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Aktuálnû z mûsta

Mûsto bude hlídat kamerov˘ systém Stav zaji‰tûnosti civilní ochrany
obyvatelstva na území mûsta

Rada mûsta vzala na vûdomí

zprávu o zaji‰tûnosti civilní 

ochrany obyvatelstva. Zpráva

struãnû charakterizuje úkoly

v oblastech havarijního a krizo-

vého fiízení a v oblasti obrany

státu a branné povinnosti. Na za-

bezpeãení úkolÛ ochrany obyva-

tel a obrany státu na území mûs-

ta a jeho správního obvodu se po-

dílí také hasiãsk˘ záchrann˘ sbor

s dal‰ími sloÏkami integrované-

ho záchranného systému, vãetnû

Krajského vojenského velitelství

v Ostravû, krajského úfiadu a dal-

‰ích subjektÛ uveden˘ch v hava-

rijním a krizovém plánu kraje.

Zpráva dále uvádí, Ïe odbor

vnitfiních vûcí MûÚ R˘mafiov

provedl aktualizaci krizového

plánu, byl zpracován plán ne-

zbytn˘ch dodávek a provedena

pfiíprava regulaãních opatfiení pfii

stavu nouze. Ve zprávû o zaji‰tû-

nosti civilní ochrany obyvatel-

stva je dále uvedena ãinnost

v oblasti zabezpeãování úkolÛ 

obrany státu a branné povinnosti

a také úkoly, které fie‰í Bezpeã-

nostní rada mûsta R˘mafiova, jeÏ

zapoãala svou ãinnost v roce

2003. Poslední jednání bezpeã-

nostní rady se uskuteãnilo 22. kvû-

tna leto‰ního roku. Zprávu uzaví-

rá konstatování, Ïe v roce 2005

nedo‰lo na území obce s roz‰ífie-

nou pÛsobností R˘mafiov k Ïádné

krizové situaci.

V pondûlí 12. ãervna se uskuteãnilo na r˘mafiovské radnici zasedání

Rady mûsta R˘mafiova. Radní na nûm pfiijali celkem sto ãtyfii usnesení,

z nichÏ ‰estatfiicet mûlo charakter doporuãení pro jednání zastupitelstva

mûsta. PfieváÏnou ãást usnesení tvofiily záleÏitosti majetkové a bytové.

Kamery na námûstí? Proã ne?!
Radní uloÏili odboru vnitfiních vûcí MûÚ

R˘mafiov vyhlásit v˘bûrové fiízení na zpraco-

vání projektové dokumentace na dodávku

a montáÏ monitorovacího kamerového systé-

mu. Úvodní studie byla zadána firmû

BEScom Security, s. r. o, se sídlem v Ostravû,

která jiÏ nûkolik let spolupracuje s odborem

vnitfiních vûcí v problematice ochrany osob

a majetku. Firma zfiídila pult centralizované

ochrany, na kter˘ jsou napojeny budovy

MûÚ, finanãní instituce, ‰kolská zafiízení, ale

i nûkteré budovy fyzick˘ch a právnick˘ch 

osob. Kamerov˘ systém by mûl b˘t souãástí

plánované rekonstrukce námûstí Míru

a Radniãní ulice a kamery budou monitorovat

námûstí Míru a rovnûÏ námûstí Svobody.

Ovládání kamer bude zaji‰tûno na sluÏebnû

mûstské policie. Systém mÛÏe b˘t naprogra-

mován na 24 hodin bez úãasti operátora 

a umoÏní detekci pohybu v obrazu i zpûtné

vyhledávání záznamu.

Finanãní pfiíspûvky
Rada mûsta schválila poskytnutí finanãní-

ho pfiíspûvku Svazu tûlesnû postiÏen˘ch, 

okresnímu v˘boru v Bruntále, ve v˘‰i 

2 000 Kã a finanãní pfiíspûvek ve v˘‰i 

15 000 Kã plaveckému oddílu TJ Al Sport

Bfiidliãná na ãinnost a udrÏení plaveck˘ch

aktivit. Dále rada schválila pfiíspûvek 

10 000 Kã Tomá‰i Bednáfiovi na pfiípravu

na lehkoatletickou sezónu 2006/2007 

a 10 000 Kã fotbalovému oddílu FC Jamar-

tice na dostavbu ‰aten. 

Z podkladÛ MûÚ R˘mafiov zpracoval JiKo

Mûsto plánuje vybudovat na sídli‰tích dal‰í atrakce pro dûti
Dvacáté sedmé zasedání

Zastupitelstva mûsta R˘mafiova

v tomto volebním období se usku-

teãnilo 22. ãervna 2006. Za fiízení

starosty mûsta Ing. Petra Kloudy

bylo projednáno celkem 56 pfii-

praven˘ch a písemnû zpracova-

n˘ch bodÛ a návrhÛ. Radní Mgr.

Baran struãnû okomentoval pfied-

loÏenou zprávu o stavu ‰kolství

ve mûstû a sdûlil, Ïe matefiské

‰koly jsou kapacitnû dostaãující,

základní ‰kola po nároãném pro-

cesu slouãení ‰kol funguje bez

problémÛ, coÏ také v uplynul˘ch

dnech potvrdila ve své zprávû

o provedené provûrce âeská ‰kol-

ní inspekce. RovnûÏ ãinnost ‰kol

a ‰kolsk˘ch zafiízení zfiizovan˘ch

Moravskoslezsk˘m krajem je na

dobré úrovni.

Starosta na základû pfiedloÏen˘ch

zpráv informoval, Ïe organizace

Teplo, s. r. o., i Spojené lesy, s. r. o.,

zfiízené mûstem, si vedou tradiãnû

dobfie, ponûkud sloÏitûj‰í je situace

Mûstsk˘ch sluÏeb R˘mafiov, které

se musely postupnû vypofiádat

s nûkter˘mi ekonomick˘mi pro-

blémy z minulosti (zejména dofie-

‰ení kauzy pivovaru Excelent),

nicménû v˘sledek vlastního hos-

podafiení spoleãnosti je rovnûÏ

pfiízniv˘. Zastupitelé vzali zprávy

bez pfiipomínek na vûdomí.

DÛleÏit˘m bodem jednání byla

zpráva o kontrole plnûní rozpoãtu

mûsta k 31. 5. 2006 vãetnû návrhu

rozpoãtov˘ch opatfiení, zahrnují-

cích zv˘‰ení objemu pfiíjmÛ a v˘-

dajÛ na základû pfiidûlen˘ch úãe-

lov˘ch dotací a také na základû

pfiebytku hospodafiení za rok

2005, jenÏ byl vy‰‰í, neÏ se pfied-

pokládalo. RovnûÏ tyto návrhy za-

stupitelé bez pfiipomínek schválili.

V souvislosti s blíÏícími se komu-

nálními volbami bylo navrÏeno

a také schváleno, aby v pfií‰tím

volebním období mûlo zastupitel-

stvo mûsta 21 ãlenÛ, stejnû jako

tomu bylo v dosavadních voleb-

ních obdobích.

Nejvût‰í poãet projednávan˘ch

bodÛ se t˘kal majetkov˘ch záleÏi-

tostí. V osmi pfiípadech zastupitelé

schválili a v ‰esti neschválili zá-

mûry prodeje pozemkÛ z majetku

mûsta, dvacet usnesení se t˘kalo

prodeje nebo bezúplatn˘ch pfievo-

dÛ nemovitostí. Zastupitelé také

projednali prominutí poplatkÛ

z prodlení dluÏníkÛ za nájemné

a sluÏby spojené s uÏíváním bytÛ

podle stanoven˘ch pravidel a dal‰í

záleÏitosti t˘kající se bytového

fondu mûsta. Schválili poskytnutí

pfiíspûvku Stfiedisku Diakonie na

obãany mûsta umístûné v Domo-

vû odpoãinku ve stáfií v Dolní

Moravici a poskytnutí úãelové

pÛjãky spoleãnosti Mûstské sluÏ-

by, s. r. o., na pofiízení nového vo-

zidla zimní údrÏby; dále rozhodli

o darování movitého majetku, kte-

r˘ uÏívají v‰echny pfiíspûvkové or-

ganizace mûsta tûmto organiza-

cím. Schválena byla rovnûÏ zmû-

na obecnû závazné vyhlá‰ky

o místních poplatcích, která sniÏu-

je poplatky za restauraãní zahrád-

ky ve mûstû a také roz‰ifiuje osvo-

bození od poplatku ze vstupného

i na akce, na jejichÏ pofiádání byl

poskytnut pfiíspûvek mûsta (akce

muzea, SVâ, knihovny apod.).

V souvislosti s dokonãovan˘mi 

úpravami sídli‰tû Pfiíkopy bylo

konstatováno, Ïe vybudovan˘

dûtsk˘ hrad je pro dûti velmi 

atraktivní a je nav‰tûvován dûtmi

i z jin˘ch ãástí mûsta, a proto by-

lo navrÏeno a schváleno, aby po-

dobné hrady byly vybudovány

i na sídli‰tích Hornomûstská-

Vûtrná a Sokolovská-Julia Sedlá-

ka. ZároveÀ budou zfiízena tfii no-

vá pískovi‰tû vyhovující pfiísn˘m

hygienick˘m pfiedpisÛm Evrop-

ské unie.

Starosta podal struãnou informaci

o tom, Ïe od 1. 7. 2006 bude zá-

sobování mûsta vodou plnû v ru-

kou VaK s tím, Ïe by mûla b˘t za-

chována cena vody ve v˘‰i 24,62

Kã/m3. K této záleÏitosti pfiiná‰í-

me bliÏ‰í informace v samostat-

n˘ch textech. M. Marek
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PoÏadavky: • odborná kvalifikace pro pfiímou pedagogickou ãinnost a pedagogická praxe podle zákona ã. 563/2004 Sb., o pedago-

gick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch pfiedpisÛ, tj. vysoko‰kolské vzdûlání získané studiem v akreditovaném stu-

dijním programu v oblasti pedagogick˘ch vûd zamûfieném na pedagogiku pfied‰kolního vûku nebo vy‰‰í odborné vzdû-

lání získané ukonãením akreditovaného vzdûlávacího programu vy‰‰í odborné ‰koly v oboru vzdûlání zamûfieném na 

pfiípravu uãitelÛ pfied‰kolního vzdûlávání nebo stfiední vzdûlání s maturitní zkou‰kou získané ukonãením vzdûlávacího 

programu stfiedního vzdûlávání v oboru vzdûlání zamûfieném na pfiípravu uãitelÛ pfied‰kolního vzdûlávání nebo vyso-

ko‰kolské vzdûlání získané studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogick˘ch vûd zamûfieném 

na speciální pedagogiku;

• plná zpÛsobilost k právním úkonÛm;

• znalost problematiky fiízení a obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ, zejména v oblasti ‰kolství;

• obãanská a morální bezúhonnost.

NáleÏitosti pfiihlá‰ky:
• pfiihlá‰ka (uveìte kontaktní adresu, telefon, pfiípadnû e-mail);

• Ïivotopis (s uvedením odborn˘ch znalostí a dovedností);

• ãestné prohlá‰ení o prÛbûhu jednotliv˘ch zamûstnání;

• ovûfiené kopie dokladÛ o dosaÏeném vzdûlání (diplom i vysvûdãení);

• lékafiské potvrzení o zdravotní zpÛsobilosti vykonávat funkci fieditele;

• ãestné prohlá‰ení o plné zpÛsobilosti k právním úkonÛm v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona ã. 563/2004 Sb., o pe-

dagogick˘ch pracovnících a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ;

• úfiednû ovûfien˘ doklad o absolvování studia pro fieditele ‰kol v rámci dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ 

v oblasti fiízení ‰kolství, pfiípadnû jeho doloÏení do 2 let ode dne, kdy zaãne vybran˘ kandidát vykonávat funkci fieditele/ky ‰koly;

• v˘pis z evidence Rejstfiíku trestÛ (ne star‰í 3 mûsícÛ) nebo doklad o jeho vyÏádání;

• koncepce rozvoje ‰koly (maximálnû 5 stran formátu A4).

Pfiedpokládan˘ termín nástupu do funkce: 1. 9. 2006

Ke konkurznímu fiízení budou pfiijaty pfiihlá‰ky doloÏené kompletními doklady

(pfiihlá‰ku, Ïivotopis, ãestné prohlá‰ení a koncepci rozvoje ‰koly vlastnoruãnû podepi‰te).

Termín podání pfiihlá‰ek do: 21. 7. 2006

Pfiihlá‰ky zasílejte doporuãenû na adresu: Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor ·K, námûstí Míru 1, 795 01 R˘mafiov.

Obálku oznaãte slovy KONKURZ M· - NEOTVÍRAT.

BliÏ‰í informace v pfiípadû dotazÛ podá Ing. Jifií Furik, tajemník MûÚ R˘mafiov, tel.: 554 254 132,

tajemnik@rymarov.cz, popfiípadû Bc. Leona Pleská, vedoucí odboru ·K MûÚ R˘mafiov, tel. 554 254 160, pleska@rymarov.

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

Rada mûsta R˘mafiova
vydává

o z n á m e n í o v y h l á ‰ e n í konkurzního fiízení

na funkci fieditele/ky pfiíspûvkové organizace

Matefiská ‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30, okres Bruntál

Rekonstrukce ·kolní ulice se ch˘lí ke konci
V tûchto dnech fini‰uje 1. etapa re-
konstrukce ·kolní ulice v Janovicích.
Minul˘ t˘den byl zprÛjezdnûn úsek od
Staré Vsi po sídlo firmy Katr. Celá
stavba má b˘t dokonãena do 31. ãer-
vence i pfiesto, Ïe do‰lo k urãitému
zdrÏení stavebních prací.
Tyto byly pozdrÏeny proto, Ïe pfii

vlastní stavbû se zjistilo, Ïe pláÀ

má niÏ‰í úloÏnost, neÏ pfiedpoklá-

dal projekt, takÏe bylo nutno pfii-

stoupit k sanaãním vrstvám. Dále

bylo potfieba v prÛbûhu rekon-

strukce pokácet nûkolik stromÛ,

protoÏe jejich kofienov˘ systém

zasahoval do stavby zpÛsobem,

kter˘ nedovoloval tyto stromy za-

chovat. Mûstsk˘ odbor Ïivotního

prostfiedí v‰ak plánuje provést

je‰tû v tomto roce rozsáhlou ná-

hradní v˘sadbu.

Stavba je z velké ãásti spolufi-

nancována z prostfiedkÛ EU, kon-

krétnû z programu „Phare 2003“,

které se mûstu podafiilo zajistit.

Podle slov vedoucího odboru Ïi-

votního prostfiedí a regionálního

rozvoje RNDr. Franti‰ka

âermáka bude ·kolní ulice po

své celkové rekonstrukci první

komunikací ve mûstû, která bude

splÀovat ve‰keré technické poÏa-

davky na únosnost, a poãítá se

s tím, Ïe umoÏní dal‰í rozvoj

zdej‰ích dfievozpracujících firem. 

Hana Pavlásková
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Odbory MûÚ informují

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Novela zákona umoÏní lépe ochránit dûti
Ve ãtvrtek 1. ãervna 2006 ve‰la

v úãinnost novela zákona o so-
ciálnûprávní ochranû dûtí. Podo-

ba zákona je v˘sledkem opakova-

n˘ch diskusí s odborníky, zástupci

státní správy, samosprávy i nezis-

kového sektoru.

Nová právní úprava mimo jiné

prohlubuje ochranu dûtí, které

jsou na základû Ïádosti rodiãÛ 

opakovanû umisÈovány do kojene-

ck˘ch ústavÛ, dûtsk˘ch domovÛ

a dal‰ích zafiízení, a dûtí ohroÏova-

n˘ch násilím mezi rodiãi nebo ji-

n˘mi osobami. Zákon také podpo-

ruje práci s biologickou rodinou

a umoÏÀuje tak dítûti zachování

rodinného prostfiedí. Je zde zakot-

vena i moÏnost svûfiit dítû na pfie-

chodnou dobu do pûstounské pé-

ãe, a to zejména v pfiípadech, kdy

dítûti v rodinû nejsou zaji‰tûny po-

tfiebné podmínky. Mûlo by jít

o dobu, neÏ rodiãe vyfie‰í své pro-

blémy, dítû se tak bude moci rela-

tivnû brzy vrátit zpût do rodiny.

Novela pamatuje i na dûti, které

Ïijí v zafiízeních ústavní v˘chovy.

Podle nové právní úpravy budou

muset orgány sociálnûprávní 

ochrany pravidelnû spolupracovat

s rodiãi tûchto dûtí i po jejich ode-

brání z rodiny. To by mûlo pfiede-

v‰ím pomoci fie‰it sociální situaci

rodiny a umoÏnit tak dítûti jeho

návrat domÛ. Návrh vychází ze

zásady, Ïe primárním zájmem dí-

tûte je Ïít s vlastními rodiãi, popfi.

blízk˘mi osobami.

Nová právní úprava zvy‰uje 

ochranu dûtí také tím, Ïe lékafiÛm,

ktefií budou mít podezfiení na t˘rá-

ní ãi zneuÏívání dítûte nebo zane-

dbávání péãe o nû, stanoví povin-

nost zajistit záznam o vzniku úra-

zu s pomocí osoby doprovázející

dítû nebo pfiímo dítûte samého.

Pokud nebude charakter zranûní

odpovídat popisu úrazu uvedené-

mu v záznamu, bude muset lékafi

zaslat záznam pfiíslu‰nému orgánu

sociálnûprávní ochrany dûtí. Tím

samozfiejmû není dotãena

oznamovací povinnost

podle trestního zákona.

Nová právní úprava také

v˘znamnû zvy‰uje odmû-

nu pûstouna. Dávka vzros-

te na dvojnásobek dosud

vyplácené ãástky. Novû

tak budou pûstouni dostá-

vat za kaÏdé dítû místo

souãasn˘ch 1 200 Kã 

2 400 Kã mûsíãnû. V pfiípa-

dû pûstounÛ, ktefií vykoná-

vají pûstounskou péãi v za-

fiízeních pro v˘kon pûs-

tounské péãe, a pûstounÛ

peãujících alespoÀ o tfii dûti

nebo alespoÀ o jedno dítû

dlouhodobû tûÏce zdravot-

nû postiÏené, které vyÏadu-

je mimofiádnou péãi, bude ãinit v˘-

‰e odmûny pûstouna 15 600 Kã.

Tato ãástka mÛÏe b˘t v nûkter˘ch

specifick˘ch pfiípadech je‰tû vy‰‰í.

Dal‰í zmûny se t˘kají povûfien˘ch

osob, které mohou poskytovat so-

ciálnûprávní ochranu. Praktické

zku‰enosti ukázaly, Ïe lidé, ktefií

pfiicházejí do pfiímého kontaktu

s dûtmi, kter˘m sociálnûprávní 

ochrana náleÏí, tedy pfiedev‰ím

s dûtmi zanedbávan˘mi, t˘ran˘mi

ãi zneuÏívan˘mi, musí b˘t schop-

ni posoudit nebezpeãí, které dítûti

hrozí, a vãas mu zajistit potfiebnou

odbornou pomoc. Proto je nezbyt-

né, aby tyto osoby mûly pfiíslu‰né

odborné vzdûlání a praxi. Novela

zákona nadále poãítá s tím, Ïe po-

vûfiené subjekty budou mít opráv-

nûní vyhledávat vhodné dûti pro

náhradní rodinnou péãi a vhodné

zájemce, ktefií se chtûjí stát pûstou-

ny ãi osvojiteli. Informace o tûch-

to dûtech a zájemcích pak budou

oznamovat obecním úfiadÛm obcí

s roz‰ífienou pÛsobností. Zejména

u dûtí, které jsou obtíÏnû umístitel-

né do náhradní rodinné péãe, se

taková praxe v minulosti osvûdãi-

la. Nestátní organizace jsou víta-

n˘mi partnery státu pfii vyhledává-

ní dûtí vhodn˘ch pro osvojení ne-

bo pûstounskou péãi, stejnû jako

vhodn˘ch náhradních rodiãÛ.

Mohou poskytovat poradenství

a provázet tyto rodiny. V kompe-

tenci státu jako garanta hájení dût-

sk˘ch práv tak zÛstává pouze v˘-

sledn˘ úkon samotného pfiifiazení

konkrétního dítûte ke konkrétním

rodiãÛm. Bc. Iveta Podzemná,
vedoucí odboru

sociálních vûcí a zdravotnictví

MS ve fotbale a cyklistika - jak to jde dohromady?
Spojovacím ãlánkem je v tomto pfií-
padû znám˘ cyklomaratonec pan
Bohumil Kysel˘, kter˘ jiÏ nûkolikrát
objel na kole nonstop âeskou repub-
liku a dosáhl dvou zápisÛ do
Guinessovy knihy rekordÛ. MoÏná
jste sly‰eli o jeho prvním rekordu,
kdy po hranicích âeské republiky 
ujel 2000 km za 120 hodin (bûhem
‰esti dnÛ a pûti nocí spal jen tfii ho-
diny).
Tentokrát si pan Kysel˘ vymys-

lel dal‰í novinku - rozhodl se

podniknout dálkovou jízdu na

poãest úãasti ãeského fotbalové-

ho t˘mu na mistrovství svûta. Ve

dnech, kdy na‰i reprezentanti

bojovali o postup ze základní

skupiny (12. - 22. 6.), nav‰tívil

rodná mûsta a vesnice v‰ech na-

‰ich reprezentantÛ. Ujel tak pfii-

bliÏnû 2 500 km.

ProtoÏe nepostradateln˘m ãle-

nem ãeského t˘mu na fotbalo-

vém MS je i r˘mafiovsk˘ rodák

Tomá‰ Ujfalu‰i, nav‰tívil pan

Kysel˘ pfii své jízdû rovnûÏ

R˘mafiov. Na radnici se zastavil

13. ãervna ráno, a tak si se staro-

stou Ing. Petrem Kloudou a mí-

stostarostou Ing. Jaroslavem

Kalou mûli moÏnost krátce po-

hovofiit o ãerstvém vítûzství ães-

k˘ch fotbalistÛ nad USA... A pak

uÏ musel pan Kysel˘ pokraãovat

na své cestû dál - do Olomouce,

rodného mûsta Marka Heinze. 

-ona-

Ilustraãní foto

Ilustraãní foto

Foto: -ona-
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Mezi R˘mafiovem a Bruntálem budou jezdit bezbariérové autobusy
Moravskoslezsk˘ kraj bude dotovat provoz speciál-
ních autobusov˘ch linek mezi Ostravou a Hrabyní
a mezi Bruntálem a R˘mafiovem. Posílené bezbarié-
rové autobusy zaãnou jezdit 1. ãervence 2006.
Vládní v˘bor pro zdravotnû postiÏené obãany

a Národní rada zdravotnû postiÏen˘ch âR (dá-

le jen „vyhla‰ovatelé“) vyhlásily dne 16. dub-

na 2002 Program zvy‰ování bezpeãnosti do-

pravy a jejího zpfiístupÀování osobám se sníÏe-

nou schopností pohybu a orientace. Tento pro-

gram byl usnesením vlády ã. 545 ze dne 

29. 5. 2002 doplnûn jako písmeno i) do opat-

fiení 5.1 Národního plánu vyrovnávání pfiíleÏi-

tostí pro obãany se zdravotním postiÏením.

V roce 2002 se vyhla‰ovatelé rozhodli zmûnit

název programu na Národní rozvojov˘ pro-

gram mobility pro v‰echny.

Finanãní krytí programu mobility je podle 

usnesení vlády ã. 706 ze dne 14. 7. 2004 zaji‰-

tûno v rámci Vládního plánu financování

Národního rozvojového programu mobility

pro v‰echny.

Cílem programu mobility je svobodn˘ pohyb

pro v‰echny skupiny obyvatelstva. Cíle pro-

gramu mobility jsou dosahovány prostfiednic-

tvím specifick˘ch cílÛ:

- zv˘‰ením kvality a bezbariérovosti doprav-

ních komunikací ve mûstech;

- bezbariérovou dostupností sluÏeb vefiejné

a státní správy, zdravotních a sociálních slu-

Ïeb a pracovních a vzdûlávacích pfiíleÏitostí

v rámci mûsta nebo regionu;

- zlep‰ením pfiístupu v‰ech obyvatel k dopravû;

- zavedením signalizaãních a informaãních

prostfiedkÛ v dopravû.

A právû v rámci zlep‰ení dostupnosti dopravy

spolupracoval Moravskoslezsk˘ kraj pfii plá-

nování linek s obcí a Rehabilitaãním ústavem

v Hrabyni, mûstem Bruntál a dopravcem

Connex Morava. Tento dopravce se zapojil do

pfiipravovan˘ch projektÛ Národního rozvojo-

vého programu mobility pro v‰echny. A tent˘Ï

dopravce ve spolupráci s krajem pfiipravuje za-

vedení bezbariérové pfiímûstské linky na zaji‰-

tûní propojení dÛleÏit˘ch institucí a nemocnic

mûst R˘mafiova a Bruntálu.

Od 1. 7. 2006 budou jezdit mezi Hrabyní a Os-

travou a mezi Bruntálem a R˘mafiovem nízko-

podlaÏní autobusy vybavené zafiízením pro

bezbariérov˘ nástup a v˘stup (nájezdovou

rampou); v autobusech bude fungovat hláska

zastávek a budou vybaveny speciálním systé-

mem pro nevidomé a také vnitfiním textov˘m

tablem. V kaÏdém voze je místo pro pût inva-

lidních vozíkÛ. Na nákup vozÛ pfiispûlo i mi-

nisterstvo dopravy a na provoz linek s nízko-

podlaÏními vozy pfiispívá Moravskoslezsk˘

kraj ze svého rozpoãtu ãástkou okolo 2,5 mili-

onÛ korun. ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK, a JiKo

Zástupci radnice ocenili v˘herkyni soutûÏe „PfiestaÀ a vyhraj“
Koufiení cigaret se stává celosvû-

tovou epidemií. JiÏ nyní se odha-

dují poãty úmrtí na následky

koufiení na více neÏ ãtyfii miliony

roãnû. Bûhem pfií‰tích 25 let toto

ãíslo naroste aÏ na deset milionÛ

za rok. Tak za 25 let zemfie na

následky koufiení na svûtû pfies

sto milionÛ lidí. PfiibliÏnû polo-

vina kufiákÛ kvÛli svému kufiác-

kému návyku zemfie a polovina

z nich ztratí okolo 20 let Ïivota.

Naopak pfiestat koufiit se vyplatí

a nikdy na to není dost pozdû.

Zdraví se zaãne zlep‰ovat oka-

mÏitû. Riziko srdeãního infarktu

se znaãnû sniÏuje jiÏ bûhem

dvou aÏ tfií let, riziko vzniku ra-

koviny o nûco pozdûji. Pfiestat

koufiit není snadné, ale podafiilo

se to jiÏ milionÛm lidí. Je k tomu

zapotfiebí vlastní pfiání pfiestat

koufiit, odhodlání, urãitá zku‰e-

nost a podpora.

Mezi úãinné zpÛsoby boje proti

koufiení patfií i velké kampanû,

které oslovují ‰iroké masy kufiá-

kÛ. Jednou z nejvût‰ích je mezi-

národní kampaÀ Quit and Win,

neboli PfiestaÀ a vyhraj. První

mezinárodní kampanû v roce

1994 se úãastnilo 13 zemí, dru-

hé, konané v roce 1996, jiÏ 25

zemí, té pfiedcházející v roce

2004 pak témûfi 80 zemí z celého

svûta. PfiestaÀ a vyhraj 2006 se

stala nejvût‰í praktickou globál-

ní akcí k odvykání koufiení, jaká

se kdy konala. Zúãastnilo se jí

více neÏ 100 zemí ze v‰ech kon-

tinentÛ a do soutûÏe se pfiihlásil

nejménû 1 milion úãastníkÛ.

Leto‰ní kampaÀ probûhla v kvût-

nu a byla organizována v rámci

programu CINDI Svûtové zdra-

votnické organizace, byla ale 

otevfiena v‰em zájemcÛm ze

v‰ech zemí svûta. KaÏdá ze zú-

ãastnûn˘ch zemí si uspofiádala

svou národní soutûÏ podle jed-

notn˘ch pravidel. Byly pofiádány

celostátní i regionální soutûÏe.

SoutûÏ v âeské republice byla

zahájena 2. kvûtna a trvala do

29. kvûtna. Vyhlásil ji Státní

zdravotní ústav se sídlem

v Praze.

Ve stfiedu 31. kvûtna probûhlo ve

Státním zdravotním ústavu finá-

le soutûÏe. Úãastnilo se jí cel-
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Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Havárie plynového potrubí
na ulici 8. kvûtna

Zapoãaly práce
na rekonstrukci ledové plochy

V minul˘ch dnech byla ãásteãnû omezena doprava na ulici 8. kvûtna

v R˘mafiovû. Pfiíãinou byla havárie plynu v této ãásti mûsta. Staré 

ocelové vedení muselo b˘t nahrazeno PPE rourami. Podle informací

Petra Dvorského ze Severomoravské plynárenské bylo toto nové po-

trubí napojeno na stávající, jiÏ rekonstruovan˘ rozvod. V‰e bylo za-

sypáno ‰tûrkopískem, zhutnûno a uvedeno do pÛvodního stavu. Nyní

se jiÏ dokonãují povrchové práce a doprava plynule pokraãuje.

V souãasné dobû byla zahájena

rekonstrukce ledové plochy na

zimním stadionu v R˘mafiovû.

V̆ bûrové fiízení na realizaci této

akce vyhrála brnûnská firma

Brnofrost, s. r. o., a subdodavate-

lem stavebních prací se stala

místní firma Stas, v. o. s. Dotaci

na toto pro mûsto jistû vítané

a potfiebné sportovní zafiízení po-

skytlo ministerstvo pro místní

rozvoj v celkové v˘‰i 6,671 mil.

korun. Stavební úpravy, zavede-

ní technologie umûlého chlazení

a elektrorozvodÛ, to v‰e by pod-

le plánu mûly firmy zvládnout

do podzimu leto‰ního roku.

Zimní stadion tak bude pfiipra-

ven jiÏ na leto‰ní zimní sezónu.

Pfievzato z webov˘ch stránek
mûsta R˘mafiova,

pfiipravila Hana Pavlásková

Provozní doba âeské po‰ty ve Staré Vsi

Pondûlí, pátek 8.15 - 10.15 15.00 - 16.00
Stfieda 8.15 - 10.15 15.00 - 18.00
Úter˘, ãtvrtek 8.15 - 10.15 - - -

Provozní doba âeské po‰ty v Janovicích u R˘mafiova

Pondûlí, pátek 8.15 - 11.15 15.00 - 16.00
Stfieda 8.15 - 11.15 15.00 - 18.00
Úter˘, ãtvrtek 8.15 - 11.15 - - -

Uvedená provozní doba platí od 1. ãervence 2006

kem 983 kufiákÛ, z toho 575 mu-

ÏÛ a 408 Ïen. Po pfiedchozím la-

boratorním vy‰etfiení, potvrzují-

cím, Ïe soutûÏící dodrÏeli pravi-

dla a po dobu soutûÏe nekoufiili,

si finalisté vylosovali 1. aÏ 3. ce-

nu. Losována byla také cena pro

nekufiáka podporujícího nejménû

jednoho soutûÏícího.

Na území Moravskoslezského

kraje organizoval soutûÏ Zdra-

votní ústav Ostrava a v rámci re-

gionálního kola okresu Bruntál

se stala v˘herkyní SoÀa Andr‰o-

vá z R˘mafiova. Blahopfiání a ce-

ny, které vûnoval Zdravotní 

ústav Ostrava a lékárna Avion

v R˘mafiovû, pfiijala ‰Èastná v˘-

herkynû z rukou Pavly Bojanov-

ské, zástupkynû Zdravotního 

ústavu se sídlem v Bruntále. Za

mûsto R˘mafiov popfiála paní

Andr‰ové zastupitelka a pfied-

sedkynû komise pro spoleãenské

záleÏitosti Kvûtoslava Sicová.

A co pfiimûlo SoÀu Andr‰ovou

k tomu, aby se zapojila do soutû-

Ïe PfiestaÀ a vyhraj? „Pfiedev‰ím
to byla velká motivace k tomu,
abych nadobro skoncovala s tím-
to hloup˘m ne‰varem. V minu-
losti jsem se snaÏila skoncovat
s koufiením nûkolikrát, ale bez
vût‰ího úspûchu. Pak pfii‰la sou-
tûÏ a já jsem si fiekla ‘Dost!’ a ze
dne na den jsem skonãila. ChuÈ
na cigaretu je‰tû mám, ale uÏ
bych se ke koufiení nechtûla ni-
kdy vrátit,“ potvrdila úspûch

svého snaÏení SoÀa Andr‰ová.

Ke gratulantÛm se pfiipojují také

ãlenové na‰í redakce. Pro úpl-

nost je‰tû uvádíme v˘sledky ce-

lostátní soutûÏe PfiestaÀ a vyhraj.

Na prvním místû se umístila

a zájezd v cenû 20 000 Kã vy-

hrála Martina BorÛvková

z Jiãína. Druhé místo patfií Petfie

Jurãákové z Mikulovic a tfietí se

v soutûÏi umístil Jan âern˘

z Litvínova. Poslednû dva jme-

novaní obdrÏeli od Státního

zdravotního ústavu v Praze nová

horská kola. Tfietí horské kolo

bylo urãeno jako cena pro neku-

fiáka, kter˘m se stal na základû

losování Bronislav Jurãák

z Mikulovic. JiKo

Zmûna provozní doby na poboãkách âeské po‰ty
ve Staré Vsi a v Janovicích u R˘mafiova

Foto: Hana Pavlásková
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Mûsto R˘mafiov pfiivítalo dal‰í malé obãánky
Druhé vítání dûtí v leto‰ním roce

uspofiádalo mûsto R˘mafiov a ko-

mise pro spoleãenské záleÏitosti

v sobotu 17. ãervna. Byla na nûj

pozvána miminka narozená od

bfiezna do dubna 2006. Vítání dû-

tí zahájila zastupitelka mûsta

a pfiedsedkynû komise pro spole-

ãenské záleÏitosti (KPSZ) Kvû-

toslava Sicová. V oficiální ãásti

promluvila k rodiãÛm zastupitel-

ka a ãlenka KPSZ BoÏena Fili-

pová. Mal˘m obãánkÛm popfiál

do Ïivota také starosta mûsta

Petr Klouda a s voniãkou básní

uvítali novorozence Ïáci Základ-

ní ‰koly R˘mafiov, ktefií rodiãÛm

dûtí pfiedali kytiãky a mal˘m 

oslavencÛm ply‰ovou hraãku.

V sobotním odpoledni se usku-

teãnila dvû vítání dûtí. Nejstar‰í

pozvanou holãiãkou byla Bar-

borka Hfiívová z R˘mafiova (5. 4.

2006), nejmlad‰í Terezka Kfien-

ková, která se narodila (23. 5.

2006), nejstar‰ím chlapeãkem

byl Tomá‰ Polách (21. 3. 2006)

a nejmlad‰ím Tomá‰ Rys (17. 5.

2006). PfievaÏovali chlapeãci,

tûch bylo celkem 8 z celkového

poãtu dvanácti pozvan˘ch. Jmé-

na dûtí volili rodiãe ryze tradiãní

- Pepík, Kája, Petfiík, Vojta, To-

má‰kové byli dokonce tfii, zaznû-

lo i jméno Michael. Na holãiãky

budou jejich maminky a tatínko-

vé volat Barborko, Lucinko,

Blaniãko nebo Terezko. A tak dí-

ky obûtavosti v‰ech, kdo se ne-

zi‰tnû podílejí na pravidelné pfií-

pravû a vlastním vítání dûtí do Ïi-

vota, aÈ jsou to zdravotní sestry,

zástupci mûsta nebo klavírista,

mohou mít rodiãe narozen˘ch dû-

tí pûknou vzpomínku na poãátek

Ïivota sv˘ch synÛ a dcer. JiKo

·kolství

Osmiletá klavíristka z R˘mafiova druhá na soutûÏi Prague Junior Note
R˘mafiovská ZU· se mÛÏe pochlu-

bit dal‰ím v˘znamn˘m úspûchem

sv˘ch hudebníkÛ. Postarala se

o nûj teprve osmiletá klavíristka

Hana Lounová, která 9. ãervna zís-

kala druhé místo v celostátní sou-

tûÏi ve hfie na klavír a zobcovou

flétnu Prague Junior Note 2006.

Haniãka Lounová hraje na klavír

od sv˘ch pûti let (kromû toho jen

tak podomácku hraje na flétnu),

od samého poãátku ve tfiídû Evy

Hradilové. Na soutûÏ Prague

Junior Note jela uÏ podruhé a za-

tímco vloni byla v kategorii nej-

mlad‰ích dûtí tfietí nejlep‰í, letos

se sv˘m v˘konem posunula je‰tû

o jednu pfiíãku v˘‰. Devítiãlenná

mezinárodní porota jí kromû dru-

hého místa udûlila navíc zvlá‰tní

cenu âeské hudební spoleãnosti

za nejlep‰í provedení skladby

ãeského autora, a totiÏ za skladbu

Furiant ze Sonatiny d moll
ZdeÀka Fibicha. Tento nev‰ední

úspûch je o to potû‰itelnûj‰í, Ïe

Hana Lounová mezi 188 hudeb-

níky ze 77 mûst âeské republiky

zastupovala jako jediná nûkdej‰í

bruntálsk˘ okres.

Prague Junior Note, jehoÏ leto‰-

ní patnáct˘ roãník probíhal od 

8. do 11. ãervna v Sále MartinÛ

v praÏském Lichten‰tejnském

paláci, patfií mezi prestiÏní sou-

tûÏe mlad˘ch hudebních talentÛ.

Má pevnû stanovená pravidla -

repertoár soutûÏících musí obsa-

hovat nejménû jednu skladbu

z období baroka ãi klasicismu

a jednu z období romantismu,

impresionismu ãi soudobou.

Haniãka Lounová soutûÏila se

tfiemi skladbami, kromû jmeno-

vaného díla ZdeÀka Fibicha po-

rotû zahrála Sonatinu a moll
J. A. Bendy a Dianinu fontánu
W. Gillocka, kterou má malá in-

terpretka podle vlastních slov

nejradûji. Na soutûÏ se pfiipravo-

vala tfii mûsíce a na otázku, zda

mûla pfied porotou trému, odpoví-

dá: „VÛbec ne. Loni jsem se bála,
ale letos jsem trému nemûla.“
Hanãina uãitelka Eva Hradilová

vychovala ve své tfiídû uÏ nûkolik

pozoruhodn˘ch talentÛ, napfi.

Martina ¤ezníãka, Jaroslava

Slaviãínského ãi Annu Stacho-

vou, ktefií pod jejím vedením zís-

kávali pfiední umístûní nejen na

soutûÏi Prague Junior Note, ale

tfieba i na brnûnském Amadeovi.

Mezi své úspû‰né Ïáky Eva

Hradilová poãítá také konzervato-

ristky Helenu Chlebcovou a Petru

Pachovskou, jejichÏ koncertní vy-

stoupení mûli nedávno moÏnost

nav‰tívit i r˘mafiov‰tí pfiíznivci

váÏné hudby. ZN

Baroko pro oko i pro ucho
O kulturní Ïivot na R˘mafiovsku

se v ãervnu z velké ãásti postara-

la zdej‰í základní umûlecká ‰ko-

la. Bezesporu nejvût‰í událostí

v rámci v‰ech v˘stav, koncertÛ

a divadelních vystoupení byl

festival Baroko, kter˘ se jako

vyvrcholení stejnojmenného ce-

loroãního projektu ZU· konal

v nedûli 18. ãervna v Albrechti-

cích u R˘mafiova.

Opu‰tûn˘ barokní kostel

Nejsvûtûj‰í Trojice v Albrechti-

cích byl pro uspofiádání této oje-

dinûlé akce vybrán zámûrnû.

Zdevastovan˘, av‰ak dosud re-

konstruovateln˘ chrám je spoleã-

nû s pfiilehl˘mi památkami, ka-

pliãkou, bránou a boÏími muky,

stfiedem pozornosti místních oby-

vatel i nûkolika dal‰ích nad‰encÛ

a jeho záchrana se dokonce stala

impulsem ke vzniku obãanského

sdruÏení. SdruÏení, jeÏ loni na

podzim zaloÏila PhDr. Emilie

Zavadilová, usiluje pfiedev‰ím

o získání prostfiedkÛ na opravu

v‰ech památek. JiÏ letos Ïádalo,

bohuÏel neúspû‰nû, o grant na re-

konstrukci stfiechy kostela.

Do náplnû ãinnosti sdruÏení pat-

fií také pofiádání kulturních a ná-

boÏensk˘ch akcí, které by k cen-

n˘m historick˘m památkám pfii-

poutaly ‰ir‰í pozornost. Jednou

z tûchto akcí byl i zmiÀovan˘

Foto: J. Loun
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festival Baroko.

A co mohli náv‰tûvníci pfiehlídky

barokního umûní a Ïivotního sty-

lu vidût? Vzhledem k tomu, Ïe

hlavními pofiadatelkami byly v˘-

tvarnice ·árka Lupeãková

a Kamila H˘Ïová, která je sou-

ãasnû ãlenkou zmiÀovaného

sdruÏení, tvofiila gros pfiehlídky

velkolepá v˘stava Ïákovsk˘ch

prací na barokní témata. V̆ kresy

malého i rozmûrného formátu,

vytvofiené nejrÛznûj‰ími techni-

kami a zachycující v‰echny pod-

statné okruhy barokního umûní

i bûÏného Ïivota, zaujaly maxi-

mum vnitfiního i vnûj‰ího prosto-

ru. Portréty, záti‰í, ukázky archi-

tektury, módy, kopie slavn˘ch dûl

barokních velikánÛ, ale tfieba

i v˘vûsní ‰títy fiemeslníkÛ ãi staré

listiny pokryly stûny kostela

i prostor po jeho vnûj‰ím obvodu.

Nemûlo v‰ak jít pouze o „baroko

pro oko“, ale i pro ucho.

Dvouhodinov˘m programem

festivalu provádûli prostfiednic-

tvím videoprojekce Ïáci ZU·

v Bfiidliãné, ktefií natoãili vlastní

informaãní pofiad o dûjinách ba-

rokního období. Náplní Ïivého

programu byla hudební vystou-

pení ÏákÛ, uãitelÛ ZU· a jejich

hostÛ, v jejichÏ interpretaci za-

znívala díla Scarlattiho, Bacha ãi

Telemana. Literárnû-dramatick˘

obor si pro festival pfiipravil 

ukázku ze hry Pedra Calderóna

de la Barcy Îivot je sen.

Leto‰ní projekt Baroko navázal

na loÀskou Renesanci a pfiedloÀ-

skou Gotiku a v pfií‰tím roce by

mûl mít opût své pokraãování.

O zamûfiení plánovaného roãní-

ku není dosud rozhodnuto, je

ov‰em pravdûpodobné, Ïe se bu-

de t˘kat umûní 19. ãi 20. století. 

ZN

Radnici obsadili Amatéfii
Jedním ze zámûrÛ soudobého umûní je naru-

‰ovat ustálená pravidla a nabourávat stereoty-

py - v my‰lení, vnímání, v Ïivotû jako tako-

vém. Umûlci vyráÏejí do boje proti jasn˘m

pravdám, pevnû dan˘m normám a ustálen˘m

definicím, aby mnohdy kacífisky zpochybÀo-

vali jejich trvalou platnost a nepfiekroãitelnost.

Umûní pod vlivem my‰lenky, Ïe tu v‰e uÏ by-

lo a nelze vytvofiit nic nového, nabízí pfiede-

v‰ím nové varianty a nové úhly pohledu, v ni-

chÏ se to staré jeví jaksi jinak a získává nové

v˘znamy.

Jedním ze zpÛsobÛ, jak lze „stará“ témata

a „staré“ tvÛrãí postupy novû uchopit, je vy-

hledávání nezvyklého prostoru pro jejich pre-

zentaci. Performefii pfiedvádûjí své pohybové

kreace pfiímo na ulici, pfied náhodn˘mi kolem-

jdoucími, v˘tvarníci malují své obrazy na zdi

domÛ ãi na chodníky, dal‰í rozestavují trojroz-

mûrné instalace na nádvofií historick˘ch bu-

dov. Tato provokativní léãba ‰okem je mimo

jiné dÛsledkem faktu, Ïe dne‰ní lidé umûní ne-

vyhledávají, a proto musí ono vyhledat je, ba

nûkdy je musí pfiímo pfiepadnout.

I v pomûrech malomûstského R˘mafiova jsme

mûli pfiíleÏitost b˘t svûdky podobn˘ch umû-

leck˘ch poãinÛ. Pfiede dvûma lety napfiíklad

probûhla dvoudenní v˘stava studentÛ Stfiední

‰koly umûleck˘ch fiemesel v Brnû pod názvem

Olej B5, instalovaná ve vûÏi b˘valé trafostani-

ce a v uprázdnûném podzemním skladi‰ti ole-

jÛ na Nerudovû ulici. VyslouÏilé prÛmyslové

objekty tak na nûkolik okamÏikÛ oÏily a dosta-

ly zcela nov˘ smysl, novou funkci.

V tûchto dnech, od úter˘ 20. ãervna, je k vidû-

ní podobná v˘stava, i kdyÏ v o nûco ménû ex-

travagantních prostorech, a totiÏ na chodbách

r˘mafiovské radnice. Autory vystaven˘ch dûl

jsou rovnûÏ pfiíslu‰níci mladé generace, v tom-

to pfiípadû nav‰tûvující novû otevfien˘ kurz v˘-

tvarného oboru na místní ZU·. Studenti usilu-

jící o pfiijetí na stfiední ãi vysoké umûlecké ‰ko-

ly se v nûm pfiipravují na talentové zkou‰ky.

V̆ stava s názvem Amatéfii ? pfiedstavuje v˘-

sledky celoroãní práce osmi mlad˘ch autorÛ:

Nely Prá‰ilové, Marie ·ínové, Adriany Karlo-

vé, Pavlíny Hromadové, Filipa Novysedláka,

Vladimíry a Veroniky Slámov˘ch a Veroniky

Voráãové. Expozice nabízí ukázky rozliãn˘ch

v˘tvarn˘ch technik, kresbu uhlem i tuÏkou,

malbu i grafiku, batiku i trojrozmûrné objekty,

z drátu ãi hlíny. Praktick˘ ráz kurzu pfiedurãu-

je zamûfiení prací na studie - postavy i archi-

tektury, portrétu, krajiny, záti‰í.

Nezvykl˘ prostor pro instalaci této v˘stavy

pfiitom vze‰el z náhody. Jak fiíká hlavní organi-

zátorka v˘stavy a vedoucí kurzu Kamila

H˘Ïová, pÛvodní zámûr vystavit práce v nû-

kterém z tradiãních stánkÛ, tedy v muzeu ãi

v knihovnû, nevy‰el, protoÏe ãervnov˘ termín

byl zkrátka jiÏ obsazen. Pak pfii‰el nápad „ze-
ptat se na radnici“. Z pÛvodní „z nouze ctnos-

ti“ vze‰la v˘stava, která nejenÏe „provûtrala“

chodby historické budovy mûstského úfiadu,

ale zároveÀ má mnohem vût‰í ‰anci oslovit ‰i-

roké diváctvo. Kus umûní tak mohou zhléd-

nout i zbûÏní náv‰tûvníci úfiadu.

A proto pokud máte v nejbliÏ‰ích dnech cestu

na radnici, nezapomeÀte si v klidu prohlédnout

celou (opravdu celou!) v˘stavu mlad˘ch r˘-

mafiovsk˘ch talentÛ. Budete muset sice vy‰la-

pat schody aÏ do posledního patra, ale jistû to

bude stát za to. MÛÏete si dokonce vsadit na

budoucnost nûkterého z vystavujících autorÛ,

v˘stava je totiÏ prodejní. Kdo ví, jakou hodno-

tu budou nynûj‰í juvenilie mít za pár let. ZN

Repro: V. Slámová
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Zfiizovatel SSO· Prima
oslavil Ïivotní jubileum

V pátek 16. ãervna 2006 oslavil v˘znamné Ïivotní jubileum pan

Miloslav Nehera, zfiizovatel SSO· Prima.

O den dfiíve jej proto na radnici pfiijal místostarosta Ing. Jaroslav

Kala, kter˘ mu popfiál do osobního Ïivota i do práce ve ‰kole a ve

‰kolním informaãním stfiedisku hodnû zdraví, ‰tûstí, elánu a energie

a pfiedal mu mal˘ dárek. -ona-

Den rodiny se skauty
KaÏd˘m rokem proÏíváme s dûtmi

v na‰í matefiské ‰kole konec ‰kol-

ního roku ve znamení svátkÛ - sla-

víme Den matek, Den dûtí, Den

otcÛ. A proto jsme se uÏ minul˘

‰kolní rok rozhodli pfiipravit také

Den rodiny. Loni jsme jej slavili

na ‰kolní zahradû u matefiské ‰ko-

ly na Revoluãní ulici ã. 24. JenÏe

pro tak rozsáhlou akci, na kterou

se se‰lo kolem 160 úãastníkÛ, je

na‰e dobfie vybavená zahrada pfie-

ce jen malá. A tak jsme se letos do-

mluvili s p. ·imkovou a se skauty.

Den rodiny se konal v pfiírodû,

u skautské chaty Na Stráni.

Pfiíprava na tuto akci zaãala jiÏ nû-

kolik dnÛ pfiedem. Rodiny dostaly

prostfiednictvím dûtí úkol - vy-

myslet si a také vyrobit pfiívû‰ek

na krk, stejn˘ pro v‰echny ãleny

rodiny. Svou nápaditostí a origina-

litou nás rodiny mile pfiekvapily.

Také dûti v M· nezahálely a spo-

leãnû se nauãily písniãku pro tento

den: „S veselou písniãkou“. Paní

uãitelky spoleãnû se skauty pfiipra-

vily zajímav˘ program a také pûk-

né dárky a upomínkové pfiedmûty.

A pak uÏ mohl zaãít dlouho oãe-

kávan˘ den, na kter˘ se v‰ichni

tû‰ili. V pátek 19. kvûtna se od-

poledne se‰ly témûfi v‰echny ro-

diny dûtí nav‰tûvujících na‰i M·.

V pravideln˘ch ãasov˘ch inter-

valech vycházely vÏdy dvû rodi-

ny na traÈ, která vedla okrajovou

ãástí na‰eho mûsta aÏ na StráÀ ke

skautské chatû. Cestou plnili ne-

jen dûti, ale i máma s tátou rÛzné

úkoly, ve kter˘ch si provûfiili

znalosti o pfiírodû, ale i doved-

nosti ze zdravovûdy, seznámili se

s „krabiãkou poslední záchrany“,

k ãemu slouÏí a jak nám mÛÏe

b˘t v pfiírodû uÏiteãná, s vázáním

uzlÛ a uÏili si sportování. Zkrátka

bylo plno smíchu, zábavy, pou-

ãení, ale hlavnû posílení lásky

k pfiírodû a poznání, jak se dá Ïít

v pfiírodû a s pfiírodou. Za splnû-

ní v‰ech úkolÛ dûti dostaly slad-

kosti a drobné hraãky. Av‰ak od-

mûna ãekala také na sourozence

dûtí a rodiãe.

Závûreãné posezení u táborového

ohnû s opékáním bufitíkÛ a se zpû-

vem znám˘ch dûtsk˘ch písniãek

bylo tím nejlep‰ím zakonãením,

které jsme si mohli pfiát. A pfiálo

nám i poãasí, neboÈ v období de‰-

tivého t˘dne nám sluníãko podrÏe-

lo v‰echny mraky a nespadla ani

kapka. Pfiání rodiãÛ znûlo: dal‰í ta-

kovou zdafiilou akci!

A Ïe byla zdafiilá, za to mÛÏeme

podûkovat v‰em, ktefií si udûlali

ãas a pfii‰li s námi proÏít pûkné od-

poledne. Hlavní podûkování patfií

paní ·imkové, Kitschuchové a od-

dílu skautek Vãelek za jejich

vstfiícnost, obûtavost a spolupráci

pfii pfiípravû a samotné organizaci

na‰í spoleãné akce. 

Za kolektiv matefiské ‰koly
Jana Jiru‰ová

¤editel Základní ‰koly R˘mafiov
ocenil úspû‰né pracanty

Ve dnech 19. - 21. ãervna byla na

Základní ‰kole R˘mafiov na Je-

línkovû ulici instalována v˘stav-

ka Ïákovsk˘ch dílensk˘ch prací.

Îáci zde pfiedvedli, co dokáÏí vy-

robit takfika na kolenû bûhem jed-

noho pololetí ‰kolního roku.

KaÏd˘ z nich si musel navrhnout

a nakreslit v˘robek, kter˘ bude

tvofiit. Po konzultaci a pod odbor-

n˘m dohledem uãitele Josefa

KuÏely pak dûti pracovaly na v˘-

robku, kter˘ si potom mohly od-

nést domÛ. Nûkteré v˘robky jim

poslouÏí jako ozdoba, jiné nalez-

nou praktické vyuÏití. Nadanûj‰í

Ïáci dokázali vyrobit kvalitní

a dokonale opracovan˘ v˘robek,

jiní i pfies ve‰kerou snahu své dí-

lo nestihli dokonãit. S podivem

lze konstatovat, Ïe v pracovních

ãinnostech jsou pfiece jen úspû‰-

nûj‰í dûvãata. DÛkazem toho je,

Ïe se objevují ãastûji na pfiedních

místech v hodnocení, které pro-

vádûjí uãitelé ‰koly. Na prvních

tfiech místech sedm˘ch tfiíd se 

umístili Ïáci Camfrlová, Kroãová

a Knapek. První tfii místa osm˘ch

tfiíd obsadili Kuãerová, Hlavico-

vá a Vavrla a nejúspû‰nûj‰ími tfie-

mi pracanty devát˘ch tfiíd byli

Dvofiáková, Kytlica a Furik.

První tfiem ÏákÛm z kaÏdé tfiídy

pfiedal odmûnu fieditel ‰koly

Miloslav Hork˘, kter˘ zároveÀ

ocenil jejich dovednost. 

Redakce

Zprava: Kuãerová, Hlavicová, Vavrla, Kytlica a za Furika Pecha
Foto: archiv Z· R˘mafiov

Foto: archiv MûÚ R˘mafiov

Fota: archiv M·
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Po stopách dávné historie Tvrdkovska
Do mikroregionu Tvrdkovska náleÏí tfii obce -

Tvrdkov, Ruda a osada Mirotínek. LeÏí na sa-

mém okraji R˘mafiovska, v krásném prostfiedí

kopcovité oblasti na rozhraní Nízkého Jeseníku

a Hrabû‰ické vrchoviny, která tvofií majestátní

hranici s úrodnou níÏinou Hané. V‰echny tfii

obce nabízejí kromû pfiírodní scenérie i nûkolik

pozoruhodn˘ch historick˘ch památek, vesmûs

církevních, z nichÏ nûkteré pfiedev‰ím o v˘-

znamn˘ch svátcích dosud oÏívají zástupy ná-

v‰tûvníkÛ.

Nejstar‰í z jmenovan˘ch obcí je Ruda, poprvé

zmiÀovaná v roce 1348, ale vzniklá patrnû jiÏ

koncem 13. století. Jen o rok mlad‰í (1349) je

první záznam o Tvrdkovu. První písemná

zmínka o Mirotínku, pÛvodnû Mûrotínu, je

z roku 1381. V‰echny tfii obce zpoãátku patfiily

k ‰umvaldskému panství, které ve 13. století 

ovládal rod BludovicÛ. Do jejich majetku nále-

Ïela na R˘mafiovsku je‰tû ãtvrtá ves, Markov,

ta v‰ak zanikla nûkdy pfied rokem 1553. Jméno

Marková se dochovalo v názvu potoka a lesa

na sever od Rudy smûrem k Mirotínku.

Názvy v‰ech obcí jsou dle nûkter˘ch pramenÛ

ãeského pÛvodu; s v˘jimkou Rudy, od konce

16. století zvané téÏ Îelezná, jsou odvozeny od

vlastních jmen - Tvrdek (v jin˘ch pramenech

se ov‰em objevuje i moÏná etymologie nûm. 

ekvivalentu Pürkau dle hornic-

kého podnikatele a rychtáfie

Johana z Pirkova z poã. 

14. stol.), Mûrota a Marek.

Název Rudy i znak obce se dvû-

ma zkfiíÏen˘mi kladivy jasnû od-

kazuje k hornickému charakteru

vsi. Zpoãátku se v jejím okolí tû-

Ïily drahé kovy, v 2. polovinû

16. století pfiedev‰ím rudy Ïelez-

né. Pro potfieby dolÛ se v okol-

ních lesích tûÏilo také dfievo.

Naopak Tvrdkov byl spí‰e osa-

dou zemûdûlskou, kde se na má-

lo v˘nosné pÛdû pûstovalo Ïito,

oves a len. Ke zpracování tûchto

plodin slouÏila místní tírna

a ml˘n, stojící na Tvrdkovském

potoku pod nynûj‰í pfiehradou.

Roz‰ífieno zde bylo také vãelafi-

ství. Zemûdûlskou vsí byl i Mi-

rotínek, jehoÏ obyvatelé se navíc

vûnovali tkalcovství.

V 2. polovinû 16. století patfiil

Tvrdkov k janovic-

kému panství a spa-

dal do vlivu Ederov-

cÛ. Mezi obcemi rab‰tejnského (ja-

novického) panství je v‰ak Tvrdkov

uveden jiÏ v listinû z roku 1398.

V roce 1784 byl Tvrdkov jiÏ samo-

statnou farností, vyfafienou z Hor-

ního Mûsta. Její souãástí se stal

v tomtéÏ roce i Mirotínek. V roce

1994 v‰ak byla tvrdkovská farnost

zru‰ena a podfiízena Rudû. Po tra-

gické smrti rudského faráfie

Antonína Vavrou‰ka (1983) náleÏí

celá jeho farnost do péãe horno-

mûstského faráfie Bohumila

Mûchury.

Kostel v Tvrdkovû byl dostaven roku 1776

a zasvûcen sv. Antonínu Paduánskému. Pfied-

tím zde byl pouze hfibitov a dfievûná zvonice.

(Pfiesto se v nûkter˘ch pramenech objevuje

zmínka, Ïe jiÏ roku 1735 namaloval znám˘

malífi Jan Kry‰tof Handke pro filiální kostel

v Tvrdkovû obraz sv. Rafaela.) V blízkosti

kostela stojí socha Panny Marie Immaculaty

z roku 1848, od roku 1963 nesoucí statut kul-

turní památky.

Za první svûtové války byly z tvrdkovského

kostela spoleãnû s cínov˘mi svícny a mûdûn˘-

mi tympány odvezeny pÛvodní zvony, vãetnû

památného zvonu z roku 1601. Pro váleãné 

úãely byly vyÀaty rovnûÏ kovové pí‰Èaly z var-

han, nebyly v‰ak jiÏ odeslány a po nûkolika le-

tech mohly b˘t opût instalovány do varhan. Je

to jedin˘ pfiípad v tomto kraji, kdy byly pro vá-

leãné úãely zabrány i hudební nástroje. Druhé

zvony, zavû‰ené a posvûcené roku 1924, byly

opût odvezeny bûhem druhé svûtové války.

Osada Mirotínek, dnes jiÏ obec rekreaãního rá-

zu, svÛj vlastní kostel nemá a zfiejmû ani nikdy

nemûla. Uprostfied obce, poblíÏ pozÛstatkÛ

zdej‰í dûdiãné rychty, je moÏno nalézt pouze

zvoniãku se zvonem z roku 1743. Ani zdej‰í

hfibitov, nyní jiÏ neuÏívan˘, není pfiíli‰ star˘, le-

topoãet zaloÏení na hlavním hfibitovním kfiíÏi

uvádí rok 1926.

Aã jiÏ znaãnû dlouho patfií Mirotínek správnû

i církevnû pod Tvrdkov, je‰tû koncem 16. sto-

letí zde existovala samostatná rychta. Svûdãí

o tom záznam z roku 1581, dokládající spor

mirotínského rychtáfie Jana Zlatky s tvrdkov-

sk˘m rychtáfiem Schubertem, kter˘ mûl svého

kolegu „hanebnû“ zbít. Pûstní pfie se dostala aÏ

pfied Vavfiince Edera, vlastníka janovického

panství, kter˘ soudil i men‰í pfiestupky sv˘ch

poddan˘ch. Ten Schuberta odsoudil k fiádné 

Kostel v Rudû

Oltáfi kostela v Rudû

KfiíÏová cesta v Rudû KfiíÏová cesta v Rudû
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omluvû, pokutû 10 zlat˘ch od‰kodného ranûné-

mu Zlatkovi a úhradû jeho v˘loh na lékafiské 

o‰etfiení.

Ruda spadala aÏ do roku 1758 do farnosti

Dolní Dlouhá Louãka, v roce 1774 se zdej‰í ex-

pozitura osamostatnila jako samostatná kuracie

a v roce 1851 byla pov˘‰ena na farnost.

Do roku 1758 stála v Rudû pouze zvoniãka se

zvonem z roku 1583 a hfibitov. Na místû sou-

ãasného kostela byla pÛvodnû zahrada. Roku

1755 se zde ov‰em odehrála zvlá‰tní událost,

která je dodnes pokládána za hlavní impuls

k vystavûní kostela. Královsk˘ sudí Ferdinand

Gröschelsberger jel spoleãnû s uniãovsk˘m

radním lesem k rudskému ml˘nu. Konû, ktefií

táhli jejich vÛz, se náhle spla‰ili a vÛz se sesul

do rokliny. Oba cestující v‰ak vyvázli bez 

újmy. Za záchranu svého Ïivota, kterou oba 

úfiedníci pfiipisovali Pannû Marii, nechali

v Rudû vystavût kostelík. Stavba byla dokon-

ãena v roce 1758 a zasvûcena Pannû Marii

SnûÏné. Jí patfií i oltáfiní obraz s bohatû zdobe-

n˘m pozlacen˘m rámem, kopie obrazu Maria

Maggiore z fiímského kostela P. Marie SnûÏné.

Na událost, která v˘stavbû kostela pfiedcházela,

upomíná obraz v pfiedsíni kostela, na nûmÏ je

zachycen v˘jev se spla‰en˘mi koÀmi. K pozo-

ruhodn˘m ãástem vybavení kostela patfií rov-

nûÏ starobylé varhany z roku 1762, dílo Jana

Schwarze z Mûsta Libavé, poslední funkãní

v˘tvor tohoto varhanáfie.

Ruda Îelezná, náleÏející od roku 1597 ke krá-

lovskému mûstu Uniãovu, v Gröschelsberge-

rovû dobû stále velmi prosperovala díky zdej-

‰ím stfiíbrn˘m, zlat˘m a Ïelezn˘m dolÛm. Na

dobré úrovni bylo i místní zemûdûlství, které

spoleãnû s tûÏbou uÏivilo 900 rudsk˘ch obyva-

tel. V dobû nejvût‰ího rozmachu obce zapoãal

zakladatel kostela s v˘stavbou dal‰í církevní

stavby - kfiíÏové cesty. Budování pískovcov˘ch

souso‰í, pfiedstavujících ãtrnáct zastavení, bylo

zahájeno roku 1760. Unikátní památka barok-

ního sochafiství proÏívala spoleãnû s obcí

v‰echny stráznû následujících let, krajní v˘ky-

vy poãasí i dûjinné zvraty. Podle kronik se dne

15. srpna 1938, po nûkolika mûsících extrém-

ního sucha, nad KfiíÏov˘m vrchem strhla prud-

ká boufie, pfii níÏ byl bleskem usmrcen místní

v˘mûnkáfi Johann Fischer. Bûhem vzdu‰n˘ch

soubojÛ 2. svûtové války zase bylo jiÏnû od

KfiíÏového vrchu svrÏeno ‰est leteck˘ch bomb.

Nádherná kfiíÏová cesta v‰ak na‰tûstí pfieÏila

v‰echny pohromy dvou století své existence

bez vût‰í újmy a mohla b˘t roku 1963 prohlá-

‰ena státní kulturní památkou. V letech 1987

a 1988 byla restaurována. KaÏd˘ rok v létû, na

první srpnovou nedûli, se zde koná slavnostní

pouÈ, na kterou se sjíÏdûjí vûfiící z ‰irokého 

okolí i ze zahraniãí.

V̆ znamnou kapitolou Ïivota Rudy bylo zdej‰í

pÛsobení P. Jana Blok‰i (1861 - 1923), knûze,

pfiítele Jaroslava Vrchlického a v˘znamného

znalce díla Danta Alighieriho. Jan Blok‰a opat-

fiil zasvûcen˘m komentáfiem Dantovu BoÏskou
komedii a díky tomu je dodnes povaÏován za

zakladatele ãeské dantologie. Není bez zajíma-

vosti, Ïe Blok‰ova zásadní staÈ Dante Alighieri,
jeho doba, Ïivot a spisy vznikala právû v dobû

jeho pobytu na severní Moravû. Jako faráfi pÛ-

sobil v Rudû v letech 1897 aÏ 1901 a pfiedtím

byl sedm let profesorem ãe‰tiny a katechetou

na Vy‰‰í lesnické ‰kole na Sovinci. Díky své

stati, kterou vydal v roce 1891, se seznámil

i s pfiekladatelem Danta básníkem Jaroslavem

Vrchlick˘m, s nímÏ v následujících letech udr-

Ïoval intenzivní pfiátelskou korespondenci.

Bûhem svého pobytu v Rudû zaãal P. Jan

Blok‰a psát kroniku farnosti a pofiádat velké

misie s náboÏensk˘mi poutûmi, které lákaly do

Rudy vûfiící aÏ z Hané. V roce 1901 byl pfielo-

Ïen do Olomouce, kde se stal redaktorem ná-

boÏenského ãasopisu Moravan. Zde také

v roce 1923 zemfiel. Pfii slavnostní pouti v ro-

ce 1991, kterou vedl biskup Jan Graubner,

byla odhalena pamûtní deska P. Jana Blok‰i

a jeho pozdûj‰ího nástupce P. Antonína

Vavrou‰ka, kter˘ v Rudû pÛsobil od roku

1964 aÏ do své náhlé smrti roku 1983 a mûl

rovnûÏ velkou zásluhu na pozvednutí zdej‰í-

ho náboÏenského Ïivota.

Dle textÛ kronikáfie Vlastimila Kopeãného
a archivních materiálÛ P. Bohumila Mûchury

pfiipravila ZN

Organizace a spolky

Ve Stránském se pofiádaly tvarÛÏkové hody
Kdo by neznal pojem tvarÛÏky,

pouÏívan˘ na Moravû, nebo v˘raz

syreãky, jejÏ pouÏívají milovníci

této pochoutky v âechách. Syreã-

ky se pÛvodnû vyrábûly podomác-

ku pro vlastní potfiebu na mnoha

místech v okolí Olomouce, pfiede-

v‰ím ve vsi Hnûvotín. Byly oblí-

bené, proto je zaãali vyrábût

i k prodeji. Pod názvem Olomou-

cké tvarÛÏky se na trhu objevily

roku 1580. V roce 1770 se v˘ro-

bou syreãkÛ ve vût‰ím mnoÏství

zab˘valo jiÏ nûkolik v˘roben.

Tvaroháfii pro nû nakupovali tva-

roh po vesnicích, na trzích i od

pfiekupníkÛ. Syreãky byly tak zná-

mé, Ïe nechybûly ani na svatební

tabuli císafie Leopolda II.

Kolem roku 1870 se do Lo‰tic pfii-

stûhovala Anna Sekaninová a pfii-

nesla si s sebou tvarÛÏkáfiské umû-

ní. Lo‰tick˘ povozník Josef Wes-

sels odkoukal v˘robu a v roce

1876 si zaloÏil vlastní tvarÛÏkár-

nu. Tím poloÏil základ lo‰tické

tvarÛÏkáfiské tradice. Jeho syn

Alois Wessels nechal postavit no-

vou moderní v˘robnu a do 1. svû-

tové války se firma A. W. stala

nejvût‰ím v˘robcem tvarÛÏkÛ.

V roce 1917 pfievzal firmu

WesselsÛv zeÈ Karel Pivn˘ a po-

stupnû zavedl tovární v˘robu.

Druh˘ WesselsÛv zeÈ Jaroslav

Dubsk˘ si roku 1912 otevfiel

v Lo‰ticích vlastní v˘robnu.

Továrna mûla odbyt i v zámofií.

PÛvodnû se tvarÛÏky dopravovaly

formansk˘mi povozy do Prahy,

Brna, Vídnû a Terstu. Po zavedení

Ïeleznic byly exportovány do celé

Kazatelna kostela v Rudû

Kostel v Tvrdkovû
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Evropy a tfieba i do Palestiny.

V roce 1950 byly továrny vyvlast-

nûny a zafiazeny do národního

podniku. V restituci byly vráceny

rodinám Pivn˘ch a Dubsk˘ch, jeÏ

pokraãují ve v˘robû pod znaãkami

A. W. a JD. Letos je tomu právû

130 let, co se v Lo‰ticích tvarÛÏky

vyrábûjí.

A co mají tvarÛÏky, nebo chcete-li

syreãky, vlastnû spoleãného s obcí

Stránské u R˘mafiova? V pátek 

9. ãervna se v místní klubovnû

Obecnû prospû‰né spoleãnosti

Sovinecko konala prezentace fir-

my A. W. Lo‰tice, vyrábûjící tuto

znamenitou pochoutku, dodnes

oblíbenou nejen po celé Evropû,

ale také v nûkter˘ch dal‰ích stá-

tech svûta.

„Rozhodli jsme se prezentovat po-
travináfiské firmy - partnery pro-
jektu Pradûdovy zahrádky ve
Stránském, ktefií budou hlavními
dodavateli a zároveÀ garanty za-
ji‰Èujícími obãerstvení v rámci
gastro sluÏeb. A jedním z nich je
právû lo‰tická firma A. W.
Lo‰tice,“ fiekl na vysvûtlenou

k zajímavé besedû o v˘robû syreã-

kÛ fieditel Sovinecko, o. p. s., Petr

Schäfer. V areálu Pradûdovy za-

hrádky se budou moci náv‰tûvníci

obãerstvit v˘hradnû regionálními

produkty, zejména ovãími a kozí-

mi s˘ry. „Marnû tady budete hle-
dat komerãní obãerstvení typu
hamburgerÛ, baget ãi naãechra-
n˘ch pizz,“ doplnil informaci

o budoucích gastro sluÏbách

Pradûdovy zahrádky Petr Schäfer.

Vedoucí prodeje lo‰tick˘ch tva-

rÛÏkáren Petr Kuãera na prezenta-

ci pfiedstavil sedm druhÛ syreãkÛ

dochucen˘ch nejrÛznûj‰ími bylin-

kami a kofiením. Úãastníci, kte-

r˘ch se pfii této pfiíleÏitosti se‰lo 

opravdu velké mnoÏství, mûli

moÏnost nejen degustovat pfiipra-

vené vzorky, ale nûkteré z nich si

zakoupit a labuÏnicky si je vychut-

nat doma s pûknû vychlazen˘m pi-

vem. Úãastníci prezentace se kro-

mû toho dovûdûli z úst Petra

Kuãery, Ïe tvarÛÏky jsou pfiírod-

ním, pod mazem zrajícím s˘rem,

kter˘ má pouhé jedno procento tu-

ku. Vyrábí se podle pÛvodní rodin-

né receptury z netuãného tvarohu

a pasterizovaného kravského mlé-

ka. Dfiíve se tvaroh hnûtl dvû hodi-

ny ‰lapáním bos˘ma nohama

v nízk˘ch kádích. Teprve pozdûji

se roz‰ífiily ml˘ny na tvaroh. 

Z osoleného tvarohu „pleskaãky“

formovaly tvarÛÏky pleskáním

mezi dlanûmi. Jejich práci pozdûji

nahradily dfievûné formy zvané

klapaãky. Polotovary tvarÛÏkÛ

musely tfii dny dÛkladnû oschnout

na nehoblovan˘ch prknech, neboÈ

tvaroh nesmûl pfii v˘robû pfiijít do

styku s Ïelezem. V létû se su‰ily

venku a dûti mûly za úkol odhánût

ptáky. Ve 20. století byly zavedeny

su‰árny. Po vysu‰ení se tvarÛÏky

om˘valy syrovátkou, slanou vo-

dou nebo pivem, coÏ podporovalo

bujení mikroflóry na povrchu

a tvarÛÏky i uvnitfi mazovatûly.

Nechávaly se dále zrát. Nyní té-

mûfi v‰echnu práci obstarávají

stroje. Kysel˘ tvaroh se mísí se so-

lí a ukládá do speciálních nádrÏí.

Pak se tvaruje a tfii dny su‰í za ne-

ustálé v˘mûny vzduchu. Po omytí

a osu‰ení zrají tvarÛÏky dal‰í tfii

dny ve zracích místnostech s tep-

lotou okolo 12 °C. Originální mlé-

kárenské kultury dodávají tvarÛÏ-

kÛm pfii zrání a dozrávání charak-

teristickou barvu a chuÈ. TvarÛÏky

se vyrábûjí v ‰esti variantách

a mohou se upravovat na 120 rÛz-

n˘ch zpÛsobÛ.

V rámci této gurmánské akce pfii-

jal pozvání také znám˘ lo‰tick˘

mistr fiezbáfi Jaroslav Bene‰, jenÏ

je znám zejména jako autor ruãnû

vyfiezávaného dfievûného lo‰tické-

ho betlému a kter˘ prezentoval

spoleãnû se svou Ïenou mistrov-

skou dovednost a um, které pfiene-

sl do podoby nejrÛznûj‰ích posta-

viãek a roztomil˘ch zvífiátek.

„Také tento mistr fiezbáfi, kter˘ je
mÛj velmi dobr˘ kamarád je‰tû
z doby, kdy jsem byl kastelánem na
hradû Sovinci, se zafiadí mezi ce-
lou fiadu fiemeslníkÛ, ktefií budou
svÛj fortel pfiedvádût v Galerii fie-
mesel Pradûdovy zahrádky,“ do-

dal fieditel Sovinecka, o. p. s., Petr

Schäfer. JiKo

Seriál

Nebojte se první pomoci (13. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy bezprostfiedního ohroÏení Ïivota
Krvácení z tûlesn˘ch otvorÛ
Jedná se o krvácení ze sliznic spojené s úni-

kem krve z tûlesn˘ch otvorÛ.

Pfiíãiny
- Ïaludeãní a dvanáctníkov˘ vfied;

- jícnové mûstky pfii onemocnûní jater (cir

hóza);

- nádory;

- komplikace porodu, potratu a ‰estinedûlí.

Pfiíznaky
- celkové pfiíznaky jsou shodné jako u jin˘ch 

druhÛ krvácení;

- pfii krvácení do zaÏívacího traktu zapácha-

jící prÛjmovité stolice barvy dehtu;

- zvracení natrávené krve vzhledu kávové 

sedliny.

V ãem spoãívá ohroÏení Ïivota?
Je shodné jako pfii zevním a vnitfiním krváce-

ní. Pfii masivním zvracení krve pfiistupuje ri-

ziko jejího vniknutí do d˘chacích cest.

Postup první pomoci
- uloÏení v autotransfuzní poloze;

- pfii zvracení krve poloha se sníÏenou hlavou.

âeho chceme docílit?
Pfiedejít ‰oku a du‰ení.

Pozn.: Vznik vfiedové choroby mÛÏe vyvolat

dlouhodobé uÏívání Acylpyrinu nebo lékÛ

proti bolestem pátefie a kloubÛ (napfi.

Ibalgin). Ke krvácení mÛÏe dále dojít pfii 

uÏívání lékÛ na tzv. „fiedûní krve“, napfi.

Pelentan, Warfarin. Podezfiel˘ prÛjem pfied

pfiíjezdem lékafie nikdy nesplachujte. 

MUDr. Juljo Hasík (Nebojte se první pomoci)

Pozvánka

Sovinecko, o. p. s.,
zve na pfiedná‰ku o sokolnictví

V klubovnû Obecnû prospû‰né spoleãnosti Sovinecko se uskuteãní

ve stfiedu 5. ãervence (svátek) od 19 hodin pfiedná‰ka profesionál-

ního sokolníka Petra Schäfera o historii a souãasnosti sokolnictví,

biologické ochranû leti‰È, v˘znamu ochrany dravcÛ a sov v pfiírodû.

Souãástí besedy bude ukázka sokolnicky vedeného dravce a pomÛ-

cek pouÏívan˘ch pfii v˘cviku a promítání unikátních zábûrÛ ze so-

kolnick˘ch lovÛ. (Úãastnick˘ poplatek 20 Kã.)

Fota: archiv Sovinecka, o. p. s.

Ilustraãní foto
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Autofii podvodného
úvûru dopadeni

Policejní inspektor SKPV v Brun-

tále zahájil v tûchto dnech stíhání

21letého mladíka pro trestn˘ ãin 

úvûrového podvodu. Skutku se

mûl dopustit 22. prosince 2004,

kdyÏ uzavfiel na po‰tû v R˘mafiovû

smlouvu o revolvingovém úvûru

ve v˘‰i 15 tisíc Kã. Uãinil tak na

základû návodu 38leté Ïeny

z Bruntálu, která mu smlouvu

zprostfiedkovala. Do smlouvy mûla

Ïena uvést nepravdivé údaje o za-

mûstnání obvinûného s pfiíjmem 

9 200 Kã mûsíãnû. Mladík smlou-

vu podepsal, av‰ak neuhradil ani

jednu mûsíãní splátku. Îenû, která

se na podvodu podílela, dal z po-

skytnutého úvûru 3 000 Kã.

38letou Ïenu obvinil policejní

komisafi z podvodu spáchaného

formou návodu a pomoci.

Usnesení o zahájení trestního

stíhání si Ïena pfievzala ve v˘ko-

nu trestu odnûtí svobody, kde se

nacházela pro jinou trestnou ãin-

nost. Kromû tohoto podvodu je

v souvislosti s její osobou vy‰et-

fiována i dal‰í trestná ãinnost na

Bruntálsku a Opavsku.

Dívka s Hondou
skonãila v pastvinû

V úter˘ 13. ãervna havarovala

v úseku Stránské - Sovinec 18le-

tá fiidiãka osobního vozidla

Honda Civic, kdyÏ se za zatáã-

kou lekla protijedoucí dodávky.

Dívka pfii vyh˘bání zazmatkova-

la, dostala smyk a havarovala.

Její vozidlo se pfievrátilo na stfie-

chu pfies oplocení pastviny. Ke

stfietu s protijedoucím autem ne-

do‰lo. Na autû vznikla ‰koda za

50 tisíc Kã.

Zaãal hofiet pfiístavek
u nádraÏí

V sobotu 17. ãervna odpoledne za-

ãalo hofiet za vlakov˘m nádraÏím

v R˘mafiovû. Na místû bylo zji‰tû-

no, Ïe jde o poÏár zdemolovaného

pfiístavku v majetku âesk˘ch

drah. Pfiístavek stojí mimo dal‰í

budovy. Hasiãi urãili, Ïe pravdû-

podobnou pfiíãinou poÏáru bylo

samovznícení zbytkÛ matrací a ze-

tlelého dfieva v pfiístavku. Pfii po-

Ïáru na‰tûstí nikdo nebyl zranûn.

Ve vlaku pfii‰la o batoh
29letá Ïena z R˘mafiovska pfii‰la

v sobotu 17. ãervna na Hlavním

nádraÏí v Praze o batoh, kter˘

pouze na chvíli spustila z oãí.

Zavazadlo si odloÏila na sedadlo

v kupé vagónu a vûnovala se ne-

známému muÏi, kter˘ se jí pfies

okno ptal, zda vlak jede na

Slovensko. KdyÏ se otoãila, zjis-

tila, Ïe uÏ batoh v kupé není.

Îena mûla v batohu cestovní pas,

dal‰í osobní doklady, karty, 500

anglick˘ch liber (v pfiepoãtu 

21 500 Kã), digitální fotoaparát,

mobil a drobné potfieby. Vûc ozná-

mila prÛvodãí, ale jelikoÏ se vlak

jiÏ rozjel, policii mohla krádeÏ na-

hlásit aÏ dodateãnû. Hmotná ‰ko-

da ãiní asi 34 tisíc Kã.

Pozor na mobilní
telefony na koupali‰tích!
Policie neustále upozorÀuje na riziko
nechávání cenn˘ch vûcí v zaparko-
van˘ch autech, ov‰em stejnû riziko-

vé je nechávat své vûci bez dozoru
na koupali‰tích.
Pfiesvûdãil se o tom napfiíklad

14let˘ chlapec, kter˘ si byl 

19. ãervna odpoledne zaplavat na

krnovském koupali‰ti. Pachatel

vyuÏil nestfieÏeného okamÏiku

a chlapci odcizil z batohu mobil-

ní telefon v cenû 8 000 Kã.

Ze msty ho kfiivû obvinil
Bruntálsk˘ policejní komisafi za-

hájil v tûchto dnech stíhání 20le-

tého mladíka z R˘mafiova pro

trestn˘ ãin kfiivého obvinûní.

Skutku se mûl dopustit 27. bfiez-

na leto‰ního roku na obvodním

oddûlení policie v R˘mafiovû pfii

podávání vysvûtlení. Do proto-

kolu uvedl nepravdivé údaje 

k osobû 27letého muÏe, které mo-

hly zpÛsobit jeho trestní stíhání

v souvislosti s vloupáním do 

osobního vozidla. Nakonec se ale

obvinûn˘ pfiiznal, Ïe proti muÏi

kfiivû svûdãil z osobní pomsty. 

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Nová preventivní opatfiení by mûla nastolit pofiádek na silnicích
Prvního ãervence 2006 vstoupí v platnost zákon
ã. 411/2005 Sb., o silniãním provozu, kter˘ nove-
lizuje v souãasnosti platn˘ zákon ã. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o zmû-
nách nûkter˘ch zákonÛ. Novelizace pravidel sil-
niãního provozu byla vyvolána zejména nutností
zv˘‰it bezpeãnost na na‰ich silnicích, sníÏit poãet
usmrcen˘ch a zranûn˘ch v dÛsledku dopravních
nehod a v neposlední fiadû aktualizovat ãeskou
právní úpravu ve vztahu k právu Evropské unie.
Novelizace pravidel silniãního provozu je

v zásadû postavena na nov˘ch preventivních

opatfieních (povinné pouÏívání dûtsk˘ch zá-

drÏn˘ch systémÛ na v‰ech druzích pozem-

ních komunikací, povinné pouÏívání cyklis-

tick˘ch pfiileb do 18 let, celodenní svícení po

cel˘ rok) doplnûn˘ch represivními opatfiení-

mi smûfiovan˘mi zejména na ty fiidiãe, ktefií

se opakovanû dopou‰tûjí dopravních pfie-

stupkÛ. Tito fiidiãi musí od 1. ãervence poãí-

tat nejenom s bodov˘m systémem hodnocení

fiidiãÛ, ale i s podstatnû vy‰‰ími penûÏit˘mi

sankcemi za dopravní pfiestupky. Souãasnû

nov˘ zákon dává nové pravomoci Policii

âR, která bude moci ve vybran˘ch pfiípadech

na místû zadrÏet fiidiãsk˘ prÛkaz, zabránit fii-

diãi v dal‰í jízdû, pfiípadnû vyÏadovat kauci.

Mûstské a obecní policie budou moci mûfiit

dodrÏování nejvy‰‰í dovolené rychlosti.

Bezpochyby nejvíce sledovanou a diskuto-

vanou kapitolou nového zákona je bodov˘

systém. O nûm a v‰ech zmûnách v zákonû,

vãetnû dal‰ích podrobn˘ch informací t˘kají-

cích se napfi. v˘‰e blokov˘ch pokut, se do-

zvíte na internetov˘ch stránkách: www.no-

vapravidla.cz.

Poru‰ení pfiedpisÛ o provozu na pozemních komunikacích a poãet bodÛ
• ¤ízení motorového vozidla bez

drÏení pfiíslu‰né skupiny nebo

podskupiny fiidiãského oprávnû-

ní (7 bodÛ).
• ¤ízení vozidla ve stavu vyluãují-

cím zpÛsobilost, kter˘ si fiidiã pfii-

vodil poÏitím alkoholu nebo uÏi-

tím jiné návykové látky (7 bodÛ).
• Odmítnutí fiidiãe podrobit se

na v˘zvu dechové zkou‰ce ke

zji‰tûní, není-li ovlivnûn alko-

holem (7 bodÛ).
• Odmítnutí fiidiãe podrobit se na

v˘zvu lékafiskému vy‰etfiení ke

zji‰tûní, není-li ovlivnûn alkoho-

lem v pfiípadû, Ïe dechová zkou-

‰ka byla pozitivní, aãkoli to ne-

bylo spojeno s nebezpeãím pro

jeho zdraví (7 bodÛ).
• Odmítnutí fiidiãe podrobit se na

v˘zvu odbornému lékafiskému

vy‰etfiení ke zji‰tûní, není-li ovliv-

nûn jinou návykovou látkou, aã-

koli to nebylo spojeno s nebezpe-

ãím pro jeho zdraví (7 bodÛ).
• ZpÛsobení dopravní nehody po-

ru‰ením povinnosti fiidiãe, pfii kte-

ré do‰lo k usmrcení nebo k tûÏké

újmû na zdraví (7 bodÛ).
• Pfii dopravní nehodû, pfii které

do‰lo k usmrcení nebo zranûní 

osoby nebo k hmotné ‰kodû pfie-

vy‰ující zfiejmû na nûkterém ze

zúãastnûn˘ch vozidel vãetnû

pfiepravovan˘ch vûcí nebo na ji-

n˘ch vûcech ãástku 50 000 Kã,

neprodlené nezastavení vozidla

nebo neohlá‰ení dopravní neho-

dy policistovi nebo nedovolené

opu‰tûní místa dopravní nehody

nebo neprodlené nevrácení se na

místo dopravní nehody po po-

skytnutí nebo pfiivolání pomoci

nebo po ohlá‰ení dopravní neho-

dy (7 bodÛ).
• ¤ízení vozidla bezprostfiednû

po poÏití alkoholu nebo v takové

dobû po poÏití alkoholu, po kte-

rou je fiidiã je‰tû pod jeho vlivem,

je-li zji‰tûn˘ obsah alkoholu v tû-

le fiidiãe vy‰‰í neÏ 0,3 %, nebo fií-

zení vozidla bezprostfiednû po 

uÏití jiné návykové látky nebo

v takové dobû po uÏití jiné návy-

kové látky, po kterou je fiidiã je‰-

tû pod jejím vlivem (6 bodÛ).
• PfiedjíÏdûní vozidla v pfiípa-

dech, kdy je to zákonem zakázá-

no (6 bodÛ).
• Pfii jízdû na dálnici nebo silnici

pro motorová vozidla otáãení se

nebo jízda v protismûru nebo

couvání v místû, kde to není do-

voleno (6 bodÛ).
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• VjíÏdûní na Ïelezniãní pfiejezd

v pfiípadech, kdy je to zakázáno 

(6 bodÛ).
• ¤ízení motorového vozidla fii-

diãem, kterému byl zadrÏen fii-

diãsk˘ prÛkaz (6 bodÛ).
• ¤ízení vozidla, které je tech-

nicky nezpÛsobilé k provozu na

pozemních komunikacích podle

zvlá‰tního právního pfiedpisu tak

závaÏn˘m zpÛsobem, Ïe bezpro-

stfiednû ohroÏuje ostatní úãastní-

ky provozu na pozemních komu-

nikacích (5 bodÛ).
• ¤ízení motorového vozidla bez

drÏení platného osvûdãení profes-

ní zpÛsobilosti fiidiãe (5 bodÛ).
• ¤ízení motorového vozidla bez

drÏení platného posudku o zdra-

votní zpÛsobilosti (5 bodÛ).
• Pfiekroãení nejvy‰‰í dovolené

rychlosti stanovené zákonem nebo

dopravní znaãkou o 40 km/h a ví-

ce v obci nebo o 50 km/h a více

mimo obec (5 bodÛ).
• Nezastavení vozidla na signál,

kter˘ pfiikazuje fiidiãi zastavit vo-

zidlo, nebo nezastavení vozidla

na pokyn „StÛj“ dan˘ pfii fiízení

provozu na pozemních komuni-

kacích osobou oprávnûnou k fií-

zení tohoto provozu (5 bodÛ).
• Pfii fiízení vozidla neumoÏnûní

chodci na pfiechodu pro chodce

neru‰ené a bezpeãné pfiejití vo-

zovky (4 body).
• Pfii fiízení vozidla ohroÏení

chodce pfiecházejícího pozemní

komunikaci, na kterou fiidiã od-

boãuje (4 body).

• OhroÏení chodce pfii odboãování

s vozidlem na místo leÏící mimo

pozemní komunikaci, pfii vjíÏdûní

na pozemní komunikaci nebo pfii

otáãení a couvání (4 body).
• Nedání pfiednosti v jízdû v pfií-

padech, kdy je fiidiã povinen dát

pfiednost v jízdû (4 body).
• Pfiekroãení nejdel‰í pfiípustné

doby fiízení nebo nedodrÏení sta-

novené bezpeãnostní pfiestávky

v fiízení vozidla podle zákona 

ã. 475/2001 Sb. (4 body).
• ¤ízení vozidla, které není re-

gistrováno v registru silniãních

vozidel, pfiiãemÏ této registraci

podle zvlá‰tního právního pfied-

pisu podléhá (4 body).
• ¤ízení vozidla, které uÏívá ji-

nou registraãní znaãku, neÏ která

byla vozidlu pfiidûlena (4 body).
• Pfii dopravní nehodû, pfii které

byla zpÛsobena na nûkterém ze

zúãastnûn˘ch vozidel vãetnû

pfiepravovan˘ch vûcí nebo na ji-

n˘ch vûcech hmotná ‰koda niÏ‰í

neÏ 50 000 Kã, neprodlené neza-

stavení vozidla a prokázání to-

toÏnosti navzájem vãetnû sdûlení

údajÛ o vozidle nebo neohlá‰ení

dopravní nehody policistovi ne-

bo nedovolené opu‰tûní místa

dopravní nehody nebo neprodle-

né nevrácení se na místo doprav-

ní nehody po poskytnutí nebo

pfiivolání pomoci nebo po ohlá-

‰ení dopravní nehody (3 body).
• DrÏení telefonního pfiístroje ne-

bo jiného hovorového nebo záz-

namového zafiízení v ruce nebo

jin˘m zpÛsobem pfii fiízení vo-

zidla (3 body).
• Pfiekroãení nejvy‰‰í dovolené

rychlosti stanovené zákonem nebo

dopravní znaãkou o 20 km/h a ví-

ce v obci nebo o 30 km/h a více

mimo obec (3 body).
• Nezastavení vozidla pfied pfie-

chodem pro chodce v pfiípadech,

kdy je fiidiã povinen tak uãinit 

(3 body).
• OhroÏení jiného fiidiãe pfii pfie-

jíÏdûní s vozidlem z jednoho

jízdního pruhu do druhého

(3 body).
• Pfiekroãení povolen˘ch hodnot

stanoven˘ch zvlá‰tním právním

pfiedpisem pfii kontrolním váÏení

vozidla podle zvlá‰tního právní-

ho pfiedpisu (3 body).
• ¤ízení vozidla bezprostfiednû

po poÏití alkoholu nebo v takové

dobû po poÏití alkoholu, po kte-

rou je fiidiã je‰tû pod jeho vli-

vem, pfii zji‰tûném obsahu alko-

holu v tûle fiidiãe ve v˘‰i men‰í

nebo rovné 0,3 % (3 body).
• Nedovolená jízda po tramvajo-

vém pásu (2 body).
• Poru‰ení povinnosti b˘t za jíz-

dy pfiipoután bezpeãnostním pá-

sem nebo uÏít ochrannou pfiilbu 

(2 body).
• Poru‰ení povinnosti pouÏít dût-

skou autosedaãku nebo bezpeã-

nostní pás pfii pfiepravû dûtí pod-

le § 6 (2 body).
• Neoznaãení pfiekáÏky provozu

na pozemních komunikacích,

kterou fiidiã zpÛsobil (2 body).

• Poru‰ení ustanovení o omezení

jízdy nûkter˘ch vozidel (2 body).
• Pfiekroãení nejvy‰‰í dovolené

rychlosti stanovené zákonem ne-

bo dopravní znaãkou o ménû neÏ

20 km/h v obci nebo o ménû neÏ

30 km/h mimo obec (2 body).
• Nedovolené uÏití dálnice nebo

silnice pro motorová vozidla ne-

motorov˘m vozidlem nebo mo-

torov˘m vozidlem, jehoÏ kon-

strukce nebo technick˘ stav neu-

moÏÀuje dosaÏení rychlosti ne-

jménû 80 km/h (1 bod).
• Neoprávnûné uÏití vyhrazené-

ho jízdního pruhu (1 bod).
• Poru‰ení ustanovení § 32 záko-

na o osvûtlení vozidla (1 bod).
• Poru‰ení povinnosti vypl˘vají-

cí ze znaãky „Obytná zóna“ ne-

bo „Pû‰í zóna“ (1 bod).
• Poru‰ení povinnosti vypl˘vají-

cí ze zákazové nebo pfiíkazové

znaãky (kromû v˘‰e uveden˘ch

pfiípadÛ pfiekroãení nejvy‰‰í do-

volené rychlosti stanovené do-

pravní znaãkou, poru‰ení zákazu

pfiedjíÏdûní stanoveného doprav-

ní znaãkou a zákazov˘ch znaãek

B 28 - zákaz zastavení a B 29 -

zákaz stání) (1 bod).
• Neoprávnûné uÏití zvlá‰tního

v˘straÏného svûtla modré barvy,

popfiípadû doplnûného zvlá‰tním

zvukov˘m v˘straÏn˘m zname-

ním (1 bod).
• Neoprávnûné uÏití zvlá‰tního

v˘straÏného svûtla oranÏové bar-

vy (1 bod).

Osadní v˘bory informují

Ohlédnutí za Dûtsk˘m dnem v Ondfiejovû
A nezapr‰í a nezapr‰í ...
Cel˘ t˘den (a moÏná i déle) pfied

posledním kvûtnov˘m víkendem

nejeden obãan R˘mafiovska zva-

Ïoval, kterou z mnoha plánova-

n˘ch akcí zavr‰í mûsíc, K. H.

Máchou tolik opûvovan˘ máj.

O to více nás mile pfiekvapilo, Ïe

i pfies vydatné de‰Èové pfieháÀky

se na kácení máje v Ondfiejovû
se‰lo témûfi takové mnoÏství zá-

bavychtiv˘ch nad‰encÛ jako loni,

kdy nás pro zmûnu cel˘ den bião-

valo sv˘mi paprsky ostré sluníã-

ko. Skvûlá hudba, v˘borná atmo-

sféra, bohatá tombola a v nepo-

slední fiadû zábavná podívaná pfii

kácení májky pofiadatele pfiesvûd-

ãila, Ïe akce je vyhledávaná a Ïe

uÏ se opravdu stala tradiãní.

Veselici pfiedcházela oslava Dne
dûtí. I kdyÏ celé odpoledne propr-

‰elo a úãastníci nemohli slavit tak,

jak by si pfiáli, dûti si s nad‰ením

zasoutûÏily a pfiedstavily se v mas-

kách. Z patnácti dûtí ohodnotila

nestranná porota první tfii místa

vûcnou cenou, ostatní si pochutna-

li na sladk˘ch cenách útûchy.

Pfies nevydafiené poãasí se poba-

vili jak dûti, tak dospûlí, coÏ po-

fiadatele tû‰í ze v‰eho nejvíce, ne-

boÈ to bylo smyslem dne, a tak

nezb˘vá neÏ podûkovat letos ob-

zvlá‰tû ‰tûdr˘m sponzorÛm a tû‰it

se na pfií‰tí setkání. 

Katka Továrková

Fota: archiv Osadního v˘boru Ondfiejov



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Optimista je ãlovûk, kter˘ se oÏení s vlastní sekretáfikou

a myslí si, Ïe ji bude moci i nadále upozorÀovat na pra-

vopisné chyby. Tristan Bernard

Známá i neznámá v˘roãí
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1. 7. Svûtov˘ den architektury, vyhlá‰en Mezinárodním svazem
architektÛ

1. 7. 1506 zemfi. Matûj Rejsek, kameník a stavitel, pfiedstavitel go-
tické architektury (nar. asi 1445) - 500. v˘roãí úmrtí

1. 7. 1991 v Praze byl podepsán protokol o rozpu‰tûní Var‰av-
ské smlouvy - 15. v˘roãí

1. 7. 1981 zemfi. Zdenûk Burian, malífi a ilustrátor (nar. 11. 2. 1905)
- 25. v˘roãí úmrtí

1. 7. 1981 zemfi. Jifií Voskovec, vlastním jménem J. Wachsmann,  herec, dra-
matik, reÏisér, básník a pfiekladatel (nar. 19. 6. 1905) - 25. v˘r. úm.

2. 7. 1961 zemfi. Ernest Hemingway, americk˘ prozaik a Ïurna-
lista, nositel Nobelovy ceny (nar. 21. 7. 1899) - 45. v˘r. úm.

2. 7. 1996 zemfi. Milo‰ Kirschner, loutkoherec (nar. 16. 3. 1927) - 10. v˘r. úm.
5. 7. Státní svátek âR - oslava pfiíchodu slovansk˘ch vû-

rozvûstÛ Cyrila a Metodûje na Moravu roku 863
6. 7. Státní svátek âR - v˘roãí upálení Mistra Jana Husa roku 1415
6. 7. 1971 zemfi. Louis Armstrong, americk˘ jazzov˘ trumpetista 

a zpûvák (nar. 4. 7. 1900) - 35. v˘roãí úmrtí
6. 7. 1971 zemfi. Bohdan Lacina, v˘tvarník (nar. 14. 3. 1912) - 35. v˘r. úm.
7. 7. 1991 zemfi. Franti‰ek Kocourek, divadelní herec a baviã 

(nar. 21. 2. 1947) - 15. v˘roãí úmrtí
8. 7. 1621 nar. Jean de la Fontaine, francouzsk˘ básník, autor ba-

jek (zemfi. 14. 4. 1695) - 385. v˘roãí narození
8. 7. 1786 zahájilo ãinnost vlastenecké divadlo Bouda na KoÀském 

trhu, dne‰ním Václavském námûstí, první skuteãnû ãeské 
divadlo u nás - 220. v˘roãí

8. 7. 1891 nar. Josef Hora, básník (zemfi. 21. 6. 1945) - 115. v˘r. nar.
8. 7. 1926 zemfi. Karel Václav Rais, spisovatel (nar. 4. 1. 1859) - 80. v˘r. úm.
10. 7. 1851 zemfi. Louis Jacques Daguerre, francouzsk˘ malífi, vy-

nálezce fotoaparátu (nar. 18. 11. 1787) - 155. v˘roãí úmrtí
10. 7. 1871 nar. Marcel Proust, francouzsk˘ prozaik (zemfi. 18. 11. 1922) 

- 135. v˘roãí narození
11. 7. Svûtov˘ den populace
11. 7. 1856 zemfi. Josef Kajetán Tyl, spisovatel a herec (nar. 4. 2. 1808)

- 150. v˘roãí úmrtí
11. 7. 1911 nar. Marie Glázrová, hereãka, manÏelka operního pûvce 

Eduarda Hakena (zemfi. 19. 2. 2000) - 95. v˘r. narození
13. 7. 1951 zemfi. Arnold Schönberg, rakousk˘ hudební skladatel 

(nar. 13. 9. 1874) - 55. v˘roãí úmrtí
13. 7. 1986 zemfi. Ladislav Pe‰ek, herec (nar. 4. 10. 1906) - 20. v˘r. úm.
14. 7. 1766 zemfi. Franti‰ek Maxmilián KaÀka, barokní architekt 

a stavitel (nar. 19. 8. 1674) - 240. v˘roãí úmrtí

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Simona Zifãáková .................................................. Dolní Moravice
Adam Koupil .......................................................... R˘mafiov

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více
Karel Polách - R˘mafiov ........................................................ 81 let
AneÏka ·tanglicová - Janovice ............................................. 82 let
Hedvika KaÀovská - R˘mafiov ............................................... 83 let
RÛÏena Furiková - Janovice .................................................. 84 let
Helena Kovácsová - Jamartice .............................................. 84 let
Adolf Strako‰ - R˘mafiov ....................................................... 85 let
Anna Mojáková - R˘mafiov ................................................... 85 let
Marie Cenková - R˘mafiov .................................................... 85 let
Elfrída Grossová - R˘mafiov .................................................. 85 let
Ludmila ·mirková - R˘mafiov ............................................... 86 let
Josef ·vejcar - R˘mafiov ........................................................ 88 let
Ludmila Klime‰ová - R˘mafiov .............................................. 93 let

Rozlouãili jsme se
Marie Pfiecechtûlová - R˘mafiov ............................................. 1914
Judita Ba‰trnáková - Dolní Moravice ..................................... 1932
Jaroslav ZeÈák - R˘mafiov ....................................................... 1942
Marie Straková - R˘mafiov ...................................................... 1921
·tefan Grebenár - Janovice ..................................................... 1941
Marie Kazdová - R˘mafiov ...................................................... 1923
Zdenûk Zlámal - Janovice ....................................................... 1960

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - ãervenec 2006

Pranostiky na mûsíc ãervenec
• âervenec - z paren, de‰ÈÛ, boufiek a potu slepenec.

• V ãervenci kdyÏ dne ub˘vá, horka pfiib˘vá.

• Co ãervenec neupeãe, to jiÏ srpnu neuteãe.

• Slunce peãe - dé‰È poteãe.

• V ãervenci do ko‰ile rozdûlej se a v prosinci po u‰i odûj se!

• âervenec - úrody blíÏenec.

• Dé‰È na Nav‰tívení Panny Marie potrvá do Zuzany. (2. ãervence -

11. srpna)

• Svatá Markéta hodila srp do Ïita. (13. ãervence)

• Kolem svaté Krist˘ny dozrávají maliny. (24. ãervence)

• Na svatého Jakuba brambor prvá úroda. (25. ãervence)

• Svatá Anna - chladna z rána. (26. ãervence)

V‰em dûtem krásné a pohodové prázdniny bez nudy
a ostatním klidnou a niãím neru‰enou dovolenou

pfieje redakce R˘mafiovského horizontu.
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Poslední z ãtvefiice vernisáÏí, kte-

ré bûhem ãervna uspofiádala r˘-

mafiovská ZU·, zahájila ve stfiedu

21. ãervna v˘stavu Absolventi ve

vestibulu knihovny. VernisáÏní

maratón se tak pfies kostel

v Albrechticích u R˘mafiova a r˘-

mafiovskou radnici opût vrátil pod

Strom poznání, o jehoÏ uvedení

v Ïivot vefiejn˘ jsme informovali

v minulém ãísle.

Jak název napovídá, v knihovnû

se pfiedstavují ãtyfii absolventi v˘-

tvarného oboru ZU·, Nela Hla-

vicová ze tfiídy ·árky Lupeãkové

a Nela Prá‰ilová, Pavlína

Hromadová a Filip Novysedlák

ze tfiídy Kamily H˘Ïové. Do pûti-

ce doplnila sestavu absolventÛ

Tereza Seifertová z literárnû-dra-

matického oboru Silvie Jablon-

ãíkové, která na vernisáÏi zahrála

monolog Abigail ze hry Sklenice
vody Eugéne Scribea.

V̆ tvarníci pfiedstavili své roãní-

kové práce na témata, která si sa-

mi zvolili. Nela Hlavicová vy-

stavuje práce pod názvem

Autoportréty. K vlastním portré-

tÛm vytvofien˘m technikou poãí-

taãové manipulace, z nichÏ zau-

jme napfiíklad egyptská stylizace

autorãina obliãeje, pfiipojila rep-

liku Rubensovy podobizny ma-

lovanou temperami.

Pavlína Hromadová prezentuje

ãtvefiici obrazÛ Zamy‰lení, je-

jichÏ hlavním tématem je koufie-

ní. OranÏová, modrá, ãerná a ze-

lená variace, vytvofiené kombi-

novanou technikou malby a ko-

láÏe, zpodobují z rÛzn˘ch úhlÛ

destruktivní vliv cigaret na ãlo-

vûka. DoplÀuje je socha Kufiáka,

kterému koufiení doslova pfie-

rÛstá pfies hlavu.

Nela Prá‰ilová, která se orientuje

na odûvní návrháfiství, vystavila

nûkolik sv˘ch návrhÛ inspirova-

n˘ch módou barokního období.

Její kolekci vévodí realizace jed-

noho z návrhÛ, provedená z rÛz-

n˘ch typÛ papíru. Kromû kreseb

lze spatfiit i voskovanou batiku,

zachycující detail z návrhu.

Filip Novysedlák se zamûfiil na

téma âas. Roãníkovou práci na

v˘stavû zastupuje trojice temper

s námûty zvonu odbíjejícího ãas,

rozbit˘ch hodinek, coby ãasu

zdánlivû zastaveného, a lidského

ãasu, jenÏ je vyjádfien tváfiemi dí-

tûte, Ïeny a stafieny. Ve vitrínû je

navíc umístûna grafika s motivem

pfies˘pacích hodin. Také Filipovy

dvojrozmûrné práce doplÀuje ob-

jekt, v tomto pfiípadû rozbit˘ ho-

dinov˘ stroj z keramiky. ZN

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 13/2006

17

Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Ve finále maratónu v˘stav se pfiedstavují Absolventi

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
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Jak jsme fiekli poslednû, Bohunûk (+ po 1339),

naz˘van˘ téÏ Bohomil, Wohunk ãi Wohnung,

Harrach z Harrachu (nûkdy najdeme i pfiído-

mek z Horochu) a s ním i jeho bratfii Dûtfiich
Bene‰ (+ po 1330) a Buzek (+ po 1326) se za-

koupili a Ïili ve 14. století v Dolních

Rakousích. Drobn˘ jihoãesk˘ majetek totiÏ ne-

mûli mlad‰í ãlenové rodu ‰anci zdûdit, jak b˘-

valo pravidlem, aby se dál rodová drÏava ne-

drobila, a pokud nezískali sluÏbu u dvora ãi se

nestali kleriky, hledali jako mnozí jiní po celá

staletí ‰tûstí jinde ve vlasti nebo v sousedních

zemích. Jejich vûtev, jeÏ dosáhla vût‰ího v˘-

znamu neÏ domácí pfiíbuzní, mûla v rÛzn˘ch

obdobích ov‰em fiadu statkÛ téÏ v jiÏních

âechách a zÛstávala se svou otãinou nadále

v majetkovém i osobním kontaktu.

Napfi. BohuÀkÛv syn Bene‰ (+ po 1377) a jeho

dûti Bernard (1379-1433), Jan (+ po 1395)

a Buzek (+ po 1379) uÏívali kromû svého jmé-

na navíc pfiízvisko z RoÏmberka je‰tû 1433,

protoÏe v mûsteãku, jeÏ bylo kolébkou slav-

n˘ch pánÛ z RoÏmberka, drÏeli fiadu majetkÛ

vãetnû celého dvora. S RoÏmberky ãi Vítkovici

v‰ak pfiíbuzní nebyli.

JiÏ v 15. století vymfiela star‰í „rakouská“ vûtev

a udrÏela se vûtev druhorozen˘ch potomkÛ.

Pfiedkem na‰ich HarrachÛ je syn Bernarda ml.

Leonard I. (1416-1460), jehoÏ peãeÈ se zacho-

vala na listinû klá‰tera karmelitánÛ ve

Voigtsbergu z roku 1443 a kter˘ zastával

v Rakousku v˘znamn˘ úfiad zemského hejtma-

na v Korutanech. Jeho stejnojmenn˘ vnuk rytífi

Leonard III. (1481-1527) zaloÏil roku 1524

s koupí Rohrau vûtev, která Ïila v Rakousku

je‰tû v 19. století. Podstatnûj‰í v‰ak je, Ïe jeho

syn Leonard IV. (1514 - 27. 6. 1590) pronikl

jako první z HarrachÛ na ãesk˘ královsk˘ dvÛr

jako rada a posléze nejvy‰‰í kancléfi

Ferdinanda I. Stál na poãátku dlouhé fiady zdat-

n˘ch hospodáfiÛ, diplomatÛ, vûdcÛ, vojákÛ

a nemnoha prelátÛ, z nichÏ v‰ichni zÛstávali za

v‰ech okolností katolíky, nikdy v‰ak bigotními

vûfiícími, ale lidmi tolerantními a humánními,

jak uvidíme dále, a tak jim vytrvalost ve vífie

nebyla k necti.

MoÏná byla jejich kariéra snadnûj‰í neÏ u ji-

n˘ch, neboÈ b˘valo zvykem panovníkÛ a dvo-

fianÛ poohlédnout se po dûtech osvûdãen˘ch 

osobností, zda nepodûdily nûco ze schopností

pfiedkÛ, a tak se vytváfiela uzavfiená skupina

dvorské ‰lechty. Na celé vûci nûco bylo, proto-

Ïe v aristokratick˘ch rodinách mûly v˘chova,

vzdûlání a vzor neobyãejn˘ v˘znam. Ov‰em

vlastnosti, charakter a zásady dítûte ovlivÀova-

ly i dal‰í okolnosti a existence ãern˘ch ovcí

v rodinû neb˘vala vÛbec vzácnou v˘jimkou.

Leonard se nejspí‰e u krále dobfie zapsal a ten

jej pov˘‰il jiÏ roku 1550 do stavu svobodn˘ch

pánÛ, 1552 do stavu svobodn˘ch fií‰sk˘ch pánÛ

a vûnoval mu ãetná uznání. Roku 1557 získal

Leonard ãesk˘ inkolát, tj. vrátil se zpût do sta-

vu ãeské ‰lechty. Snad bychom to mohli se

znaãnou mírou nadsázky srovnat s obûma po-

váleãn˘mi návraty vídeÀsk˘ch âechÛ. Ov‰em

fakt, Ïe jej 1562 jmenoval nejvy‰‰ím komorní-

kem i FerdinandÛv syn císafi Maxmilián II.

a pozdûji znovu i jeho potomek Rudolf II., je

nejen neobvyklé, ale svûdãí to i o jeho neoby-

ãejn˘ch kvalitách, neboÈ kaÏd˘ nastupující pa-

novník si do sv˘ch sluÏeb zpravidla volil nové

tváfie z okruhu sv˘ch pfiátel.

V lednu 1573 vyslal nemocn˘ Maxmilián II. do

ãesk˘ch zemí na obvykle boufiliv˘ snûm syny

arcikníÏata Rudolfa a Arno‰ta a zároveÀ se po-

kusil zajistit sv˘m nezku‰en˘m zástupcÛm

schopného poradce Perchtolda z Lipé, morav-

ského zemského hejtmana. Ten, aã ve sluÏbách

císafie, se nechtûl jako hlava moravské stavov-

ské obce vázat, a odmítl. Císafi tedy povûfiil do-

provodem princÛ Richarda Streina ze

Schwarzenau, pfiedstavitele rakousk˘ch protes-

tantÛ, kter˘ mûl velmi blízko k ãeské evange-

lické opozici. Koneãnû propojení ‰lechty ra-

kouské, ãeské a moravské bylo tehdy velmi úz-

ké a pfiátelské, jak jsme na to upozornili jiÏ dfií-

ve ve statích o Hoffmannech. Nejednou spo-

leãnû tvrdû oponovali snahám císafie o zv˘‰ení

moci aÏ na hranici spoleãné rebelie. V prÛbûhu

snûmu se k Streinovi pfiipojil i Leonard IV.
z Harrachu, spfiíznûn˘ s Hoffmanny Annou

Margaretou z Harrachu, jejíÏ ranû barokní znak

mÛÏeme spatfiit v janovickém zámku.

Pozdûji, roku 1577, zmírnil Rudolf II. své do-

sud vypjaté vûrouãné postoje, kdyÏ vycítil ne-

bezpeãí pro klid v zemi po nevybírav˘ch úto-

cích mlad˘ch ambiciózních katolíkÛ v ãele

s Jifiím Popelem z Lobkowicz proti vlaÏnému

katolíkovi a císafiovu pfiíteli Vilému z RoÏm-

berka a dal‰ím. Nespornû k tomu císafie vedla

i vyprázdnûná císafiská pokladna a velkorysá

nabídka pfieváÏnû protestantsk˘ch ãesk˘ch sta-

vÛ, Ïe splatí státní dluh. O diplomatické osla-

bení sporÛ a dobrozdání k nabídce ‰lechty po-

Ïádal osvûdãené a tolerantní dvorské úfiedníky,

prezidenta dvorské komory Kry‰tofa z Anhal-

tu, Hanse Trautsona st., Ferdinanda Hoffmanna

z Grünbüchlu a opût Leonarda z Harrachu, ãle-

ny tajné rady, aãkoli dvorsk˘ fiád z prosince

1576 tuto moÏnost nepfiipou‰tí. Osvûdãili se.

RoÏmberkovi pomohli z ohroÏení a panovník

si uvûdomil jejich kvality a nechybil.

Je‰tû 1577 císafi pov˘‰il Harracha do ãeského

panského stavu. Dokonce jej pozdûji obdafiil

nejvy‰‰í moÏnou poctou. 3. 6. 1585 se stal

Leonard z Harrachu spolu s Vilémem

z RoÏmberka rytífiem v˘jimeãného fiádu zlaté-

ho rouna pfii promoãním obfiadu pfied králov-

skou oratofií v Chrámu sv. Víta na Hradû. Oba

obdrÏeli fiád z rukou arcivévody Ferdinanda

Tyrolského, známého sv˘m nûÏn˘m vztahem

ke krásné mû‰Èanské dcefii Filipinû Welserové,

a pfied nimi pfiijali fiád i Rudolf II. s arcivévody

Karlem ·t˘rsk˘m a Arno‰tem. Pak zaãaly ry-

tífiské turnaje, pofiádaly se rozliãné radovánky,

rozmafiilé oslavy a hostiny, jeÏ velk˘m dílem

platil Vilém z RoÏmberka a ãásteãnû Rudolf II.

HarrachÛv podíl nebyl v˘znamn˘, lze tedy sou-

dit, Ïe se ani zdaleka nemohl majetkovû rovnat

s RoÏmberky, natoÏ s císafiem.

Za ãleny fiádu pfiijímali Habsburkové vÏdy jen

hrstku nejv˘znamnûj‰ích diplomatÛ a vojákÛ.

Poãet Ïijících fiádov˘ch rytífiÛ zlatého rouna ni-

kdy nepfiesáhl 60 - 70 osob, ale vût‰inou jich

bylo podstatnû ménû. Rytífisk˘ fiád pfienesli

Habsburkové z Burgundska z rozhodnutí ãlena

rodu a ‰panûlského krále Filipa II. ¤ád mÛÏe-

me najít na obrazech zavû‰en˘ na krku panov-

níkÛ a mála ostatních aristokratÛ ãi kolem je-

jich erbÛ ve formû zlatého fietûzu s beránãí kÛ-

Ïí (ãi beránkem). Jeho nositelem byl i první

harrachovsk˘ vlastník janovického panství

Tomá‰ Raimund, jehoÏ znak je i s fiádem vyte-

sán spolu s dietrich‰tejnsk˘m erbem jeho Ïeny

Marie Arno‰tky nad vstupem do kaple

V Lipkách.

V následujícím období se stal Leonard zem-

sk˘m hejtmanem Korutan. Smrt v˘znamného

diplomata (1590) kupodivu zaznamenal

i roÏmbersk˘ kronikáfi Václav BfieÏan, tfiebaÏe

aÏ 3. ledna 1591. Také vnuk pfiede‰lého, opût

Leonard VI. (1568-1608), se objevuje

v BfieÏanov˘ch análech a je dÛkazem vzrÛstají-

cích vazeb mezi obûma rody nyní jiÏ v témûfi

rovném postavení. Setkání s Petrem Vokem ne-

spornû téÏ svûdãí o oboustranné toleranci, jeÏ

se po roce 1600 zaãala jinde v ãeském státû

i Evropû vytrácet a ve sv˘ch koncích vedla

k defenestraci, stavovskému povstání a tfiiceti-

leté válce, neboÈ hostitel byl vûfiící protestant,

nejspí‰e ãesk˘ bratr, a jeho host seriózní kato-

lík. BfieÏan zaznamenává 10. bfiezna 1601

Leonardovu pfiítomnost v RoÏmberském paláci

na PraÏském hradû, kdyÏ „pan vladafi téÏ v do-
mu svém oupravnû drÏeti a vzácné hosti jmíti
ráãil ...“.

BohuÏel se tak stalo jiÏ v nadcházejícím sou-

mraku skvûl˘ch RoÏmberkÛ, Petr Vok se zane-

dlouho v neprospûch na‰í zemû bezdûtn˘ roz-

louãil se svûtem (6. 11. 1611), kdyÏ pfiedtím

zbavil âechy zlé pfiítomnosti krut˘ch a rabují-

cích pasovsk˘ch ÏoldnéfiÛ (1611) tím, Ïe jim

vyplatil Ïold v tehdy neuvûfiitelné v˘‰i 150 000

zlat˘ch. Ostatní boháãi zrovna „nemûli“ peníze

a asi pfiedev‰ím chuÈ. Na astronomickou ãástku

obûtoval velkou ãást roÏmbersk˘ch majetkÛ,

které rozprodal. Správním centrem panství 

a ústfiedním sídlem se stala jiÏ jen krásná

TfieboÀ. Mgr. Jifií Karel

Návrat HarrachÛ z Rakous
Z historie
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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

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
!!!  POZOR  !!! OD 1. âERVENCE DO 31. PROSINCE 2006

BUDE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN
DÒVOD: ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE

sobota 1. ãervence 19.30
Underworld: Evolution
Akãní fantasy horror (USA 2006)

Volné pokraãování filmového hitu o odvûkém boji mezi upíry a vl-

kodlaky, 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

sobota 8. ãervence 19.30
Sklapni a zastfiel mû!

âerná komedie (âR/V. Británie 2005)
První ãeská sebevraÏedná komedie o gangsterovû psu, knedlících,

botách, neposedné so‰e a samozfiejmû sebedestrukci. Pavel Zeman

má ‰est zamûstnání, aby si jeho nevdûãná Ïena mohla dovolit Ïivot na

vysoké noze. Hrají: K. Roden, A. Geislerová ad. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 15. ãervence 19.30
Hele kámo, kdo tu vafií

Komedie (USA 2006)
Hysterick˘ zákulisní pohled do fastfoodu a citlivá óda na ztracené

mládí, plná blázniv˘ch uklízeãÛ, nechutn˘ch legrácek v kuchyni

a hlavnû rozprav o sexu. Pfiístupn˘ od 15 let

nedûle 16. ãervence 17.00
RafÈáci

Komedie (âR 2005)
Letní komedie o noãní mÛfie kaÏdého dospívajícího teenagera - do-

volené s rodiãi. Vojta Kotek a Jirka Mádl opût na cestû za prázdnino-

v˘m dobrodruÏstvím. Hrají: V. Kotek, J. Mádl, J. Jirásková, M.

·teindler. MládeÏi pfiístupn˘



Nechce se vûfiit, Ïe je tomu uÏ

dlouh˘ch pût let od tragické

chvíle, v níÏ nás opustil Roman

Icha, skvûl˘ a spolehliv˘ kama-

rád, vynikající kantor, duchapln˘

komentátor, hbit˘ kreslífi, neza-

pomenuteln˘ a od Pána Boha ne-

obyãejnû nadan˘ jazzman i mu-

zikant ochotn˘ úspû‰nû se vy-

rovnat s jak˘mkoli Ïánrem

a kaÏd˘m coulem samorost.

TûÏko vyjmenovat v‰e, v ãem

vynikal. Moudr˘ pomocník pln˘

taktu a dobrák kaÏd˘m coulem

se stal vrbou v‰ech, kdo se po-

tfiebovali svûfiit a najít pochopení

i ve vûcech zdaleka nesrovnatel-

n˘ch s jeho osobními a ãasto

mnohem vût‰ími trápeními. Mûl

vzácn˘ dar umûní naslouchat

druh˘m a vnímat je, ale byl téÏ

sám znamenit˘ vypravûã. Pokud

s chutí zvolil fabulaci, tûÏko by-

lo najít ãlovûka, kter˘ by k jeho

potû‰ení dokázal odolat a neuvû-

fiit. Uvûfiili mnozí i domácímu

chlebovému vínu, zv. Hovûzí fa-

ráfie Romana, ba vûru dobfie neu-

dûlali. Jeho zvlá‰tním rysem by-

lo, Ïe k uspokojení staãilo, pokud

Ïertík nastartoval a jiÏ nemusel

b˘t pfiítomen jeho vyvrcholení,

dokázal si pointu s neuvûfiitelnou

pfiesností pfiedstavit. Duchapl-

n˘m vtipálkem zÛstával i v oka-

mÏicích, kdy jiní vû‰í hlavu ãi

foukají své bolístky. AÈ dnes ho-

vofiíme o ãemkoli a s k˘mkoli,

kdo jej tfieba jen vzdálenû znal,

vÏdy skonãíme u nûj. Nepama-

tujeme v‰ak ani jedin˘ pfiípad, Ïe

bychom mluvili ve spojení

s Romanem o tragick˘ch ãi váÏ-

n˘ch vûcech, vÏdy se hovor sto-

ãí k nevyãerpatelné studnici jeho

ta‰kafiic. B˘valí Ïáci vzpomínají

s jakou elegancí, pfiesvûdãivostí

i humorem dokázal pfieklenout

i nejménû záÏivné a témûfi nepo-

chopitelné detaily stra‰livé fyzi-

ky ãi proÏluklé matematiky, vy-

svûtlit je a natrvalo zasít i do nej-

vzpurnûj‰ích hlaviãek. V‰ak byl

kdysi sám vysoko‰kolák par ex-

cellence. Mnozí kolegové dosud

vyprávûjí, jak je dokázal zbavo-

vat utrpení pfiedlouh˘ch, úmor-

n˘ch a údûsnû hloup˘ch schÛzí

ãi nekoneãn˘ch porad. VÏdy to-

tiÏ dokázal vym˘‰let, kreslit,

chrlit a rozesílat paletu vtipÛ

a vtípkÛ a vysvobozovat kantory

ze stavu hluboké otrávenosti aÏ

nevûdomí. Nese‰lo dosud z mys-

li, jak dovedl bez ‰kodolibosti

a s vtipem pfiipravit kolegovi ho-

dinu. Kamarád Vojta PiÀos by

mohl povídat, kdyby byl je‰tû

mezi námi, jak se marnû pokou-

‰el vyhnat pohádkového bazili‰-

ka ze Ïivoãi‰n˘ch tfiíd do sféry

bájí, neboÈ pan uãitel dûtem vy-

svûtlil, kde tajemn˘ netvÛrek Ïi-

je a jak se klube z vejce ãerné

slepice v podpaÏí a Ïe patfií mezi

dráãata ãi lichokopytníky a jinou

ÏouÏel a basta. A muzikanti z ka-

pel, jimiÏ pro‰el a kde nikdy ne-
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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.

Neãitelné rukopisné literární práce budou ze

soutûÏe vyfiazeny.  ZN

poezie
Linda Koãová

1)

Vzná‰ím se v oblacích,

krouÏím kolem tebe jako pták

a nûÏné vlny lásky rozechvívají zemi

Jsi jako vítr, oceán i boufie

Jsi láska sama

A já ... nahá dívka v de‰ti,

strom obtûÏkan˘ sv˘mi plody

touÏící se nûkomu dát

2)

Vidím fieku oãím m˘m vzdálenou, aã v my‰lenkách zdá se tak blízkou.

Vítr Ïene ji aÏ v oceán. Jak uhání dopfiedu, odkr˘vá pfiede mnou taj-

nou zátoku.

To proto, Ïe dosud Ïádn˘ ãlovûk nedo‰el aÏ k ní.

Pouze andûlé se k ní chodí koupat. KaÏdou noc na bfiehu odkládají

svá kfiídla, aby smyli v‰echen prach ze sv˘ch dlouh˘ch cest.

Tehdy se na chvíli stávají lidsk˘mi bytostmi. B˘vá tûÏké poznat

v nich andûly. A jak pláã zní, kdyÏ o pÛlnoci ti‰e zpívají své modlitby.

Já znám tu zátoku, kam i mÛj andûl se koupat chodívá. Zuzana ·ulcová: Lidsk˘ strom

Vzpomínka

Roman Icha
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Kam na v˘let

Nav‰tivme Lesní ekostezku ·vagrov
Letní mûsíce a svoji dovolenou ne-

bo prázdniny si mnoho lidí nedo-

vede pfiedstavit bez pobytu u vody,

aÈ jiÏ sladké nebo slané. Letní mû-

síce ale mohou patfiit i turistice

a v Jeseníkách si také mÛÏete uÏít

vodu, ãistou vodu horsk˘ch poto-

kÛ a fiek. V tomto období patfiívaly

kdysi k cestám r˘mafiovsk˘ch tu-

ristÛ dlouhé v˘lety, které b˘valy

vedeny mnoh˘mi cviãiteli mimo

jiné také do údolí Divoké Desné

a Merty. Obû fieky neodmyslitelnû

patfií k v˘letÛm kolem masivu

Mraveneãníku, jehoÏ vrcholy

Mraveneãník, Dlouhé Stránû

a Vfiesník mají nadmofiskou v˘‰ku

1342 - 1350 metrÛ. Poté, co byla

mezi Vernífiovicemi a Louãnou

nad Desnou ohrazena rozsáhlá

obora pro vysokou zvûfi a budova-

ly se vodní nádrÏe pfieãerpávací 

elektrárny Dlouhé Stránû, pû‰í túry

do této oblasti se omezily. Po do-

konãení stavby elektrárny a také

proto, Ïe v Chránûné krajinné ob-

lasti Jeseníky byly vyhlá‰eny nové

pfiírodní rezervace a chránûná úze-

mí od roku 1990, se situace zmûni-

la. Na pÛvodních turistick˘ch tra-

sách byly obnoveny znaãky a také

vyznaãeny nové trasy, jsou prozna-

ãeny i cyklostezky a koÀské stez-

ky, takÏe dnes mÛÏete mnohá mís-

ta vidût ze sedla kola ãi konû.

K jedné z novû znaãen˘ch nauã-

n˘ch stezek patfií na jiÏním úboãí

Mraveneãníku i Lesní ekostezka

·vagrov. Ve spolupráci se s. p.

Lesy âeské republiky ji pfiipravilo

a stará se o ni Stfiedisko ekologické

v˘chovy mládeÏe pfii DDM Vila

Doris v ·umperku. Její souãástí je

i turistická základna, kde je moÏné

si zajistit po pfiedchozí dohodû 

ubytování. V propagaãním materi-

álu ekostezky se uvádí: „Hlavním
smyslem a posláním je roz‰ífiení
enviromentální v˘chovy mal˘ch
i velk˘ch náv‰tûvníkÛ, prohloubení
zájmu o pfiírodu jako celek, oboha-
cení turistick˘ch vycházek o smys-
lupln˘ program, kter˘ je vhodnou
formou v˘chovy k ochranû pfiírody,
k péãi o Ïivotní prostfiedí a ekolo-
gické v˘chovû obecnû.“
Nebojte se uãeného popisu a vy-

pravte se do katastru obce

Sedmidvory, kde se ekostezka na-

chází. Dostaneme se tam ze

Sobotína pfies Vernífiovice, které

sv˘mi klimatick˘mi podmínkami

patfií ke znám˘m rekreaãním mís-

tÛm. Kdysi to b˘vala hornická ves-

nice, odkud se ruda dodávala aÏ do

konce 19. století do sobotínsk˘ch

Ïelezáren. V jejím katastru leÏí

i Stfieleck˘ dÛl, v mineralogick˘ch

atlasech popisované nalezi‰tû mi-

nerálÛ - dnes je tato lokalita sou-

ãástí ohrazené obory. V okolí se tû-

Ïívala i mastková bfiidlice-krupník;

b˘vala známá jako hrnãífisk˘ ká-

men, uÏívala se k v˘robû Ïáru-

vzdorn˘ch nádob a cihel.

Pojedeme-li z R˘mafiova na

·umperk autobusem, mÛÏeme vy-

stoupit na zastávce Sobotín-

Rudoltice, lesní ‰kolka, první za-

stávce za Skfiítkem, hned u zastáv-

ky odboãit vpravo a po neznaãené

‰iroké cestû sejít lesem dolÛ ke

Ztracenému potoku, kter˘ nás po-

hodlnû témûfi po 3 km do

Vernífiovic dovede. NeÏ ale odbo-

ãíme u vsi vlevo ke kostelu, mine-

me starou chránûnou lípu, mající

po obvodu kmene úctyhodn˘ch 

8 metrÛ, která loni bohuÏel nebyla

ochránûna pfied vandaly. Od koste-

la je to nûco pfies dva kilometry

k turistické základnû ·vagrov, kam

nás pfiivede místní silniãka, a my

se mÛÏeme vydat na trasu nauãné

stezky. Její okruh zaãínající a kon-

ãící v údolí Studeného potoka má

dvanáct zastavení a délku 4,5 km.

Pokud se rozhodneme projít jen

nûkterou ãást okruhu, nesmíme za-

pomenout nav‰tívit zastavení ã. 3,

kde se za zamfiíÏovan˘mi dvefimi

skr˘vá zdej‰í zajímavost - stará

‰tola, dnes zatopená do v˘‰ky asi

jednoho metru nepfiedstavitelnû ãi-

rou vodou z nitra hory. Z údolí mÛ-

Ïeme jít po travnat˘ch cestách

s ãast˘mi v˘hledy vlevo nahoru

k pramenÛm Studeného potoka,

které vyvûrají na jiÏním úboãí hory

Dlouhé Stránû, témûfi 400 m níÏe,

neÏ je horní vodní nádrÏ elektrár-

ny. Znaãen˘ okruh pokraãuje dolÛ

lesem po úboãí Jestfiábího vrchu.

Zvolíme-li si v údolí cestu lesem

v opaãném smûru, mÛÏeme z hor-

ní ãásti ekostezky odboãit vpravo

do sedla zvaného Branka, k turis-

tickému rozcestníku s modrou

znaãkou. Ten, kdo má dostatek sil,

mÛÏe odtud pokraãovat po modré

znaãce vpravo nahoru a pfies pra-

meni‰tû Merty pak dojít

k Franti‰kovû myslivnû a od mys-

livny nahoru na hfieben pokraãovat

po znaãce zelené k rozcestníku

Nad Mal˘m Kotlem.

Ti, kdo pÛjdou od Branky po znaã-

ce vpravo dolÛ, pfiijdou k pfiírodní

památce Zadní Hutisko, nedotûÏe-

nému lomu na krupník. Modrá

znaãka pak vede dolÛ do údolí

Merty pod âertovou stûnou. Tam,

u dal‰ího rozcestníku, je moÏné od-

boãit vlevo na starou lesní silniãku,

po níÏ je vedena cyklotrasa ã. 6187

z Vernífiovic ke Klepáãovu. Asi po

pÛl kilometru kfiiÏuje Ïlutá znaãka

ze Sobotína a Vernífiovic smûfiující

nahoru kolem âertovy stûny na

hfieben k Jelení studánce. Na této

cestû, v horní ãásti s dalek˘mi v˘-

hledy, pfiekonají turisté na vzdále-

nost 4,5 km pfiev˘‰ení více neÏ 600

m. Ti, kdo po staré lesní silniãce,

vedoucí dále úboãím Koãiãí skalky

ke Klepáãovu, dojdou od

Klepáãova aÏ na Skfiítek, budou

mít od ranního v˘stupu z autobusu

v nohách asi 18 u‰l˘ch kilometrÛ

v horském nároãném, ale krásném

terénu. Kdo by chtûl nav‰tívit nauã-

nou stezku tfieba s dûtmi, mÛÏe

k cestû ze Sobotína do Vernífiovic

a zpût pouÏít autobus jak ve v‰ední

dny, tak i v sobotu.

DluÏno je‰tû dodat, Ïe po cyklotra-

se ã. 6187 mÛÏete od rozcestníku

pod âertovou stûnou pokraãovat

smûrem k horní nádrÏi pfieãerpáva-

cí elektrárny po cyklotrase ã. 6222

pfies rozcestí Branka. R˘mafiov‰tí

cyklisté vût‰inou tuto trasu znají,

pokud jezdí s panem Lachnitem.

Popisovanou oblast najdete na ma-

pû KâT Hrub˘ Jeseník ã. 55 a ma-

pû vydavatelství Jena - Jeseníky,

Hrub˘ Jeseník, Kralick˘ SnûÏník,

Rychlebské hory.

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

ní daleko k Ïertíku mnohdy aÏ

kanadskému, ti by mohli a moÏ-

ná mûli ze vzpomínek na Roma-

nova en‰píglovská ‰ibalství napsat

pofiádnû tlustou knihu. Co se nám

na hrách i koncertech napomáhal,

kdyÏ jsme se zapletli v sóle ãi kix-

li, jak jsme fiíkali. Bez váhání vÏdy

situaci spolehlivû zachránil spr‰-

kou chytr˘ch stfiíbrn˘ch tónÛ pia-

na ãi pohotovou varhanní eskamo-

táÏí, aniÏ si posluchaãi, taneãníci

ãi rozhlasáci pfii nahrávání nûãeho

v‰imli. Nespornû chybí i muzejní-

kÛm. Byl nepostradateln˘m a neo-

byãejnû hbit˘m pfiekladatelem

a dokázal ãíst i ten nejzapeklitûj‰í

kurent, ba ani publicistika mu ne-

byla cizí. Znamenal nevyãerpatel-

n˘ zdroj vlastních, mnohdy tragic-

k˘ch vzpomínek, ale i pfiíbûhÛ

a momentÛ z dûjin i povûstí

R˘mafiovska. V‰echny nás ovliv-

nil a dosud ovlivÀuje. StûÏí fiíci,

kde se to v‰e v jednom ãlovûku

vzalo, snad se neobvykle vysoká

inteligence spojila s nelehk˘m Ïi-

votem pln˘m dramatick˘ch remi-

niscencí, se kter˘m se nedalo nic

dûlat a kter˘ jej nauãil brát vûci,

jak pfii‰ly, hledat v Ïivotû i u ostat-

ních lidí jen tu lep‰í stránku a vûfiit

v pfiijatelnou perspektivu. VÏdyÈ

i v dobû, kdy se blíÏilo smutné Ïi-

votní rozuzlení, si rád s nadhledem

zavtipkoval a mávl nad vûcí rukou

s bohémsk˘m: „V‰ak je je‰tû dost

ãasu!“ Velká ‰koda, Ïe nebylo.

TfiebaÏe nám v‰em nesmírnû

chybí, rodinû, pfiátelÛm a v‰em,

kdo mûli tu ãest se s ním st˘kat,

vzpomeneme na nûj vÏdy s na-

d‰ením a úsmûvem, jako by se

mezi nás znovu a znovu vracel

a pfiiná‰el jako vÏdy pohodu,

klid, úlevu, harmonii, radost

a nefal‰ované veselí. Málokdo si

mezi sv˘mi zaslouÏil takov˘ ob-

div a postavil tak pevn˘ a krásn˘

pomník. Nikdy jsme na nûj neza-

pomnûli a nezapomeneme. Jsme

pfiesvûdãeni, Ïe nûkde nahofie

pozornû sleduje na‰e neobratné

vûty s jemn˘m ‰ibalsk˘m úsmû-

vem, kter˘ jme tak dobfie znali.

Pfiátelé

Repro: Nauãná stezka ·vagrov



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT13/2006

22

Akce hradu Sovinec

Îonglérsko-divadelní festival s povûstmi, 
pohádkami, loutkov˘m a hran˘m divadlem

Komedianti a Teátr Víti Marãíka

Bouãkovo loutkové divadlo LS BODI

kejklífi Vojta Vrtek, DS Magnet, Babka ãarodûjka

‰ermífiské scénky skupin Allegros a Dûdictví
historická trÏnice a ukázky dobov˘ch fiemesel

sokolník, hry, soutûÏe a stfielnice z lukÛ

Informace na tel. 777 205 029, 
sovinec.purkrabi@volny.cz, www.sovinec.cz,

VáÏení hudbymilovní pfiátelé,

velmi mû tû‰í, Ïe se letos hrad Sovinec na Bruntálsku stává hostitelem v˘jimeãn˘ch osobností hudebního svûta. Prázdninové

Sovinecké kulturní léto 2006 pfiivítá mimo jiné svûtového houslistu Jaroslava Svûceného, kter˘ pfiislíbil b˘t patronem nad kon-

certy v hradním kostele a pfiedstaví ‰piãku interpretÛ v programech, jeÏ se uÏ nebudou opakovat. UÏ to v˘jimeãné prostfiedí

navozuje v˘jimeãnou náladu a pohodu, klasická hudba ve mnû vÏdycky vyvolá pocit klidu a obohacení. Pokud by si tedy

v‰ichni posluchaãi odnesli z kteréhokoli koncertu pofiádnou porci vlastní dobré nálady a pohody, bude to skvûlé.

Pfieji slavnostem pfiíznivé poãasí a jen a jen nad‰ené posluchaãe a diváky!

EvÏen To‰enovsk˘, hejtman Moravskoslezského kraje

SOVINECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2006

15. 7 Slavnostní zahajovací koncert
Jaroslav Svûcen˘ - housle a prÛvodní slovo
Julie Svûcená - housle (12 let)
Virtuosi Pragenses - komorní orchestr
Program: Vivaldi, Bach, Kreisler

22. 7. Ve znamení zp vu.
Martina Kociánová - zpûv a prÛvodní slovo
Jaroslav Svûcen˘ - housle
Amadeus Trio
Program: Vivaldi, Mozart, Rossini, Hummel.

29. 7. Slavné eské housle ty  staletí
Jaroslav Svûcen˘ - housle
Jitka Navrátilová - klavír

Program: Vivadli, Tartini, Corelli, Händel, Bach, Benda

Souãástí koncertu bude malá v˘stava historick˘ch houslí.

5. 8. Ve znamení harfy...
Jaroslav Svûcen˘ - housle a viola
Katefiina Englichová - harfa
Program: Händel, Smetana - Trneãek, Saint-Saens, Massenet, 

Tournier, M. T. von Paradies, Dusík, Bizet, Donizetti

12. 8. Koncert pro deset strun
Jaroslav Svûcen˘ - housle
Vladislav Bláha - kytara
Program: Paganini, Gragnani, Koshkin, Duarte, Piazolla, Svûcen˘

19. 8. Jablko  a Jaroslav Sv cen -  nádvofií hradu Sovince

Ka‰párek na skalním hradû - Loutkáfiská a divadelní pouÈ
1. a 2. ãervence

Foto: zdroj internet
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Podûkování
Spoleãenství RomÛ na Moravû, o. p. s., R˘mafiov dûkuje za poskytnutí finanãního pfiíspûvku 5000 Kã Mûstskému úfiadu R˘mafiov a so-

ciálnímu odboru MûÚ, jmenovitû paní Cimbotové a paní Podzemné.

Tento finanãní pfiíspûvek je urãen na ãinnost komunitního centra pro romské dûti a mládeÏ na ÎiÏkovû ulici ã. 29 v R˘mafiovû.

Dále spoleãenství dûkuje krajskému úfiadu v Ostravû - odboru kultury a památkové péãe, zvlá‰tû paní Helenû Balabánové, za poskyt-

nutí pfiíspûvku na letní tábor pro dûti a mládeÏ, kter˘ se uskuteãní od 10. ãervence. Spoleãenství RomÛ na Moravû, o. p. s., R˘mafiov

Zku‰enost napáleného zákazníka
V pátek 2. ãervna jsem zakoupila dva dûtské

koãárky v cenû 859 Kã za 1 ks v prodejnû

HaPi na tfiídû HrdinÛ jako dárek vnuãkám.

Do prodejny jsem pfii‰la aÏ na konci otevíra-

cí doby, a tak jsem bohuÏel nemûla dostatek

ãasu dobfie si vybrané zboÏí prohlédnout.

Trochu mne zarazilo, Ïe jsem ke kupovan˘m

koãárkÛm nedostala Ïádn˘ záruãní list a do-

klad o koupi aÏ po vlastním vyÏádání. Jaké

bylo moje dal‰í pfiekvapení, kdyÏ se po hodi-

nû a pÛl hraní s koãárky objevila jejich skry-

tá vada - pfii stahování boudy sjel silonov˘

potah a odkryla se drátûná konstrukce.

Takovou závadu jistû nemohla zpÛsobit ob-

vyklá manipulace dvouletého dítûte s hraã-

kou.

V pondûlí jsem telefonicky informovala ve-

doucí prodejny, Ïe chci koãárky vrátit. Bylo

mi v‰ak fieãeno, Ïe by „si kaÏd˘ mohl ãtyfii
dny pohrát a pak koãárky vrátit“. Peníze mi

odmítli vydat s tím, Ïe jsem koãárky pfiebíra-

la v dobrém stavu. Trvala jsem na tom, Ïe ne-

mám ke koãárkÛm dÛvûru a chci je reklamo-

vat, protoÏe podle mého názoru jejich kvali-

ta neodpovídá normám pro bezpeãné hraãky

pro malé dûti. Koãárky jsme radûji hned

v pondûlí vrátili, peníze jsem v‰ak nedostala.

Následující den mû telefonicky informovali

z prodejny, Ïe mi peníze vrátí, ov‰em pod

podmínkou, Ïe si z ãástky 1718 Kã srazí 180

Kã za po‰kození. Peníze jsem pfiijala.

DÛvod, proã chci tuto svou nepfiíjemnou

zku‰enost zvefiejnit, je ten, Ïe mne zarazilo

pfiedev‰ím arogantní chování prodejkyÀ.

V R˘mafiovû jsem proÏila 46 let Ïivota a za

tu dobu jsem se s niãím podobn˘m nesetka-

la. Zatímco jsem ãekala solidní pfiístup 

a omluvu za koupi nekvalitního zboÏí, do-

ãkala jsem se arogance.  Vlasta Dfievová

Tak nám zabili Ferdinanda
Touhle nevinnou vûtou zaãala ve ·vejkovi první svûtová válka. Co nám

zaãíná v R˘mafiovû? Období skuteãné totality? Bûlorusko v malém? KdyÏ

se mûstské vládní garnitufie nelíbí nûãí názory, tak je prostû zru‰í? KdyÏ uÏ

tedy jejich nositele nemÛÏe zavfiít nebo rovnou vystûhovat na Sibifi.

Tak nám zru‰ili diskusní fórum na webov˘ch stránkách mûsta R˘mafiova.
Jedin˘ skuteãnû demokratick˘ a svobodn˘ nástroj pro komunikaci

s mûstsk˘mi úfiedníky. Starosta se rozhodl a nemá sebemen‰í chuÈ ni-

komu nic vysvûtlovat. I takhle nenápadn˘mi kroky postupuje totalita.

V roce 2006. Jsem nesmírnû zvûdav, jak na tohle zareagují obãané

mûsta R˘mafiova. Budou-li tup˘m stádem, které se nechá v komunál-

ních volbách opût nalákat na bufita za pût padesát, nebo pozvednou-li

hlas a nenechají si sebrat jednu z mála svobod svého dne‰ního Ïivota.

Je to smutné, ale osobnû tipuji první variantu. Petr Václavek

BRVOS byl neoprávnûnû zbaven provozování vodovodÛ
Je tomu právû rok, kdy rozhodnutími Krajského úfiadu Moravskoslezského

kraje a Ministerstva zemûdûlství âR byla provozovateli vodovodÛ na

Bruntálsku, firmû BRVOS Bruntál, s. r. o., zru‰ena licence k provozování

vodovodÛ. Jedin˘m podkladem k tomuto rozhodnutí byl jeden ze dvou

technick˘ch auditÛ zpracovan˘ Ing. Ludvíkem Horáãkem.

Rozsudkem Mûstského soudu v Praze byla rozhodnutí o odebrání licen-

ce k provozování vodovodÛ firmû BRVOS Bruntál, s. r. o., zru‰ena.

Fatální pochybení státních úfiedníkÛ ve spojení s protiprávním jednáním

technického auditora Ing. Horáãka vedlo k propu‰tûní témûfi 70 pracov-

níkÛ prosperující firmy, která fiádnû zabezpeãovala provozování vodo-

vodÛ na Bruntálsku.

Po rozsudku Vrchního soudu v Olomouci o zru‰ení rozhodnutí, kter˘m

byla smlouva mezi VaKem a BRVOSem oznaãena za neplatnou, zru‰e-

ní dvou protiprávních pokusÛ obcí o odvolání jednatele BRVOS, se zjev-

n˘m cílem o ovládnutí této firmy osobami jednajícími ve shodû

s VaKem, zru‰ení neoprávnûnû pozastavené Ïivnosti k provozování vo-

dovodÛ, se jedná o dal‰í v˘znamné rozhodnutí, které by mûlo pfiispût

k narovnání úãelovû negativní situace vyvolané kolem firmy BRVOS

Bruntál, s. r. o.

Letité spory mezi vodárensk˘mi firmami BRVOS a VaK je moÏné 

ukonãit pouze dohodou, která je ze strany BRVOSu neustále navrhová-

na, neboÈ náklady na soudy a právníky by mohly b˘t pouÏity k opravám

vodovodÛ, coÏ by nepochybnû bylo uÏiteãnûj‰í a prospû‰nûj‰í.

Je zaráÏející, Ïe zástupci mûst a obcí, ktefií nesmyslné soudní spory neu-

stále vyvolávají, nemají vût‰í zájem o uklidnûní situace a bezproblémo-

vé zásobování obyvatelstva vodou.

Touto cestou vyz˘vá jednatel BRVOSu pfiedstavitele dotãen˘ch mûst

a obcí k ukonãení sporÛ a uzavfiení vyváÏené dohody, kterou budou ve‰-

keré spory ukonãeny.

Ing. Zbynûk Cupák, jednatel BRVOS Bruntál, s. r. o.

názor starosty mûsta R˘mafiova Petra Kloudy

Situace v zásobování pitnou vodou na Bruntálsku a R˘mafiovsku
Dne 30. 6. 2006 konãí vefiejná správa v záso-

bování pitnou vodou na zdrojích, úpravnách

a sítích, kterou uloÏil Krajsk˘ úfiad

Moravskoslezského kraje spoleãnosti SmVaK,

a. s., v dÛsledku nevyjasnûn˘ch vztahÛ ve

správû vodovodÛ na území ãásti okresu

Bruntál. Celou soustavu nyní opût pfiebírá

vlastník - tedy spoleãnost Vak Bruntál, a. s. Pro

obãany na‰eho mûsta se nic nemûní - mûsto

nevloÏilo svÛj majetek do spoleãnosti VaK, jen

ho této spoleãnosti pronajalo a ta pfied nedáv-

nem vypovûdûla podnájemní smlouvu se spo-

leãností BRVOS Bruntál, s. r. o. VaK tedy po

asi ‰esti letech opût spravuje celou svoji sou-

stavu a sítû ãtyfi mûst a obcí, které majetek do

spoleãnosti nevloÏily, ale pfiebírají vodu z pfii-

vadûãÛ VaKu. Spoleãnost VaK loni prodlouÏi-

la pfiivadûã vody v R˘mafiovû i do místní ãásti

Ondfiejov, kde jsou problémy s vydatností

a kvalitou místních zdrojÛ vody a kde mûsto

zpracovává projekt a pfiipravuje v˘stavbu

místních rozvodÛ.

Souãasná cena vody pro koneãného odbûrate-

le je 24,61 Kã/m3 vã. DPH a VaK neplánuje

v blízké dobû její zv˘‰ení. ZároveÀ spoleãnost

pfiipravuje v˘bûrové fiízení na dodavatele vody

a správu sítí, a pokud se najde takov˘ správce,

kter˘ nabídne cenu vody pod moÏnostmi spo-

leãnosti VaK a dal‰í smluvní podmínky budou

velmi v˘hodné, pak bude po schválení valnou

hromadou spoleãnosti majetek novému doda-

vateli pronajat. Pfiedpokládám, Ïe pokud se ta-

kov˘ dodavatel a správce vybere, bude to nej-

dfiíve v r. 2007. Pro obãany mûsta a vût‰iny 

okresu tak konãí nepfiehledné období ve sprá-

vû a dodávce pitné vody, které ani majiteli sítí

neumoÏÀovalo optimálnû spravovat svÛj ma-

jetek a ovlivÀovat cenu vody.

starosta mûsta R˘mafiova Ing. Petr Klouda



Z okolních mûst a obcí

Jsme tvÛrci své krajiny?
Místní akãní skupina Nízk˘ Jeseník, obãan-

ské sdruÏení soukrom˘ch podnikatelÛ, nezis-

kov˘ch organizací a obcí, vznikla v závûru

roku 2005 a rozkládá se na území dvanácti

obcí mezi Horním Bene‰ovem a Moravsk˘m

Berounem. V̆ znamnou aktivitou MAS je

pfiíprava na vyuÏívání iniciativy EU Leader.

NejbliÏ‰ím cílem MAS NJ je zpracování

strategie pro trvale udrÏiteln˘, tj. citliv˘ roz-

voj oblasti.

Jednou z prvních aktivit MAS Nízk˘ Jeseník

bylo uspofiádání semináfie s názvem „Jsme
tvÛrci své krajiny?“, kter˘ se stal startem

tvorby krajinného plánu jako souãásti strate-

gického plánu oblasti pÛsobení MAS.

Semináfi se konal 16. ãervna v prostorách

Obchodní akademie a Stfiední zemûdûlské

‰koly v Bruntále za úãasti vysoce postave-

n˘ch odborn˘ch autorit. Pozváni byli zástup-

ci obcí, institucí vefiejné správy, vysok˘ch

‰kol, podnikatelÛ a dal‰ích zájemcÛ.

Mezi pfiedná‰ejícími byl fieditel

Geologického ústavu AV âR Václav Cílek,

kter˘ podtrhl ve svém vystoupení hodnotu,

jakou má krajina ve svûtû explodující globa-

lizace, a naznaãil vztahy pÛsobící v krajinû,

jak˘mi jsou ãas a kultura, které staletí pÛso-

bily na její podobu. Upozornil na rizika a ne-

bezpeãí, jeÏ pfiiná‰í souãasná doba na ven-

kov. „Nebezpeãí vzniku napfi. ohnisek konta-
minace hlukem, neãistotou, zv˘‰enou dopra-
vou, sociálních konfliktÛ mezi starousedlíky
a tvÛrci sterilních kolonií z novostaveb, ale
také nákladná v˘stavba technické infrastruk-
tury, nároãná na provoz a údrÏbu, mÛÏe silnû
naru‰ovat tradiãní krajinu,“ sdûlil Václav

Cílek a dále uvedl: „Lidé dfiíve mûli málo

techniky, kterou mohli krajinu pfietváfiet.
Dfiíve se stavûlo jen tam, kde to bylo z mno-
ha dÛvodÛ moÏné, coÏ bylo podloÏeno i málo
penûzi, av‰ak velk˘m mnoÏstvím uváÏlivé
práce.“ Na semináfii jasnû zaznûlo, Ïe napfi.

rozhodování o v˘stavbû vûtrn˘ch elektráren

by nemûlo b˘t závislé pouze na stanovisku

vlastníkÛ pozemkÛ, neboÈ krajinn˘ obzor

k jejich vlastnictví nepatfií. Ten je majetkem

v‰ech. Podpora hospodáfiského rÛstu a roz-

voje území venkova má b˘t postavena na 

ekologické turistice, domácí turistice a ma-

l˘ch firmách.

V dal‰í ãásti semináfie byli úãastníci sezná-

meni Ing. arch. Krumlem s pfiíkladn˘mi v˘-

sledky obnovy venkova, na nichÏ bylo do-

kladováno, Ïe s finanãními dotacemi a s na-

sazením umu obãanÛ lze citlivû a vkusnû

tvofiit i obnovovat obce.

Ze ‰kály opatfiení fiazen˘ch do systematické

obnovy venkova byly úãastníkÛm semináfie

pfiedvedeny i pfiíklady pozemkov˘ch úprav

v krajinû s dopadem na zlep‰ení Ïivotního

prostfiedí. Takovéto pozitivní zmûny lze pro-

vádût dle sdûlení Ing. Jifiího Hladíka, fiedite-

le Ústfiedního pozemkového úfiadu MZ âR,

právû za úãasti a podpory pozemkov˘ch úfia-

dÛ v místû regionu.

Pfiedná‰ející také podrobnû pfiedstavil

Evropsk˘ zemûdûlsk˘ fond pro rozvoj ven-

kova pro období 2007 - 2013 jakoÏto jedin˘

fond, kter˘ zahrne a roz‰ífií dosavadní pro-

gramy podpor pro obce, zemûdûlce a nezis-

kové organizace (napfi. dobrovolní hasiãi).

Fond podpofií ve‰keré aktivity vedoucí k oÏi-

vení venkova a obnovû funkce krajiny.

Dal‰ím vystupujícím na semináfii byl Ing.

Vilém ·vec z MÎP âR se sv˘m pfiíspûvkem

„Stavba pro venkov“, v nûmÏ pfiedstavil

moÏnosti úprav venkovsk˘ch stavení a pro-

vázanosti venkovské zástavby s celkov˘m

krajinn˘m rázem.

Referujícím na téma „Mimostrukturální akti-

vity EU“ byl RNDr. Ivo ·anc, CSc., zástupce

âeské styãné kanceláfie pro v˘zkum a v˘voj

v Bruselu (CZELO). Tato kanceláfi mimo jiné

pfiipravuje a zprostfiedkovává setkání zástup-

cÛ ãesk˘ch pracovi‰È s relevantními úfiedníky

Evropské komise pro jednání o probíhajících

ãi zam˘‰len˘ch projektech. Pfiedná‰ející

pfiedloÏil pfiehled evropsk˘ch programÛ, stá-

vajících i tûch, které se dot˘kají nového plá-

novacího období EU pro roky 2007 - 2013.

„Pokud je hlavní motivací finanãní zisk, pak
evropské programy nejsou to pravé - stejnû
hodnotn˘m ziskem je kontakt se svûtem, pfií-
stup ke ‰piãkov˘m projektÛm, know-how, jiné
firemní kultufie, kontakty s budoucími partne-
ry i odbûrateli,“ uvedl Dr. ·anc.

Pfiedná‰ející a diskutující úãastníci semináfie

poloÏili základ k tvorbû krajinného plánu

s dlouholetou perspektivou. Kritizovány by-

ly zaÏité tradiãní postupy zacházení s kraji-

nou v zájmu krátkodob˘ch nebo okamÏit˘ch

ekonomick˘ch potfieb podnikatelÛ ãi obcí.

„Úãelem semináfie bylo cosi zasít do myslí
pfiítomn˘ch - a doufám, Ïe se to také podafii-
lo. Také doufám, Ïe ze zasetého cosi vzklíãí,“
shrnul na konec semináfi Ing. arch. Kruml.

Pofiádání semináfie za úãasti pfiizvan˘ch od-

borníkÛ se mohlo uskuteãnit s podporou

Ministerstva Ïivotního prostfiedí âR, za coÏ

organizátofii zdafiilé akce dûkují.

Jifií Ondrá‰ek, tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

reakce na ãlánek
K ãlánku Historie do roku 1945 (Malá ·táhle) z 16. 6. 2006

Obvykle mávnu nad nûkter˘mi tvrzeními ru-

kou, a myslím si své, ono se toho napí‰e

a koneãnû v‰ichni obãas chybujeme, tento-

krát v‰ak odmítám spojitost se zmínûn˘m

ãlánkem, v nûmÏ se neãerpalo z textÛ, které

jsem M. ·táhli poskytl 1. 2. 2003, doplnû-

n˘ch vysvûtlením pravdûpodobného vzniku

názvu obce 13. 6. 2006. Mé jméno se v uve-

dené souvislosti, doufám, ocitlo omylem

a za obsah textu se necítím odpovûdn˘. StaÈ

obsahuje fiadu zcela evidentních chyb.

Historie napfi. nezná Josefa PÀovského (ze

Sovince), ale Je‰ka ãi Jake‰e, tj. Jana (1518-

1548), jímÏ rod vymfiel a kter˘ majetek zdû-

dil po otci Vokovi 1530 a prodal 1540

Kry‰tofu z Boskovic. Nonsensem jsou i prÛ-

tahy ·védÛ v letech 1649-52, neboÈ ovládli

region z Rab‰tejna i Sovince jen 1643-

50. Obû panství R˘mafiovska s hrady

(i ·ternberk, Olomouc ãi Fulnek) opustili 

7.- 8. 7. 1650, tj. dva roky po vestfálském

míru, o mûsíc pozdûji ode‰li i ze Slezska.

Roku 1653 jiÏ po nich tfii léta, díky Bohu, ne-

bylo vidu, jen je‰tû nûco slechu, atd.

Domnívám se téÏ, Ïe je na místû ãlánky po-

depisovat - a k ãemu je zákon o autorsk˘ch

právech? Mgr. Jifií Karel

Akademie J. A. Komenského
opût zahájí denní pomaturitní studium

angliãtiny a nûmãiny ve ‰kolním roce 2006/07.
Vhodné pro zájemce, ktefií se chtûjí nauãit cizí jazyk a vykonat mezinárodní jazykové zkou‰ky.

Sociální v˘hody pro studenty zaji‰tûny.

BliÏ‰í informace:
Akademie J. A. Komenského, Dukelská 2, Bruntál, tel.: 554 717 951, 604 539 297, e-mail:akademie.bruntal@atlas.cz
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Zlaté ãeské ruãiãky se najdou i mezi dûtsk˘mi kutily
Ve ãtvrtek 22. ãervna se

v Bruntále na Stfiední ‰kole fie-

mesel na Krnovské ulici pofiádal

první roãník soutûÏe v odbor-

n˘ch dovednostech pro Ïáky os-

m˘ch tfiíd pod názvem „Zlaté

ãeské ruãiãky 2006“. SoutûÏ by-

la vyhlá‰ena v kategorii jednot-

livcÛ a tfiíãlenn˘ch druÏstev.

První ãást soutûÏe byla teoretic-

ká, zamûfiená na poznávání ruã-

ního pracovního náfiadí, druhá

ãást byla praktická a Ïáci v ní

pfiibíjeli na ãas a pfiesnost hfiebí-

ky a dále v ãasovém limitu ‰rou-

bovali matice na ‰rouby.

SoutûÏe se zúãastnilo 18 druÏ-

stev. Mezi nimi byli Ïáci

Základní ‰koly R˘mafiov

Strieborn˘ a Strnadel a dívãí

druÏstvo Karlová, Chytilová

a Caga‰íková, které zde bylo

zcela ojedinûlé a navíc získalo

diplom a drobné dárky za 1. mís-

to. Je zfiejmé, Ïe Ïáci r˘mafiovské

‰koly dokáÏí podávat v˘borné

v˘sledky nejen pfii sportovních

a kulturních akcích, ale i v rám-

ci praktick˘ch dovedností. 

Redakce

Zajímavost

Rekordmanem v kategorii Kuriozita roku 2006 se stal Jifií Halouzka z Jifiíkova
JiÏ potfietí byly u pfiíleÏitosti festivalu
Pelhfiimov - mûsto rekordÛ, kter˘ se
konal o víkendu 9. - 10. ãervna, vy-
hlá‰eny v˘roãní rekordmanské ceny
Rekordman roku a Kuriozita roku.
PokusÛ o zápis do âeské knihy rekor-
dÛ a Databanky ãesk˘ch a svûtov˘ch
NEJ ... zaznamenala pelhfiimovská
Agentura Dobr˘ den v uplynulém ro-
ce kolem dvou set.
V prÛbûhu festivalu rekordÛ a ku-

riozit, kter˘ nav‰tívilo 16 tisíc di-

vákÛ, bylo dosaÏeno 86 rekordÛ.

V rámci obou galaveãerÛ byly vy-

hlá‰eny v˘roãní rekordmanské ce-

ny, které vyhodnocení pfievzali

z rukou hejtmana Kraje Vysoãina

Milo‰e Vystrãila, starosty mûsta

Pelhfiimova Leopolda Bambuly

a místostarosty Pelhfiimova Luìka

Bfieziny.

Rekordmani a tvÛrci kuriozit byli

zafiazeni do devíti kategorií:

Kuriozita roku, Reklamní rekord,

Svûtové unikáty z âeské knihy re-

kordÛ, Návrat do minulosti - 1992,

Rekordman roku - muÏi, Rekord-

man roku - Ïeny, Kolektivní rekor-

dy, Rekordmanská síÀ slávy a ka-

tegorie Slovensko.

V kategorii Kuriozita roku byl

pelhfiimovskou Agenturou Dobr˘

den vyhodnocen fiezbáfi Jifií

Halouzka z Jifiíkova u R˘mafiova,

kter˘ je autorem sochy znázorÀu-

jící patrona JeseníkÛ dûda Pradûda

o v˘‰ce 10,4 m, vytvofiené z trámÛ

topolového dfieva. Socha je umís-

tûna na autorovû pozemku v obci

Jifiíkov. Dfievûná socha dûda

Pradûda je konstrukãnû fie‰ena tak,

Ïe stojí fiada ãtyfi pfiedem nafieza-

n˘ch kmenÛ ve tfiech vrstvách nad

sebou pfiipoutaná ke stfiedovému 

9 m vysokému trámu, na kterém je

jako poslední nasunut shora jeden

kmen jako hlava, v jejíÏ útrobách

se zároveÀ nachází jakási malá

rozhledna. ·ífika základny je 

4,8 m, tlou‰Èka v prÛmûru 90 cm.

Práce se sestavováním zaãala

v bfieznu 2003 a dokonãena byla

v dubnu 2005. „Sochu jsem se-
stavoval za pomocí nakladaãe na
pfieváÏení kmenÛ a vysokozdviÏné
plo‰iny sám. A sám jsem na fiez-
báfiském díle také pracoval. Jako
nástroje jsem pouÏíval elektrické
pily, kopací sekyry, nejrÛznûj‰í
velikosti dlát. Námûtem pro vy-
tvofiení tohoto velkého díla byl
fakt, Ïe dûd Pradûd je povaÏován
za jakéhosi patrona hor JeseníkÛ.
Chtûl jsem sv˘m dílem pfiilákat
do tûchto hor nové náv‰tûvníky.
Socha stojí na mém pozemku
v obci Jifiíkov asi 30 km od
Olomouce smûrem na R˘mafiov
a tfii kilometry od hradu Sovince
na Bruntálsku,“ sdûlil novopeãe-

n˘ rekordman roku fiezbáfi Jifií

Halouzka.

Za zmínku stojí také Reklamní re-

kord, pfii kterém byla vytvofiena

obfií mozaika znázorÀující ãíslici

60, vytvofiená ze 14 288 Tatranek

Opavia v rámci 60. v˘roãí oslav

tohoto v˘robce. V kategorii Re-

kordman roku - Ïeny dokázala

Blanka Ha‰ková v prÛbûhu jedné

hodiny ostfiíhat nÛÏkami celkem

30 lidí tak, Ïe jejich vlasy zkrátila

minimálnû o 2 cm, pfiiãemÏ vÏdy

vznikl plnohodnotn˘ úães. V kate-

gorii Slovensko svázali ve sloven-

ské obci Madonice v rámci cibulo-

v˘ch slavností vûnec z 9 000 ku-

sÛ cibule, kter˘ mûfiil 150 m a vá-

Ïil 2,5 tuny. Náv‰tûvníci pelhfii-

movského festivalu poznali To-

má‰e Pustinu z Rozko‰e u Hum-

polce, kter˘ je nejvy‰‰ím oficiálnû

registrovan˘m Ïijícím obãanem

âeské republiky. Komisafii Agen-

tury Dobr˘ den mu na festivalo-

vém pódiu namûfiili úctyhodn˘ch

224 cm. Tento muÏ také nosí nej-

vût‰í boty, které si z dÛvodu na-

dmûrné velikosti nohou musí ne-

chat ‰ít speciálnû na míru. Jeho le-

vá bota mûfií 37 cm, pravá pak

38,5 cm. Jedná se o nejvût‰í botu,

jakou kdy ãlovûk v âeské republi-

ce nosil. Jin˘ rekordman zase do-

kázal za pomocí speciálního ná-

stroje odstranit pecku ze 170 kom-

potovan˘ch tfie‰ní v ãase 3:17 min.

K vidûní bylo mnoho dal‰ích kuri-

ozit a zajímavostí - orchestr jedno-

ho muÏe, nejvût‰í slamûn˘ klo-

bouk, funkãní kamenn˘ mikrofon,

Ïena, která se vmûstnala do ne-

jmen‰í krabice o rozmûrech 38,2

x 60 x 41,5 cm a vydrÏela tam po

dobu 1:31,28 minuty. Miroslav

Vostr˘ dokázal zase po dobu ãtyfii-

advaceti hodin nakreslit 129 vtipÛ

na téma „muÏ a Ïena“ v kadibud-

ce TOI-TOI. Inu, jak se fiíká, proti

gustu Ïádn˘ di‰putát. JiKo

Îák Strieborn˘ pfii poznávání náfiadí

Îákynû Chytilová pfii zkou‰kách v Bruntále Fota: archiv S· R˘mafiov

Foto: www.dobryden.cz
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TK Jes úspû‰nû zavr‰il taneãní sezónu
3. ãervna 2006 se v bruntálském

divadle konalo mistrovství âeské

republiky v sólov˘ch tancích, du-

ích a mal˘ch skupinách. Pofiada-

telsk˘m t˘mem byla Taneãní unie

âeské republiky a Taneãní soubor

StonoÏka z Bruntálu. SoutûÏilo se

v kategoriích street, show a mo-

dern dance - dûti, juniofii a dospûlí.

V sólov˘ch tancích reprezentova-

la TK Jes Îanetka Szapowalová,

Markétka Mlãáková, Lenka

Mrhalová a Nikola âudovská, dá-

le pak v mal˘ch formacích dûti se

skladbou „Vûtfiíãek“. Îanetka pat-

fiila sv˘m vzrÛstem i vûkem k ne-

jmen‰ím a nejmlad‰ím sólov˘m

taneãníkÛm. Se sv˘m vystoupe-

ním „Klauní trénink“ získala pfií-

zeÀ nejen divákÛ, ale i poroty, 

umístila se na 1. místû a stala se

tak mistrem âeské republiky

v show dance! V modern dance -

taktéÏ sóla dûti - jsme mûli dvû

Ïelízka, Lenku a Markétu. LéÀa si

odnesla 4. místo a tro‰ku slziãek

zklamání a Markétka 3. místo a ti-

tul druhého vicemistra âR v mo-

dern dance dûti! Na fiadu pfii‰la

kategorie sóla dospûlí. Nikola tan-

ãila tak jako vÏdy, pfiesvûdãivû

a technicky ãistû. Vytancovala si

3. místo (pro fiadu divákÛ i pro mû

samotnou to bylo zklamání) a titul

druhého vicemistra âR v modern

dance kategorie dospûlí!

Po pfiestávce pfii‰ly na fiadu for-

mace. Musím fiíci, Ïe „Vûtfiíãek“

byl jedním z favoritÛ na umístûní.

Na‰e dûti se ani v této soutûÏi ne-

nechaly zahanbit a krásn˘m vût-

fiíãkov˘m tancováním dosáhly 

2. místa a titulu vicemistra âR

v modern dance!

Pfiiznám se vám zcela otevfienû,

Ïe nevím, co fiíci. Za celou dobu

své taneãní praxe jsem nedosáhla

takov˘ch úspûchÛ jako v leto‰ní

sezónû. Obdivuji své taneãníky,

chválím a zároveÀ jsem moc

a moc hrdá, Ïe je mám a Ïe jsou

to právû moji - na‰i taneãníci, kte-

fií patfií k taneãní ‰piãce v âeské

republice. Alena Tome‰ková

30. roãník R˘mafiovského desetiboje je minulostí
Jubilejní 30. roãník R˘mafiov-

ského desetiboje se dostal do fi-

nále. Dfiíve v‰ak, neÏ úãastníci

desetiboje mohli bilancovat své

sportovní v˘kony, probûhla devá-

tá disciplína, ve které museli 

prokázat sílu sv˘ch paÏí. Aãkoli

se disciplína naz˘vá vrh koulí,

bylo moÏno zhlédnout i hody, 

av‰ak odborníci pfiimhoufiili oko -

vÏdyÈ je dÛleÏité si zasportovat

a pobavit se.

Zpoãátku nepfiející páteãní poãasí

(26. kvûtna) se pfied zahájením

soutûÏe umoudfiilo, takÏe koulafii

nezmokli, ale pouze promrzli.

O pÛl páté nastoupili ke sv˘m

ãtyfiem pokusÛm muÏi C - bylo

jich 7 a v jejich stfiedu jasn˘ favo-

rit Václav Orlík. Ten naplnil oãe-

kávání a zvítûzil vrhem dlouh˘m

10,76 m, na druhé místo se pro-

házel Ivan Sovi‰ v˘konem 

9,93 m a tfietí skonãil Vojta

Hrdina v˘konem 9,76 m.

Pak do zameteného kruhu nastou-

pily Ïeny B. Své pokusy pfiedved-

lo 10 závodnic, z ãehoÏ Markéta

Míãková byla notnû handicapo-

vána sádrou na pravé ruce (jeli-

koÏ je pravaãka). Pfiesto podala

ve své kategorii prÛmûrn˘ v˘kon

5,89 m, kter˘ v‰ak byl samozfiej-

mû pod moÏnostmi její pravé ru-

ky. V dané situaci získala prven-

ství technicky velice zdafiil˘m vr-

hem Zdena Weinerová (7,72 m),

druhé místo obsadila Sa‰a Tylová

(7,18 m) a tfietí Jana Egidová

(7,02 m).

Co se t˘ãe favoritÛ, byla na tom

kategorie Ïeny A podobnû jako

muÏi C - jasnou favoritkou byla

Hanka Hájková, která svou bez-

konkurenãní sílu paÏí jednoznaã-

nû prokázala. JiÏ prvním poku-

sem si zajistila nejvy‰‰í pfiíãku za

v˘kon 8,80 m. O metr ménû, 

7,82 m, pfiedvedla Olga Valová.

Tfietí pozici za dal‰í sedmimetro-

v˘ hod (7,11 m) získala Petra

Dobrevová. V̆ kony dal‰ích zá-

vodnic byly vzácnû vyrovnané,

hned tfii dopravily kouli do vzdá-

lenosti 5,75 m.

MuÏi B, kam patfií i organizátor

disciplíny Jaroslav Hofman, také

pfiedvedli, Ïe jsou nejen rychlí,

ale také silní. Svedli vyrovnané

souboje, av‰ak v závûru prokázal

nejlep‰í techniku Pavel Koláfi,

kter˘ odsunul do posledního po-

kusu vedoucího Ivo‰e Volka

(10,21 m) v˘konem 10,39 m. Na

tfietím místû skonãil Milan

Ondra‰ík s v˘konem 9,13 m.

Nejdramatiãtûj‰í souboje svedli

muÏi kategorie A. Ve vrhaãském

kruhu se jich se‰lo 22 a pfiedvedli

vynikající v˘kony. V napínavém

boji zvítûzil Bofiek Kobolka v˘-

konem 10,91 m pfied Pavlem

Jurá‰em (10,02 m) a BroÀou

Rektofiíkem (9,81 m).

Pfii posledním ohlédnutí za 9. dis-

ciplínou je tfieba vyzvednout pre-

cizní pfiípravu sportovi‰tû, kterou

provedl Jarda Hofman za pfiispûní

Petra Calábka a Lubo‰e Kfiímské-

ho. Kouli to sice neodlehãilo, ale

sportovci vrhali v opravdu profesi-

onálním prostfiedí.

Celkové pofiadí pfied závûreãnou 10. disciplínou vypadalo následovnû:
Îeny A: Hana Hájková Hana Cisariková Petra Dobrevová

Îeny B: Markéta Míãková Alena Jurá‰ová Marie Pitorová

MuÏi A: Bronislav Rektofiík Luká‰ Janáã Ivo Sovi‰

MuÏi B: Ivo Volek Jaroslav Hofman Josef Svedoník

MuÏi C: Vojtûch Smetana Ivan Sovi‰ Václav Orlík

Závûreãnou disciplínou jubilejního 30. roãníku R˘mafiovského desetiboje byl sprint na 60 m, kter˘ se uskuteãnil v pátek 23. ãervna v 16.30

na hfii‰ti Základní ‰koly R˘mafiov na ulici 1. máje.

Foto: Alena Tome‰ková

Fota: Petr Calábek
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Organizátofii této disciplíny Karel

Toman a Hanka Hájková objedna-

li ideální poãasí a v rámci moÏ-

ností upravili dráhu. Pfied touto

disciplínou nebylo je‰tû rozhodnu-

to o koneãném pofiadí v jednotli-

v˘ch kategoriích, a tak jsme byli

svûdky urputn˘ch bojÛ, v nichÏ ni-

kdo nikomu nic nedaroval. A tak

se i stalo, Ïe nûktefií zarputilí bo-

jovníci by moÏná pfiivítali v cílové

rovince matraci pro lep‰í dopad.

Jako první zaklekli do startovních

blokÛ muÏi kategorie C. Zvítûzil

Václav Orlík (9,16 s) pfied Vojtou

Hrdinou (10,06) a Tondou

Koneãn˘m (10,56).

Po nich se pfiedvedly

povzbuzujícím divá-

kÛm Ïeny kategorie

B. Zde opût prokáza-

la své sprintérské kva-

lity Markéta Míãková

(9,66) pfied Alenou Jurá-

‰ovou (10,44) a Majkou Pito-

rovou (10,91).

V mlad‰í Ïenské kategorii zvítûzi-

la s pfiehledem Olinka Valová

(9,1), druhou pfiíãku obsadila Jana

Pitorová (9,5) a pro tfietí

místo si dosprintovala

Lenka Czedronová

(9,54).

V kategorii muÏi B se

zaskvûl v˘born˘m

v˘konem Ivo Volek

(8,25), kter˘ odrazil ná-

por Pavla Koláfie (9,03)

a Josefa Svedoníka (9,13).

To nejlep‰í pfii‰lo na konec. Jako

poslední se postavili na start muÏi

nejmlad‰í kategorie - bylo jich

celkem 21. Svedli ve v‰ech rozbû-

zích vyrovnané souboje a o pofia-

dí mnohdy rozhodovaly setiny

vtefiiny. V nabité konkurenci si

nejlépe vedl Karel Toman (7,63)

pfied Pavlem Kon‰tack˘m (7,88)

a Luká‰em Janáãem (7,97).

Po bojích na dráze se úãastníci

pfiesunuli do malého sálu SVâ,

kde probûhlo slavnostní ukonãení

30. roãníku R˘mafiovského dese-

tiboje. A mÛÏeme s odpovûdností

prohlásit, Ïe to bylo ukonãení, ja-

ké dosud nepamatujeme.

V úvodním slovu Alena Jurá‰ová,

pfiedsedkynû oddílu SPV TJ Jiskra

R˘mafiov a jedna z organizátorek dese-

tiboje, vzpomnûla zaãátky této ojedinû-

lé sportovní soutûÏe i její zakladatele -

manÏele Biãíkovy a Adolfa Strako‰e.

Vzpomnûla i ty, ktefií se jiÏ tohoto jubi-

lejního roãníku nedoãkali. Podûkovala

také v‰em, na nichÏ leÏela nelehká or-

ganizace soutûÏí a ktefií nelitovali ãasu

a úsilí pro dobrou vûc.

Shodou okolností jubilejní 30. roãník

R˘mafiovského desetiboje konãí v ro-

ce, kdy celá TJ Jiskra slaví 60 let od

svého vzniku. Desetibojafii mezi sebou

pfiivítali pana Franti‰ka Pohanku, pfied-

sedu TJ Jiskra R˘mafiov, kter˘ se ujal

pfiedávání pohárÛ vítûzÛm jednotliv˘ch

kategorií.

A jak to vlastnû dopadlo?

1. místo 2. místo 3. místo

Îeny A: Hana Hájková Olga Valová Hana Cisariková

Îeny B: Alena Jurá‰ová Markéta Míãková Marie Pitorová

MuÏi A: Bronislav Rektofiík Luká‰ Janáã Ivo Sovi‰

MuÏi B: Ivo Volek Jaroslav Hofman Jaroslav Lachnit

MuÏi C: Václav Orlík Vojtûch Smetana Ivan Sovi‰

Fota: Petr Calábek
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V‰ichni úãastnící desetiboje obdr-

Ïeli plakety a pamûtní listy.

Organizátofii nezapomnûli ani na

nejstar‰ího úãastníka desetiboje

pana Jana KoÀafiíka, kter˘ se po-

dílel po celou dobu trvání soutûÏe

na její organizaci a podporoval ji

i svou úãastí aÏ do sv˘ch 89 let.

Za své zásluhy obdrÏel za dlou-

hotrvajícího potlesku v‰ech pfií-

tomn˘ch sportovcÛ pamûtní po-

hár R˘mafiovského desetiboje.

RovnûÏ byla ocenûna nestorka

Ïenské kategorie Milu‰ka Kone-

ãná, která nevynechala od doby,

kdy se do soutûÏe zapojily Ïeny,

jedin˘ roãník.

Na závûr bylo vysloveno podûko-

vání sponzorÛm desetiboje - Vojtu

Hrdinovi, Irmû ·opíkové, Janû

Egidové a Bronislavu Rektofiíkovi.

Po ukonãení oficiální ãásti se roz-

proudila zábava. V‰ichni medai-

listé si zatancovali sólo, do kola

jsme vzali i Honzu KoÀafiíka, kte-

r˘ ve sv˘ch témûfi 90 letech uká-

zal, jak˘ je skvûl˘ taneãník.

A prohlá‰ení v‰ech zúãastnûn˘ch

- letos jednoznaãnû nejlep‰í závûr.

V‰e super. UÏ se tû‰íme na dal‰í -

31. roãník. Ten bude zahájen tra-

diãnû v rámci R˘mafiovské pade-

sátky 16. záfií 2006 turistikou.

Vûfiíme, Ïe do nûj nastoupíme 

s úsmûvem, odhodláním, plni

chuti, kamarádství a v plném po-

ãtu, jak tomu po dlouhá léta

vÏdycky b˘valo. Za v˘bor
R˘mafiovského desetiboje

Alena Jurá‰ová

V˘borné úspûchy mlad˘ch nadûjn˘ch kuÏelkáfiÛ
aneb Stfiípky z r˘mafiovské kuÏelny

Mladí zaãínající kuÏelkáfii oddílu

kuÏelek TJ Jiskra R˘mafiov se

prÛbûÏnû zúãastÀovali jednotli-

v˘ch turnajÛ, které se konaly na

moravsk˘ch kuÏelnách. Jeden

z nich se také konal na domácí ku-

Ïelnû v R˘mafiovû. Dûtem zajistil

nová triãka (viz foto) a po skonãe-

ní turnaje navíc obãerstvení ve

svém penzionu jejich sponzor pan

âern˘ (penzion Mary). Dûti byly

nad‰eny, doslova si uÏívaly v pfií-

jemném prostfiedí a pochutnávaly

si na v‰ech nabízen˘ch lahÛd-

kách. ManÏelÛm âern˘m patfií za

to velk˘ dík, protoÏe tímto zpÛso-

bem podporují sportovního ducha

u na‰ich mlad˘ch nadûjí.

Do finálového souboje dûtí

v Olomouci postoupili David

Hampl (star‰í Ïáci) a Ondfiej

Lisick˘ (mlad‰í Ïáci). Potvrdili

své dobré v˘kony v sezónû

a David se umístil celkovû na 

6. místû s pfiím˘m postupem na

mistrovství republiky v Hofiicích.

Ondfiej obsadil celkovû 5. místo.

V dubnu se konaly oblastní pfie-

bory ve v‰ech kategoriích, doro-

stenci a dorostenky bojovali na

domácí kuÏelnû a velk˘ úspûch

zaznamenala Petra Míãková, kte-

rá oblastní soutûÏ vyhrála a po-

stoupila na mistrovství republiky

v Náchodû. Na 8. místû se umísti-

la Andrea Fuãíková. Jan Sochor

obsadil 3. místo a rovnûÏ postou-

pil na mistrovství republiky do

Liberce. V pfieborech ÏákÛ se dále

na 6. místû umístila D. Hamplová

a na 7. místû K. Ceperková.

V kvûtnu se konalo na nûkolika

místech mistrovství republiky.

V Liberci závodil Honzík Sochor,

kter˘ tu obsadil celkovû 11. místo.

V Náchodû se Petfie Míãkové to-

lik nedafiilo, ale její v˘kony jsou

pfiíslibem do dal‰ích let. V̆ born˘

v˘kon podal David Hampl

v Hofiicích, kde obsadil tfietí místo

tûsnû za první dvojicí. Na nové

kuÏelnû v Horním Bene‰ovû zá-

vodil Marek Vesel˘; v kategorii

juniorÛ obsadil 18. místo.

Celkovû lze hodnotit v˘kony na-

‰ich mlad˘ch hráãÛ velmi dobfie,

vûfiíme, Ïe po prázdninách zaãnou

opût pilnû trénovat pod vedením

pana Ladislava Smisitele, které-

mu rovnûÏ patfií velké díky za 

obûtavou práci s dûtmi, a doãká-

me se dal‰ích dobr˘ch sportov-

ních v˘sledkÛ. Z podkladÛ
Vûry Tomanové redakce

TJ Jiskra R˘mafiov
(1946 - 2006)

60 let novodobé historie r˘mafiovské tûlov˘chovy
2. ãást

VraÈme se do období zaloÏení SK R˘mafiov

a sledujme jeho ãinnost aÏ po dne‰ní dobu. Pro

zvolené funkcionáfie nastaly hned v poãátcích

velké starosti, zejména finanãní.

Jediné, co klub mûl, bylo fotbalové hfii‰tû (lou-

ka) po nûmeckém DSV Römerstadt, které bylo

na stejném místû, jako je dne‰ní stadion TJ.

Bylo tfieba zajistit prostfiedky na ãinnost - v˘-

stroj, balóny a vyfiídit pfiestupy hráãÛ z jejich

matefisk˘ch klubÛ. Funkcionáfii to vyfie‰ili 

uspofiádáním vefiejné sbírky mezi obãany mûs-

ta, hlavnû mezi Ïivnostníky. A z v˘tûÏku byly

potfiebné vûci nakoupeny a pfiestupy vyfiízeny.

MuÏstvo sehrálo celou fiadu pfiípravn˘ch zápa-

sÛ, mezi nimiÏ byl i první mezinárodní zápas

SK R˘mafiov versus RED Star Wien s v˘sled-

kem 1:1. Na podzim roku 1947 vybíhají na

hfii‰tû první fotbaloví mu‰ket˘fii, aby v první

mistrovské soutûÏi bojovali za slávu a ãest své-

ho klubu. A hned v prvním roce se muÏstvu po-

dafiil postup do II. tfiídy. Byly v‰ak problémy -

opût finanãního rázu. S novou státní tûlov˘cho-

vnou organizací od roku 1953 byl zmûnûn

i systém fotbalov˘ch soutûÏí. Dochází k dal‰ím

reorganizacím - postupy, sestupy, zmûny soutû-

Ïí atp. Dochází také ke slouãení sousedních

muÏstev - Tatran Janu‰ov, Dynamo vstupuje do

Jiskry a s ním i nûktefií hráãi. Zfiizují se I. B tfií-

dy a I. A tfiídy, ustavují se divize a II. liga.

Bûhem roku 1959 jiÏ bylo zfiejmé, Ïe dojde

k velkému územnímu uspofiádání, k tomu do-

‰lo k 1. lednu 1960. R˘mafiovsk˘ okres byl zru-

‰en a spolu s rovnûÏ zru‰en˘m okresem krnov-

sk˘m byl zaãlenûn do nového okresu Bruntál.

Je zcela pochopitelné, Ïe toto se dotklo i orga-

nizaãního uspofiádání âSTV. Pfiechodnû byly

opût zru‰eny I. B tfiídy a byly silnû posíleny 

okresní pfiebory. Okresní pfiebory v sezónû

1960/61 mûly velmi silné zastoupení. Celkem

11 muÏstev z 12 úãastníkÛ jiÏ mûlo zku‰enosti

z krajsk˘ch soutûÏí. Proto byl kaÏd˘ zápas ne-

smírnû tûÏk˘ a dÛleÏit˘ pro koneãné umístûní.

Probíhá sezóna 1964/65, Jiskra skonãila na 

2. místû za TJ Krnov a poprvé ve své historii po-

stupuje do I. A tfiídy. Samozfiejmû pfiichází pln˘

pytel smÛly - ostravská skupina byla velmi sil-

ná, s muÏstvy fotbalovû vyzrál˘mi a pfiedev‰ím

bohat‰ími na finanãní podporu hornick˘ch

a hutnick˘ch podnikÛ. A tak ani získan˘ch 

26 bodÛ nestaãí Jiskfie na udrÏení a po roãním

pÛsobení se vrací zpût do I. B tfiídy. Opakovan˘

postup do I. A tfiídy se dafií v sezónû 1969/70,

ale opakuje se situace z roku 1965 - tedy opût

jen na jednu sezónu.

Jiskra se v‰ak nevzdává, podle známého pravi-

dla „do tfietice v‰eho dobrého“ vyhrává v sezó-

nû 1974/75 svou skupinu a potfietí postupuje do

I. A tfiídy, tentokrát v‰ak do olomouckého regi-

onu. BohuÏel v sezónû 1983/84, opût reorgani-

zaãním opatfiením, následoval návrat do 

I. B tfiídy. Na reorganizace jsme si uÏ zvykli

(nejen ve sportu). Brzy se v‰ak ukázalo, Ïe pfie-

míra reorganizací nesplnila svÛj úãel, ale nao-

pak - fotbal jako takov˘ utrpûl nejvíce.

Je rovnûÏ samozfiejmostí, Ïe úãast „A“ muÏstva

v tak vysoké tfiídû, jakou I. A tfiída je, není moÏ-

ná bez dal‰ího fotbalového zázemí. Jsou to pfie-

dev‰ím mládeÏnická druÏstva. A o mládeÏnic-

k˘ch soutûÏích se dá hovofiit od roku 1953, kdy

Foto: archiv oddílu kuÏelek TJ Jiskra
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organizaãním opatfiením fotbalové sekce

v Olomouci bylo zafiazení muÏstva dospûl˘ch

podmínûno i startem dorostu.

Podafiilo se to hlavnû s velmi dobr˘m záze-

mím tehdej‰í textilní ‰koly, kde byla celá fiada

nadûjn˘ch chlapcÛ se zájmem o fotbal.

Systematická práce s mládeÏí je v‰ak patrná

aÏ od roku 1960. V sezónû 1966/67 druÏstvo

dorostu vítûzí v okresním pfieboru a postupuje

do krajské I. A tfiídy. V sezónû 1974/75 pak uÏ

do krajského pfieboru.

Podobnou historii má i Ïákovsk˘ fotbal. Jeho

poãátky spadají do roku 1953, kdy vznikla prv-

ní druÏstva v Jiskfie a ·TJ Slavia. Velk˘ roz-

mach Ïákovského fotbalu pfiichází aÏ poãátkem

sedmdesát˘ch let. První „pfiípravka“ (tehdy 

7 - 9let˘ch chlapcÛ) byla ustavena v roce 1974.

Mimo svá mistrovská utkání hrají v‰echna

druÏstva Jiskry i pohárové soutûÏe. V Ïákovské

kategorii se hrála v té dobû soutûÏ „O Pohár Ivo

Viktora“. DruÏstvo Jiskry se v té dobû stalo

5x okresním vítûzem a 4x se probojovalo do

krajského poháru. V roce 1982 se v‰ak ÏákÛm

Jiskry podafiil neb˘val˘ husarsk˘ kousek, kter˘

nemûl v historii r˘mafiovského fotbalu obdobu.

Îáci se probojovali do finále proti Baníku

Ostrava, kdyÏ vyfiadili na této cestû Ïáky

Uniãova, SZTS Sigmy Olomouc a Pfierovsk˘ch

strojíren. Jako finalisté krajského poháru po-

stoupili do celostátního finále, které se hrálo

v Chomutovû. Byli mezi desítkou nejlep‰ích

v âSSR. Je sice pravdou, Ïe ve finále se jim uÏ

tolik nedafiilo, ale jiÏ samotná úãast mezi kolek-

tivy ligov˘ch celkÛ, z nichÏ kaÏdé druÏstvo mû-

lo s sebou ‰táb placen˘ch funkcionáfiÛ - od pla-

cen˘ch trenérÛ aÏ po psychologa, byla na tu do-

bu vynikajícím úspûchem.

VÏdyÈ mnozí z nich budili respekt jenom pfii

pomy‰lení na jména Dukla Praha, Sparta

Praha, Slavia Praha. Mnozí z nich se také po-

prvé v Ïivotû dozvûdûli, Ïe nûkde na severní

Moravû leÏí mûsto R˘mafiov a Ïe i zde se hraje

v˘born˘ fotbal. A kdo Ïe to stál u trenérského

kfiesla? Kdo jin˘ neÏ Jarda Biãík. 

Franti‰ek Pohanka, pfiedseda TJ

R˘mafiovská kalanetika zakonãila sezónu na Pagu
Chorvatsko má 1000 ostrovÛ,

z toho pát˘ nejvût‰í je Pag.

Vyznaãuje se produkcí mofiské

soli, ovãího s˘ra, vína, oliv a v˘-

robou krajky. Nejvy‰‰í horou je

vrch Sv. Víta vysok˘ 348 m n. m.

KdyÏ pfiijíÏdíte od jihu, ãeká vás

mûsíãní krajina - kamenité kra-

sové pohofií bez jediného trsu

trávy, jen vyprahlé táhlé kopce

svaÏující se do mofie. Za mûstem

Pag jsou nekoneãn˘mi kamen-

n˘mi zídkami rozdûlené pozem-

ky chovatelÛ ovcí a objevují se

první trsy trávy, ‰alvûje a kfiovin.

Nízké borovice, pár fíkovníkÛ

a první olivovníky zvlídní kraji-

nu. U mofie se objevují vonící tr-

sy levandule, kari, barevné ole-

andry, kaktusy a kvetoucí suku-

lenty. Nejsevernûj‰í v˘bûÏek ost-

rova je porostl˘ tisíci olivovníky

aÏ 800 let star˘mi. Zkrátka ost-

rov pln˘ kontrastÛ.

Ve stfiední ãásti je rybáfiská ves-

niãka Mandre, která byla leto‰-

ním cílem r˘mafiovsk˘ch Ïen-

cviãenek kalanetiky. UÏ pose-

dmé vyrazily na spoleãnou do-

volenou a kaÏdá na‰la v nabídce

programu nûco zajímavého.

Mimo pravidelného cviãení ka-

lanetiky, posilování a d˘chání

u mofie bylo zafiazeno i cviãení

pro nejmen‰í dûti a právû pro nû

byla pfiipravena i vycházka

k majáku. Aby dûti zvládly dlou-

hou cestu, ãekala je fiada úkolÛ,

které s nad‰ením plnily spolu

s doprovodem dospûl˘ch. Spo-

leãnû bavili nejen sebe, ale i pfii-

hlíÏející a sklidili nejedenou po-

tlesk za své v˘kony. V cíli je ãe-

kala vlídná víla a kaÏd˘ si na‰el

mal˘ dárek.

Dospûlí si mohli vybrat z nabíd-

ky v˘letÛ i turistiky. Nenároãná

byla 16 km dlouhá vycházka do

nedaleké vesnice Kolan, kde

jsme ochutnali „Pa‰ki sir“ - ovãí

s˘r, kter˘ zraje fiadu mûsícÛ

a nejlep‰í je star˘ 6 aÏ 10 mûsí-

cÛ. K v˘stupu na nejvy‰‰í vrch

ostrova se odváÏilo jen 6 dûvãat

v doprovodu delegáta Radka, te-

dy 7 stateãn˘ch. Cesta vedla nej-

dfiíve kolem mofie, pokraãovala

mezi kamenn˘mi zídkami a sil-

nicí do pfiístavi‰tû v ·imuni. Tam

skonãila pohoda a Radek 

s úsmûvem zahnul do strm˘ch

kamenit˘ch strání, pû‰inou na

skalnaté plánû. Hork˘ vítr místy

bránil v chÛzi a v‰ichni klop˘ta-

li mezi ostr˘mi kameny, ‰alvûjí

a je‰tûrkami. Tûsnû pfied vrcho-

lem se páslo stádo oveãek a ov-

ãák rezignovanû mávl rukou,

kdyÏ je na‰e v˘prava vypla‰ila.

Z vrcholu Svatého Víta se nasky-

tl nezapomenuteln˘ pohled na

mûsteãko Pag, PaÏsk˘ záliv

i masiv pohofií Velebitu a Vele-

bitsk˘ prÛliv. Pfii návratu jsme se

zchladili na pláÏi v ·imuny 

a 20 km bylo za námi.

Pfii dal‰í akci se témûfi v‰ichni

veselili na karnevalu na pláÏi,

a to k nemalé radosti pfiihlíÏejí-

cích. Nejdfiív dûti pfiivedly pestr˘

zástup na pláÏ, potom se kame-

nité molo zmûnilo na havajsk˘

ostrÛvek s pestr˘mi taneãnicemi

ozdoben˘mi kvûty a barevn˘mi

girlandami, lákajícími plující lo-

dû k zastavení. Následoval blok

latinskoamerické hudby s dyna-

mickou salsou a po dvou hodi-

nách se taneãníci vrátili za boufi-

livého hudebního doprovodu

k apartmánÛm Tauser.

Poslední den pfied odjezdem do-

mÛ byl uspofiádán celodenní v˘-

let lodí. Trasa kapitána Neli

Rumora na lodi Robinson vedla

z mûsteãka Pag PaÏsk˘m záli-

vem do Metajny, dále podél skal

s bizarními tvary na místa pfií-

stupná pouze po mofii. Následo-

val obûd na lodi v pfiekrásném

zálivu Zaglava s prÛzraãnou vo-

dou, kde se pfii na‰em hodování

rackové postarali o zbytky v˘-

teãn˘ch peãen˘ch makrel. To

nejzajímavûj‰í v‰ak mûlo teprve

pfiijít. Po krátké plavbû kapitán

bezpeãnû pfiistál s lodí u strmé

stûny a ti nejodváÏnûj‰í vplavali

do skalní prÛrvy. âekala je cesta

jeskyní i pod vápencovou klen-

bou s prosvítajícím sluncem. Ti

ménû odváÏní si mohli proplavat

alespoÀ skalnat˘m tunelem, kde

ãíhalo nebezpeãí v podobû ukry-

t˘ch ostr˘ch kamenÛ. Jaké bylo

pfiekvapení, kdyÏ se obû skupin-

ky (v plavkách) setkaly za skal-

nat˘m v˘bûÏkem se skupinou

potápûãÛ (v neoprenu).

Kapitán nám pfiidal za odmûnu

je‰tû zastávku za PaÏskou bra-

nou na pevninû v Karlobagu

a potom uÏ následovala plavba

do matefiského pfiístavu v Pagu

za zvukÛ chorvatsk˘ch melodií.

Vrátili jsme se pfiíjemnû naladûni

a nikdo ani nevzpomnûl, Ïe ces-

tou praskl na otevfieném mofii

klínov˘ fiemen a my Ïertovali, Ïe

místo názvu Robinson mûla mít

loì jméno Titanik.

Po pestrém t˘dnu se v‰ichni tû‰i-

li domÛ a „rada star‰ích“ zaãíná

spfiádat plány na pfií‰tí ãerven.

Jadranské mofie zfiejmû vystfiídá-

me za vlídné písãité pláÏe mofie

âerného anebo ...

Irena Ondra‰íková,
cviãitelka kalanetiky

TJ Jiskra R˘mafiov

Fota: Irena Ondra‰íková
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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

V˘mûna
Vymûním státní byt 2+KK za 3+1. Informace na tel.: 775 676

540.

Prodej
Prodám pouÏitou dûtskou autosedaãku pro 9-25 kg a 15-36 kg.

R. Mezihorák, tel.: 602 582 699.

Soukromá fiádková inzerceJAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 14. 7. 2006
Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 7. 7. 2006 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

14/2006

Pozvánka na 3. roãník Jedenáctky o Pohár starosty obce Stará Ves
Závod je opût zafiazen do seriálu závodÛ
Jesenick˘ ‰nek. Tuto nenároãnou traÈ
zvládne kaÏd˘ v pfiimûfiené kategorii.
Zmûnou proti jin˘m roãníkÛm je místo
startu a prezence - Penzion Albert, kter˘ se
nachází na hlavní silnici ã. 11 (podle nûj je

také závod pojmenován). Cíl je posunut
o nûco blíÏe neÏ loni, a sice k benzínovému
ãerpadlu, kde bude dojezdov˘ koridor.
Propozice a organizaãní fiád závodu se kaÏ-
d˘ dozví na rozpravû pfied startem. Pro kaÏ-
dého je taky pfiipraveno men‰í obãerstvení,

jeÏ je zahrnuto ve startovném (20 Kã u Ïá-
kovské kategorie a 70 Kã u ostatních zá-
vodníkÛ).
Konkrétní informace obdrÏí zájemci na
tel.: 724 954 380 nebo 724 525 108.

Za CK Stará Ves Karel StrÏínek

Podûkování sponzorÛm
Jak jste se jiÏ mohli na na‰ich webov˘ch stránkách doãíst, 13. pro-
since 2005 ná‰ oddíl obdrÏel od sponzorÛ finanãní pfiíspûvek na ná-
kup nového tatami. Tuto nemalou ãástku jsme vyuÏili opravdu do po-
slední koruny.
A jelikoÏ se oddíl stále rozrÛstá o nové ãleny, bylo potfieba dokoupit
dal‰í tatami ãlánky. I na nû pfiispûli lidé, ktefií mají rádi sport a doká-
Ïí ocenit to, Ïe mládeÏ volné chvíle radûji tráví cviãením neÏ potlou-

káním se po ulicích.
Tímto bychom chtûli na‰im sponzorÛm, mezi nûÏ patfií:
PÁTÁ STAVEBNÍ, A. S., ROMAN VEP¤EK
KSL FILTERTECHNIK ALFRED HEINISCH
FARMA STRÁNSKÉ JI¤Í BERÁNEK
MALÍ¤STVÍ P¤EMYSL BAëURA
mnohokrát podûkovat. Za ãleny oddílu sebeobrany René Gilg
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Taneãníci z R˘mafiova pfiivezli z Finska evropské medaile
Letos se taneãní mistrovství

Evropy konalo ve Finsku neda-

leko Helsinek. Z taneãní skupiny

Freeze Dance jeli v hiphopov˘ch

disciplínách reprezentovat âes-

kou republiku Jana ·tolfová,

Petra Sedláãková, Martin Roma-

nov, Michal ZeÈák a Martin Se-

dláãek. Organizaãní záleÏitosti

a obrovskou podporu tohoto t˘-

mu zaji‰Èovala po cel˘ t˘den

Petra âechová.

Jejich cesta zaãala v pondûlí 

22. kvûtna odjezdem z Olomou-

ce, kde se se‰li s dal‰ími taneãní-

mi skupinami, nechali si od

sv˘ch nejbliÏ‰ích popfiát spoustu

úspûchÛ a pfiesnû o pÛlnoci vyra-

zili. Po neuvûfiitelnû nároãné

dvoudenní cestû pfiijeli do eston-

ského pfiístavu Tallin, kde nased-

li na trajekt, uÏ jen dvû hodiny

vzdálení od Finska.

Ve stfiedu 24. kvûtna ve 21 hodin

pfiipluli do Finska a nasedli do

autobusu, kter˘ r˘mafiovské ta-

neãníky pfiivezl k místu ubytová-

ní v „Sun Pond Holiday Cotta-

ges“ u Aquaparku v Espoo, kde

se ubytovali v chatkách s luxu-

sním vybavením a saunou uvnitfi.

Od ãtvrtku 25. do nedûle 

28. kvûtna probíhalo v obrovské

hale v Lansi Auto Arein mistrov-

ství Evropy. O mistra Evropy

v hip hopu, electric boogie a bre-

ak dance pfiijelo do Finska soutû-

Ïit nûkolik tisíc taneãníkÛ

z Litvy, Estonska, Nûmecka,

Polska, Itálie ãi Slovinska. Obe-

censtvo v hale vytvofiilo boufili-

vou a naprosto skvûlou atmosfé-

ru a taneãní v˘kony nûkdy aÏ vy-

ráÏely dech!

První soutûÏní den ve ãtvrtek bo-

jovali o titul sólisti electric boo-

gie. Za taneãní skupinu Freeze

Dance soutûÏil v této disciplínû

v hlavní vûkové kategorii Mi-

chal ZeÈák. „Hroznû moc jsem se
tû‰il, aÏ budu moct pfiijít na ten
obrovsk˘ parket a po roce si za-
se zasoutûÏit mezi stovkami skvû-
l˘ch taneãníkÛ,“ fiekl Michal.

A taky Ïe ano. Michal se dostal

aÏ do finálové ‰estky, kde si vy-

bojoval titul vicemistra Evropy

v electric boogie!

V pátek soutûÏili opût sólisti -

Ïeny a muÏi v disciplínû hip hop.

Na parketu se objevili Petra

Sedláãková, Martin Romanov

a Michal ZeÈák. Tato disciplína

byla zastoupena nejpoãetnûj‰í

skupinou taneãníkÛ. Diváci ob-

divovali po cel˘ den naprosto

skvûlé v˘kony a z tribun se oz˘-

val obrovsk˘ rachot. Petra jako

jediná z Freeze Dance zastupo-

vala kategorii sóla Ïeny. Byla to

její první mezinárodní soutûÏ

a snad také proto, Ïe tréma vy-

konala své, do finálov˘ch kol se

neprobojovala. I pfiesto si za-

slouÏí velkou pochvalu za úãast

a bojovnost. Martin se sv˘m só-

lem vystupoval na mezinárodní

soutûÏi rovnûÏ poprvé a jeho su-

verénnost, originalita a v˘borné

nasazení mu zajistily pfiekrásné

14. místo. Michal, ná‰ nejostfiíle-

nûj‰í taneãník, nezklamal ani le-

tos. V kaÏdém kole jsme mohli

vidût nûco zajímavého. Taneãní

kreace v jeho podání byly v˘bor-

né a na skvûlé úrovni. Jeho po-

stup do finále byl opravdu za-

slouÏen˘ a oãekávan˘. V‰ech

‰est taneãníkÛ, ktefií se spoleãnû

ve finále utkali, byli vyrovnan˘mi

soupefii. TûÏko fiíct, kter˘ z nich

byl nejlep‰í. Michal ze sebe na

parketu vydal maximum, ani na

vtefiinu nezaváhal a pfiedvedl vy-

ãerpávající v˘kon, kter˘ mu vyne-

sl 2. místo a titul vicemistra

Evropy! Taneãní skupina Freeze

Dance získala druhou medaili!

„Je to nádherné. V‰ichni oprav-
du zabodovali, jsem na nû py‰-
ná!“ fiekla vedoucí souboru Fre-

eze Dance Petra âechová.

V sobotu pfii‰la na fiadu hiphopo-

vá dua. V této disciplínû vidûli

diváci asi osmdesát v˘born˘ch

dvojic. Za Freeze Dance soutûÏi-

li Martin Romanov s Janou ·tol-

fovou a Michaela VyslouÏilová

s Michalem ZeÈákem. Vysoká 

úroveÀ duí byla neoddiskutova-

telná, bylo na co koukat a hlavnû

dÛvod bojovat. Martin s Janou si

své síly mûfiili spoleãnû na mezi-

národní soutûÏi poprvé a jejich

umístûní bylo víc neÏ skvûlé.

Skonãili v první pÛlce, coÏ

v‰ichni povaÏovali za obrovsk˘

úspûch. „Jsme spokojeni. KdyÏ
jsme vidûli tu konkurenci, tak
jsme mysleli, Ïe vypadneme jako
první. Skvûle jsme si to uÏili
a máme nezapomenutelné záÏit-
ky,“ shodli se Jana s Martinem.

Mí‰a s Michalem se díky své

skvûlé souhfie a v˘bornému po-

dání v kaÏdém kole probojovali

aÏ do finálového kola, kde se 

umístili na pfiekrásném 6. místû.

„Hroznû moc jsem si pfiála do-
stat se do finále a to se mi splni-
lo, jsem ‰Èastná a spokojená,“
konstatovala po závodû Mí‰a.

A je tu nedûle, poslední den

a s ním disciplína electric bo-

ogie duo. Barvy R˘mafiova stej-

nû jako minul˘ rok hájili Michal

ZeÈák a Martin Sedláãek. Kluci

díky sv˘m zku‰enostem pÛsobi-

li po celou dobu velice suverén-

nû, na parket ‰li vÏdy s úsmû-

vem na tváfii a se stoprocentním

nasazením. Jejich postup do fi-

nále byl zaslouÏen˘. V posled-

ním kole, kde mohla kluky po-

rota naposledy zhlédnout, tanco-

vali opravdu naplno a pfiedvedli

v˘bornou show. Jejich duo si

nakonec vybojovalo 2. místo

a stali se tak vicemistry Evropy

pro rok 2006.

Taneãní skupina Freeze Dance si

z mistrovství Evropy ve Finsku

odvezla tfii medaile. A co na to

vedoucí souboru Petra âechová?

„Já jsem jako vÏdy ‰Èastná a se
v‰emi taneãními v˘kony sv˘ch
svûfiencÛ maximálnû spokojená.
Po celou dobu jsem v‰em hroznû
moc fandila, proÏívala jsem s ni-
mi jejich taneãní boje a uÏívala
zaslouÏená vítûzství. V‰em dûku-
ji za v˘borné v˘kony a nezapo-
menutelné záÏitky. Touto cestou
bych také chtûla za cel˘ t˘m, kte-
r˘ reprezentoval âeskou republi-
ku na mistrovství Evropy, podû-
kovat sponzorÛm a Stfiedisku
volného ãasu, ktefií nás finanãnû
zajistili a bez kter˘ch bychom se
evropského klání nemohli vÛbec
zúãastnit. Dûkujeme!“ sdûlila

vedoucí Freeze Dance.

Finanãnû podpofiili taneãní
skupinu Freeze Dance na mist-
rovství Evropy tito sponzofii:
Autoprodejna Pavla Ry‰avého

(www.autoprodejna.cz), Karde,

s. r. o., a 5. stavební, p. Vepfiek. 

Z podkladÛ
Freeze Dance redakce

Fota: archiv TS Freeze Dance



■ 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.

Volkswagen Passat 1.9TDI, 74 kW, 
r. v. 2003, 4x airbag, ESP, ABS, CD,
rádio, el. v˘bava, PC, taÏné, centrál,
klima pfiihrádka. Cena: 319 900 Kã.
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·koda Octavia 1.9TDi, SLX,
Combi, r. v. 1999, airbag, rádio,
centrál, el. okna a zrcátka, posil.
fiíz., PC. Cena: 174 900 Kã.

Toyota Runner 2.5 TD 4WD, 
r. v. 1995, rádio, alarm, el. ok-
na a zrcátka, posil. fiíz., taÏné,
centrál. Cena: 239 900 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.

Volkswagen Passat TDi 96kW, CZ,
r. v. 2001, 2 x airbag, xenony, ASR,
ABS, rádio, PC, el. v˘bava, klima
pfiihr., centrál. Cena: 279 900 Kã.

Ford Mondeo 2.0TDCi,GHIA, r. v.
2002, 8x airbag, ABS, rádio, tem-
pomat, CD+mûniã, indik. park., el.
v˘bava, centrál. Cena: 289 900 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.

BMW 320i, r. v. 1999, r. v. 2007, 6x
airbag, ASR, ABS, rádio, posil. fiíz.,
PC, imobilizér, el. zrcátka a okna, el.
víko kufru centrál. Cena: 279 900 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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