadní stûraã, tónovaná
skla. Cena: 119 900 Kã.

Ford Focus Combi 1.8 ZETEC, r. v.
1999, ESP, ABS, rádio, centrál, 
imob., el. okna, posil. fiíz., zadní stû-
raã, mlhovky. Cena: 175 000 Kã.

·koda Octavia 1.6 GLXi, 74 kW,
CZ, r. v. 1997, 2x airbag, centrál,
el. okna a stfie‰ní ‰íbr, posil. fiíz.,
PC, el. zrcátka. Cena: 159 000 Kã.

Hyundai Terracan 2.9 CRDi, 1. maj., 
r. v. 2003, 2x airbag, alarm, taÏné,
DVD, CD, ABS, kÛÏe, vyhfi. sed., el. zrc.
a okna, centrál. Cena: 489 000 Kã.

Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi,
r. v. 2002, ABS, 4x airbag,
centrál, el. okna+zrcátka, pa-
lub. PC. Cena: 229.000 Kã.

Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 1. maj.,
r. v. 1998, 2x airbag, ABS, el. ok-
na, posil. fiíz., centrál, el. zrcátka.
Cena: 128 900 Kã.

Ford Mondeo 1.8i 16V 85 kW, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, posil. fiíz., el. se-
dadla, rádio, centrál, el. okna, vyhfi. pfi.
sklo, el. zrcátka. Cena: 119 900 Kã.

Ford Puma 1.4 16V, 1. maj., 
r. v. 1999, 2x airbag, posil. fiíz.,
centrál, imob., el. okna a zr-
cátka. Cena: 138 000 Kã.

Ford Mondeo 2.0 TDDi, 1. maj., r. v.
2001, 8x airbag, ABS, CD + rádio, 
imob., posil. fiíz., taÏné, el. víko kufru,
el. okna, centrál. Cena: 239 900 Kã.
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