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Oslavy lesa pfiipomenuly jeho dÛleÏitost pro ãlovûka
V sobotu 9. záfií se konaly v za-

hradû Hedvy za velmi pûkného

poãasí jiÏ patnácté Dfievafiské,

lesnické a myslivecké dny.

V rámci novodobé historie a ob-

novení dvouletého cyklu se letos

sobotní slavnosti „lesa“ konaly

poãtvrté. Tradiãnû je zahájili tru-

baãi - studenti Stfiední lesnické

‰koly z Hranic na Moravû.

Dfievafiské dny uvedl starosta

mûsta Petr Klouda a pfiedseda

pfiedstavenstva pofiádající firmy

Katr, a. s., Franti‰ek Pfiíkask˘,

kter˘ pfiipomenul, Ïe tradice

slavnostního setkávání dfievo-

rubcÛ, lesákÛ a myslivcÛ sahá aÏ

do roku 1967, kdy se konaly

v zahradû Hedvy vÛbec poprvé.

Od tohoto roku se pofiádaly pra-

videlnû kaÏdé dva roky aÏ do ro-

ku 1987. Revoluãní období, po-

litická situace a rozpad státních

podnikÛ, které tyto dny organi-

zovaly, pfieru‰ily r˘mafiovskou

tradici na cel˘ch deset let. Cílem

dnÛ je podle vedení organizátor-

sk˘ch firem upevnit povûdomí

obyvatel a náv‰tûvníkÛ R˘ma-

fiovska o dÛleÏitosti lesa a dal‰í-

ho zpracování dfievní suroviny

v tomto regionu a zdÛraznit, Ïe

les je obhospodafiován trvale 

udrÏiteln˘m zpÛsobem, a je tedy

jistotou obÏivy pro nastávající ge-

nerace. Franti‰ek Pfiíkask˘ pfiipo-

menul, Ïe 15. v˘roãí slaví nejen

Dfievafiské, lesnické a myslivecké

dny, ale také firma Katr, a. s.

O tom, Ïe se lesáci dokáÏí o les

postarat s opravdu pofiádn˘m

fortelem, se pfiesvûdãilo i nûko-

lik stovek náv‰tûvníkÛ, ktefií za-

vítali do areálu zahrady Hedvy

a zhlédli soutûÏ profesionálních

dfievorubcÛ, jichÏ se letos do

soutûÏe pfiihlásilo deset. Zmûfiili

síly v pfiesnosti a hloubce fiezu

i v simulovaném kácení stromu

ãi rychlosti odvûtvení kmenu

motorovou pilou. Nejlépe si vedl

Josef Wezdenko z Bedfiichova,

druhé místo si zajistil Franti‰ek

Vitásek z Javor-níku a bronzov˘

stupínek obsadil Zdenûk Papaj

z R˘mafiova. V‰ichni tfii jsou

soukromí Ïivnostníci. SoutûÏ or-

ganizovala firma Katr, a. s., spo-

leãnû se Stfiedním odborn˘m u-

ãili‰tûm lesnick˘m a strojíren-

sk˘m ve ·ternberku. Ceny pro

vítûze profesionálních i amatér-

sk˘ch soutûÏí vûnovala firma

Katr, a. s. DivákÛm se pfiedstavi-

la i moderní lesní technika. Tak

napfiíklad finsk˘ stroj

Timberjack fiízen˘ poãítaãem

dokáÏe bûhem okamÏiku poká-

cet strom, odvûtvit jej a nakonec

je‰tû nafieÏe kmen na poÏadova-

nou délku. Inu i lidsk˘ fortel se

obãas musí sklonit pfied moder-

nizací. Diváci zhlédli i ukázky

dal‰í techniky, která je pfii práci

v lese nepostradatelná.

O soutûÏní zápolení nepfii‰li ani

amatér‰tí dfievorubci. Kdo mûl

zájem, mohl vyzkou‰et, jaké to

je pofiezat poleno rámovou pilou

na ãas, bylo vidût, kdo umí seke-

ru zatnout do stejného místa tfii-

krát po sobû s milimetrovou

pfiesností nebo kdo hodí nejdále

pofiádnû velk˘m polenem.

Náv‰tûvníci Dfievafisk˘ch, les-

nick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ si

po cel˘ den uÏívali bohatého

programu sloÏeného z rozliã-

n˘ch ÏánrÛ muziky a tance.

Lákadlem byl bezpochyby bube-

nick˘ orchestr Jumping Drums

z Bruntálu, cimbálová muzika

Hradi‰Èan z Uherského Hradi‰tû,

folková skupina Veselá Bída ze

Vsetína nebo domácí vokální

skupina Variace, dechová hudba

Podolanka ãi veãerní rock’n’rol-

lová zábava s kapelou Rotor.

Souãástí slavnosti byl také boha-

t˘ doprovodn˘ program a jar-

mark dobov˘ch fiemesel. Lidoví

fiemeslníci na nûm pfiedvádûli

svou zruãnost. ¤ezbáfi Jifií

Halouzka, zapsan˘ tfiemi díly do

ãeské knihy Guinessov˘ch re-

kordÛ, pfiedvedl ukázky fiezbáfi-

ské práce, jiní tvÛrci zase paliã-

kovali, tkali pfiíze nebo vyrábûli

ozdÛbky a okrasné pfiedmûty.

ManÏelé Beránkovi ze Stránské-

ho pfiivezli pro potû‰ení hlavnû

tûch nejmen‰ích malou vesnic-

kou farmu - kozu s kÛzlaty 

a oveãku s jehÀaty, dûti, které

mûly pro strach udûláno, se pro-

jely na koních nebo se vydová-

dûly na obfiích nafukovacích 

atrakcích. Velké uznání sklidili

také kynologové, sokolníci, ãle-

nové âeského ãerveného kfiíÏe

a mistr svûta v ovládání honác-

kého biãe Láìa ·ín.

Ve Stfiedisku volného ãasu jsou

do 15. záfií k vidûní ukázky lo-

veck˘ch trofejí a v˘tvarné práce

dûtí, které se zapojily do v˘tvar-

né soutûÏe Strom - tráva - voda.

Ceny jejím vítûzÛm pfiedával

v sobotu místostarosta Jaroslav

Kala spoleãnû s fieditelkou

Stfiediska volného ãasu R˘ma-

fiov Marcelou Pavlovou.

Sobotní Dfievafiské, lesnické

a myslivecké dny se vydafiily

zcela jistû ke spokojenosti pofia-

datelÛ, ale i divákÛ. ZaslouÏenû

patfií dík v‰em firmám a organi-

zacím, které se na bezchybném

prÛbûhu 15. roãníku „svátkÛ le-

sa“ podílely organizaãnû ãi spon-

zorsky: Katr, a. s., Stará Ves,

Spojené lesy, s. r. o., Stfiedisko

volného ãasu R˘mafiov, Mysli-

vecké sdruÏení R˘mafiov, Rodin-

né domky R˘mafiov, s. r. o., Kar-

de, s. r. o., Kasard a pan Ivan Sig-

mund. JiKo

Fota: Jakub Vala
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Aktuálnû z mûsta

V˘znamná náv‰tûva

Odbory MûÚ informují

Radní schválili pfiidûlení deseti bytÛ v novém domû Pod Svahem
V pondûlí 21. srpna se uskuteãnilo zasedání

Rady mûsta R˘mafiova, na kterém bylo pfiija-

to celkem sto jedenáct usnesení, z nichÏ je-

denadvacet mûlo charakter doporuãení pro

jednání zastupitelstva mûsta. Vût‰inu usnese-

ní tvofiily záleÏitosti majetkové a bytové.

Radní vzali na vûdomí zprávu o hospodafiení

spoleãnosti Teplo R˘mafiov, s. r. o., za obdo-

bí leden aÏ ãerven 2006 a dále zprávy o v˘-

sledku hospodafiení Bytermu R˘mafiov, p. o.,

za 1. pololetí roku 2006.

Rada mûsta schválila pfiidûlení deseti malo-

metráÏních bytÛ v novû vybudovaném obyt-

ném domû na ulici Pod Svahem (b˘valá vy-

hofielá ubytovna) ÏadatelÛm podle bytového

pofiadníku, ktefií splÀují podmínky pfiidûlení

bytÛ pro pfiíjmovû vymezené osoby.

Rada mûsta jmenovala Vûru Strakovou do

funkce fieditelky pfiíspûvkové organizace

Matefiská ‰kola R˘mafiov na Revoluãní uli-

ci 30. JiKo

Ministr se vyjádfiil pochvalnû o práci domácí stavební firmy
Na pozvání místostarosty Jaro-

slava Kaly nav‰tívil v pondûlí 

21. srpna R˘mafiov ministr pro

místní rozvoj Radko Martínek.

V krátkém rozhovoru s vedením

mûsta a starostou Dolní Moravi-

ce Ladislavem Velebn˘m na r˘-

mafiovské radnici vyslechl z úst

starosty Petra Kloudy informace

o souãasném dûní ve mûstû,

o mífie nezamûstnanosti, stavu le-

gislativy a poãtu úfiedníkÛ povû-

fiené obce R˘mafiov.

Padla i zmínka o dotaãních titu-

lech, kter˘ch mÛÏe mûsto vyuÏí-

vat v pfiípadû, Ïe bude mít kvalit-

nû pfiipraveny projekty k ãerpání

dotací. Starosta Petr Klouda uji-

stil ministra, Ïe nevidí problém

v pfiipravenosti projektÛ, které

mûsto zvládá velmi dobfie, ale

v nedostatku vlastních financí na

spoluúãast na tûchto projektech.

Polovina financí, které mûsto

získá na daních, totiÏ pohltí v˘-

daje takzvané mandatorní pova-

hy - opravy a údrÏby komunika-

cí, ‰kolky, ‰koly, sociální dávky

a jiné. Zbytek rozpoãtu podle

starosty pak nestaãí ke spolufi-

nancování v‰ech projektÛ, které

by mûsto chtûlo zrealizovat.

Po krátké debatû na radnici se mi-

nistr vypravil k novû vybudované-

mu domu na ulici Pod Svahem,

kde nejdfiíve slavnostnû pfiestfiihl

pásku a potom si prohlédl jednotli-

vé malometráÏní byty, vybudova-

né s pomocí dotace ministerstva

pro místní rozvoj. Pfii obhlídce ne-

‰etfiil chválou na adresu domácí

firmy Rodinné domy R˘mafiov,

spol. s r. o., která vyhrála v˘bûrové

fiízení na dodavatele stavby a nov˘

dÛm postavila v pomûrnû krátkém

ãasovém údobí na místû dfiívûj‰í 

ubytovny, kterou pfied dvûma lety

pohltily plameny, takÏe témûfi do

základÛ vyhofiela. Nov˘ obytn˘

dÛm mohl b˘t postaven díky pro-

gramu na podporu v˘stavby ná-

jemních bytÛ, vyhlá‰enému minis-

terstvem pro místní rozvoj.

Celkové investiãní náklady dosáh-

ly ãástky 13 milionÛ korun, z ãe-

hoÏ 4 miliony 700 tisíc ãinila dota-

ce z ministerstva. Jak bylo uvefiej-

nûno jiÏ dfiíve, byty jsou urãeny

pfiíjmovû vymezen˘m osobám

a jejich pfiidûlování se dûje na zá-

kladû bytového pofiadníku.

Ministr zamífiil také na prohlídku

novû budovaného umûlého klu-

zi‰tû, na jehoÏ realizaci získalo

mûsto rovnûÏ dotaci z minister-

stva pro místní rozvoj. ·kolní 

ulice v Janovicích, jejíÏ rekon-

strukce se právû dokonãuje, byla

dal‰í ministrovou zastávkou.

Vût‰í ãást investic na tuto pomûr-

nû nákladnou stavbu plynula

z Evropské unie. V Janovicích si

ministr Martínek prohlédl také

chátrající zámek, kter˘ má v sou-

ãasné dobû na starost minister-

stvo kultury a jehoÏ dal‰í osud

není prozatím jist˘, i kdyÏ je ve-

den jako historická památka.

Vzhledem k ãasové vytíÏenosti

se musel ministr Martínek vrátit

odpoledne do Prahy, a tak svou

krátkou náv‰tûvu ukonãil v Dol-

ní Moravici a obûdem v hotelu

Avalanche. JiKo

Finanãní odbor

UPOZORNùNÍ PRO OBâANY
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Splatnost 2. splátky místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání  a odstraÀování komunálních odpadÛ je

30. 9. 2006
(platí pro obãany, ktefií si urãili 2 splátky roãnû).

SloÏenky jsou rozesílány také poplatníkÛm,

ktefií svoji poplatkovou povinnost za rok
2006 dosud nesplnili (platí pro obãany, ktefií si

urãili 1 splátku roãnû, splatnou do 31. 3. 2006)

nebo mají nedoplatky z pfiedchozích let.
Tyto poplatníky Ïádáme, aby dluÏné po-
platky neprodlenû uhradili - nejpozdûji do
30. 9. 2006.
Pokud nebudou poplatky uhrazeny do v˘‰e 

uvedeného termínu, budou vymáhány exekucí
dle zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a po-

platkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a k poplat-

ku budou pfiipoãteny exekuãní náklady.

Îádáme poplatníky, aby dodrÏovali pfii úhradû

poplatku bankovním pfievodem variabilní
symbol pro kaÏdou osobu zvlá‰È. âasto se vy-

skytují pfiípady nesprávné úhrady poplatku za

celou rodinu jednou ãástkou pod jedním varia-

bilním symbolem.

Také upozorÀujeme poplatníky na ustano-
vení platné obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 8/2003 mûsta R˘mafiova:
- poplatník je povinen oznámit do 30 dnÛ zmû-
ny rozhodné pro vznik, zmûnu nebo zánik po-
platkové povinnosti, tzn.:
a) získání trvalého pobytu v obci;

b) narození dítûte;

c) zmûnu trvalého pobytu v rámci obce;

d) odhlá‰ení trvalého pobytu z obce;

e) úmrtí rodinného pfiíslu‰níka;

f) zánik slevy pro studující osoby ubytované

mimo R˘mafiov;

g) zánik osvobození pro osoby ve v˘konu trestu;

h) zánik slevy pro osoby, které se 2 a více po

sobû jdoucí kalendáfiní mûsíce nezdrÏují 

na území mûsta).

V pfiípadû, Ïe do‰lo ke ztrátû sloÏenky, obraÈte

se telefonicky na ã. 554 254 156 nebo osobnû

na finanãní odbor MûÚ R˘mafiov, námûstí

Míru 1, 2. patro, ã. dvefií 301, na p. Kopeã-

kovou. Ing. Martin Ondra,
vedoucí finanãního odboru
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Zdravotnictví

Podhorská nemocnice otevfiela nové balneologické pracovi‰tû
R˘mafiovské pracovi‰tû Podhor-

ské nemocnice otevfielo nov˘

balneologick˘ provoz. Oddûlení

rehabilitaãní a fyzikální medicí-

ny tak mÛÏe nyní poskytovat ce-

lé spektrum rehabilitaãních slu-

Ïeb a nabídnout pacientÛm kom-

plexní péãi.

„Náklady na vybudování balneo-
logického provozu dosáhly témûfi
dvou milionÛ korun. Staveb-
ní úpravy si vyÏádaly 1,3 milionu
korun a vybavení zdravotnickou
technikou stálo asi ‰est set tisíc

korun,“ upfiesnil ekonomick˘

námûstek fieditele Podhorské ne-

mocnice Ing. Roman Gavanda.

Novû vybudované balneologické

pracovi‰tû nabízí podvodní ma-

sáÏe, dále také minerální, pfiísa-

dové a CO2 koupele, perliãkové

koupele, vífiivé konãetinové kou-

pele, Kneippovy ‰lapací koupele

ãi lymfatickou hydromasáÏ.

Pacienti totiÏ mají k dispozici tfii

nové velké vany - perliãkovou

a dvû podvodní, kde mohou pod-

stoupit celotûlové koupele, dále

má oddûlení také dvû malé vífii-

vé vany pro rehabilitaci horních

a dolních konãetin.

„Balneologické pracovi‰tû neby-
lo nikdy souãástí lÛÏkového od-
dûlení na pracovi‰ti v R˘mafiovû,
je to proto pro nás zcela zásadní
zmûna k lep‰ímu. PacientÛm nyní
mÛÏeme nabídnout prakticky
v‰echny formy rehabilitace,“
uvedl primáfi oddûlení rehabili-

taãní a fyzikální medicíny Pod-

horské nemocnice MUDr. Arnold

Pavlík. Oãekává, Ïe s otevfiením

vodoléãby se také zv˘‰í poãet

pacientÛ. „Poãítám, Ïe by se je-
jich nárÛst mohl pohybovat ko-
lem pûtadvaceti procent,“ fiekl

primáfi s tím, Ïe to budou pacien-

ti nejen z R˘mafiova, ale také

z Bruntálu a okolí.

Oddûlení rehabilitaãní a fyzikál-

ní medicíny má lÛÏkovou i am-

bulantní ãást. Kromû vodoléãby

mohou pacienti po úrazech, ope-

racích, s vrozen˘mi vadami ãi ji-

n˘mi onemocnûními vyuÏít mo-

dernû vybavené fitcentrum, elek-

troléãbu, laseroterapii ãi CO2 in-

jekãní terapii. ·kolení fyziotera-

peuti provádûjí v‰echny druhy

masáÏí - reflexní, klasické ãi ãín-

ské, lékafii potom také akupunk-

turu a akupresuru. 

Simona Souãková,
tisková mluvãí

Nemocnice nakoupila nové poãítaãe za více neÏ dva miliony korun
Podhorská nemocnice nakoupila v˘poãetní

techniku za 2,3 milionu korun. Nové poãítaãe,

kter˘mi vybavila 98 pracovi‰È, umoÏní zavést

novou datovou síÈ. Ta zajistí lep‰í podmínky

pro práci zamûstnancÛ a posune nemocnici na

poli informaãních technologií mezi zafiízení,

kde funguje moderní informaãní systém.

„Nov˘ hardware umoÏnil obmûnu zastaralé
techniky a zároveÀ doplnil vybavením potfieb-
n˘ poãet pracovi‰È. Nakoupili jsme také nová

serverová centra a propojili obû pracovi‰tû
nemocnice v Bruntále a R˘mafiovû datovou sí-
tí. Souãástí nákupu bylo i potfiebné softwaro-
vé vybavení,“ upfiesnil ekonomick˘ námûstek

fieditele Podhorské nemocnice Ing. Roman

Gavanda. Nemocnice souãasnû zavádí i nov˘

moderní intranetov˘ portál pro t˘movou spo-

lupráci pracovníkÛ nemocnice. „Zamûstnanci
budou mít pruÏnûj‰í pfiístup k informacím po-
tfiebn˘m pro kvalitní a pfiehledn˘ chod nemoc-

nice. Na tomto portále budou publikovány in-
formace k fiízení kvality péãe o pacienta,
k akreditaci nemocnice, k bûÏnému chodu od-
dûlení i ekonomické informace,“ upfiesnil eko-

nomick˘ námûstek.

Díky nové v˘poãetní technice bude

Podhorská nemocnice poskytovat péãi paci-

entÛm regionu na vysoké úrovni v souladu

s moderními trendy. 

Simona Souãková, tisková mluvãí

·kolství

Po dvou mûsících se Ïáci opût vrátili do ‰kolních lavic
Po sladkém dvoumûsíãním nic-

nedûlání nastaly ‰kolákÛm opût

povinnosti. Brány ‰kol se znovu

otevfiely v pondûlí 4. záfií a dûtem

se tak proti jin˘m zaãátkÛm ‰kol-

ního roku letní prázdniny pro-

dlouÏily o celé tfii dny.

Nejvût‰í záÏitky si z prvního dne

ve ‰kole odná‰eli asi nejmen‰í ‰ko-

láãci, ktefií zamífiili do Základní
‰koly R˘mafiov vÛbec poprvé,

v doprovodu sv˘ch rodiãÛ. âtyfii

první tfiídy bude nav‰tûvovat cel-

kem sedmaosmdesát prvÀákÛ, kte-

ré na slavnostním zahájení ‰kolní-

ho roku pfiivítali v tûlocviãnû ‰koly

na Národní ulici zástupci mûsta,

‰kolské rady a vedení ‰koly.

¤editel ‰koly Mgr. Miloslav

Hork˘ popfiál dûtem, rodiãÛm

i v‰em kantorÛm úspû‰n˘, klidn˘

a ‰Èastn˘ ‰kolní rok. Na otázku,

zda se prvÀáci tû‰ili do ‰koly, za-

znûlo burácivé jóóó. „Pfieji vám,
aby vám radost vydrÏela po cel˘
‰kolní rok, abyste se tû‰ili do ‰koly
kaÏd˘ den,“ fiekl na adresu mal˘ch

‰kolákÛ fieditel. Rodiãe pak ujistil,

Ïe ‰kola vykoná v‰e pro to, aby

spoleãnû s pedagogy zvládli

v‰echny nároãné úkoly, které dûti

v první tfiídû pfied sebou mají.

Starosta mûsta Ing. Petr Klouda

popfiál prvÀáãkÛm, aby se jim ve

‰kole líbilo a byli úspû‰ní. Radost

z dûtí a shovívavost pak popfiál sta-

rosta rodiãÛm a pedagogÛm.

Základní ‰kola R˘mafiov pfiistoupí

k novému rámcovému vzdûláva-

címu programu v pfií‰tím ‰kolním

roce, nicménû jiÏ nûkolik let se na

nûj kantofii peãlivû pfiipravují, aÈ

jiÏ formou ‰kolení nebo získává-

ním zku‰eností na jin˘ch ‰kolách

v âeské republice, pfiípadnû s po-

mocí ‰kolících odborníkÛ, které si

‰kola zve na pfiedná‰ky. „¤adu
tûchto poznatkÛ uvádíme jiÏ do
praxe nyní, hlavnû co se t˘ká efek-
tivních metod, pfiístupu k ÏákÛm
a spolupráce s rodiãi. Letos zahá-
jíme v˘uku druhého cizího jazyka
od 7. roãníku. V pfií‰tím roce zaã-
neme uãit podle novû vytvofieného
‰kolního vzdûlávacího programu
v prvních a ‰est˘ch roãnících,
ostatní roãníky budou takzvanû
dobíhat podle stávajících metod
v˘uky,“ upfiesnil fieditel ‰koly

Miloslav Hork˘, kter˘ dále po-

znamenal, Ïe dotvofiení nové me-

tody v˘uky bude pro ‰kolu stûÏej-

ním úkolem a v souãasnosti se do-

konãují pfiípravy tak, aby od pfií‰-
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tího ‰kolního roku mohl b˘t nov˘

vzdûlávací program zahájen bez

nejmen‰ích problémÛ. „Pfiipra-
ven je speciální t˘m garantÛ za
jednotlivé vzdûlávací oblasti, kde
budou pracovat koordinátofii
tvorby ‰kolního vzdûlávacího pro-
gramu. Cílem programu pfiitom
nebude jen pfiedávat hromadu vû-
domostí a informací, ale hlavnû
poskytnout ÏákÛm prostor pro roz-
voj jejich osobnosti,“ doplnil

Miloslav Hork˘.

·kola je velmi dobfie vybavena,

co se t˘ká personálního obsazení

a aprobace uãitelÛ, coÏ potvrdila

i nedávná náv‰tûva ‰kolní inspek-

ce. Stejnû jako kaÏdá ‰kola v re-

publice i Základní ‰kola R˘mafiov

se pot˘ká s nedostatkem aprobo-

van˘ch kantorÛ na v˘uku cizích

jazykÛ.

Îáky ãeká v leto‰ním roce celá fia-

da naukov˘ch a sportovních sou-

tûÏí, vãetnû tfií vût‰ích projektÛ.

Celkem by se mûlo jednat o jede-

nadvacet akcí na prvním stupni

a pfiibliÏnû stejn˘ poãet na dru-

hém stupni.

V období letních prázdnin, kdy si

vût‰ina dûtí uÏívala zaslouÏeného

volna, vedení ‰koly pfiistoupilo

k nezbytn˘m opravám, jejichÏ ná-

klady dosáhly zhruba dvou milio-

nÛ korun. „Ve ‰kolní budovû na
Národní ulici (pod kostelem) se
vymûÀovaly vodovodní rozvody
a celou rekonstrukcí pro‰la také
stfiecha. V budovû na ulici 1. máje
byla kompletnû zrekonstruována
sociální zafiízení vãetnû obkladÛ,
dlaÏeb a zafiizovacích pfiedmûtÛ.
Dále se provádûla rekonstrukce
podlahy ve ‰kolní jídelnû z dÛvo-
du zatékání vody. Dvû uãebny si
vyÏádaly nové osvûtlení, z toho
jedna v budovû na Jelínkovû ulici.
Z dÛvodu silné snûhové vrstvy po-
klesla stfie‰ní konstrukce na hlav-
ní ‰kolní budovû na ulici 1. máje
32, muselo se tedy pfiistoupit k je-
jímu zpûtnému vyzdviÏení a vyztu-
Ïení. Dal‰í investici si vyÏádalo
vybudování nové uãebny chemie
a fyziky a pak drobnûj‰í opravy
poniãen˘ch stfií‰ek, které nevydr-
Ïely nápor silné snûhové vrstvy,“
upfiesnil fieditel ‰koly Miloslav

Hork˘ vynaloÏené investice pro-

vádûné o leto‰ních prázdninách.

Do prvních tfiíd základních ‰kol

nastoupilo v kraji celkem 11,5 ti-

síce ÏákÛ, na stfiedních ‰kolách

zaãalo studovat 17,5 tisíce dûtí.

V Moravskoslezském kraji je pfii-

tom 156 stfiedních ‰kol a kraj sa-

motn˘ je zfiizovatelem 107 z nich.

âtyfiiaãtyfiicet stfiedních ‰kol je

soukrom˘ch, tfii církevní a je zde

i jedno obecní gymnázium. V kra-

ji dále funguje 474 základních

‰kol, vût‰inu z nich spravují obce,

kraj má pouze b˘valé ‰koly speci-

ální a pro handicapované dûti

(dnes v‰echny jiÏ s názvem zá-

kladní).

Na stfiedních ‰kolách v kraji stu-

duje od pondûlka 4. záfií více neÏ

68 000 ÏákÛ (vloni to bylo asi

o 500 studentÛ více), z toho do

prvních roãníkÛ v‰ech typÛ denní-

ho studia (tedy i na víceletá gym-

názia) nastoupilo témûfi 17,5 tisíce

ÏákÛ. Pfiitom uÏ v prvním kole

pfiijímaãek se na jafie na stfiední

‰koly vãetnû uãebních oborÛ do-

stalo 16 293 ÏákÛ, následnû probí-

hala i dal‰í kola pfiijímacího fiízení

a je‰tû jsou volné kapacity s moÏ-

ností umístit dítû v záfií pfiedev‰ím

v oborech nematuritních.

,,Kraj nabídl na sv˘ch stfiedních
‰kolách asi tfii desítky nov˘ch
oborÛ pfiedev‰ím v souladu s po-
ptávkou a s potfiebami trhu prá-
ce,“ upfiesnila námûstkynû hejt-

mana Jaroslava Wenigerová.

Jedním z novû vznikl˘ch oborÛ je

obor Hutník na Stfiední ‰kole

R˘mafiov, kter˘ vznikl ve spolu-

práci s akciovou spoleãností 

Al Invest Bfiidliãná.

Ze základních ‰kol spravuje kraj

pouze speciální a pro dûti s handi-

capy. Jednou z nich je i Základní
‰kola na ·kolním námûstí
v R˘mafiovû. Do nového ‰kolní-

ho roku 2006 - 2007 sem nastou-

pilo celkem pût dûtí do rÛzn˘ch

roãníkÛ a celkem se v ní bude uãit

jedenapadesát ÏákÛ. Vyuãování

probíhá v ‰esti tfiídách, v nichÏ

jsou dislokovány 1. aÏ 9. roãníky.

·kola je velmi dobfie vybavena

pro v˘uku mentálnû postiÏen˘ch

dûtí a dûtí s kombinovan˘mi va-

dami. Ve tfiídách se uãí integrova-

ní Ïáci, jejichÏ v˘uka probíhá

podle individuálních vzdûláva-

cích plánÛ, které vycházejí

z osnov pomocné ‰koly.

Do správy Moravskoslezského

kraje patfií také dvû ze tfií stfied-

ních ‰kol v R˘mafiovû.

Gymnázium R˘mafiov letos za-

hajovalo nov˘ ‰kolní rok ponûkud

netradiãnû. Po oficiálním projevu

fieditelky ‰koly Mgr. Zdeny Kova-

fiíkové studenti zhlédli divadelní

pfiedstavení sv˘ch kolegÛ. âtve-

fiice gymnazistÛ vybrala pfiíznaã-

nû hru Járy Cimrmana Ztráta tfiíd-

ní knihy. Mimofiádnû kvalitní

pfiedstavení studenti zahráli tent˘Ï

den je‰tû jednou pro vefiejnost.

R˘mafiovské gymnázium pfiijalo

ke studiu do prvního roãníku cel-

kem sedmadvacet studentÛ, coÏ je

o jednoho více neÏ loni. V primû

studuje osmadvacet studentÛ, to je

v souãasnosti plná kapacita této

tfiídy. V̆ uka primánÛ se od leto‰-

ního ‰kolního roku jiÏ fiídí podle

nov˘ch ‰kolních vzdûlávacích plá-

nÛ (u ostatních ‰kol se k této ino-

vaci pfiistoupí aÏ v pfií‰tím roce).

Jedná se zejména o roz‰ífiení v˘u-

ky cizích jazykÛ (druh˘ cizí jazyk

od sekundy). Ve vy‰‰ích roãnících

je z rozhodnutí ministerstva ‰kol-

ství nav˘‰en poãet vyuãovacích

hodin na tfiiatfiicet (o dvû hodiny

t˘dnû). ·kola roz‰ífiila hodiny

v pfiedmûtech informatika, jazyk

ãesk˘, matematika a zásady spole-

ãensk˘ch vûd. Na r˘mafiovském

gymnáziu zaãne na jafie fungovat

také komunitní centrum, které by-

lo dostavûno a zkolaudováno, je

potfieba je je‰tû vybavit.

V rámci slavnostního zahájení

‰kolního roku na Stfiední ‰kole
R˘mafiov byli v pondûlí 4. záfií do

sálu základní umûlecké ‰koly po-

zváni Ïáci v‰ech prvních roãníkÛ.

Pfiivítala je fieditelka ‰koly Ing.

SoÀa Kováfiíková, ale také hosté -

starosta mûsta Ing. Petr Klouda,

místostarosta mûsta Ing. Jaroslav

Kala, vedoucí odboru ‰kolství 

Bc. Leona Pleská a rovnûÏ Ing.

Monika Kohoutková, personální

fieditelka firmy Al Invest Bfiidliã-

ná, a. s., s níÏ zaãala ‰kola úzce

spolupracovat, pfiedev‰ím vytvo-

fiením nového uãebního oboru

Hutník.

Na Stfiední ‰kole v R˘mafiovû se

uskuteãnilo pfiijímací fiízení v pû-

ti kolech a ukonãeno bylo 31. srp-

na 2006. Do prvních roãníkÛ jed-

notliv˘ch oborÛ bylo pfiijato cel-

kem sedmadevadesát ÏákÛ. Ve

ãtyfiletém oboru s maturitou

Hotelnictví a turismus bude stu-

dovat 29 ÏákÛ. Oboru Opraváfi

zemûdûlsk˘ch strojÛ se bude uãit

27 ÏákÛ, oboru Kuchafi-ãí‰ník pro

pohostinství se bude uãit 30 ÏákÛ

a o novû vznikl˘ obor Hutník mû-

lo zájem 11 ÏákÛ (pfiitom povole-

ná kapacita Moravskoslezsk˘m

krajem je v prvním roãníku 

12 ÏákÛ). V leto‰ním ‰kolním ro-

ce 2006/2007 nemá ‰kola první

roãníky oboru Kuchafiské práce

a Opraváfiské práce. V tûchto 

oborech jiÏ neprovádí nábory, do-

bíhají pouze vy‰‰í roãníky 

(II. a III.).

Pfiipravili JiKo a ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

Kdy se budou dûti uãit a kdy budou odpoãívat?
Období ‰kolního vyuãování: 1. pololetí: 4. 9. 2006 - 31. 1. 2007

2. pololetí: konãí v pátek 29. 6. 2007

Podzimní prázdniny: ãtvrtek 26. fiíjna a pátek 27. fiíjna

Vánoãní prázdniny: budou zahájeny v sobotu 23. pro-

since a skonãí v úter  ̆2. ledna 2007;

vyuãování zaãne 3. ledna 2007

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. února 2007

Jarní prázdniny: 5. - 11. bfiezna 2007

Velikonoãní prázdniny: ãtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2007

Hlavní prázdniny: od pondûlí 2. ãervence do pátku 

31. srpna 2007

Zápis do 1. roãníkÛ Z·: pátek 9. února a v sobotu 10. úno-

ra 2007
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Gymnazisté nav‰tívili litevsk˘ Alytus
Celkem t˘den strávili studenti

r˘mafiovského gymnázia se sv˘-

mi pedagogy v litevském mûstû

Alytus. Cílem tohoto setkání by-

lo získat nové pfiátelé, povûdût si

nûco o ‰kodlivosti drog a sezná-

mit se vzájemnû s kulturami na-

‰ich národÛ.

Ubytování bylo zaji‰tûno pfiímo

v litevsk˘ch rodinách, takÏe jsme

si procviãili slovní zásobu angliã-

tiny, ru‰tiny, ãe‰tiny a v posled-

ních dnech i litev‰tiny (napfi. aãu

znamená dûkuji).

Hned první den po na‰em pfiíjezdu

jsme se zúãastnili veãera s názvem

UMùLCI PROTI DROGÁM, na

kterém vystoupili nejtalentovanûj-

‰í zpûváci, ale i hudebníci z fiad li-

tevsk˘ch dûtí. âe‰tí úãastníci se

ov‰em nenechali zahanbit, a tak li-

tev‰tí pfiátelé mûli moÏnost zhléd-

nout v˘borné taneãní vystoupení

Michala ZeÈáka, Luká‰e Vepfieka

a Lucky La‰tÛvkové. O fotografu

Jindfiichu ·treitovi nás v angliãtinû

informovali Jaroslav Slaviãínsk˘

a Marek âermák.

Program dal‰ích dní byl vesmûs

poznávací. Organizátofii nás pro-

vedli po nejkrásnûj‰ích místech

Litvy. Pro‰li jsme celou budovu li-

tevského parlamentu, v jejíÏ zr-

cadlové místnosti nás pfiivítal 

E. Vareikis a odpovídal na na‰e 

otázky. Vidûli jsme kostely (vût‰i-

nou zasvûcené patronovi Litvy sv.

Kazimírovi). Komunistickou mi-

nulost Litvy pfiipomíná Grúto Park

(podél celé témûfi 2 km trasy jsou

vystaveny monumenty nejvlivnûj-

‰ích komunistick˘ch funkcioná-

fiÛ). Nav‰tívili jsme i starou ãást

hlavního mûsta Vilniusu, b˘valé

hlavní mûsto Kaunas a památné

místo Litvy, obdobu na‰eho ¤ípu,

které se jmenuje Kernave a je

chránûno organizací UNESCO.

Poslední den, tûsnû pfied na‰ím od-

jezdem, byla uspofiádána závûreã-

ná konference. Na ní jsme si sdûli-

li své dojmy, vidûli divadelní pfied-

stavení, Radek Ocelák a Armias

(Litevec) zahráli spoleãnû hit od

Nirvany a na závûr celá na‰e v˘-

prava zazpívala oblíbenou stu-

dentskou píseÀ Otec Abrahám

a studentskou hymnu Gaudeamus

Igitur.

Je‰tû by bylo dobré zmínit, Ïe ce-

lou akci zorganizovala Mgr.

Jaroslava Slaviãínská. O zdraví

na‰í i litevské skupiny se svûdomi-

tû staral b˘val˘ student r˘mafiov-

ského gymnázia MUDr. Ondfiej

Servus. Dal‰í moÏnosti spolupráce

v oblasti umûlecké ãinnosti nalezl

fieditel r˘mafiovské ZU· Mgr. Jifií

Taufer, Ph.D., a uãitelka hudby

Andrea Servusová. Jako jazykové

konzultantky pro angliãtinu se

projektu zúãastnily Ing. Albína

Fesyuková a Mgr. Marcela

Tauferová. Na‰e skupina by se ne-

mohla zúãastnit bez pfiispûní spon-

zorÛ, jimiÏ byli: PÁTÁ STAVEB-

NÍ, a. s., Autoprodejna Petr La‰ák,

SdruÏení podnikatelÛ MOBISS,

Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov. Srdeãnû

jim dûkujeme. Marek âermák

Stfiední ‰kola slaví !
Pro Stfiední ‰kolu R˘mafiov je v˘znamn˘ rok

1896, kter˘ znamenal zaãátek práce se Ïáky,

ktefií se rozhodli vzdûlávat v oblasti zemû-

dûlství. Bylo to zahájení ‰kolní v˘uky pro

uãnû a uãnice. S postupn˘m roz‰ifiováním 

uãebních oborÛ, modernizováním v˘uky teo-

rie i praxe a v poslední dobû zfiízením také

jedné maturitní tfiídy mûnily se názvy ‰koly -

od uãili‰tû aÏ po dne‰ní podobu.

Máme tedy dÛvod slavit!

Dne 27. 10. 2006 v 16 hodin zveme v‰echny

absolventy UãÀovské ‰koly zemûdûlské,

Zemûdûlského odborného uãili‰tû, Stfiedního

odborného uãili‰tû a Odborného uãili‰tû

v R˘mafiovû k prohlídce ‰koly, dílen a interná-

tu. MÛÏete si zavzpomínat na ‰kolní léta, set-

kat se s b˘val˘mi mistry, uãiteli a spoluÏáky.

Od 18 hodin se pro b˘valé Ïáky uãili‰tû ko-

ná spoleãensk˘ veãer ve Stfiedisku volného

ãasu, kam od 20 hodin srdeãnû zveme

v‰echny spoluobãany mûsta. Je zde zaji‰tûno

bohaté a vynikající obãerstvení, které pro vás

s ‰ikovností sobû vlastní pfiipraví na‰i uãitelé

odborného v˘cviku spolu s Ïáky oboru

Kuchafi-ãí‰ník pro pohostinství, k tanci za-

hraje skupina Alternativa.

VáÏení pfiátelé, pfiijìte se podívat, jak˘ kus

cesty ‰kola urazila, jak˘mi zmûnami pro‰la.

Pfiijìte se pobavit, rádi vás pfiivítáme.
Pracovníci Stfiední ‰koly R˘mafiov

Zahájení ‰kolního roku na Primû
Místostarosta mûsta R˘mafiova

Jaroslav Kala a ãlenka zastupitel-

stva Kvûta Sicová pfiivítali 4. záfií

v sále základní umûlecké ‰koly 

40 nov˘ch studentÛ prvních roã-

níkÛ Soukromé stfiední odborné

‰koly Prima, ktefií nastoupili do

studijních oborÛ Vefiejnosprávní

ãinnost (18) a Management a tu-

rismus (22). Noví studenti a jejich

rodiãe pfiijeli také letos ze v‰ech

moravsk˘ch krajÛ. Kromû R˘ma-

fiova, Bfiidliãné, Bruntálu ãi Krno-

va také z Jeseníku, Olomoucka,

·umperska, Pfierova, Zábfiehu

a dal‰ích míst.

V novém ‰kolním roce nastoupi-

li na ‰kolu také dva noví uãitelé

s plnou kvalifikací. Studenti ‰ko-

ly mají k dispozici ‰kolní prodej-

nu, ‰kolní autobus, mohou pra-

covat ve ‰kolním klubu a stu-

dentské radû a nûktefií jsou ãleny

‰kolské rady, která ve ‰kole pra-

cuje jiÏ fiadu let.

V mimo‰kolní ãinnosti je ãeká za-

jímavá práce napfiíklad ve ‰kolní

knihovnû, ‰kolním ãasopise

Prima, rozhlasovém studiu, foto-

krouÏku, literárním klubu, klubu

mlad˘ch v˘tvarníkÛ, ve sportov-

ních hrách a dal‰ích aktivitách.

Dívky se mohou stát maÏoretka-

mi. ·kola poãítá i se zapojením do

vût‰iny soutûÏí vyhla‰ovan˘ch

M·MT a také bude pokraãovat ve

spolupráci se zahraniãními part-

nery, s nimiÏ navázaly partnerství

‰kola nebo mûsto.

Vyvrcholením budou koncem

‰kolního roku tematické zájezdy

do zahraniãí. Bûhem leto‰ních

prázdnin aÏ do poloviny záfií pra-

cuje 16 studentÛ ‰koly na brigádû

v ¤ecku a jsou velmi dobfie hod-

noceni, dal‰í studenti pracovali

v Anglii, Itálii, ve Skotsku a dal-

‰ích státech a ‰kola pfiipravuje

s tûmito studenty besedu o v˘mû-

nû zku‰eností.

Praxi budou studenti oboru

Management a turismus vykoná-

vat v prostorách ‰kolní cestovní 

agentury a studentského informaã-

ního centra na Národní ulici (b˘va-

l˘ hotel Koruna), která nabízí fiadu

sluÏeb pro obãany R˘mafiova.

Pfies prázdniny ve ‰kole pracovala

také fiada fiemeslníkÛ. Na Domovû

mládeÏe se opravil komín a stfie-

cha. Byly novû vybaveny nûkteré

kabinety a uãebny. 

Miloslav Nehera,
SSO· Prima R˘mafiov

Foto: archiv ZU· R˘mafiov

Foto: archiv SSO· Prima
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Nov˘ ‰kolní rok v ZU· zní rytmem africk˘ch bubínkÛ
Stejnû jako základní a stfiední

‰koly zahájila nov˘ ‰kolní rok

i Základní umûlecká ‰kola R˘-

mafiov. Letos poprvé uspofiádala

v prvním poprázdninovém t˘dnu

velkou náborovou akci, na níÏ se

pfiedstavily v‰echny tfii obory

ZU·.

V úter˘ 5. záfií se v sále ZU· na

Divadelní ulici konal koncert nû-

kolika hudebních nástrojÛ spoje-

n˘ s prezentací divadelníkÛ. Îáci

základní ‰koly, ktefií tvofiili pub-

likum, se po vystoupení odebrali

na námûstí Míru, kde pro nû v˘-

tvarníci pfiipravili nûkolik stano-

vi‰È, ve kter˘ch si dûti mohly vy-

zkou‰et rÛzné v˘tvarné techniky

nebo tfieba pozorovat pfii práci 

umûleckého kováfie. Smyslem

této akce bylo ukázat r˘mafiov-

sk˘m dûtem, co v‰e se mohou na

umûlecké ‰kole nauãit a ãím mo-

hou obohatit svÛj voln˘ ãas.

Ve ãtvrtek 7. záfií se základní 

umûlecká ‰kola pfiedstavila zno-

vu, a to pfii vernisáÏi v˘stavy

Baroko v mûstské knihovnû.

V̆ stava v galerijním vestibulu

pfiedstavuje reprezentativní v˘-

bûr z velkého celo‰kolního pro-

jektu o barokním umûní a Ïivot-

ním stylu, kterou ZU· upofiádala

v loÀském roce. V̆ sledkem pro-

jektu byl festival Baroko, kter˘

v ãervnu oÏivil prostory albre-

chtického kostela sv. Trojice. Na

ãtvrteãní vernisáÏi se kromû pra-

cí v˘tvarníkÛ pfiedstavila ukáz-

kou ze hry Îivot je sen Pedra

Calderóna de la Barcy i trojice

mlad˘ch hercÛ nav‰tûvujících li-

terárnû-dramatick˘ obor ZU·.

R˘mafiovská umûlecká ‰kola le-

tos na pfiedchozí celo‰kolní pro-

jekty opût naváÏe. Hlavním téma-

tem v‰ak nebude velk˘ umûleck˘

sloh, jako tomu bylo v pfiípadû tfií

pfiede‰l˘ch projektÛ (gotika, rene-

sance, baroko). V̆ let v ãase ten-

tokrát nahradí v˘let na jin˘ konti-

nent - Ïáci ZU· se podívají Afri-

ky. Leto‰ní projekt se tedy pone-

se v duchu africké kultury a afric-

ké inspirace v hudbû, divadle

a v˘tvarném umûní. ZN

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov oznamuje, Ïe
poboãka ‰koly v Bfiidliãné

je od leto‰ního ‰kolního roku pfiestûhována do budovy b˘valé Z· na ·kolní ulici

Základní umûlecká ‰kola spustila své internetové stránky
Na adrese www.zusrymarov.org lze od zaãát-

ku záfií nalézt zbrusu nové internetové strán-

ky, které obsahují v‰e, co se t˘ká r˘mafiovské

základní umûlecké ‰koly. Lze zde nalézt in-

formace o uãitelích, o v˘uce, o ‰kolném,

stejnû jako o koncertech, v˘stavách a vy-

stoupeních, jeÏ na‰e ‰kola pofiádá.

V˘znamnou ãást stránek pfiedstavuje

„Diskusní fórum“, v nûmÏ lze diskutovat

o ãemkoli, co souvisí s dûním ve ‰kole.

Díky rubrice „Napi‰te nám“ lze napfiíklad

poslat do ‰koly omluvenku dítûte. Je moÏné

si stáhnout pfiihlá‰ku, vyplnit ji na poãítaãi

a vytisknutou pfiinést do ‰koly. Ve „Fotoga-

lerii“ jsou jiÏ nyní fotografie z nûkter˘ch pfie-

de‰l˘ch akcí ‰koly, postupem ãasu jich bude

pochopitelnû pfiib˘vat. Jsou zde kontakty na

fieditelství, kanceláfi i uãitele. Najdete tu 

i anonce na chystané akce.

·kola si od tûchto stránek slibuje nejenom

vût‰í informovanost dûtí a rodiãÛ, ale i v˘raz-

né zlep‰ení chodu ‰koly a zvy‰ování kvality

v˘uky. Zvlá‰È ve zmiÀovaném diskusním fó-

ru je moÏné prezentovat jak˘koli názor, od-

povíme na jakoukoli otázku. Díky úãinné me-

todû bude moÏné zcela jednodu‰e filtrovat

nevhodné pfiíspûvky (názory podporující fa-

‰ismus, drogy, neslu‰né v˘roky a podobnû).

Jistû lze pfiedpokládat, Ïe r˘mafiovské dûti

i jejich rodiãe tuto moderní formu komuni-

kace a poskytování informací pfiivítají a Ïe ji

budou s chutí a hojnû vyuÏívat.

Dr. Jifií Taufer, fieditel ZU· R˘mafiov

Základní umûlecká ‰kola R˘mafiov
zve

na koncert

Karla Plíhala
ve ãtvrtek 21. záfií

v 19 hodin
v koncertním sále na Divadelní ulici

Sponzorem koncertu je RD R˘mafiov
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Vysoké vyznamenání pedagogu z Bfiidliãné

Chválíme vedení Základní ‰koly v Bfiidliãné
JiÏ 15 let podporuje vedení Základní ‰koly

v Bfiidliãné letní ãinnost sv˘ch ÏákÛ. I bûhem le-

to‰ních hlavních prázdnin bylo umoÏnûno témûfi

80 dûtem trávit ãást sv˘ch letních prázdnin na

pfiekrásném letním tábofie na jiÏní Moravû.

Základní ‰kola v Bfiidliãné je snad jedinou zá-

kladní ‰kolou v na‰í vlasti, která se takto stará

o letní ãinnost sv˘ch ÏákÛ. Je tfieba velmi po-

chválit fieditelku ‰koly Mgr. Ivanu Václavíkovou

i jejího zástupce pana Richarda Soldána za pfií-

kladnou péãi o své Ïáky i v dobû prázdnin. Pfii

samotné kontrole vedením ‰koly pfiímo na tábo-

fie byla vyslovena jen slova chvály na program,

zdravotní zaji‰tûní a kvalitní stravování dûtí.

Samotní táborníci svÛj upfiímn˘ dík za moÏnost

pobytu na tábofie vyjádfiili po svém: „Na tábor
Littner pfiijedeme i v roce 2007.“ Na otázku,

ãím je tábor Littner tak pfiitaÏliv˘, je odpovûì

zcela jednoduchá. Hlavním organizátorem tábo-

rového Ïivota je nejdéle pracující vedoucí let-

ních táborÛ v na‰í republice Mgr. Antonín Zaìa

Zavadil. Radoslav Mûfiínsk˘

V závûru uplynulého ‰kolního roku, dne 27.

ãervna, byl vyznamenán nejvy‰‰ím vyzname-

náním Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-

chovy âR pedagog Základní ‰koly v Bfiidliãné

Mgr. Antonín Zaìa Zavadil. Ministrynû ‰kol-

ství jej vyznamenala 1. stupnûm uznání minis-

terstva ‰kolství za celoÏivotní pedagogickou

práci, za patnáctileté pfiesluhování na ‰kole

nad jeho aktivní práci v uãitelském oboru a za

nevídan˘ch 60 let práce pro dûti na letních dût-

sk˘ch táborech. Uãitel ze ‰koly v Bfiidliãné ve

svém závûreãném vystoupení poznamenal, Ïe

toto vysoké ocenûní pfiebírá nejen pro sebe, ale

i pro svou ‰kolu v Bfiidliãné. Jeho slova byla

odmûnûna potleskem v‰ech pfiítomn˘ch. O vy-

znamenání pedagoga ‰koly informoval fieditel-

ku Mgr. Ivanu Václavíkovou, jakoÏ i v‰echny

pedagogy, jeho kolega Ing. Miroslav Glacner

na závûreãném zasedání sboru. 

Radoslav Mûfiínsk˘

Seriál

Nebojte se první pomoci (16. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy potenciálního ohroÏení Ïivota
Úrazy pátefie a míchy
Mícha je uloÏena v pátefiním kanálu. Lze si ji

pfiedstavit jako svazek tenouãk˘ch kabelÛ. Pfii

jejich pfieru‰ení dojde ke ztrátû citlivosti a hyb-

nosti. Pfii otfiesu nebo stlaãení míchy je tento

stav zvratn˘, pfii skuteãném pfieru‰ení je trval˘.

Modelovû si lze pfiedstavit pfietrhání drobn˘ch

vodiãÛ v kabelu, jehoÏ zevní izolace není poru-

‰ena.

Pfiíãiny
- pády z v˘‰ky (skoky do mûlké vody);

- dopravní nehody - nebezpeãn˘ je stfiihov˘ me-

chanismus pfii chybûní opûrek hlavy;

- sportovní úrazy - sjezdové lyÏování, jezdectví, 

hokej (nárazy na hrazení);

- kriminální úrazy - karatistické údery a kopy.

Pfiíznaky
- vyklenutí (hrb) v místû zranûní;

- bolest v pfiíslu‰né partii pátefie;

- brnûní dolních konãetin, pfii postiÏení krãní pá-

tefie v‰ech konãetin;

- ztráta citlivosti a hybnosti konãetin signalizu-

je závaÏné postiÏení.

âím je postiÏen˘ ohroÏen?
Trval˘m ochrnutím v dÛsledku poranûní míchy.

Se zlomeninami obratlÛ si chirurgové dokáÏou

poradit.

Postup první pomoci
Zachovat klid a pfiem˘‰let, nejvíce ‰kod lze to-

tiÏ zpÛsobit zbrkl˘m poãínáním. Ochrnutí páte-

fie mÛÏe zpÛsobit osudov˘ pohyb zlomeného

obratle. Není-li to nezbytnû nutné z dÛvodu 

o‰etfiení pfiidruÏen˘ch váÏn˘ch zranûní, nechá-

me postiÏeného v pÛvodní poloze a stejnû jako

u ‰oku bráníme tepeln˘m ztrátám.

Rizikovou ãinností je vypro‰Èování z vrakÛ aut,

není-li zranûn˘ bezprostfiednû ohroÏen na Ïivo-

tû, pfienecháme tuto ãinnost odborníkÛm.

Krãní pátefi - pfii podezfiení na poranûní je nut-

no zabránit pohybÛm v pfiedozadním i boãním

smûru. Pfii manipulaci s poranûn˘m se uplatní

kolejnicov˘ hmat. Hlava je poloÏena na pfied-

loktí obou rukou.

Hrudní pátefi - pfii podezfiení na poranûní je

podmínkou pfiená‰ení ranûného úãast více osob,

optimálnû ãtyfi. Na kaÏdé stranû tûla stojí dvû 

osoby, které pod nûj podsunou pfiedloktí a paÏe.

První v krajinû ‰íje, druh˘ v krajinû lopatek, tfie-

tí v bederní krajinû, ãtvrt˘ pod kfiíÏovou kostí.

Zvednutí i poloÏení provádûjí souãasnû.

âeho chceme docílit?
Zabránit druhotnému po‰kození míchy, mi-

nimalizovat následky u stavÛ, kde k nûmu jiÏ

do‰lo.

V pfiíruãkách první pomoci se doporuãuje fi-

xace hlavy obloÏením pytlíky s pískem a pfie-

ná‰ení zranûného na rovn˘ch tvrd˘ch nosít-

kách (napfi. dvefiích). Ani jedno, ani druhé

zpravidla neb˘vá na místû úrazu k dispozici.

Laick˘ transport je nutno dÛraznû odmítnout.

Záchranné t˘my disponují límci, jimÏ lze do-

konale fixovat krãní pátefi, a vakuov˘mi mat-

racemi, které pfii pfiená‰ení a pfievozu zcela

zabrání pohybÛm pátefie.

Posazení zranûného se zlomenou pátefií je pou-

kázka na invalidní vozík.

Pfii zranûní pátefie o v˘sledku nerozhoduje ãas,

ale správn˘ postup. MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Vyznamenan˘
emeritní pro-
movan˘ pe-
dagog Mgr.
Antonín Zaìa
Zavadil

Zahajování celotáborové olympiády vzty-
ãováním olympijské vlajky Vítûzové olympiády na stupních vítûzÛ
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Jak se Ïije v R˘mafiovû ...

turistÛm
Prázdniny jsou za námi a s nimi

pomalu konãí i letní turistická

sezóna. Naopak pfied námi je

Svûtov˘ den cestovního ruchu

(27. záfií), kter˘ se pfiipomíná jiÏ

od roku 1980. Souhra tûchto 

okolností pfiedurãila téma dal‰í-

ho pokraãování na‰eho seriálu

o Ïivotû v R˘mafiovû - tentokrát

jej vûnujeme turistÛm, konkrétnû

tûm turistÛm, ktefií si zvolili pro

svou letní dovolenou právû

R˘mafiovsko.

Na úvod si nastiÀme situaci tu-

risty se zájmem o pobyt v R˘ma-

fiovû. âlovûk souãasné doby pa-

trnû zamífií nejprve na internet,

aby na‰el informace o místû,

kam se hodlá vydat. Najede-li si

na stránky mûsta R˘mafiova a na

nich na odkaz Informace pro tu-

risty, najde nejprve kontakt na

Informaãní centrum pfii Mûst-

ském muzeu R˘mafiov. Podle

slov pracovnice infocentra jej

v prázdninov˘ch mûsících nav-

‰tívilo bezmála 3 700 turistÛ,

1662 v ãervenci a 2036 v srpnu

(pro srovnání, bûhem roku se to-

to ãíslo pohybuje kolem 600 aÏ

700, v zimních mûsících 800 aÏ

900).

Lidé, ktefií sem pfii‰li s nûjak˘m

dotazem, pocházeli z rÛzn˘ch

koutÛ na‰í republiky, napfi.

z Ostravy, Karviné, Prahy,

Liberce, ba dokonce z ·umavy.

Zahraniãní turisté hovofiili nej-

ãastûji nûmecky. Vût‰ina ná-

v‰tûvníkÛ infocentra mûla zájem

o pohlednice, mapy a pfiedev‰ím

turistické známky. Jejich dotazy

se t˘kaly jízdních fiádÛ, tras na

Hvûzdu, do Karlovy Studánky,

Velk˘ch Losin, Rapotína u ·um-

perka (do zemûdûlského skanze-

nu), na Slezskou Hartu, Re‰ov-

ské vodopády, Sovinec, Jifiíkov

(do Halouzkovy galerie) ãi zá-

mek v Janovicích, z r˘mafiov-

sk˘ch památek mûli ãasto zájem

o zhlédnutí Hrádku. Dal‰í otázky

turistÛ se t˘kaly cyklotras a cyk-

lobusÛ a samozfiejmû moÏností

ubytování, pfiiãemÏ vût‰í zájem

neÏ o hotely byl o penziony, 

ubytování v soukromí ãi kempy.

Srpnové poãasí pfiivedlo do info-

centra fiadu turistÛ s dotazem, jak

je moÏno na R˘mafiovsku trávit

voln˘ ãas s dûtmi pfii ‰patném

poãasí. MnoÏství otázek se t˘ka-

lo krytého plavání a kulturních

akcí pod stfiechou. Ukázalo se,

Ïe pfiedev‰ím tyto dvû oblasti

patfií k nejvût‰ím nedostatkÛm

zdej‰í nabídky volnoãasového

vyÏití. Minimum moÏností odrá-

Ïí ostatnû i obsah mûstsk˘ch we-

bov˘ch stránek (viz dal‰í odkazy

pod rubrikou Informace pro tu-

risty).

Nebude Ïádn˘m pfiekvapením,

kdyÏ konstatujeme, Ïe hlavní de-

vizou zdej‰ího kraje jsou hory,

které lákají v zimû lyÏafie a v lé-

tû pû‰í i cykloturisty. Nejen

o tom, co je do R˘mafiova pfii-

vedlo, ale i tom, jak je ná‰ regi-

on na turisty pfiipraven, jsme ho-

vofiili s nûkolika z nich.

Josef PetrÏelka (35) je pedagog

z Brna, jeho pfiítelkynû Jana

Baãovská (27) v Brnû studuje.

V R˘mafiovû strávili ãtyfii dny

spoleãné dovolené v první polo-

vinû ãervence. Jeseníky sice uÏ

znali, R˘mafiov v‰ak nav‰tívili

poprvé - vybrali si jej jako „zá-
kladnu pro v˘lety do okolní pfií-
rody“. Patfií mezi ty turisty, ktefií

si informace o místû své dovole-

né zji‰Èují sami, z doporuãení ro-

diny, pfiátel a z mapy. Do r˘ma-

fiovského infocentra nezavítali

ani jednou, podle jejich slov jim

to neumoÏnila otevírací doba,

která se kryla s jejich celodenní-

mi v˘lety.

Nûkolik dnÛ v Jeseníkách vyuÏi-

li bezezbytku. Nav‰tívili Ztra-

cené kameny, Pradûd, Vysok˘

vodopád, Karlovu Studánku, re-

zervaci Bílá Opava a Bruntál.

Udûlali si také men‰í procházku

R˘mafiovem, v nûmÏ je nejvíce

zaujala kaple Nav‰tívení Panny

Marie (V Lipkách). Zatímco re-

zervace Bílá Opava a Karlova

Studánka je okouzlila, asfaltová

cesta na Pradûd zklamala jejich

romantickou pfiedstavu túry na

nejvy‰‰í vrchol JeseníkÛ. Jak do-

dávají s úsmûvem, „zklamáním“

bylo i to, Ïe cestou nevidûli rysa

ostrovida. K cílÛm sv˘ch v˘letÛ

se dopravovali autobusem a pû‰-

ky; s turistick˘mi stezkami byli

spokojeni.

Josef s Janou si k ubytování vy-

brali hotel Pradûd. Jak dokládají,

ubytování v nûm bylo pfiíjemné.

Stejnû dobfie na nû zapÛsobila

zdej‰í stravovací zafiízení. Stra-

vovali se pfieváÏnû v restaura-

cích - z tûch r˘mafiovsk˘ch je

nadchla pizzerie Karolina, v˘-

bornû a cenovû pfiijatelnû podle

nich vafiili i v hotelu Pradûd. Ani

s dal‰ími sluÏbami ve mûstû ne-

mûli Ïádné pro-

blémy, v‰e, co

potfiebovali, se-

hnali snadno (nut-

no podotknout,

Ïe nebyli pfiíli‰

nároãní). Mají

ov‰em dojem,

Ïe se R˘mafiov

pfiíli‰ nesnaÏí

„nalákat“ turisty

- otevírací doba

informaãního

centra se jim

zdála nedosta-

teãná, informaã-

ní systém ve

mûstû málo roz-

pracovan˘. Ne-

dofie‰ená jim

rovnûÏ pfii‰la do-

prava - málo au-

tobusov˘ch spo-

jÛ v pozdûj‰ích

odpoledních a ve-

ãerních hodinách.

Ze své dovolené v Jeseníkách si

Josef s Janou odváÏejí vesmûs

pfiíjemn˘ dojem. Líbila se jim

hlavnû pfiíroda, za kterou sem

pfiijeli pfiedev‰ím, a poãasí (ãer-

vencové se opravdu vydafiilo).

Dovolenou v Jeseníkách by do-

poruãili v‰em stresovan˘m li-

dem, ktefií si chtûjí odpoãinout

od ruchu velkomûsta. Jeseníky

by urãitû nav‰tívili znovu, ale

pfií‰tû by se vydali spí‰e do jejich

severnûj‰í ãásti. V okolí

R˘mafiova by rádi je‰tû nav‰tívi-

li Dlouhé Stránû a opût Bílou

Opavu a Karlovu Studánku.

Jak se tedy Ïilo turistÛm Josefu

PetrÏelkovi a Janû Baãovské

v R˘mafiovû? „R˘mafiov nám
slouÏil jako v˘chozí stanovi‰tû
pro v˘lety do okolí. Krásnû jsme
se vyspali, vydatnû nasnídali
a plni sil a elánu vyrazili do pfií-
rody. Utahaní, vyãerpaní, ale
‰Èastní a bohatí záÏitky jsme se
pak veãer vrátili do náruãe
R˘mafiova a v jeho restauracích
naãerpali odhodlání dal‰í den
totéÏ zopakovat.“
Vladislava VaÀková (27) je uãi-

telka, toho ãasu na matefiské do-

volené, ze M‰ena u Mûlníka.

V R˘mafiovû strávila poslední

ãervencov˘ t˘den spoleãnû se

sv˘m 19mûsíãním synem

Luká‰kem. V R˘mafiovû byla jiÏ

nûkolikrát, poprvé v roce 2002.

Poznala jej v rÛzn˘ch roãních

obdobích, z nichÏ sama preferu-
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je léto, zatímco její partner lyÏafi

si pochvaloval zdej‰í zimní do-

volenou (zvlá‰tû blízkost bûÏec-

k˘ch tratí a skvûlé snûhové pod-

mínky).

Vût‰inu sv˘ch pobytÛ zde

Vlaìka VaÀková a její blízcí

strávili na náv‰tûvû u pfiátel, kte-

fií byli také hlavním zdrojem rad

a tipÛ na proÏití dovolené

v Jeseníkách. SluÏby infocentra

coby turisté vyuÏili jen ke koupi

pohlednic a prohlédnutí map re-

gionu.

Do JeseníkÛ pfiijela Vladislava

jakoÏto milovník hor. UÏ proto ji

nejvíce nadchl v˘let na Pradûd,

pfiíjemná byla i náv‰tûva hradu

Sovince, Re‰ovsk˘ch vodopádÛ

a Halouzkovy galerie v Jifiíkovû.

Náv‰tûva Jifiíkova jí v‰ak pfiine-

sla i zklamání ze stavu zdej‰ího

kostela. Mnohem lep‰ím do-

jmem na ni zapÛsobila loÀská

náv‰tûva kaple V Lipkách, kam

zavítala na koncert alternativní

hudby.

Vladislava VaÀková si bûhem

sv˘ch v˘letÛ nejen uÏívala hez-

k˘ch dojmÛ, ale také se pot˘kala

s úskalími turistiky s mal˘m dí-

tûtem. Na Sovinci napfiíklad mû-

la problém najít restauraci, v níÏ

by bylo moÏno nechat ohfiát jíd-

lo synovi, obãerstvovací místo

jisté úrovnû chybûlo i v Re‰ovû.

Patrnû nejlep‰í dojem v ní,

i z hlediska sluÏeb, zanechala

náv‰tûva Karlovy Studánky.

Do vzdálenûj‰ích cílÛ se

Vladislava dopravovala vlastním

autem, pfii cestû z Hvûzdy na

Ovãárnu vyuÏila cyklobus. Jako

fiidiãka se neubrání kritice stavu

nûkter˘ch zdej‰ích komunikací,

které mnohdy pfiipomínají spí‰e

polní cestu (napfi. silnice do

Ferdinandova). Pfii pû‰ích v˘le-

tech do okolí R˘mafiova, napfi.

Janovic, rovnûÏ narazila na pro-

blémy se stavem zdej‰ích chod-

níkÛ s nedostatkem nájezdÛ pro

koãárky (letos v zimû si na ‰pat-

nû odklizen˘ch r˘mafiovsk˘ch

chodnících koãárek dokonce po-

‰kodila).

Ubytování mûla Vladislava za-

ji‰tûno u pfiátel, kde byla spoko-

jená. Stravování probíhalo také

vût‰inou v soukromí, nicménû

nûkolikrát si je s pfiáteli zpestfiili

náv‰tûvou restaurace. Naprosto

skvûl˘m dojmem na ni zapÛso-

bila pizzerie Karolina (mimo ji-

né tím, Ïe je zde samozfiejmostí

dûtská stoliãka), dobr˘m také

cukrárna na námûstí s dûtsk˘m

koutkem a takfika francouzskou

atmosférou, restaurace na Hvû-

zdû ji pfiekvapila nízk˘mi cena-

mi a restaurace Na Vyhlídce

v Pasece kromû jiného téÏ titulní

vyhlídkou. Ménû spokojená v‰ak

byla Vladislava s ostatními sluÏ-

bami ve mûstû. ZaráÏel ji mal˘

v˘bûr zboÏí, vãetnû potfieb pro

malé dûti (plenky apod.). Na

druhou stranu turista, kter˘ si

chce odvézt suven˘r, má podle

jejího názoru moÏností pomûrnû

dost, mnozí jistû ocení turistické

známky.

V˘sledn˘ dojem z pobytu na

R˘mafiovsku je i v pfiípadû

Vladislavy VaÀkové a jejích

blízk˘ch dobr˘. Je dán zázemím

u pfiátel, ale i horami a místními

doklady staré nûmecké architek-

tury, kterou Vladislava velmi ob-

divuje. OceÀuje zdej‰í klid

a ãist˘ vzduch a také nízké ceny.

Pfiíjemnû ji pfiekvapilo mnoÏství

zelenû ve mûstû. Nicménû se do-

mnívá, Ïe cel˘ region má v ob-

lasti cestovního ruchu velké re-

zervy. Chybí zde ãisté koupali‰-

tû, kam se nemusí ãlovûk bát jít

plavat s mal˘m dítûtem, ãi velké

a kvalitnû vybavené hfii‰tû.

Jeseníky by doporuãila v‰em tu-

ristÛm, ktefií chtûjí strávit aktivní

dovolenou na ãistém vzduchu

a v panenské pfiírodû a zároveÀ

nemají mnoho nárokÛ na sluÏby.

Sama se sem chystá opût v zimû

i pfií‰tí léto, které má v úmyslu

strávit na kole. Ráda by nav‰tívi-

la je‰tû Dlouhé Stránû, Vrbno

pod Pradûdem, Rejvíz a znovu

Re‰ovské vodopády.

A jak se podle Vladislavy

VaÀkové Ïije turistÛm v R˘ma-

fiovû? „Zdej‰í kraj je na turisty
pfiipraven spí‰e v zimním obdo-
bí. Jeseníky mají v oblasti ce-
stovního ruchu je‰tû velké rezer-
vy, ale mají podle mého názoru
rozhodnû co nabídnout v zimû
i v létû. MoÏností je spousta, jen
je umût vyuÏít. Na kraji i obyva-
telích je stále patrné, Ïe se na-
cházejí v Sudetech. Turista
v R˘mafiovû musí b˘t pfiipraven
na v‰echno, ale stojí to za to!“
Mirek âejka, emeritní docent

Filosofické fakulty Masarykovy

univerzity v Brnû, spoleãnû se

svou manÏelkou Evou Pallaso-

vou, docentkou Filosofické fa-

kulty Karlovy univerzity v Pra-

ze, tráví na R˘mafiovsku kaÏdé

léto a jeden aÏ dva t˘dny v zimû

pravidelnû uÏ od roku 1995.

Jeseníky znají oba od dûtství,

docent âejka je nav‰tûvoval s ro-

diãi uÏ pfied 2. svûtovou válkou,

v R˘mafiovû byl poprvé roku

1963, jeho Ïena Eva se narodila

ve ·ternberku a její dûdeãek po-

chází ze ·umperska, proto Jese-

níky vnímá jako svÛj domov.

DÛvodem ãast˘ch návratÛ obou

manÏelÛ jsou pfiátelé a také zdej-

‰í pfiíroda.

Bûhem té fiádky let, kterou na

R˘mafiovsku jako takfika zdo-

mácnûlí turisté strávili, jiÏ nav‰tí-

vili v‰echna zajímavá místa 

v okolí. Ke sv˘m v˘letÛm pfiitom

vyuÏívají v‰ech moÏností dopra-

vy. Pfii v˘bûru tras se fiídí vlastní

zku‰eností, ãas od ãasu vyuÏívají

i sluÏeb infocentra, kde zji‰Èují

spojení do nûkter˘ch míst a in-

formují se o kulturních akcích.

Své dovolené tráví manÏelé

v penzionu Pavla ve Staré Vsi.

Vafií si obvykle sami, obãas nav-

‰tûvují restauraci Excellent

v R˘mafiovû ãi Albert ve Staré

Vsi. S jejich úrovní jsou spoko-

jeni, nicménû, jak dodávají, mrzí

je, Ïe Excellent pfiestal vafiit

vlastní pivo a pfie‰el „na nejhor-
‰í pivo na Moravû - na Starobr-
no“. Velmi spokojeni jsou také

s ostatními sluÏbami ve mûstû.

Pravidelnû si domÛ odváÏejí su-

ven˘ry. Docent âejka hlavnû

rÛzné pfiírodniny z v˘letÛ do hor,

docentka Pallasová si vût‰inou

koupí nûco praktického - letos to

byla aktovka. Líbí se jí zejména

obchÛdky v uliãce za námûstím

(prodejna obuvi, prádla).

Na otázku, jak na nû zapÛsobili

místní lidé, odpovídají jedno-

hlasnû: „Máme ty nejlep‰í zku‰e-
nosti.“ Na prvním místû oceÀují

Ïiv˘ vztah zdej‰ích lidí, zvlá‰tû

nûkdej‰ího vedení muzea, k his-

torii kraje, „aãkoli ji vyváfieli lidé
jiní, jejichÏ potomci dnes Ïijí jin-
de“. Historie kraje oba manÏele

velmi zajímá, rádi nav‰tûvují r˘-

mafiovské muzeum. Vyhledávají

i kulturní akce, napfi. na hradû

Sovinci.

ManÏelé Mirek âejka a Eva

Pallasová si narozdíl od vût‰iny

bûÏn˘ch turistÛ na nedostatek

sluÏeb ve mûstû nestûÏují.

Naopak, urãitá „necivilizova-

nost“ je na zdej‰ím kraji pfiita-

huje. Podle vlastních slov oce-

Àují, Ïe si „kraj zachoval svÛj
tradiãní svéráz a není je‰tû pfií-
li‰ poru‰en destruktivní technic-
kou a spotfiebitelskou mánií
dne‰ní doby a bezohledn˘m de-
vastováním pfiírody sportovními
zafiízeními“. ZaráÏí, ba zneklid-

Àuje je ov‰em masivní tûÏba

dfieva v okolních lesích, kterou

povaÏují za ekologické nebez-

peãí. Stejné riziko podle jejich

názoru pfiedstavuje necitliv˘

rozvoj turistického ruchu. Sami

vyhledávají spí‰e místa turisti-

kou nezasaÏená. Jeseníky proto

doporuãují k náv‰tûvû „hlavnû
lidem, ktefií hledají klid a tiché
zamy‰lení v pfiírodû, rodiãÛm
s dûtmi, ktefií chtûjí mlad‰í ge-
neraci ukázat, co lidem posky-
tuje neporu‰ená pfiíroda“.

Turisté v‰ak podle nich musí

poãítat s tím, Ïe v regionu není

dostateãné autobusové spojení,

zvlá‰tû o víkendech a ve smûru

na ·umpersko.

A jak se Ïije podle Mirka âejky

a Evy Pallasové turistÛm

v R˘mafiovû? „Urãitû se zde Ïije
dobfie tûm, kdo sem pfiijíÏdûjí kvÛ-
li neporu‰ené pfiírodû a hledají
klid,“ shrnuje Eva Pallasová a je-

jí manÏel dodává: „Jako star˘ tu-
rista povaÏuji hned po svém rod-
ném kraji - Host˘nsk˘ch horách -
R˘mafiovsko za nejmilej‰í kout
na‰í vlasti. Pfiál bych si nejvíc,
aby se na tom ani v budoucnosti
nic nezmûnilo.“

Za odpovûdi
v‰em dotázan˘m dûkuje ZN



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2006

12

Syn zbil vlastního otce
V pondûlí 7. srpna bylo v Bruntále

zahájeno trestní stíhání 37letého

muÏe z R˘mafiova pro trestn˘ ãin

ublíÏení na zdraví. Toho se mûl do-

pustit v prosinci loÀského roku

v Janovicích tím, Ïe napadl svého

60letého otce. Po hádce ho uchopil

kolem krku, povalil na zem a pûstí

bil do hlavy. Tím mu zpÛsobil zra-

nûní v oblasti obliãeje, krku

a hrudníku. Pfii pfievozu do nemoc-

nice dostal zranûn˘ muÏ navíc in-

farkt srdeãního svalu a musel b˘t

pfievezen do Ostravy. Syn se trest-

nímu stíhání vyh˘bal, nyní byl za-

drÏen, obvinûn a byl na nûj podán

návrh na vzetí do vazby.

Smyk na mokré silnici
Za Janovicemi havaroval 8. srpna

33let˘ fiidiã z Ostravy. Pfii jízdû

s kopce v zatáãce pfiibrzdil, na

mokrém povrchu komunikace do-

stal smyk a vyjel ze silnice. Tam se

auto pfievrátilo pfies stfiechu a ná-

slednû narazilo do stromu.

ZpÛsobená ‰koda na vozidle ãiní

asi 200 tisíc Kã. Pfii nehodû utrpûl

fiidiã lehké zranûní ruky.

Pod vlivem alkoholu
nezvládl zatáãku

Dne 13. srpna brzy ráno nezvládl

41let˘ fiidiã Fordu fiízení vozidla

pfii jízdû mírnou zatáãkou v tfiíra-

menné kfiiÏovatce v Edrovicích.

Vyjel z kfiiÏovatky a narazil do sva-

hu a pak do Ïivého plotu a sloupu

elektrického vedení. ZpÛsobená

‰koda ãiní celkem 25 tisíc Kã. Po

nehodû fiidiã místo havárie opustil.

Osobnû se dostavil teprve na r˘-

mafiovské oddûlení Policie âR,

kde byl vyslechnut. Policisté mu

namûfiili 0,81 promile alkoholu.

Opil˘ „fiidiã“
nacouval do Octavie

V sobotu 19. srpna nacouval 53le-

t˘ fiidiã ·kody 105 na Bartákovû 

ulici v R˘mafiovû do Octavie stojí-

cí za ním. Z místa nehody poté od-

jel do areálu nemocnice, kde ho

majitelka po‰kozeného auta dosti-

hla a oznámila v‰e policii. MuÏi

bylo namûfieno 2,65 promile.

Navíc bylo zji‰tûno, Ïe není drÏite-

lem fiidiãského prÛkazu.

Podvodnû navy‰oval
ujeté kilometry

V tûchto dnech zahájil policejní

komisafi SKPV Bruntál trestní stí-

hání 62letého muÏe pro trestn˘ ãin

podvodu. Je obvinûn, Ïe v letech

2003 aÏ 2004 okrádal strojíren-

skou spoleãnost ve Velké ·táhli,

jejímÏ byl zamûstnancem.

Opakovanû totiÏ navy‰oval poãty

ujet˘ch kilometrÛ u nákladních vo-

zidel, kter˘mi mûl zaji‰Èovat do-

pravu uvedené spoleãnosti.

Celkovû nav˘‰il faktury o 910 ki-

lometrÛ. Na druhou stranu vyuÏí-

val fiidiãÛ spoleãnosti v pracovní

dobû i pro pfiepravu nákladÛ tfietím

subjektÛm, aniÏ by proplatil firmû

jejich v˘kon. Celkovû zpÛsobil

sv˘m jednáním ‰kodu za více neÏ

15 tisíc Kã.

Svûfienec zabloudil
na Re‰ovsk˘ch

vodopádech
V pondûlí 4. záfií zabloudil bûhem

túry na Re‰ovsk˘ch vodopádech

24let˘ mentálnû retardovan˘ svû-

fienec ‰ternberského ústavu. Ten se

oddûlil od skupinky sedmi chovan-

cÛ v dobû, kdy procházeli lesem

v doprovodu dvou vychovatelÛ. Ti

se jej, jakmile zjistili, Ïe mladíka

postrádají, pokusili najít sami.

Potom v‰e oznámili policistÛm,

ktefií spustili pátrací akci.

R˘mafiov‰tí policisté na‰li vyãer-

paného mladíka je‰tû téhoÏ dne

v noci na silnici mezi Tvrdkovem

a Rudou. Pak ho pfiedali do ústavu.

Na pátrací akci obûtavû spolupra-

covaly tfii desítky hasiãÛ z Janovic,

Horního Mûsta, R˘mafiova,

Tvrdkova a Lomnice u R˘mafiova.

Chybí dvanáct
metrÛ potrubí

Neznám˘ pachatel odcizil zaãát-

kem záfií na staveni‰ti teplovodní-

ho vedení na Hornomûstské ulici

v R˘mafiovû izolované kovové po-

trubí o délce 12 m a váze 80 kg se

zabudovan˘mi snímaãi. Hodnotu

potrubí po‰kozená firma vyãíslila

na bezmála 14 tisíc Kã.

UblíÏení na zdraví
v Jifiíkovû

V tûchto dnech zahájil policejní

komisafi SKPV trestní stíhání 49le-

tého muÏe pro trestné ãiny násilí

proti skupinû obyvatelÛ a proti jed-

notlivci a poru‰ování domovní

svobody. Skutku se mûl dopustit

letos v ãervenci, kdyÏ ve‰el do ro-

dinného domu v Jifiíkovû a slovnû

i fyzicky napadl 50letou Ïenu.

MuÏ mûl Ïenu udefiit pûstí do obli-

ãeje a vyhroÏovat jí zabitím.

Ukradl peníze
v pekárnû

V dobû od 5. do 6. záfií vnikl zlodûj

odemãen˘mi dvefimi do chodby

pekárny ve Staré Vsi. Z psacího

stolu v neuzamãené kanceláfii od-

cizil penûÏenku s finanãní hoto-

vostí 17 tisíc Kã.

Chlapec vbûhl
pod motocykl

K dopravní nehodû mezi mal˘m

motocyklem a desetilet˘m chlap-

cem do‰lo ve ãtvrtek 7. záfií na

Revoluãní ulici v R˘mafiovû.

Chlapec zaãal pfiebíhat vozovku ve

chvíli, kdy z levé strany pfiijíÏdûla

sedmapadesátiletá fiidiãka malého

motocyklu Honda. Pfii stfietu utrpûl

hoch lehké zranûní. 

Zpracovala redakce na základû
podkladÛ tisk. mluvãí PâR Bruntál

Vrhaã noÏÛ dostal za pokus o vraÏdu 10,5 roku
Krajsk˘ soud v Ostravû poslal na

10,5 roku do vûzení osmaãtyfiiceti-

letého vrhaãe noÏÛ Karla

Waldmanna. Podle obÏaloby loni

v srpnu pobodal na westernové

soutûÏi v R˘mafiovû ‰estadvaceti-

letého Tadeusze Kristena, kter˘

jen díky velkému ‰tûstí pfieÏil.

Mistr ve vrhání noÏÛ Karel

Waldmann z Chebu marnû pfie-

svûdãoval soud, Ïe nemohl za to,

Ïe se jeho nÛÏ zabodl Tadeuszi

Kristenovi z Orlové do srdce. Soud

ho uznal vinn˘m, Ïe se loni v záfií

na mistrovství Evropy ve wester-

nov˘ch dovednostech v R˘mafiovû

pokusil Kristena, se kter˘m mûl

drobnou rozepfii, zavraÏdit.

„Sedûl jsem na kládû a drÏel v ruce
nÛÏ, protoÏe jsem si ofiezával tfiísku
na párátko. Mûl jsem nûco v zubu.
Kristen se neãekanû objevil pfiede
mnou, byl rozlícen˘, chytil mne za
rameno a nalehl na mne. Cítil jsem
jen, Ïe se mi rukojeÈ mého noÏe

opfiela o tûlo,“ hájil se Waldmann,

kter˘ byl tehdy trochu opil˘.

„Waldmann bodl Kristena sv˘m
loveck˘m noÏem zcela bezdÛvod-
nû, neãekanû a velkou silou,“ roz-

hodl soudce Jifií Richter. ·estad-

vacetiletého profesionálního báÀ-

ského záchranáfie, kter˘ po ránû do

srdce dvakrát upadl do klinické

smrti, vrátil do Ïivota mimofiádn˘

kardiochirurgick˘ zákrok lékafie

Petera Zimana.

Waldmann fiekl, Ïe si vÛbec nev‰i-

ml, Ïe je mladík ranûn˘, protoÏe se

pak narovnal a odcházel pryã.

Líãil, Ïe Kristen byl ve skupinû

mladíkÛ, ktefií na nûho byli bezdÛ-

vodnû vulgární. „Já jsem mûl pfiá-

telskou náladu,“ tvrdil. Uvedl ta-

ké, Ïe se mladíkÛ trochu bál, pro-

toÏe ovládali bojová umûní.

StûÏejním dÛkazem, kter˘ podle

soudu vyvrací jeho obhajobu, je

závûr znalce z oboru soudního lé-

kafiství. „Chirurg Ziman uvedl, Ïe
Kristen mûl také proÈaté Ïebro.
Podle znalce to jednoznaãnû svûd-
ãí o pouÏití síly velké intenzity, na-
lehnutí na nÛÏ oznaãil za krajnû
nepravdûpodobné,“ vysvûtloval

soudce.

Soudce poslal Waldmanna do mír-

nûj‰ího vûzení s ostrahou. „Nejste
vrahem v pravém smyslu,“ dodal.

Karel Waldmann se na místû od-

volal.

Vrchní soud trest potvrdil
27. ãervna - Za pokus o vraÏdu ‰estadvaceti-

letého muÏe si podle âTK vrhaã noÏÛ Karel

Waldmann odpyká ve vûzení 10,5 roku.

Vrchní soud v Olomouci tak potvrdil rozsu-

dek ostravského krajského soudu. Devûta-

ãtyfiicetilet˘ Waldmann i u odvolacího soudu

tvrdil, Ïe ‰lo pouze o ne‰Èastnou náhodu. 

(zdroj MF DNES, iDNES,
Petra Sasínová, Jaroslav OÏana, MAFA)
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Policie zve dûti ze základních ‰kol na brann˘ závod
Policie informuje uãitele a dûti o moÏnosti

zúãastnit se IV. roãníku branného závodu O¤

Policie Bruntál, urãeného pro Ïáky 6. - 9. roã-

níku Z· okresu Bruntál. Závod probûhne

v pondûlí 25. záfií, v pfiípadû nepfiíznivého

poãasí ve stfiedu 27. záfií, od 9 hodin

v Bruntále na turistické stezce smûrem na

lom - Mezina, kolem âerného potoka.

Hlídky dûtí po tfiech budou soutûÏit v hodu

granátem, stfielbû ze vzduchovky, stfiíkání

hasiãskou proudnicí na cíl, hodu míãem na

ko‰ a sportovní zruãnosti. Budou provûfieny

i jejich znalosti o Policii âR, dopravních

znaãkách, první pomoci a o poÏární ochranû.

Bûhem závodu dûti zhlédnou ukázku práce

policie a hasiãÛ. Pfiihlá‰ky za‰lete na e-mai-

lovou adresu: pisbr@mvcr.cz nebo potvrìte

na telefonech 974 731 208, 974 731 207 nej-

pozdûji do 19. 9. 2006.

Tû‰íme se na va‰i úãast. 

nstrÏm. Pavla Tu‰ková

Zajímavost

Leto‰ní houbafiská sezóna
Rok 2006 se urãitû nûãím zapí‰e

do na‰ich dûjin. Nejen nezvy-

kl˘m horkem trvajícím fiadu t˘d-

nÛ, neschopností (nebo ãím) na‰í

politické scény vyfie‰it povolební

situaci ãi koncertem Madonny,

ale urãitû také HOUBAMI - ty

jsou opravdov˘m hitem konce

leto‰ního léta. Souhra rÛzn˘ch 

okolností (dlouhodobého tepla

a následn˘ch vydatn˘ch de‰ÈÛ

v tu pravou chvíli) zpÛsobil

vznik situace, o které se bude vy-

právût je‰tû dlouho. „To za na‰e-
ho mládí, to bylo snûhu, hfiibÛ,
borÛvek...,“ fiíkají lidé s oblibou,

ale leto‰ní rok by se co se hfiibÛ

t˘ká mohl stát rokem, kterému se

jen tak nûjak˘ nevyrovná. A to

je‰tû zdaleka houbová sezóna ne-

konãí, zejména tady.

Houbová nebo hfiibová? Tady

u nás - a nevím kde v‰ude na

Moravû - hfiibová, ale správnû

houbová. Îiji tady uÏ dlouho, ale

dodnes vlastnû nevím, co v‰ech-

no je „hfiib“. Urãitû hfiiby, tedy ty

„pravé“ (dubové, smrkové, boro-

vé, královské). Ale i tzv. „podbo-

rováky“ nebo „suchohfiiby“, tedy

hfiiby hnûdé, také „babky“ (nebo

také „sameÈáky“), tedy hfiiby Ïlu-

tomasé nebo plstnaté, kter˘ch je

asi deset druhÛ, ale také krásné

a pevné hfiiby kováfii s ãerven˘mi

ústími rourek a s v˘raznû Ïlutou,

po fiezu okamÏitû modrající duÏ-

ninou (v âechách „modrák“).

Nevím ale, jak je to s nádhern˘m,

i kdyÏ nejedl˘m hfiibem Ïluãní-

kem („hofiãák“) a nebo s jedova-

t˘m hfiibem satanem. Jsou to také

„hfiiby“? Do rodiny „hfiibÛ“ se

v‰ak v na‰em kraji urãitû zahrnu-

jí také rÛzné druhy kozákÛ a kfie-

menáãÛ, které patfií k velmi pro-

mûnliv˘m druhÛm podle stano-

vi‰tû, v kterém se vyskytují. Ale

patfií tam v posledních létech

i pomûrnû vzácná „kufiátka“, tedy

li‰ky obecné, a také „masáci“, ne-

boli muchomÛrky rÛÏovky, ãetné

druhy jedl˘ch holubinek, ryzce,

p˘chavky, Ïampióny a tfieba taky

hadovky smrduté, jejichÏ „vajíã-

ka“ nûktefií skalní houbafii pova-

Ïují rovnûÏ za jedlá? A co tfieba

lysohlávky? Ty jsou nûkter˘mi

„houbafii“ rovnûÏ velmi vyhledá-

vané. A na druhé stranû, jak se fií-

ká tûm ostatním? Krásné ãeské

slovo pra‰ivky, oznaãující houby

nejedlé, se tady skoro nesly‰í.

AÈ je to jak chce, faktem zÛstává,

Ïe leto‰ní srpnová aÏ záfiijová 

úroda hub byla velmi v˘znamná.

Vidût z jednoho místa v lese na-

pfi. deset patnáct prav˘ch hfiibÛ

a odcházet z lesa ne proto, Ïe uÏ

nic nenacházím, ale proto, Ïe uÏ

opravdu nemám kam ty krásné

houby dávat, to se jen tak nezaÏi-

je. A navíc byly díky optimálním

podmínkám houby letos neuvûfii-

telnû zdravé, bez ãervÛ a poãína-

jící hniloby!

O houbách toho obecnû víme vel-

mi málo - rostou, nerostou, jedlé,

nejedlé. A jako v‰echno v pfiírodû

- jsou to organismy nesmírnû a ob-

divuhodnû sloÏité a dodnes jen

málo poznané. Houby neobsahují

chlorofyl a jsou tvofieny protáhl˘-

mi, vzájemnû propojen˘mi a rÛz-

nû vûtven˘mi vlákénky, bunûãné

stûny obsahují vût‰inou chitin

a celulózu. Tzv. vy‰‰í houby ãer-

pají svou v˘Ïivu z organického

substrátu, Ïijí pod povrchem ze-

mû. Jemná vlákna hub tvofií spleÈ

tzv. podhoubí, které zaujímá rÛznû

velkou plochu, spojenou sloÏit˘m

systémem vazeb s dal‰ími sou-

ãástmi tohoto nám neznámého

svûta. DÛleÏitá je zejména symbi-

óza stromÛ s kofienov˘mi houba-

mi, k nimÏ patfií i mnohé ze zná-

m˘ch jedl˘ch hub. Jemná vlákna

hub získávají ze zemû minerální

Ïiviny a pfiedávají je kofienÛm

stromÛ, stromy zase dodávají hou-

bám cukr a aminokyseliny jako

stavební kameny pro bílkoviny,

které houby vytváfiet nemohou.

To, ãemu my fiíkáme „houba“,

jsou pouze plodnice hub. V plod-

nicích se vytváfiejí v˘trusy (spo-

ry) dÛleÏité pro rozmnoÏování.

Z jedné plodnice se uvolÀuje nû-

kolik miliónÛ aÏ miliard (!) v˘-

trusÛ, jejichÏ velikost se pohybu-

je mezi 3 aÏ 15 tisícinami mili-

metru a tvar, povrch a velikost se

li‰í podle druhÛ. Neobvykl˘ a ve-

lice zajímav˘ je zpÛsob, jak˘m

se vlastnû houby rozmnoÏují.

V̆ trusy kaÏdé houby jsou dvojí-

ho druhu, plus (samãí) a minus

(samiãí). KdyÏ spora na zemi vy-

klíãí, vytváfií poãáteãní vlákénka,

ta se zaãnou dûlit pfiíãn˘mi pfii-

hrádkami a v kaÏdé buÀce vznik-

ne jedno jádro. Dûlením a vûtve-

ním vzniká spleÈ vlákének ‰ífií-

cích se na v‰echny strany. Aby

vznikla a vyrostla plodnice, musí

se setkat a spojit dohromady pri-

mární podhoubí plus minus a vy-

tvofiit podhoubí sekundární. Ve-

lice sloÏit˘m zpÛsobem se spojí

plasma dvou bunûk opaãného

pohlaví, nespojí se v‰ak jejich

jádra, takÏe nové buÀky mají dvû

jádra a teprve z takového pod-

houbí mÛÏe vyrÛst plodnice.

V Evropû se poãet vy‰‰ích hub

odhaduje na 3 - 5 tisíc druhÛ, my

v‰ak v honbû za tûmi desítkami

(?) jedl˘ch druhÛ hub nestaãíme

vnímat ty ostatní, ãasto velké

a krásné (av‰ak nejedlé), ale vût-

‰inou drobné, pfii zemi se krãící

houbiãky, bez kter˘ch by mnoho

procesÛ v pfiírodû nefungovalo

tak, jak to známe. A to je‰tû není

ani fieã o podivuhodn˘ch hlen-

kách, plísních, fiasách apod.

a o jejich mnohotvárné symbióze

(napfi. li‰ejníky).

Ale ti, kdo letos chodili do lesa

„na hfiiby“, urãitû mohou opráv-

nûnû vyprávût o stovkách kusÛ

nebo desítkách kilogramÛ naleze-

n˘ch zdrav˘ch hfiibÛ, o mnoho-

ãetn˘ch srÛstech jedincÛ, o ãaro-

dûjn˘ch kruzích, o kuriozitách

v podobû hfiíbkÛ vyrÛstajících

z klobouku velkého hfiibu, o hfiíb-

cích rostoucích klobouãkem smû-

rem do zemû. Letos ale také bylo

moÏné vidût vzácnû rostoucí dru-

hy hub, jako napfi. hvûzdovku br-

vitou, která má zpoãátku kulovit˘

tvar, pozdûji vnûj‰í pokoÏka

praskne do nûkolika cípÛ, ãímÏ

vznikne „hvûzda“, v jejímÏ stfiedu

se nachází p˘chavce podobná ku-

liãka (tefiich) - viz foto.

Prostû „hfiibov˘“ rok jak má b˘t. 

M. Marek

Foto: Miloslav Marek

Foto: Rostislav Stach
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Kam na v˘let

Padesátka nabízí typy na mnoho v˘letÛ
V̆ ‰e mínûnou padesátkou se ro-

zumí samozfiejmû R˘mafiovská

padesátka, jejíÏ 31. roãník vede

trasy k horám Hrubého Jeseníku

a ve svém podtitulu má název Po

houbafisk˘ch cestách. Houbafiské

cesty znají letos dobfie témûfi

v‰ichni.

Motto padesátky „...není to zá-
vod, ale provûrka osobní zdat-

nosti, fyzické pfiipravenosti
a pevné vÛle“ uvádí tato akce jiÏ

od sv˘ch prvních roãníkÛ.

A i kdyÏ pÛvodnû mûlo slouÏit

hlavnû k získání turistické v˘-

konnostní tfiídy, je platné

i v dne‰ní dobû. Fyzická pfiipra-

venost je koneãnû potfiebná ne-

jen pro kaÏd˘ v˘let, ale i pro

bûÏn˘ Ïivot, stejnû jako zdat-

nost. A pokud mají lidé pevnou

vÛli k tomu, aby si udrÏeli své

zdraví nebo ho znovu získali,

nejlep‰ím a nejpfiirozenûj‰ím

zpÛsobem k tomu slouÏí také

chÛze, pokud moÏno pravidelná.

Doporuãují to nejen lékafii, ale

psalo o tom jiÏ mnoho filozofÛ,

vûdcÛ, básníkÛ i umûlcÛ, protoÏe

pobyt v pfiírodû pomáhá udrÏo-

vat zdraví nejen fyzické, ale

i psychické. MUDr. Karel Danûk

ve své knize Pû‰ky pro zdraví

i pro radost uvádí: Zhruba tfii ti-
síce let staré jsou indické védské
hymny. Sebeusilovnûj‰ím hledá-
ním bychom sotva na‰li ve svûto-
vé poezii slavnostnûj‰í vyjádfiení
o chÛzi neÏ v prastarém indic-
kém hymnu - Matka zemû:

AÈ po v‰echen ãas chodíme po ní,
po zemi ‰iré, po zemi pevné,
v‰e rodící matce rostlin,
kterou fiád vûãn˘ fiídí -

buì milostiva a laskava, Zemû.

AÈ milostivy jsou mi tvé strany, kdyÏ kráãím,
v˘chod, sever, jih a západ,
aÈ nepadnu, kdyÏ na zemi stojím.“

Ale vraÈme se k R˘mafiovské pade-

sátce, respektive k nûkter˘m leto‰-

ním pû‰ím trasám, které mohou

zájemcÛm poskytnout dostatek ty-

pÛ na nejeden v˘let.

Pû‰í trasy 25, 35 a 50 km vedou

z R˘mafiova nejdfiíve pfies Horno-

mûstskou zatáãku s dávnou hornic-

kou minulostí ke Skalám. Nad ob-

cí pfied nimi odboãí vpravo a po

b˘valé okresní silnici zamífií

k Janovicím pfies Nové Pole. Je‰tû

po válce tam do místní hospody

smûfiovaly rodinné nedûlní v˘lety

za zábavou a posezením. V kopci

pfied Janovicemi u staré aleje pot-

káme Ïlutou znaãku, která nás po-

vede Janovick˘m lesem, znám˘m

spí‰e pod názvem Hofwald, a po

jeho prÛchodu zamífií ke kfiiÏovat-

ce cest - nejen znaãen˘ch - která se

naz˘vá Pod V̆ hledy. U lesní sil-

niãky je zde odpoãívadlo a ti, kdo

pÛjdou trasu 25 km, zde odboãí

vpravo a po zelené znaãce dojdou

do Îìárského Potoka.

Trasy 35 a 50 km smûfiují odtud

dále po Ïluté znaãce necel˘ kilo-

metr a na rozcestí U Sedmi cest

odboãí vpravo po vlastním znaãe-

ní, aby po dal‰ím více neÏ kilomet-

ru dovedly turisty k lesní svozové

vrstevnicové cestû. Ta pfiichází od

státní silnice u âokoládky a smûfiu-

je k Rab‰tejnu. Cesta s obãasn˘mi

v˘hledy a odpoãívadlem pfiibliÏnû

po 4 km prochází u levotoãivé ost-

ré zatáãky prameni‰tûm Oskavy

a v ostré zatáãce pfiivede turisty

pfies mÛstek k hlavnímu oskav-

skému pramenu - potÛãku, kolem

kterého odboãí vpravo a vystoupá

lesní cestou k lesní silniãce a mod-

ré znaãce. Silniãka mífiící od auto-

busové zastávky Sedlo Skfiítek ve-

de dolÛ k Rab‰tejnu, modrá znaãka

vedoucí vpravo nahoru pak odboãí

na Skfiítek.

Ze Skfiítku vede soubûh znaãek ke

kfiiÏovatce znaãen˘ch lesních cest

Nad Skfiítkem. Po ãervené znaãce

vpravo se tam vydají ti, kdo pÛjdou

35 km, aby kolem ra‰elini‰tû a lo-

vecké chaty Hubertka do‰li údolím

Podolského potoka ke ·karedé jed-

li a do Îìárského Potoka a Staré

Vsi. Padesátikilometrová trasa je

vedena po Ïluté znaãce vzhÛru

k hfiebenÛm, kde se pod Ztracen˘-

mi skalami oddûlí od zelenû znaãe-

né cesty a odchází vpravo k Zele-

n˘m kamenÛm. Tam je umístûno

dal‰í odpoãívadlo. Lesní sváÏnice,

po které Ïlutá trasa vede, má v jeho

okolí povrch z hrubého ‰tûrku

a v nûkter˘ch mapách ji najdeme

pod názvem Mravenãí cesta. U vel-

ké pravotoãivé zatáãky, nesoucí ná-

zev Pod Josefínkou, bude pfiechá-

zet zleva tekoucí Podolsk˘ potok -

zde spí‰e potÛãek, kter˘ sem kas-

kádovitû mífií od Jelení studánky,

pod cestou pokraãuje svahem k zá-

vûru údolí, kde roz‰ífií své koryto

a u lovecké chaty Hubertka pfiijme

do sv˘ch vod Îlut˘ potok.

Îlutû znaãená cesta od zatáãky po-

kraãuje kolem Mravenãího sedla

k Alfrédce, kde byl jiÏ v leto‰ní se-

zónû ãásteãnû otevfien bufet s ob-

ãerstvením a do konce záfií by mûl

b˘t otevfien˘ v sobotu od 10 do 16

hodin. Od Alfrédky jde trasa po ze-

lené znaãce aÏ k nádraÏí âD

v Malé Morávce. Nejdfiíve pfies

Mravencovku, úboãím hory Klo-

bouk sejde do horní ãásti Karlova

a u soutoku potoka Volárky s fiekou

Moravicí, kde pfiejde most a potká

se s modfie znaãenou cestou pfii-

cházející od Malé Morávky a ve-

doucí vlevo po Slezské cestû do

Velké kotliny. Znaãená cesta pade-

sátky vede po levém bfiehu

Moravice aÏ k silnici na druhém

konci Karlova. Na této cestû je

moÏné najít i obãerstvení, které tu

nabízí nûkolik chat.

Ten, kdo chce vidût z Karlova více,

mÛÏe jít po silnici, i kdyÏ to ov‰em

není pfiíli‰ bezpeãné. Mimo velk˘

silniãní provoz je moÏné sledovat

i ãil˘ stavební ruch - coÏ svûdãí

o tom, Ïe zde pomalu vyrÛstá vel-

ké stfiedisko cestovního ruchu.

Zajímavostí je i pfiestavba hotelu

Pradûd, kter˘ dostává nov˘ „dfie-

vûn˘ kabát“, roz‰ífiily se i sjezdov-

ky, kter˘ch je asi patnáct, nûkteré

soukromé, jiné pro vefiejnost.

Nedaleko hotelu Pradûd je i chata

horské sluÏby a také tu najdete od-

boãku Ïlutû znaãené turistické ces-

ty, která vede do Nové Vsi. Karlov

má i malé muzeum. Je na

Kapliãkovém vrchu a má od kvût-

na do fiíjna otevfieno v sobotu od 10

do 13 hodin. Pfiístup k nûmu je od

silnice z Malé Morávky. Tam po-

blíÏ také vidíme Schindlerovu sto-

dolu, která slouÏívá kulturním ak-

cím pofiádan˘m v obci. Z Malé

Morávky v‰ak kolem hfii‰tû mÛÏe-

me dojít i k Solnému vrchu se sig-

nálním pfievadûãem a potom dále

i k hfiebenu nad sjezdovkami. To

pfiedev‰ím v létû nebo na podzim,

kdy tuto cestu provází mnohoba-

revná záplava listnat˘ch stromÛ.

Od nádraÏí v Malé Morávce po-

kraãuje místní ‰iroká cesta kolem

upraven˘ch objektÛ a zahrádek

nad b˘valou pilou aÏ k Lesnímu

ml˘nu, kde vede silnice do Václa-

vova, ale trasa padesátky odboãí

vpravo, za dvûma mosty dojde ke

státní silnici s autobusovou zastáv-

kou Václavov, hájenka a pokraãuje

po státní silnici dále aÏ k roz‰ifiují-

cí se stavbû hotelového areálu

Avalanche. Tam odboãuje vpravo

a pfies Dolní Moravici a Harrachov

mífií k R˘mafiovu. I v Moravici je

tfieba si v‰imnout, jak se obec za

posledních patnáct let stále promû-

Àuje k lep‰ímu.

Padesát kilometrÛ je pro pû‰ího tu-

ristu hodnû. Cesta od Ztracen˘ch

kamenÛ témûfi aÏ po Mravencovku

vedla ve v˘‰ce nad tisíc metrÛ, 

ukázala nám krásnou pfiírodu i lid-

ské úsilí zmûnit své okolí. A tak si

jen mÛÏeme pfiát, aby nám krásná

pfiíroda vydrÏela a neniãili jsme si

ji svojí nedbalostí a chtivostí, ale

dokázali s ní Ïít v souladu.

(Zdroj: PrÛvodce Jeseníky, mapa

KâT ã. 55 Hrub˘ Jeseník, mapa

vydavatelství Jena Hrub˘ Jeseník,

Kralick˘ SnûÏník, Rychlebské ho-

ry.) Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parováPohled do údolí Karlova
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(Omluva: V̆ bor KâT R˘mafiov
se omlouvá firmû M+M R˘ma-
fiov, Ïe ji nedopatfiením neuvedl
mezi sponzory pfiesto, Ïe dlouho-
dobû k na‰im sponzorÛm patfií.
Také letos úãastníky na‰í pade-
sátky podpofií. Dûkujeme za po-
chopení.
Redakce R˘mafiovského horizon-
tu se zároveÀ omlouvá v‰em ãte-
náfiÛm za neuvedení popisu pû‰í
tratû 25 km R˘mafiovské pade-
sátky (R˘mafiov - Nové Pole -

Pod V̆ hledy - Îìársk˘ Potok -

Stará Ves - R˘mafiov. K této chy-
bû do‰lo nedopatfiením pfii pfiepi-
sování z dan˘ch podkladÛ.
Dûkujeme za pochopení.)

Osadní v˘bory informují

Pfieborníci v Ondfiejovû zvládli pûtadvacet knedlíkÛ
S pravidelnou pfiesností organizuje osadní

v˘bor v Ondfiejovû na jafie kácení májky,

v ãervnu soutûÏe a zábavné hry s odmûnami

pro dûti pfii pfiíleÏitosti jejich svátku Dne dû-

tí. UskuteãÀují se také ãím dál více oblíbená

setkání se seniory a v létû se koná akce pod

názvem Letní podveãer, na které nechybí

spousta legrace pfii soutûÏi v pojídání ‰vest-

kov˘ch knedlíkÛ.

Leto‰ní pát˘ roãník se uskuteãnil v sobotu

19. srpna v 15 hodin na hfii‰ti u Koliby

v Ondfiejovû. Divácky velmi poutavá soutûÏ

pfiilákala mnoho zvûdavcÛ, ov‰em milovníci

‰vestkov˘ch knedlíkÛ jaksi chybûli. Zfiejmû

se zalekli velkého mnoÏství ‰vestkov˘ch

knedlíkÛ, kter˘ch pracovité kuchafiky pfiipra-

vily rovné tfii stovky. Roli zde sehrála urãitû

i tréma. VÏdyÈ nacpávat si bfiicha pfied zraky

tolika zvûdavcÛ není zrovna pfiíjemné.

Teprve velká knedlíková agitace referentky

osadního v˘boru AneÏky Továrkové zajistila

alespoÀ ‰estici soutûÏících.

V ãasovém limitu osmi minut mûli jedlíci

zkonzumovat pûtadvacet ‰vestkov˘ch knedlí-

kÛ. Leto‰ní ‰vestky byly vskutku velké, pfiesto

se vítûzi panu Franti‰ku GaÏákovi ze sloven-

sk˘ch Pie‰Èan podafiilo do sebe nasoukat v‰ech

pûtadvacet knedlíkÛ za neuvûfiiteln˘ch sedm

minut. Knedlíkového vicemistra si zajistil r˘-

mafiovsk˘ Franti‰ek Krpec a na tfietí místo se

„prokousal“ Zdenûk Hofman z Bruntálu. (4.

Karel Grulich - R˘mafiov, 5. Václav ·uba -

R˘mafiov a 6. Miroslav Hradil - R˘mafiov).

V‰ichni soutûÏící obdrÏeli vûcné ceny a pohár

pro vítûze letos putoval na Slovensko.

Letní podveãer pokraãoval taneãní zábavou,

na které nechybûla tombola. K tanci a posle-

chu hrála hudební skupina Duo Akord

(Vladimír Bulko - klávesy a kytara, Ludmila

Sigmundová - zpûv).

Organizátofii akce doufají, Ïe pfií‰tí roãník

soutûÏe v pojídání ‰vestkov˘ch knedlíkÛ na-

jde více odváÏlivcÛ, ktefií pfiekonají dosavad-

ní rekordy, a zároveÀ touto cestou dûkují

v‰em sponzorÛm, ktefií vûnovali ceny pro ví-

tûze a do tomboly: Elektro Jana Kotrly, firma

ZIGI Ivana Sigmunda, Nábytek - Rostislav

Polách, Lamont - Bedfiich ·tûpaník, Klempo

- Josef Pipa, Pedikura - paní Sedláãková, far-

ma R˘mafiov - paní Kobolková a pan

Procházka, Infin kuchynû - pan Slováãek

a Gala Janovice. 

Z podkladÛ Osadního v˘boru Ondfiejov
JiKo

PPoozzvváánnkkaa nnaa vv˘̆ssttaavvuu

Opût taneãní veãer pro seniory
Zveme v‰echny seniory v pondûlí 18. záfií

2006 v 18 hodin na taneãní veãer v hotelu

Pradûd. Je to jiÏ tfietí setkání na‰ich spolu-

obãanÛ, kter˘m se tato setkání líbí, neboÈ ta-

kovéto kulturní vyÏití pro seniory

v R˘mafiovû chybûlo. Úãastníci taneãního

veãera dostávají zdarma los do tomboly, na

jehoÏ ceny pfiispívá MûÚ R˘mafiov. K tanci

a poslechu hraje Mirek Kováã, kterého si

pro v˘bûr písniãek na‰i seniofii, a nejen oni,

velmi oblíbili. Prvních setkání se zúãastnil

i místostarosta Ing. Jaroslav Kala. Posezení

v hotelu Pradûd je pfiíjemné a vstup pro se-

niory je zdarma. Tû‰íme se na va‰i dal‰í ná-

v‰tûvu - v‰ichni seniofii, jste zváni. KHK

Fota: OV Ondfiejov

Foto: autor ãlánkuFoto: autor ãlánku

Ve dnech od 14. do 24. záfií 2006
je v Osadním v˘boru Janovice u R˘mafiova 

k vidûní v˘stava

MMIIRROOSSLLAAVVAA MMOORRÁÁVVKKAA
aa

ZZDDEE≈≈KKAA VVOOGGEELLAA mmll..
kvûty v pastelu                obrazy, básnû

V˘stava je vefiejnosti pfiístupná 
dennû od pondûlí do ãtvrtka,

v provozní dobu osadního v˘boru
pondûlí a stfieda: 800 - 1130 1330 - 1700

úter˘ a ãtvrtek: 830 - 1130



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Jedin˘m muÏem, kter˘ nemÛÏe Ïít bez Ïen, je gynekolog. 

Arthur Schopenhauer
Známá i neznámá v˘roãí

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT16/2006

16

Pranostiky na mûsíc záfií
• Záfií, na léto jde stáfií.

• Záfií jezdí na strakaté kobyle.

• Záfiijová slota - hrstka de‰tû, fÛra bláta.

• Boufiky v záfií - na jafie mnoho snûhu.

• Teplé záfií - fiíjen se mraãí.

• Jaké poãasí v záfií, tak se i bfieznu vydafií.

• Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

• Divoké husy svaãinu odná‰ejí a zimu pfiiná‰ejí.

• Panny Marie narození - vla‰toviãek rozlouãení. (8. záfií)

• Po svatém Matou‰i ãepici na u‰i. (21. záfií)

• Kolem svatého Václava nové léto nastává.

• Svat˘ Michal v‰echno z polí spíchal. (29. záfií)

• Na svatého Jeron˘ma stûhuje se k nám uÏ zima. (30. záfií)

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - záfií 2006

Zveme na koncert sboru Boni pueri
SVâ R˘mafiov upozorÀuje zájemce z fiad r˘mafiovské vefiejnosti na

moÏnost náv‰tûvy koncertu chlapeckého pûveckého sboru Boni pue-

ri z Hradce Králové. Koncert „Cesta kolem svûta za 80 ... minut“ se

uskuteãní 21. záfií 2006 ve Stfiedisku volného ãasu. Jedná se sice

o pfiedstavení pro ‰koly, nicménû zb˘vá je‰tû nûkolik voln˘ch míst,

která nabízíme vefiejnosti. Vystoupení mÛÏete nav‰tívit v 10.45 nebo

ve 12.15. Cena vstupenky je 60 Kã a lze ji zakoupit v informaãním

centru v budovû mûstského muzea na námûstí Míru nebo pfiímo ve

Stfiedisku volného ãasu R˘mafiov.

15. 9. 1921 zemfi. Ludmila, knûÏna a svûtice, patronka zemû ãeské 

(nar. asi 860) - 1085. v˘roãí úmrtí

15. 9. 1976 zemfi. Josef Sudek, fotograf (nar. 17. 3. 1896) - 30. v˘roãí úmrtí

16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy, od roku
1987 (OSN)

16. 9. 1986 zemfi. Karel Svolinsk˘, v˘tvarník (nar. 14. 1. 1896) - 20. v˘r. úm.

19. 9. 1956 zemfi. Albert PraÏák, literární vûdec (nar. 11. 6. 1880) 

- 50. v˘roãí úmrtí

21. 9. 1866 nar. Herbert George Wells, anglick˘ prozaik (zemfi. 

13. 8. 1946) - 140. v˘roãí narození

22. 9. 1931 nar. Ladislav Fialka, mim, choreograf, reÏisér (zemfi. 

22. 2. 1991) - 75. v˘roãí narození

22. 9. 1896 nar. Zdenûk ·tûpánek, herec (zemfi. 20. 6. 1968) - 110. v˘r. nar.

23. 9. 1871 nar. Franti‰ek Kupka, malífi (zemfi. 21. 6. 1957) - 135. v˘r. nar.

23. 9. 1901 nar. Jaroslav Seifert, spisovatel, nositel Nobelovy ceny 

(zemfi. 10. 1. 1986) -105. v˘roãí narození

24. 9. 1896 nar. Francis Scott Fitzgerald, americk˘ prozaik (zemfi. 

21. 12. 1940) - 110. v˘roãí narození

25. 9. Mezinárodní den nesly‰ících, slaví se od roku 1958
25. 9. 1626 zemfi. Mikulá‰ Daãick˘ z Heslova, spisovatel a historik 

(nar. 23. 12. 1555) - 380. v˘roãí úmrtí

25. 9. 1906 nar. Jaroslav JeÏek, skladatel (zemfi. 1. 1. 1942) - 100. v˘r. nar.

25. 9. 1906 nar. Dmitrij ·ostakoviã, rusk˘ skladatel a klavírista 

(zemfi. 9. 8. 1975) - 100. v˘roãí narození

27. 9. Svûtov˘ den cestovního ruchu, vyhlá‰en roku 1980
28. 9. Státní svátek âR - Den ãeské státnosti, v˘roãí zavraÏ-

dûní sv. Václava v roce 929
28. 9. 1891 zemfi. Herman Melville, americk˘ prozaik a básník (nar. 

1. 8. 1819) - 115. v˘roãí úmrtí

28. 9. 1966 zemfi. André Breton, francouzsk˘ spisovatel, surrealista 

(nar. 19. 2. 1896) - 40. v˘roãí úmrtí

28. 9. 1931 nar. Jan Libíãek, herec (zemfi. 24. 5. 1974) - 75. v˘r. nar.

28. 9. 1971 zemfi. Bohuslav Reynek, malífi, grafik, básník a pfiekla-

datel (nar. 31. 5. 1892) - 35. v˘roãí úmrtí
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Spoleãenská kronika

Mûstská knihovna

Narodili se noví obãánci
Anna âudová ............................................................ Îìársk˘ Potok

Gabriel Ánanda Coudrey .......................................... R˘mafiov

Pavlína Motalová ...................................................... R˘mafiov

Jolana Adámková ...................................................... R˘mafiov

David Staník ............................................................. R˘mafiov

Jakub Gregovsk˘ ....................................................... R˘mafiov

RÛÏena Synáãková ................................................... Edrovice

Lucie Martinãeková ................................................. R˘mafiov

Natálie Kozelková .................................................... R˘mafiov

Brian ·koda .............................................................. Stará Ves

Ema Neckafiová ........................................................ Janovice

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

Anna Lukovská - R˘mafiov .................................................... 82 let

Ludmila Sm˘kalová - R˘mafiov ............................................. 82 let

Marie Kopelcová - R˘mafiov .................................................. 84 let

Ludmila Rechtoriková - Jamartice ......................................... 87 let

Vladimír Bartík - R˘mafiov .................................................... 88 let

Franti‰ek Orság - Harrachov .................................................. 90 let

Vojtûch Gdovín - R˘mafiov .................................................... 81 let

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

Vûra Holá - R˘mafiov ............................................................. 82 let

Anna Zahradníková - R˘mafiov .............................................. 83 let

Marie Polcarová - R˘mafiov ................................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
Marie Chovancová - Stará Ves ............................................... 1929

Amálie Zahradníková - R˘mafiov ........................................... 1935

Oldfiich Kfienek - R˘mafiov ..................................................... 1932

Karel ZeÈák - R˘mafiov ........................................................... 1940

Kvûtoslav Nûmãík - R˘mafiov ................................................ 1929

Jindfiich Mahovsk˘ - R˘mafiov ............................................... 1932

Aurélie La‰áková - Edrovice .................................................. 1929

Rudolf Jufiina - Stará Ves ........................................................ 1929

Jaroslav Bahulík - R˘mafiov ................................................... 1956

Franti‰ek Svozílek - Horní Mûsto ........................................... 1945

Antonie ·Èastná - R˘mafiov .................................................... 1939

Jifií Kubita - R˘mafiov ............................................................. 1928

Rozálie Bezdûdová - Dolní Moravice .................................... 1924

Alena Macková - R˘mafiov .................................................... 1961

Eli‰ka ·mídová - R˘mafiov .................................................... 1950

Matrika MûÚ R˘mafiov

Hrav˘ stfiedovûk
S nov˘m ‰kolním rokem se na

program kulturních akcí vrací

i seriál historick˘ch pfiedná‰ek

Mgr. Jifiího Karla, které pofiádá

kaÏdé první úter˘ v mûsíci r˘ma-

fiovské muzeum spoleãnû s kniho-

vnou. Téma besedy, která se kona-

la 5. záfií, souznûlo s uvolnûnou 

atmosférou právû uplynul˘ch

prázdnin - Hry a hraní v R˘mafio-

vû a ve stfiedovûku vÛbec.

Aãkoliv téma mÛÏe na laika pÛso-

bit jako ponûkud odlehãené, stojí

za ním seriózní historick˘ v˘-

zkum, zamûfien˘ na celou rozsáh-

lou oblast lidského Ïivota - na

voln˘ ãas. Jak uvedl Jifií Karel

v úvodu své pfiedná‰ky, lidé si 

okamÏiky, kdy se nepracovalo,

resp. nemohlo pracovat (po set-

mûní, v zimním období ãi ve

dnech sváteãních), vyplÀovali

rÛzn˘mi formami her odjakÏiva.

Doklady této ãinnosti pocházejí

jiÏ z nejstar‰ích dob - tradice her

v pravém slova smyslu se proka-

zatelnû poãíná v antice, která zro-

dila gladiátorské ãi olympijské

a mnohé dal‰í, ménû známé spor-

tovní hry, ale také hry domácí

vãetnû hry v kostky ãi dûtské hra-

ní s hraãkami (o nichÏ se hovofií

jiÏ v eposu Odys-

sea), jako jsou míãe,

panenky, káãi, dra-

ky, houpaãky, figur-

ky zvífiat ãi vojákÛ,

ba dokonce i jojo

(pÛvodem z âíny).

Antická kultura

vedle sportovních

klání v bûhu, závo-

dÛ koÀsk˘ch spfie-

Ïení ãi zápasÛ mezi

siláky provozovala

i kolektivní sporty,

pfiedchÛdce dne‰ní-

ho hokeje ãi odbíje-

né, ale vedle toho

Ïila i soutûÏemi

v fieãnictví, básnic-

tví a divadle.

Stfiedovûk, kter˘

pfiedstavoval stûÏej-

ní období pfiedná‰-

ky, podle autorov˘ch slov nevnesl

do oblasti her jiÏ mnoho nového,

snad s v˘jimkou rytífisk˘ch turna-

jÛ a hry v karty (od 13., u nás 

14. století). V̆ znamnou souãástí

volného ãasu stfiedovûkého ãlovû-

ka byl duchovní Ïivot, spojen˘

s fiadou zvykÛ a rituálÛ. Kostely té

doby fungovaly nejen jako místa

víry, ale i jako vefiejné koncertní

sínû, galerie a divadelní scény pro

liturgické hry. Z náboÏensk˘ch

her se postupnû vyvíjely a vydûlo-

valy i hry svûtského charakteru,

které byly ãasem vypovûzeny

pfied kostely a jejichÏ dûji‰tûm se

pak stala ulice (napfi. Mastiãkáfi).

S velikonoãními, vánoãními

a dal‰ími svátky souvisely tzv. Ïi-

vé obrazy, velmi obvykl˘ byl do-

mácí zpûv, ale také zpûv vefiejn˘,

obvykle satiricky zamûfien˘ a pro-

vozovan˘ v ulicích ãi hospodách.

Po veãerech se vyprávûly povûsti

a ságy, ale i pfiíbûhy s pravdiv˘m

jádrem, které pfiedná‰eli hlavnû

potulní zpûváci a poutníci a jimiÏ

se do svûta ‰ífiily ozvuky dûjin-

n˘ch událostí ãi kriminálních pfií-

padÛ (vãetnû fám a kachen).

Oblíbenou zábavou nej‰ir‰ích vrs-

tev byly i církví zakázané povû-

reãné hry a tance a rovnûÏ vefiejné

popravy.

O pobavení v˘‰e postaven˘ch se

starali stfiedovûcí trubadúfii a tru-

véfii ãi minnesängfii, pÛsobící na

‰lechtick˘ch dvorech. Vedle tûch-

to pûstitelÛ vzne‰ené kurtoazní

kultury se zde objevovali i dvorní

‰a‰ci a ãas od ãasu potulní kome-

dianti. Není bez zajímavosti, Ïe

tanec a hudba patfiily ve stfiedovû-

ku k v˘chovû mlad˘ch rytífiÛ stej-

nû jako umûní boje.

K velice oblíben˘m kratochvílím

stfiedovûku patfiily rytífiské turna-

je, pofiádané nejmocnûj‰ími ‰le-

chtici (u nás napfi. Janem Lucem-

bursk˘m) jiÏ od 1. poloviny 

13. století, jako doprovodn˘ pro-

gram korunovací a politick˘ch

jednání. Turnaje byly ukázkou sí-

ly, vzru‰ující podívanou, ale i ja-

k˘msi tréninkem rytífiÛ.

Na vsi b˘vala zábava ve srovnání

s rytífisk˘mi turnaji, v nichÏ ‰lo

o Ïivot spí‰e v˘jimeãnû, o nûco

drsnûj‰í. Pofiádaly se rozliãné ve-

selice, soutûÏe v bûhu, skoku ãi

chytání míãe, které mnohdy pro-

vázely rvaãky fanou‰kÛ, nezfiídka

s meãi v rukou.

Jak jiÏ bylo fieãeno, mnohé formy

sportu, které známe dnes, existova-

ly jiÏ ve stfiedovûku, ba dfiíve.

âlovûk této „temné“ doby se mi-

mo jiné vûnoval hfie v kuÏelky, ku-

liãky, odbíjené, ragby, fotbalu, ale

i golfu (pÛvodem ze Skotska), kro-

ketu (z Francie) ãi tenisu, jenÏ

k nám pronikl opoÏdûnû aÏ 

v 16. století. Vedle toho byly oblí-

bené stfielecké soutûÏe, napfi. stfiel-

ba ku ptáku (ku‰í k figurínû ptáka

na stoÏáru), která patfiila k typic-

k˘m kratochvílím mû‰ÈanÛ.  

(pokraãování na str. 20)

Koníci z keramiky
Repro: V. Nekuda - K. Reichertová: Stfiedovûká
keramika v âechách a na Moravû (Brno, 1968)
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Podívanou vskutku na ev-

ropské úrovni pfiineslo le-

to‰ní Mistrovství Evropy

ve westernov˘ch doved-

nostech, které se uskuteã-

nilo v pátek 11. a v sobo-

tu 12. srpna ve skautském

stfiedisku Na Stráni. To se

stalo kolbi‰tûm evropské-

ho ‰ampionátu uÏ poãtvr-

té a k vidûní toho bylo 

opravdu hodnû. Také pro-

to jsme se rozhodli pfiiblí-

Ïit dvoudenní westernov˘

maratón ãtenáfiÛm v˘mlu-

vnou fieãí fotoreportáÏe.

Pro úplnost je‰tû dodej-

me, Ïe na jednotliv˘ch

kolbi‰tích se pfiedstavilo

na osmdesát soutûÏících,

jejichÏ soubojÛm pfiihlíÏe-

lo více jak patnáct stovek

divákÛ. Nejvût‰í konku-

rence byla ve vrhaãsk˘ch

soutûÏích, ve kter˘ch se

objevila i dvojice repre-

zentantÛ Rakouska. Je po-

tfieba zdÛraznit, Ïe se sou-

tûÏí s biãem a v hodu to-

mahavkem zúãastnilo i de-

set R˘mafiovákÛ. Nechy-

bûla ani scéna z filmu

Indiana Jonese ve vûrn˘ch

kulisách. Samotn˘ ‰ampi-

onát, jak je to ostatnû jiÏ

tradicí, byl zavr‰en boha-

tou tombolou a country

bálem ve stylovém oble-

ãení. „Chtûl bych podûko-
vat v‰em dûtem i dospû-
l˘m, ktefií se podíleli na
rozsáhl˘ch pfiípravách
mistrovství Evropy i sa-
motném prÛbûhu,“ fiekl

vedoucí skautského stfie-

diska Na Stráni Alois

·imko Loy. Na závûr sa-

mozfiejmû pfiipojujeme

v˘sledkovou listinu mist-

rovství Evropy i jména ví-

tûzÛ samostatné rámcové

soutûÏe biãafiÛ o Cenu

Indiana Jonese a junior-

ského klání v trikovém la-

sování. ·ampionát se ko-

nal pod hlaviãkou svûtové

organizace WWAC, Skaut-

ského stfiediska Na Stráni

a Western Clubu Praha za

vydatné pomoci níÏe uve-

den˘ch sponzorÛ. Dal‰í in-

formace mohou ãtenáfii zís-

kat na www.eustamp.eu.

JiKo

Vstupní brána

Pohled na zaplnûn˘ areál

Hod noÏem, Franta Musial - 3. místo ME

Biãafi Bubla z Bfiidliãné v soutûÏi o Cenu Indiana Jonese Indiánské tee-pee

Mladí lasafii

Show s biãem Du‰ana Dvofiáka

Letos mûli svou show i vrhaãi noÏÛ a tomahawkÛ
Jindra Zobl a Ferry Olbort
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Z v˘sledkové listiny

MISTROVSTVÍ EVROPY

Ovládání honáckého biãe
1. Pavel Kuãa

2. Roman Vymûtalík

3. Petra Michálková

Pistolnické Ïonglování
1. Pavel Michálek

2. Jan Vymûtalík

3. Pavel Kuãa

Hod noÏem
1. Josef Smékal

2. Franti‰ek Olbort

3. Franti‰ek Musial

Hod tomahavkem
1. Josef Smékal

2. Franti‰ek Musial

3. Dalibor Petr

RÁMCOVÉ SOUTùÎE

Show
Biã: Pavel Kuãa

Laso: Daniel Krejãí

Revolvery: Radim Michálek

Trikové lasování - juniofii
1. Jakub ·imon

2. Martin Vesel˘

Cena Indiana Jonese
1. Petr Bure‰

2. Josef Utíkal

3. Jan Vymûtalík

1. Mûsto R˘mafiov

2. Mûstské sluÏby R˘mafiov

3. Slévárny Tfiinec, a. s.

4. Presbeton

5. KoM - Kovo‰rot Moravia, a. s.

6. Katr, a. s.

7. AutoLa‰ák R˘mafiov

8. Kartografie Praha

9. Unisco CZ, s. r. o.

10. Markop Trade, s. r. o.,

Fr˘dek-Místek

11. RD R˘mafiov

12. Turistické známky, s. r. o.

13. Pilsner Urquell, Gambrinus, 

Velkopopovick˘ kozel a dal‰í

Hlavní partnefii mistrovství Evropy 2006 v R˘mafiovû:

DoplÀkov˘ program pro dûti

Vítûz ME v Ïonglování s revolve-
ry Pavel Michálek

SoutûÏící Ïena, biãafika Petra Michálková, soutûÏila téÏ v ovládání
revolveru (2. místo)

Vrhaãi noÏÛ a tomahawkÛ Jindra Zobl a Ferry Olbort

Trefa do ãerného mistra Evropy Pepé Smékala

Îonglování s revolvery Jana Vy-
mûtalíka
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Mûstské muzeum a Galerie Octopus

(pokraãování ze str. 17)
Prostí lidé se v‰ak bavili i ménû ci-

vilizovan˘mi hrami a sporty, napfi.

zápasy holemi, kohoutími zápasy,

souboji s bodn˘mi a seãn˘mi zbra-

nûmi (v R˘mafiovû doloÏen˘mi

je‰tû v 1. polovinû 19. století) ãi lo-

vem, kter˘ narozdíl od sportovnû

zamûfieného lovu urozencÛ probí-

hal o nûco „podleji“ a s praktick˘m

zámûrem získat co nejvût‰í úlovek.

V zábavû lidov˘ch vrstev domi-

novaly oslavy letnic, masopusty,

koledy, pomlázka a dal‰í sváteãní

rituály. Nûkteré zvyky byly dosti

morbidní ãi násilné, dnes bychom

je povaÏovali za projev ‰ikany 

(iniciaãní slavnosti - pfiijímání to-

vary‰Û do cechu ãi studentÛ do

kolegia) nebo za t˘rání zvífiat

(svrÏení Ïivého kozla z vûÏe).

K vyhledávan˘m kratochvílím

patfiila i tak praktická událost, ja-

kou bylo sázení mezníkÛ.

O jarmarcích, posvíceních a ta-

neãních zábavách ãi hradních bá-

lech vystupovali pfied publikem

kejklífii, artisti, kouzelníci, prova-

zolezci a dal‰í komedianti, ktefií

byli pokládáni za lidi na okraji

spoleãnosti. Od 16. století se roz-

víjí ochotnické divadlo.

Kapitolou samou pro sebe jsou

stfiedovûké stolní hry. Byly roz‰í-

fieny fiímsk˘mi legionáfii po celém

území tehdej‰ího barbarského

svûta a natrvalo v nûm zdomác-

nûly. Provozovaly se pfiedev‰ím

v zimû a vût‰inou byly spojeny

s hazardem, a proto potírány círk-

ví (jejich velkou odpÛrkyní byla

i Johanka z Arku). Od 13. století

se hrály ‰achy, dáma, ml˘nek

a dal‰í tzv. deskové hry. Hrálo se

s kameny (Ïetony) na deskách ãi

vyryt˘ch polích, která je moÏno

objevit i na kostelních lavicích (!).

Dvû ‰achové figurky byly naleze-

ny také v R˘mafiovû. Hornonû-

mecké figurky stfielce a snad krále

pocházejí z doby kolem roku 1350

a pouÏíval je ãlovûk, kter˘ sídlil na

mûstském hradu. Jin˘m zajíma-

v˘m objevem je kostka z vepfiové

kosti, objevená v r˘mafiovské

mûstské bránû, která slouÏila pfii

hfie v kostky, neboli vrhcáby.

Podobnû jako antika, ani stfiedo-

vûk nezanedbával své dûti.

Existuje celá fiada dokladÛ dût-

sk˘ch her, z nichÏ vût‰ina pfieÏí-

vá dodnes. Patfiily k nim hry na

honûnou, schovávanou, sáÀko-

vání, bruslení a samozfiejmû hra

s hraãkami. Nalézáme dfievûné

meãe, praky, káãi, koãárky a vo-

zíky, keramické vojáãky, koníky

a dal‰í zvífiátka, panenky i s ná-

dobíãkem, ale i hadrové hraãky

vãetnû dudlíkÛ. Jak na závûr 

uvedl Jifií Karel, vysoká kvalita

tûchto hraãek svûdãí o tom, Ïe

„stfiedovûk své dûti rozhodnû ne-
odb˘val“. „Je také vidût, Ïe mo-
derních hraãek je velmi málo -
zkrátka nic nového pod slun-
cem,“ shrnul svou pfiedná‰ku Jifií

Karel.

Dal‰í zajímavá pfiedná‰ka z histo-

rie R˘mafiovska je pfiipravena na

úter˘ 7. listopadu. Její název je

v˘mluvn˘: Pijáci stfiedovûku a re-

nesance na panství rab‰tejnském

a v ãesk˘ch zemích obecnû. ZN

PÛjãovní doba knihovny
PO  9 - 17 hod., ÚT 9 - 17 hod., ST zavfieno, âT 9 - 17 hod., PÁ 9 - 17 hod., SO  8 - 11 hod.

Pozvánka na v˘stavu
9. 9. - 4. 10. 2006
AneÏka a Miroslav Kovalovi ze Sobotína - Malba - kresba - fotogramy

V muzeu vystavují Miroslav a AneÏka Kovalovi
Nová v˘stava v r˘mafiovském muzeu pfied-

stavuje v˘tvarná díla manÏelÛ Miroslava

a AneÏky Kovalov˘ch. Aãkoliv dvojice Ïije

a pracuje v nedalekém Sobotínû, v R˘mafiovû

vystavuje vÛbec poprvé.

Miroslav Koval, pÛvodem z Havlíãkova

Brodu, se seznámil se svou budoucí Ïenou

v roce 1968, bûhem studií na praÏské akade-

mii. Ru‰ná metropole v‰ak oba mladé umûl-

ce nepohltila jako fiadu jin˘ch, spoleãnû se

vrátili do AneÏãina rodi‰tû, na severní

Moravu. Zde zaãal Miroslav Koval spolupra-

covat s AneÏãin˘m otcem, sochafiem Jifiím

Jílkem. Od roku 1994 je dramaturgem

Galerie sochafie Jifiího Jílka v ·umperku.

Ke svému Ïivotu i práci si manÏelé Kovalovi

zvolili malou obec Sobotín. Velcí obdivova-

telé Bohuslava Reynka, s nímÏ je spojuje

i vztah k venkovu, se pfied hektick˘m mûst-

sk˘m svûtem uzavfieli do klidného a intimní-

ho prostoru svého domu a jeho zahrady.

Smûfiování k malému a intimnímu se proje-

vuje i v tematice prací manÏelÛ Kovalov˘ch.

Od pfiírody a krajiny se postupnû posunuli

k záti‰í a detailu, v pfiípadû Miroslava Kovala

dokonce ke zvût‰ování mal˘ch detailÛ, je-

jichÏ zkoumání otevírá nov˘, v jistém slova

smyslu kosmick˘ prostor, svût sám o sobû.

Zachycování mal˘ch detailÛ, které vypovídá

o tom, Ïe nejbohat‰í vesmír nás obklopuje

v na‰em nejbliÏ‰ím okolí, ba pfiímo v nás sa-

m˘ch, a jejich opro‰Èování ode v‰eho nadby-

teãného (vãetnû barev) posouvá zobrazené

námûty aÏ k abstrakci. Podle slov Miroslava

Kovala v‰ak nejde o abstrakci, jak se bûÏnû

chápe, neboÈ oba autofii zobrazují skuteãnû 

existující pfiedmûty, které vidí kolem sebe -

ve svém domû, v jeho zahradû, v poli nebo

na louce v dohledu. Za námûty neputují, ãer-

pají je pouze ze svého nejbliÏ‰ího okolí.

Obrazy AneÏky Kovalové, instalované ve

velkém sále galerie, na první pohled pÛsobí

velmi povûdomû. Není divu, vÏdyÈ autorka i-

lustrovala nûkolik pomûrnû znám˘ch kníÏek,

mezi nimi Zánik samoty Berhof Vladimíra

Körnera, Severomoravské povûsti a zkazky

Bohuslava Indry nebo básnické sbírky

Jaroslava Seiferta, Pavla Kolmaãky ãi

Martina Stöhra. Z tmavého pozadí vystupují

bílé, velmi jednoduché linie v‰edních pfied-

mûtÛ - sklenice na stole, kruh spáleného listí

v zahradû, kopec vidûn˘ z okna pokoje, stro-

my. Nûkteré pfiedobrazy jsou rozpoznatelné,

jiné, opro‰tûné od v‰ech konkrétních a urãu-

jících detailÛ nab˘vají v individuální inter-

pretaci nov˘ch v˘znamÛ.

Kresby a fotogramy ãi fotografie Miroslava

Kovala, vystavené v malém sále, podobnû

jako malby a kresby AneÏky Kovalové, dá-

vají nahlédnout do svûta, v nûmÏ vládne zti-

‰ení a hlubok˘ klid. Kolekce men‰ích kreseb

zobrazuje pfiirozen˘ rytmus, jejÏ autor dle

vlastních slov objevil sám v sobû. Fotografie

a fotogramy zase zachycují rÛzné struktury,

které autor nalezl v reálném svûtû kolem se-

be - v pohybu trávy, vody, snûhu. ZN
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Expozice r˘mafiovského muzea v nadregionálním prostoru
Mûstské muzeum v R˘mafiovû se zdá pou-

ze ãlovûku, kter˘ ho nikdy nenav‰tívil,

malé a zanedbatelné. Sotva v‰ak vkroãíme

do jeho prostor, není moÏné pfiehlédnout

snahu jeho zamûstnancÛ pofiádat napfi. v˘-

stavy obrazÛ s celostátním dopadem ãi za-

pÛjãování sbírkov˘ch pfiedmûtÛ na v˘sta-

vy, kde jsou prezentovány na ãeln˘ch mís-

tech.

Obojí se pfiihodilo v leto‰ním létû. O v˘-

stavû „Sága moravsk˘ch PfiemyslovcÛ“

jsem psal v jednom z minul˘ch R˘ma-

fiovsk˘ch horizontÛ. Nyní byla tatáÏ v˘sta-

va instalována v prostorách brnûnského

hradu ·pilberka, v jednom z nejdÛleÏitûj-

‰ích moravsk˘ch pfiemyslovsk˘ch hradÛ.

VernisáÏ se tam uskuteãní 14. záfií 2006

a v˘stava potrvá do 21. ledna 2007. Opût

zde bude prezentována kolekce pfiedmûtÛ

pfieváÏnû z r˘mafiovského Hrádku pochá-

zející z v˘znamného archeologického v˘-

zkumu Mgr. Jifiího Karla, jenÏ byl jedním

ze zakladatelsk˘ch poãinÛ moravské stfie-

dovûké archeologie.

V posledním ãísle prestiÏního ãtrnáctidení-

ku souãasného v˘tvarného umûní Ateliér

se objevila recenze pfiedního teoretika sou-

ãasného umûní Jifiího Valocha poslední

z v˘stav v Galerii Octopus. Pfietiskujeme ji

v úplném znûní. Mgr. Dieter Schallner

Nové obrazy Miroslava ·najdra st.

Muzeum R˘mafiov, 5. 8. - 3. 9. 2006
KdyÏ se nám podafií nav‰tívit

R˘mafiov, zjistíme, Ïe se zde ob-

jevují závaÏné v˘stavy souãasné-

ho umûní. Vidûl jsem tady sou-

ãasnou tvorbu Miroslava ·najdra

st. (1938), jednoho z nejosobitûj-

‰ích tvÛrcÛ Ïijících v Olomouci.

V této nadregionální dramaturgii

se projevuje pozitivní vliv Jin-

dfiicha ·treita.

·najdrovu v˘stavu koncipoval

sám autor spolu s fieditelem míst-

ního muzea Dieterem Schallne-

rem. Rozdûlení dûl do samotn˘ch

místností odpovídalo pocitové-

mu vnímání jednotliv˘ch pláten

a vedlo k naprosto adekvátní pre-

zentaci tvorby, která neustrnula,

je Ïivá, promûnlivá a stále origi-

nálnû obmûÀuje urãité problémo-

vé okruhy. Práce nezapfiou, Ïe

·najdrovy poãátky patfií do 60. let

a Ïe tehdy patfiil k nejmlad‰ím,

ktefií hledali cestu k informelu.

MoÏná díky tomu, Ïe pracoval

v Olomouci, bez permanentního

kontaktu s praÏsk˘m centrem, se

jeho informel vyvíjel po svém.

·najdr od poãátku akceptoval

obraz jako nositele ryze estetic-

k˘ch hodnot, byÈ prostfiedkova-

n˘ch malífisk˘mi strukturami

a skripturálními gesty. Zvlá‰tû ‰i-

roká ‰kála variant tûchto zázna-

mÛ zÛstává umûlcov˘m tématem

dodnes, coÏ se v R˘mafiovû do-

konale stvrdilo.

Urãující je pro nûho konceptuál-

ní vztah mezi obrazem a kresbou.

Barevné malífiské záznamy jsou

komentovány tuÏkov˘mi zázna-

my a naopak „napsaná“ gesta

jsou komentována barevn˘mi

malífisk˘mi stopami a doteky.

Pro ·najdra neexistuje tradiãní

rozli‰ení mezi malbou a kresbou,

jeho cílem naopak je propojit

prostfiedky charakteristické pro

obû média do nové jednoty.

Kdybychom hledali svûtového 

umûlce, k nûmuÏ má nejblíÏ, byl

by to asi Cy Twombly, ov‰em

v jiné, osobité artikulaci. JiÏ

v 60. letech také zapoãala práce

s citováním cizích, nalezen˘ch

v˘tvarn˘ch pfiedloh. Pro ·najdra

to byly symptomaticky - v soula-

du s jeho zájmem - kresebné pro-

jevy vlastních dûtí. Od té doby

tvofií parafráze a citace pevnou

souãást jeho práce, postupnû se

v‰ak roz‰ífiily o dal‰í témata. Na

v˘stavû to dokumentovala para-

fráze hnûdé krajiny od Gustava

Klimta, v níÏ se uplatnily jak 

asociace známého díla, tak tran-

skripce ·najdrova expresivnûj‰í-

ho rukopisu. Na latentní erotické

v˘znamy, skryté pfiedev‰ím

v centrálních kompozicích, upo-

zornil sám umûlec, kdyÏ jako

Poctu Sigmundu Freudovi pre-

zentoval dvû z nejnovûj‰ích dûl,

na nichÏ je svazek soustfiedûn˘ch

gest „pfie‰krtnut“ lapidární verti-

kálou, stopou jediného gesta.

V druhém sálu v˘stavy pak orga-

nizátofii rozehráli rozmanitou

‰kálu lyriãtûji pÛsobících skrip-

turálních zásahÛ, jejichÏ moÏnou

v˘znamovost reprezentovalo na-

pfiíklad sepûtí s promûnami pfiíro-

dy v jednotliv˘ch roãních obdo-

bích. Cyklus 4 obrazÛ pokaÏdé

jin˘mi v˘tvarn˘mi prostfiedky

reflektuje umûlcovo vnímání od-

li‰ností v pfiírodû, neboÈ sepûtí

s ní je pro nûj ãím dál dÛleÏitûj‰í.

Skripturální gesto je pro

Miroslava ·najdra st. stále

schopné velik˘ch subtilností sdû-

lení. Jifií Valoch

sobota 16. záfií 19.30

Producenti
Komediální muzikál (USA 2005)

Film ze svûta divadelních producentÛ o bezchybném plánu jak zpro-

nevûfiit spoustu penûz. Staãí najít nejhor‰í hru v‰ech dob a vyprodu-

kovat totální propadák. Problém nastane, kdyÏ se propadáku dostane

kladné odezvy u obecenstva... Hrají: M. Broderick, U. Thurman.

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 23. záfií 19.30

Bestie Karla
Thriller (USA 2005)

Pfiíbûh vraÏedkynû ãeského pÛvodu, natoãen˘ na motivy skuteãn˘ch

událostí. Karla Homolka a její manÏel prosluli v Kanadû jako nej-

brutálnûj‰í zabijáci moderní historie. MládeÏi nepfiístupn˘

sobota 30. záfií 19.30

16 blokÛ
Krimi thriller (USA 2005)

Policista Jack má po ránu pofiádnou kocovinu, a tak je rád, Ïe dostá-

vá pomûrnû banální úkol, jak˘m je pfievoz bezv˘znamného zlodûjíã-

ka. Jak se v‰ak ukáÏe, nûkdo má velk˘ zájem na tom, aby tento vû-

zeÀ transport nepfieÏil. V hl. roli B. Willis. Pfiístupn˘ od 12 let

Servis sluÏeb

na Jesenické ulici

Od 1. záfií opût v provozu

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00

So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné

DO ODVOLÁNÍ JE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN

Z DÒVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE

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 JANOVICE
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Dal‰í KarlÛv syn Vojtûch Arno‰t (1598-

1663) patfií k obdivuhodn˘m lidem velmi zlé

doby. Vysoce inteligentní a vnitfinû dobr˘

ãlovûk vystudoval kvalitní jezuitské seminá-

fie v Jindfiichovû Hradci, âeském Krumlovû

a posléze ukonãil své vzdûlávání v ¤ímû.

Velmi mlad˘, ale talentovan˘ fiímsk˘ student

neunikl pozornosti papeÏe ¤ehofie XV. a ten

si jej vybral k v˘znamné a vlivné hodnosti 

osobního komorníka a pozdûji tajemníka.

Jeho osobnost ocenila uÏ v jeho pouh˘ch 

24 letech i Praha. Kapitula mûla neobyãejnû

‰Èastnou ruku, kdyÏ jej v roce 1622, v nej-

hor‰ích okamÏicích pobûlohorského období,

zvolila praÏsk˘m arcibiskupem. Potvrzení

papeÏem krátce následovalo. Stal se v ãeské

historii patrnû nejmlad‰ím prelátem. Pozdûji

mu papeÏ svûfiil ãestnou funkci kardinála, 

tj. volitele papeÏÛ a ãlena nejuÏ‰ího papeÏ-

ského sboru (1627). Patfií mezi pouh˘ch 

20 ãesk˘ch kardinálÛ, z nichÏ zatím posled-

ním je dne‰ní praÏsk˘ arcibiskup Vlk.

Roku 1630 se stal prvním primasem ãesk˘m

z vÛle císafie Ferdinanda II. a papeÏe Urbana

VIII. Ke konci Ïivota získal je‰tû titul bisku-

pa tridentského. Od papeÏe Klementa IX.

získal speciální bulu k ochranû nesmírnû

cenného ãeského arcibiskupského archivu.

Tfiikrát se v ¤ímû úãastnil procesu volby pa-

peÏÛ a korunoval stejn˘ poãet ãesk˘ch králÛ.

Nejslavnûj‰í a poslední z nich byla koruno-

vace Leopolda I. 14. záfií 1657, pfii níÏ asi-

stoval litomûfiick˘ biskup Maxmilián ·lejvic

a vy‰ehradsk˘ probo‰t Beno Martinic.

Panovníkovu choÈ Eleonoru korunovaly sou-

ãasnû abaty‰e benedikt˘nek od sv. Jifií

Justina a Anna Ettlová z Rosenfeldu.

Úkoly, které osud vloÏil na mladá prelátova

bedra, by dokázaly zniãit i mnohem star‰ího

a zku‰enûj‰ího muÏe. Arcibiskup se musel

pfies nesmírné obtíÏe vyrovnat s tûÏk˘m po-

stavením hlavy ãeské katolické církve upro-

stfied váleãného stavu v pfieváÏnû protestant-

ské zemi. TûÏké bylo pfiekonat odpor vût‰iny

nekatolick˘ch obyvatel âech a navrátit je ke

katolicismu, ale vyãerpával jej i zápas s ka-

tolickou ‰lechtou, jeÏ se odmítala vzdát ma-

jetku katolické církve, kter˘ uloupila ve

zmatcích nepfiehledné války.

V roce 1630 získal „na vûãné ãasy“ náhradu

za ztracené církevní statky v tzv. solné ko-

mofie, tj. jednoprocentní ãást danû z prodeje

nezbytné soli. Aã sám jezuitsk˘ Ïák, bránil

zvût‰ujícímu se vlivu jezuitÛ v ãesk˘ch ze-

mích a u dvora, stavûl se proti jejich sporÛm

s ostatními fieholními fiády, jeÏ se neustále

snaÏil uklidÀovat. JezuitÛm i císafii nepfiíjem-

ného ãeského primasa jeho nepfiátelé dokon-

ce zámûrnû zapletli do nebezpeãn˘ch dvor-

sk˘ch intrik, kdyÏ jej nafikli z jansenismu, 

tj. pfiíslu‰nosti k pronásledovanému reform-

nímu hnutí uvnitfi katolické církve.

Co v‰ak zvlá‰È zaslouÏí úcty je, Ïe se doká-

zal postavit císafii tvrd˘m odmítnutím násil-

né rekatolizace, vûfiil totiÏ, Ïe morálnûj‰í

a vhodnûj‰í je mírnost a dobré slovo. Stálo

jej to v rozvrácené dobû pochopitelnû

ohromné mnoÏství sil a energie i víry, Ïe se

mu to vÛbec nûkdy podafií, ale finis coronat

opus. Od roku 1627 se mu stále více dafiilo

postup proti nekatolíkÛm znaãnû mírnit

a stejnû zásadovû a úspû‰nû postupoval i dál.

BohuÏel císafi ani církev nebyli pfiíli‰ naklo-

nûni jeho moudr˘m slovÛm, Ïe je tfieba „vy-
hubit kacífiství, nikoli kacífie“, a pfiekáÏky vr-

‰ili dál.

K tomu získával vût‰í pravomoci s obtíÏemi,

ale velmi houÏevnatû. Neúspûchy pÛsobené

tvrdo‰íjností a úskoky odpÛrcÛ jej mnoho-

krát pfiimûly pochybovat o úspûchu, a proto

nejednou zvaÏoval rezignaci na svÛj úfiad.

âinnost preláta nakonec získala obecné

uznání. Ze stejn˘ch dÛvodÛ zreformoval téÏ

systém církevní hierarchie v zemi a dbal na

pfiísnou kontrolu církve a duchovních.

Na své kÛÏi poznal tûÏk˘ Ïivot ãlovûka vy-

daného na nemilost nepfiíteli, kdyÏ byl 1639

pfii ‰védském obléhání Prahy zajat brutální-

mi Königsmarkov˘mi vojáky a jen vysoké

v˘kupné jej osvobodilo z jejich lakotn˘ch

rukou.

JiÏ od roku 1622 zahájil urputn˘ zápas s v˘-

bojn˘mi jezuity z Klementina o práva i sprá-

vu Karlovy univerzity, která ãesk˘m prima-

sÛm zajistil ve svém privilegiu uÏ Karel IV.

a jejíÏ celková úroveÀ jiÏ v prÛbûhu 16. sto-

letí znaãnû upadla. Nesmírnû zajímavou,

v tûÏk˘ch ãasech navíc velice odváÏnou, ba

kacífiskou a dobu znaãnû pfiedbíhající my‰-

lenkou bylo jeho otevfienû vyznávané pfie-

svûdãení, Ïe „pokroku ve studiích“ nelze do-

sáhnout bez my‰lenkové soutûÏe (1623).

Odmítal novû vznikl˘ jezuitsk˘ monopol na

vzdûlávání, Ïádal zapojení a návrat dal‰ích,

mírnûj‰ích duchovních fiádÛ do v˘uky a v˘-

chovy na univerzitní pÛdû. Aby mohl dosáh-

nout úspûchu, poÏadoval dodrÏovat v plném

rozsahu i dal‰í oprávnûné historické privile-

gium, tj. právo obsazovat místa univerzitních

kancléfiÛ praÏsk˘mi arcibiskupy. I zde se do-

stal do mnohdy tvrd˘ch sporÛ s habsbur-

sk˘m panovníkem, kter˘ nevybíravû podpo-

roval jezuity. V dlouh˘ch a citeln˘ch stfietech

o svobodu univerzitní pÛdy ãi volnou disku-

si si podobnû jako pozdûji profesor Masaryk

v kauze polenské vraÏdy vyslouÏil hmatatel-

nou nepfiízeÀ vysoko‰kolsk˘ch studentÛ pro-

vokovan˘ch jezuitsk˘mi mistry na univerzi-

tû. Se ‰tûstím jej ochránil pfied zranûním pou-

ze pevnû stavûn˘ arcibiskupsk˘ koãár, kdyÏ

jej zasypali kamením rozvá‰nûní mladí fana-

tici. Arcibiskupa podporovala oddaná praÏ-

ská kapitula (kanovníky moÏno do jisté míry

srovnat se svûtskou vládou ãi parlamentem

diecéze) a fiímská instituce Congregatio de

propaganda fide, tj. Kongregace pro ‰ífiení

a rozvoj (katolické) víry.

Kromû jiného Ïádal o obecn˘ dohled nad

‰kolstvím Koruny ãeské a prosazoval zasta-

vení mnohdy nespravedlivé a bigotní cenzu-

ry nejen náboÏenské literatury. CoÏ se prav-

dûpodobnû t˘kalo i nûkter˘ch pedagogic-

k˘ch spisÛ Komenského, jeÏ mûly odezvu

v fiadû evropsk˘ch zemích bez ohledu na cír-

kevní pfiíslu‰nost.

Roku 1637 naléhavû Ïádal, aby se mohli stát

univerzitními mistry i cisterciáci, premon-

stráti, dominikáni, augustiniáni - poustevní-

ci, karmelitáni a ãerní benediktini montserat-

‰tí v ãele s Magnim. MiláÀan Valerio di

Magni (1586-1661), vzdûlan˘ italsk˘ kapu-

cín a bojovn˘ pfiedstavitel fiádu, vstoupil

1611 do kapucínského klá‰tera na Hradãa-

nech, 1624 se stal fiádov˘m provinciálem pro

âechy a Moravu, 1626 jej papeÏ jmenoval 

apo‰tolsk˘m misionáfiem pro âechy. Císafi

jej vyÏíval k diplomatick˘m misím jako vy-

jednavaãe. Patfiil k hlavním rádcÛm a pfiáte-

lÛm kardinála Harracha a sdílel jeho názory.

Byl téÏ literárnû ãinn˘ a zanechal po sobû 

26 traktátÛ filosofick˘ch i polemick˘ch. Do

úzkého Arno‰tova kruhu pfiátel patfiil téÏ vy-

nikající ãern˘ benediktin Jan Caramuel

z Lobkowicz.

Spory a jednání s jezuity v‰ak dlouho nepfii-

ná‰ely Ïádné pfiijatelné v˘sledky. Tovary‰-

stvo JeÏí‰ovo prosazovalo svoji nadfiazenost

a snaÏilo se prosadit na úkor Vojtûcha

Arno‰ta vliv svého pfiíznivce Ferdinanda II.

na obsazování správy vysokého uãení.

Teprve mírnûj‰í Ferdinand III. v roce 1654

sjednotil na HarrachÛv popud obû vysoká 

uãení - Univerzitu Karlovu i Klementinum

do Karlo-Ferdinandovy univerzity (Univer-

sitas Carolo-Ferdinandea) a tím skonãila v˘-

luãnost jezuitského Klementina, jeÏ stálo

kvalitou v˘uky desítky let nad univerzitou.

Vzdûlaní jezuit‰tí profesofii nyní zaãali pra-

covat pro dobro spoleãného uãení. Kanclé-

fiem univerzity se v‰emi pravomocemi ko-

neãnû císafi ustavil Arno‰ta Vojtûcha a uni-

verzita se stala nesmírnû dÛleÏit˘m a hodnot-

n˘m vzdûlávacím ústavem s oprávnûním 

udûlovat vûdecké hodnosti a tituly (grady).

Pro rozvoj univerzity i na její dne‰ní postave-

ní mûl kardinál Harrach neopomenuteln˘ vliv.

Velk˘ kardinál Harrach
Z historie
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Arno‰t Vojtûch téÏ uvedl do zemû nové cír-

kevní fiády, jeÏ se jinde osvûdãily v charita-

tivní a ‰kolské sféfie i jin˘ch oblastech: pia-

risty, ur‰ulinky, hybernity, paulány, pauliny

(barnabity) a bosé karmelitánky. Trpûlivou

osvûtovou prací podporoval umírnûnou lido-

vou misii novû uveden˘ch fiádÛ, zlep‰il ãin-

nost farností a dohled nad nimi. ·vagr

Albrecht z Vald‰tejna pomáhal v dobû svého

vlivu na císafiském dvofie v tlaku na panovní-

ka k osvobození duchovenstva od platÛ, ale

jeho smrt postavení pfiíbuzného duchovního

oslabila.

Kardinál Harrach zaloÏil téÏ biskupství lito-

mûfiické a královéhradecké. 3. ãervna 1625

se stal nejvy‰‰ím kolátorem mûst praÏsk˘ch,

tj. hodnostáfiem s právem udílet církevní ob-

roãí, a snaÏil se udrÏet statky a dÛchody

praÏsk˘ch obcí, aby nepfiipadly císafii. Mûsto

totiÏ bylo válkou tûÏce oslabeno a potfiebo-

valo nutnû hospodáfiské zázemí. Uhájil v‰e

kromû obou dvorÛ a chalupy v Dûdibabech

(ãi Jedibabech), které musel na siln˘ nátlak

nakonec postoupit Vilému ml. z Lobkowicz.

V nemalé mífie usiloval udrÏet a roz‰ífiit téÏ

majetek diecéze. 5. 6. 1625 se snaÏil, aby

praÏskému arcibiskupství pfiipadl Pelhfiimov

k umofiení dluhu 400 000 kop mí‰eÀsk˘ch

povolen˘ch k jeho vzdûlání a vychování.

Nikdy nepostupoval tvrdû a nepovaÏoval za

prohru, kdyÏ se Pelhfiimov‰tí církevnímu do-

minikálu ubránili, neboÈ statky, jak prokáza-

li, získali jiÏ dfiíve právem. 10. 7. 1627 jim

bylo vyhovûno. Zato se zavázali podílet se

s dal‰ími mûsty na umofiení dluhu císafie

u hrabûte z Althanu ve v˘‰i 33 000 zlat˘ch.

1636 se Arno‰t domáhá v Hradci Králové,

aby kostely a ‰pitály mohly uÏívat nezabave-

n˘ch odkazÛ od pana Vostatka, podezfiívané-

ho z odporu proti císafii pfii povstání stavÛ.

1623 postoupil Ferdinand II. arcibiskupovi

zámky v âervené ¤eãici a RoÏmitále pod

Tfiem‰ínem, které dal arcibiskup 1660 opra-

vit. 1626 Vojtûch Arno‰t koupil Pavlov

u Jihlavy. 1656 daroval novému královéhra-

deckému biskupství (od 1660 v jeho vlast-

nictví) zámek Chrast u Chrudimi získan˘ od

pfiíbuzné Eusebie Anny ·vamberkové, pro-

vdané Harrachové. 1631 koupil tvrz KrálÛv

DvÛr (Praha I. - Staré Mûsto), pÛvodní sídlo

krále Václava IV., a pfiestavûl ji na knûÏsk˘

semináfi.

Není znám jedin˘ pfiípad, Ïe by se pokusil

o osobní obohacení nebo o zisk pro vlastní

rod, tfiebaÏe k tomu mûl jistû nejednu pfiíleÏi-

tost. Arno‰t Vojtûch Harrach patfiil k neuvûfii-

telnû malému mnoÏství lidí, ktefií dokázali

zÛstat slu‰n˘mi lidmi uprostfied nepfiíznû

mocn˘ch i víru stra‰livé války a nikdy ne-

ztratit tváfi. Patfií mu ohromné ocenûní, Ïe do-

kázal neúnavnû mírnit nejhor‰í dobu ãeského

národa a dal‰ích obyvatel na‰í zemû. 

Mgr. Jifií Karel

R˘mafiovská Erna zaÏila dal‰í hudební Pignik
Pod hlaviãkou Studentského

klubu SVâ probûhl v sobotu 

2. záfií dal‰í ze série koncertÛ

Pignik. Hostitelem byl r˘mafiov-

sk˘ klub Erna a na programu by-

ly hudební lahÛdky alternativní-

ho raÏení. Domácí Sibérija, kr-

nov‰tí Hasta Luego a legendární

trio Ty Syãáci z Brna.

Cel˘ program zahájilo kolem de-

váté hodiny veãerní r˘mafiovské

poslechovû-instrumentální tûleso

Sibérija, které pfied nedávnem

provedlo úspû‰nou fúzi s kapelou

Brix Bar Band z Libiny, ãímÏ by-

lo nástrojové obsazení kapely 

obohaceno o tenorsaxofon a elek-

trickou kytaru. V kombinaci 

s akordeonem Jirky Slaviãínské-

ho, kytarov˘m labuÏnictvím

Tondy Ionyho a nekompromisní-

mi rytmy bubeníka Romana

Karla pfiedvedla Sibérija v Ernû,

proã patfií na vrchol moravské 

alternativní scény.

Hloubavé aÏ zádumãivé melodie

Sibérije pfienesly veãírek pfies de-

sátou hodinu a na minipodium na-

stoupila ‰piãková brnûnská skupi-

na Ty Syãáci. Stylovû nezafiaditel-

ná kapela, tvofiená basskytaristou

Tomá‰em Fröhlichem a kytaristou

Petrem Zavadilem, které zná kaÏ-

d˘ „fajn‰mekr“ z kapel, jako Plu-

to, O‰klid, Z kopce ãi VRM. V ãe-

le pak stojí (pfii koncertu sedí) v˘-

jimeãn˘ zpûvák, textafi, performer

a zakladatel fyzického básnictví

Petr Vá‰a.

Ty Syãáci se do divákÛ jaksepat-

fií opfieli a ze svého bohatého re-

pertoáru, nabitého humorn˘mi,

mnohdy aÏ absurdními pfiíbûhy

ze Ïivota nejen lidského zahráli

v˘bûr toho nejlep‰ího. Základem

byly písnû z nejnovûj‰ího pro-

jektu kapely, kter˘m je ekologic-

ko-psychologická opera Li‰ák je

li‰ák, ale k sly‰ení byly i star‰í

pecky z desek Lék a jed ãi Máj

v dubnu. Pomûrnû zaplnûná Erna

se velice dobfie bavila a vytleská-

vání pfiídavkÛ nebralo konce.

Doufám, Ïe si Syãáci trochu

spravili chuÈ po svém minulém

koncertû v R˘mafiovû, kdy nás

v sále ZU· sedûlo sedm ....

Závûr patfiil krnovsk˘m Hasta

Luego. Dal‰í kapela sloÏená 

z ostfiílen˘ch muzikantÛ, aÈ uÏ to

je kytarista Láìa Buchta (ex

Mimostojící), houslista a zpûvák

Dan Barto‰ (ex 2kpb, Poslední

v˘stfiel, Dech noci) ãi basskytaris-

ta Milan Skorãík (Diletant Music

Orchestra). V tomto sloÏení fun-

gují Hasta Luego (ães. uvidíme se

pozdûji) necel˘ rok (kapela pod

názvem Hasta Luego funguje od

roku 2001). V hudbû klade kapela

dÛraz hlavnû na rytmus a zpûv

surrealistick˘ch textÛ. V Ernû se

musela kapela vypofiádat s nûko-

lika nepfiíjemn˘mi 

okolnostmi, aÈ uÏ to

byly problémy se zesi-

lovaãem nebo v˘mûna

strun na houslích.

Pfiesto Hasta Luego za-

hráli vynikající kon-

cert a myslím, Ïe si

mezi posluchaãi v R˘-

mafiovû získali velice

dobré jméno.

A teì nepostradatelná

dûkovaãka a samo-

chvála. Koncert se

maximálnû povedl,

takÏe dík patfií kape-

lám, v‰em, kdo nebyli líní a pfii-

‰li za kulturou, ve‰kerému pofia-

datelskému aparátu od zvukafie

Ivana Sigmunda, pfies holky

u vstupného aÏ po soumary, kte-

fií se tahají s bednami, a samo-

zfiejmû obsluze samotného klu-

bu. Dal‰í akci podobného raÏení

uvidíme v R˘mafiovû 13. fiíjna,

kdy by se ve velkém sále SVâ

mûli pfiedstavit bruntál‰tí Jar˘

·tûp, Sibérija a povûstní Naoko

taktéÏ z Bruntálu. Johan

Tony IonyHasta Luego

Ty Syãáci

Studentsk˘ klub
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Na Zaãátku

Usmrkané ráno

v snûhu loÀské kosti

Hospoda Na Zaãátku

vysype trs chlapÛ

Na dvofie promenáda páry

bicykl s korozí

lán zimy

noví hosti

Drak

Svûdãí nám v podfiepu, mÛj strach

je znova ãtyfilet˘.

Eli‰ka posmrkává a v oãích se jí pase

skupinka zral˘ch makovic.

Strni‰tûm vládnou ãápi, pár ãist˘ch kfiídel

vytleskává do kláskÛ

a kdosi ve mnû neobratnû zkou‰í

dva tenké culíky

Chvíle

Odbíjí z opaãného konce mûsta

nová firma, zátarasy, chlápci v montérkách

otáãí hlavu, máme náskok

poledne zúhlední

v ‰trachání bagru, ÏbluÀknutí

dûtského dudlíku

strom na ãistém prádle trávníku

polehává —

V koupelnû

SchÛzka s ãerven˘m kohoutkem

s vlasy si stáhnout

úfiedníka smog a nahrbená záda

Mûsíci vynadat

Ïe strká tváfi do cizích bytÛ

rozkazuje si!

Stáhnout je do gumiãky

V paÏích mi svítá tvoje silueta

ve dvefiích ráno

syté jak mlad˘ hodináfi

30. ãervna, U Pepy

Venkovní hospoda si drÏí slunce

od tûla, ãí‰ník koãíruje tác

poptávka po topinkách

teãovaná ostr˘m oknem sociálek

le‰tíme po zrcadle bfiicha

... fiikam by tam za ní mûla zajet.

... a on se na mû e‰tû urazil.

dvû srdce, jahodov˘ dÏus

Letokruhy

Veãeru sklouzla suknû s bokÛ

Je svûtlá,

s hnûdav˘mi suky,

jak voní ãist˘m plátnem ...

a kdyÏ je vánek,

klíãí buky

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

V tûchto kategoriích:
➽ poezie
➽   próza
➽   ilustrace

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské,

kterou v lednu vyhlásily redakce R˘ma-

fiovského horizontu a Studentsk˘ klub SVâ,

se 31. srpna uzavfiela. Bûhem záfií a fiíjna bu-

dou v‰echny zaslané pfiíspûvky vyhodnoce-

ny a jejich autofii obeznámeni s termínem

konání závûreãného literárního veãera, na

kterém budou vyhlá‰eni vítûzové v‰ech tfií

kategorií.

V leto‰ním roãníku se v redakci R˘ma-

fiovského horizontu se‰lo pfiekvapivé mnoÏ-

ství soutûÏních pfiíspûvkÛ, z nichÏ jsme

v prÛbûhu soutûÏe mohli otisknout pouze

zlomek. Z nepfieberného mnoÏství textÛ

a v˘tvarn˘ch prací budeme proto ãerpat i na-

dále. Na‰i ãtenáfii tak budou mít moÏnost se-

znamovat se s tûmi nejzajímavûj‰ími pfiís-

pûvky i po ukonãení soutûÏe. Pfií‰tí roãník

Literární a v˘tvarné soutûÏe Marie

Kodovské bude vyhlá‰en opût za dva roky,

tedy v lednu 2008. ZN

ilustrace

poezie

Lenka Juráãková

Foto: Zdenûk Habr
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Organizace a spolky

Ve Stránském si pfiipomenuli v˘znam bfiidlice
V souãasné dobû jiÏ málokdo ví,

jak dÛleÏit˘ byl pro národní hos-

podáfiství pfied II. svûtovou vál-

kou bfiidlicov˘ prÛmysl, a to pfie-

dev‰ím na severní Moravû. Jeho

poãátky sahají do druhé polovi-

ny 18. století, zejména v lokali-

tách Nízkého Jeseníku a Oder-

sk˘ch vrchÛ. TûÏba ve v‰ech lo-

kalitách byla v poãátcích povr-

chová a teprve pozdûji, koncem

první poloviny 19. století, byla

tûÏba povrchová nahrazována

tûÏbou hlubinnou.

Bfiidlice tmavû ‰edé aÏ modro‰e-

dé barvy jsou horniny, které

vznikly usazováním jemného jí-

lovitého materiálu s organickou

pfiímûsí v rozsáhlém mofii, které

existovalo v na‰em území v pr-

vohorách, v období spodního

karbonu oznaãovaném jako

kulm. V té dobû vznikaly také

droby, pískovcové sedimenty,

které jsou vyuÏívány jako v˘bor-

n˘ stavební kámen (napfi. lom ve

Val‰ovû). Cyklus byl zavr‰en

vznikem mohutn˘ch vrstev kva-

litního ãerného uhlí v tzv. hor-

noslezské pánvi, v dne‰ní ostrav-

sko-karvinské oblasti.

Díky specifick˘m podmínkám

vzniku a následné rekrystalizace

mají bfiidlice v˘bornou odluã-

nost a tudíÏ ‰típatelnost v ten-

k˘ch vrstvách, coÏ ve spojení

s dobrou opracovatelností do po-

tfiebn˘ch forem desek vedlo k je-

jich masovému pouÏití zejména

jako stfie‰ní krytiny, ale i na dlaÏ-

by (chodby v r˘mafiovské radni-

ci) nebo napfi. na psací tabulky.

Rozemleté bfiidlice slouÏí jako

plnivo do rÛzn˘ch barev a past

(dfiíve i na v˘robu gramofono-

v˘ch desek), po expanzi organic-

k˘ch sloÏek pfii zahfiátí na v˘ro-

bu lehãen˘ch stavebních hmot 

apod.).

UÏitková bfiidlice se ve v‰ech

dolech a lomech zpracovávala

v˘hradnû na krycí plotny.

Vyrábûly se rÛzné tvary rÛzn˘ch

velikostí. Pfied okupací byla v˘-

robní kapacita v‰ech bfiidlico-

v˘ch dolÛ a lomÛ cca 2 mil. m2

krycích ploten roãnû.

V oblasti moravick˘ch bfiidlic,

na katastrálním území Velké

Stfielné, se nachází nejvût‰í do-

posud známá bfiidlicová lokalita

ve stfiední Evropû. Podle pfied-

bûÏn˘ch prÛzkumÛ proveden˘ch

v r. 1947 dosahuje mocnosti aÏ

100 m. TûÏila se zde vysoce hod-

notná bfiidlicová surovina na v˘-

robu bfiidlicov˘ch ploten, která

se jakostí a trvanlivostí vyrovna-

la tûm nejlep‰ím svûtov˘ch bfiid-

licím. Poãátkem minulého stole-

tí zde bylo zamûstnáno asi 500

dûlníkÛ. Ke znám˘m lokalitám,

kde se tûÏila bfiidlice pro v˘robu

krycích ploten, patfiily také obce

Jifiíkov, Bfiidliãná, Václavov

a dal‰í.

V dobû pfied II. sv. válkou a ih-

ned po osvobození se o na‰i

bfiidlici zajímalo také zahraniãí.

Byly to hlavnû Holandsko,

Belgie, Rakousko a Argentina.

Nejvût‰í rozmach pouÏívání po-

kr˘vaãské bfiidlice je v‰ak z ob-

dobí Rakouska-Uherska. Bfiidli-

ce byla pouÏívána na stfiechy

tûch nejv˘znamnûj‰ích budov ve

Vídni, Praze a ostatních mûstech

mocnáfiství. PouÏívala se také na

dlaÏbu a na‰la uplatnûní i v dal-

‰ích oborech.

Odsunem nûmeck˘ch specialistÛ

a po znárodnûní byla tûÏba bfiid-

lice omezena a nakonec ze 14 bfii-

dlicov˘ch dolÛ a lomÛ zÛstal

v provozu jedin˘, bfiidlicov˘ dÛl

Nové Tûchanovice-Lhotka. Nu-

tno podotknout, Ïe ze strany pfií-

slu‰n˘ch orgánÛ jiÏ nebyl zájem

tûÏbu a zpracování bfiidlice ob-

novit. UÏ jen zbytky hlu‰iny vy-

váÏené na haldy v blízkosti tûÏ-

ních jam, dnes jiÏ zaãlenûn˘ch

do pfiírody, pfiipomínají za‰lou

slávu bfiidlicov˘ch dolÛ a lomÛ

a jsou nepfiehlédnuteln˘m feno-

ménem na‰í krajiny.

Dodnes lze spatfiit na stfiechách

historick˘ch staveb bfiidlici vytû-

Ïenou v oblasti moravskoslez-

ského kulmu. V posledních nû-

kolika letech jsme v âeské re-

publice naopak svûdky renesan-

ce zájmu o tuto pfiírodní surovinu,

a to nejen v souvislosti s oprava-

mi a rekonstrukcemi historick˘ch

nebo církevních budov a pamá-

tek, ale bfiidlicová krytina nachází

uplatnûní i na novû budovan˘ch

objektech. Návrat k pfiírodním

materiálÛm má nepochybnû per-

spektivu pro jejich krásu, provûfie-

nou trvanlivost a odolnost vÛãi 

exogenním vlivÛm a architekto-

nickou mnohotvárnost jejich 

uplatnûní v estetickém fie‰ení sta-

veb a interiérÛ. Nespornou ekono-

mickou v˘hodou je nízká energe-

tická v˘robní nároãnost a mini-

mální vliv tûÏby, zpracování

a pouÏití na Ïivotní prostfiedí.

Jedním z programÛ Obecnû pro-

spû‰né spoleãnosti Sovinecko je

podpora zachování lidov˘ch fie-

mesel a dovedností. Proto na so-

botu 26. srpna pfiipravila spoleã-

nost akci pod názvem „·ífrování

ve Stránském“. ·ífr je lidové 

oznaãení bfiidlice a v‰e o jejím

zpracování a vyuÏití bylo náplní

této akce. Náv‰tûvníkÛm se

pfiedstavil mistr v oboru Milo‰

Pírek z Budi‰ova nad Budi‰ov-

kou, kter˘ pfiedvedl ruãní ‰típání

bfiidlice a následnou úpravu tva-

ru podle ‰ablon. Mnozí zájemci

si pod jeho vedením mohli vy-

zkou‰et, Ïe není zrovna jednodu-

ché vyrobit napfiíklad stfie‰ní ta‰-

ku. Po jeho boku pracoval Ivana

Sajkala z Bruntálu, znám˘ sv˘mi

dovednostmi z období stfiedovû-

ku, kter˘ pfiedvedl svÛj um v do-

konalém zpracování nerostÛ.

Mnoh˘ na povrchu nezajímav˘
Fota: archiv Sovinecka, o. p. s.
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kámen po fiezu a vyle‰tûní 

uchvacoval svojí krásou. V klu-

bovnû spoleãnosti Sovinecko, 

o. p. s., se prezentovalo také 

umûlecké zpracování bfiidlice.

Skvûlé umûlecko-uÏitkové v˘-

robky, vázy, popelníky ãi sloup-

kové hodiny, pfiedstavil Richard

Tomandl z Budi‰ova nad

Budi‰ovkou. Z Podlesí pfiijel

Kvûtoslav HuÈa, rytec do bfiidli-

ce. Technikou suché jehly mist-

rovsky pfiená‰í v˘jevy na vyle‰-

tûné plochy bfiidlice. Opravdu

bylo co obdivovat.

Stûny klubovny se promûnily

v malou minigalerii malovan˘ch

bfiidlic pfieváÏnû s pfiírodními

motivy a pozoruhodnostmi na‰e-

ho kraje od Petra Schäfera ze

Stránského - autora akce.

Naìa Pa‰áková z Bfiidliãné je jiÏ

známá v˘robou náhrdelníkÛ, pfií-

vûskÛ, broÏí a náu‰nic. Uprave-

nou bfiidlici oplétá mûdûn˘m

drátkem a mnozí z náv‰tûvníkÛ

si právû od ní odvezli vzpomín-

ku na tuto akci.

Skvûl˘m zakonãením leto‰ního

‰ífrování byla pfiedná‰ka geologa

Ing. Jaroslava Koãandrleho, Csc.,

z R˘mafiova o v˘znamu tûÏby

a zpracování bfiidlice, o historii

a souãasnosti tûÏby tohoto neros-

tu v na‰em kraji. Poutavá pfied-

ná‰ka, která pfie‰la v obsáhlou be-

sedu, byla doplnûna filmem

„Bfiidlicové doly na Nízkém

Jeseníku“, kter˘ poskytlo

Muzeum bfiidlice v Budi‰ovû nad

Budi‰ovkou. Závûrem lze jen

konstatovat, Ïe dal‰í zajímavá ak-

ce Obecnû prospû‰né spoleãnosti

Sovinecko se opravdu vydafiila.

JiKo
(odborné pojednání

o historii tûÏby bfiidlice
ãerpáno z internetov˘ch zdrojÛ)

U K Á Z K Y   S O K O L N I C K É H O    V ¯ C V I K U
13.00 - 15.00 - Klubovna spoleãnosti Sovinecko, o. p. s

- soutûÏ pro dûti a mládeÏ v kreslení a malování dravcÛ

15.00 - 17.00 - kopec „Holubák“

- ukázky v˘cviku dravcÛ

Vstupné dobrovolné

Akce spoleãnosti Sovinecko, o. p. s., podporuje strategick˘ partner

PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a. s.

pofiádá 30. záfií 2006 ve Stránském

Meri Marshall je zpûvaãka

a hráãka na akustickou kytaru

z Nového Zélandu. Své písnû

zpívá v angliãtinû a ve svém rod-

ném jazyce MaorÛ. Její jemn˘

a osobit˘ projev pfiitáhne srdce

kaÏdého ãlovûka touÏícího nalézt

své vlastní Já.

Kde: sál Základní umûlecké
‰koly R˘mafiov

Kdy: 1. 10. 2006
Zaãátek: 16 hod.

Vstupné dobrovolné

R˘mafiov zve v‰echny zájemce na koncert zpûvaãky

MERI MARSHALL

Základní kynologická organizace R˘mafiov zve na
I. roãník závodu o Pohár mûsta R˘mafiova,

kter˘ se koná v sobotu 14. fiíjna v prostoru kynologického cviãi‰tû, jeÏ se nachází pod benzínovou stanicí u hlavní silnice mezi

R˘mafiovem a Janovicemi.

Program závodu:
7.00 - 8.00 prezence, losování

8.00 - 8.15 nástup, veterinární prohlídka, zahájení závodu

8.30 start prvního závodníka

16.30 pfiedpokládané ukonãení závodu, pfiedání cen

Pfiihlá‰ky a startovné:
Startovné ãiní 200 Kã; pfiihlá‰ky a startovné 

zasílejte nejpozdûji do 30. záfií na adresu:

Jifiina Koudelová
Dobfieãov 50, 793 44 Horní Mûsto, mobil: 723 978 629

Hodnocení:
Tfii nejlep‰í psovodi obdrÏí poháry a vûcné ceny.

Pfii rovnosti bodÛ rozhoduje: stopa, obrana, los.

Proti rozhodnutí rozhodãího není odvolání.

V‰eobecná ustanovení:
- kaÏd˘ závodník se prokáÏe platn˘m ãlensk˘m prÛkazem 

nebo dokladem o zaplacení ãlenství;

- psovod pfiedloÏí oãkovací prÛkaz psa s potvrzením o oãkování proti

psince, parvoviróze a vzteklinû ne star‰í jednoho roku;

- pes musí b˘t bez zranûní a klinick˘ch pfiíznakÛ nemoci;

- stopa, poslu‰nost i obrana probûhne podle NZ¤ - ZVV2;

- prÛzkum terénu bude probíhat na zástûny;

- psovod zodpovídá za ‰kody zpÛsobené sv˘m psem;

- hárající feny nutno nahlásit pfii prezenci, musí b˘t umístûny na vyhrazeném místû a budou posuzovány zvlá‰È.

Platí pfiísn˘ zákaz pfiedchozího vstupu na cviãi‰tû!!
(Obãerstvení bude zaji‰tûno.)

V̆ bor ZKO R˘mafiov



Lidi oslovuje va‰e mistrovská
dokumentární fotografie podle
mého názoru velmi emotivnû.
Va‰e práce oslovují prosté lidi,
ale také kolegy fotografy, socio-
logy nebo psychology. Kde na-
cházíte vnitfiní energii a co vás
inspiruje?
Vnitfiní energie je pro mû otáz-

kou kontaktu s lidmi. V moÏnos-

ti komunikace s lidmi nachází

ãlovûk to nejdÛleÏitûj‰í - inspira-

ci. Na jedné stranû si pfieji, aby

mé fotografie byly prosté, na

druhé stranû, aby mûly filozofic-

k˘ pfiesah, kter˘ je dÛleÏit˘ nejen

pro mû, ale i pro urãité zobecnû-

ní. A to je právû to, co hledám.

V jednom rozhovoru jste fiekl, Ïe
byste nedokázal fotit bez pokory.
Kdy je potfieba pfii focení b˘t po-
korn˘?
VÏdycky. Musíte vidût pfiede-

v‰ím ãlovûka, kterého fotografu-

jete, mnohdy je to otázka etická,

kdy máte fotografovat a kdy ne.

Snímky se dají pofiídit vÏdy, ale

pak záleÏí na samotném v˘bûru,

kter˘ udûláme a ãím se pak pre-

zentujeme, jakou fotografii ãlo-

vûka pfiedstavujeme. Nejsem pa-

parazzi, kter˘ by chtûl ãlovûka

poniÏovat nebo degradovat. Pro

mû je velmi dÛleÏité, aby nebyla

publikována fotografie podobné-

ho charakteru.

Fotografoval jste s pokorou

v âeãnû a Ingu‰sku?
V takovém pfiípadû musíte mít

pokory velmi mnoho. Jednalo se

o jeden z nejtûÏ‰ích projektÛ, co

se t˘ká emocí. Nejsem váleãn˘

fotograf. Nehledám situace, kde

teãe krev nebo kde dochází k ná-

silí. Zajímá mû pouze nejobyãej-

nûj‰í ãlovûk, kter˘ je souãástí po-

litického konfliktu a kter˘ vznik-

lou situací trpí nejvíce. Politici ji

vidí pouze z dálky. Zajímá mû

prost˘ ãlovûk, jak v takové situa-

ci Ïije, myslí, jak celou situaci

proÏívá a jak se také trápí.

Jste vûfiící?
Na tuto otázku je ponûkud sloÏi-

tá odpovûì. Odpovím jako foto-

graf. Fotograf nebo umûlec 

z obecného pohledu by mûl b˘t

otevfien˘ v‰em vírám. Fotografo-

val jsem budhisty, muslimy, ka-

tolíky i evangelíky nebo pravo-

slavné. V‰ichni máme nûco spo-

leãné. Zda existuje BÛh nebo nû-

co nad námi, co nás pfiesahuje,

mÛÏeme to naz˘vat rÛznû, napfií-

klad imaginací. Fotograf ãi umû-

lec by mûl b˘t nestrann˘. Ne-

mÛÏeme tvrdit, Ïe pravda je na

stranû budhisty nebo katolíka.

Îivot sám je urãit˘m zpÛsobem

nastaven. Kde je ta pravda? To je

otázka, kterou stále hledáme

a kvÛli které jsou i války. A vy se

nemÛÏete pfiiklonit na jednu stra-

nu a fiíci: To je pravda. Pak

vznikne konflikt. A já se snaÏím

pochopit lidi, které fotografuji,

a nechci se vymezovat do nûkte-

ré z kategorií.

V co vûfiíte?
Vûfiím pfiedev‰ím v lásku.

Díváte se na svût oãima profesi-
onálního fotografa, prostého
ãlovûka nebo se snaÏíte skloubit
obojí dohromady?
Musí se tak dít opravdu v návaz-

nosti. Situaci, kterou fotografuji

a která je naprosto obyãejná

a pfiichází ze Ïivota, musím vlast-

nû pfietvofiit. Musím ji zakompo-

novat, musím najít svûtlo a kom-

pozici, kterou dám v˘slednému

v˘razu. Musím se tak rozhodnout

v momentû, kdy dûlám snímek,

kter˘ potom dotváfiím pfii zvût‰o-

vání. Tam potom hledám tonalitu

a to nejlep‰í, aby vyznûní snímkÛ

bylo pfiesnû takové, jaké chci.

Aby forma byla adekvátní obsa-

hu, kter˘ chci vyjádfiit.

Z které své v˘stavy jste mûl
upfiímnou radost?
Mám radost z kaÏdé v˘stavy.

Vystavuji opravdu hodnû a rád.

Nûkdy je mi to vyt˘káno. Ale

obhajuji to tím, Ïe Ïádnou v˘sta-

vu neiniciuji sám. VÏdy ji iniciu-

je ãlovûk nebo instituce, která

má o ni zájem. Velmi si toho vá-

Ïím, Ïe chce nûkdo mé fotografii

vûnovat ãas, sílu, energii i finan-

ce. Pro mû je to pocta. Ne v‰ech-

ny mé v˘stavy jsou v prestiÏních

galeriích. Vystavuji v klubech

a nejrÛznûj‰ích zafiízeních nev˘-

stavního charakteru. Na druhé

stranû se objeví mé snímky

v nejprestiÏnûj‰ích galeriích po

celém svûtû. Pro mû je kaÏdá v˘-

stava dÛleÏitá, nevidím mezi ni-

mi rozdíl. Je to záleÏitost lidí,

ktefií expozici pfiipraví, a tûch, co

se na ni pfiijdou podívat. Sám

pfiipravuji v˘stavy na Sovinci,

coÏ je jedna z nejmen‰ích obcí

v republice. Podobnû to funguje

v galeriích jin˘ch mûst, kde vy-

stavuji. Vãera jsem zahajoval

v˘stavu v Tábofie. Nepfii‰lo tam

mnoho lidí, ale ti, co pfii‰li, byli

úÏasní a vnímaví. 5. záfií jsem

vystavoval v jedné z nejprestiÏ-

nûj‰ích praÏsk˘ch galerií a tam

pfii‰lo za ãtyfii hodiny asi pût set

lidí. Opravdu nedûlám rozdíly.

VáÏím si kaÏdého náv‰tûvníka,

kter˘ pfiijde a vûnuje v˘stavû po-

zornost. Samozfiejmû nejradûji

vystavuji v místech, kde fotogra-

fie vznikly, na R˘mafiovsku

a Bruntálsku, ta jsou pro mû nej-

dÛleÏitûj‰í a ta mám nejrad‰i.

R˘mafiov má své specifikum.

TotiÏ Ïe nûkteré ze sv˘ch v˘stav,

aÈ jiÏ v Galerii Octopus nebo

v galerii na gymnáziu, vystavuji

v ãeské nebo i svûtové premiéfie.

A právû tady si ovûfiuji poprvé,

jak fotografie na diváka pÛsobí.
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Genius loci

Dobré svûtlo Jindry ·treita
„Kromû lásky a vztahÛ je pro mû ãas tou
nejvzácnûj‰í hodnotou,“ tvrdí svûtovû pro-

slul˘ fotograf Jindfiich ·treit, kter˘ 5. záfií

oslavil v˘znamné Ïivotní jubileum - 60 let

a má na svém kontû více jak sedm set 

uspofiádan˘ch v˘stav a jedenadvacet vyda-

n˘ch publikací a knih. Jeho tvÛrãí bilance

za období jednoho roku je úctyhodná.

Padesát ãtyfii v˘stav a ‰est vydan˘ch foto-

grafick˘ch knih. To je asi svûtov˘ unikát.

Znám˘ dokumentarista ze Sovince, docent

praÏské FAMU a pedagog Slezské univer-

zity v Opavû se ale pfiitom za workoholika

nepovaÏuje.

O tom, Ïe ãas je pro Jindru ·treita opravdu

nadev‰e, jsem se pfiesvûdãil, kdyÏ jsme si

spolu domlouvali tento rozhovor. Mezi na-

táãením pro televizi, vernisáÏemi v˘stav

v Praze a v Tábofie a instalací v˘stavy

v Bruntále si na‰el chvíli, aby se s na‰i-

mi ãtenáfii podûlil o své zku‰enosti, dojmy,

moudra a záÏitky. V jedné z místností r˘-

mafiovského SVâ, kam jen spofie dopadá

denní svûtlo, si prohlíÏím hloubavého, veli-

ce skromného a moudrého ãlovûka, jehoÏ

tak trochu tajemn˘ pohled s neustále zkou-

mav˘ma oãima jako by bez ustání hledal

inspiraci pro zachycení toho správného, ne-

opakovatelného momentu na filmov˘ pás.

Snad je to jen zdání...
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Která va‰e kniha vám pfiinesla
opravdové uspokojení?
Asi ta úplnû první. V mém pfiípa-

dû to byla kniha Vesnice je svût.

I kdyÏ proti tûm dal‰ím nebyla

tak dokonale vyti‰tûna, mám ji

nejradûji právû proto, Ïe byla

první. Teì vy‰la moje nejrozsáh-

lej‰í retrospektivní kniha, v do-

konalém v˘tisku a úpravû. Sa-

mozfiejmû mám radost, Ïe je na

svûtû, ale citovou vazbu mám ke

své první knize.

Vá‰ fotografick˘ zábûr je vskut-
ku kolosální, od prost˘ch lidí na
venkovû, dûlníkÛ v továrnách,
pfies romskou komunitu, du‰ev-
nû nemocné v léãebnách, dro-
govû závislé v resocializaãních
zafiízeních nebo lidi ve vûzni-

cích ãi azylov˘ch domech aÏ
k domovÛm dÛchodcÛ. Námûty,
které mnohdy berou dech. Co se
vám honí v mysli, kdyÏ fotíte
v tûchto zafiízeních?
Jsem fotograf, kter˘ se vûnuje

sociální problematice. Ta je pro

mû dÛleÏitá a já v tom vidím ná-

plÀ Ïivota. Nemá smysl dûlat nû-

co, ãemu nevûfiíte nebo to dûláte

pro efekt nebo fieknûme pro pe-

níze. Já mám to ‰tûstí, Ïe jsem to

nikdy nemusel dûlat. Zab˘vám

se opravdu tím, co mû baví a ãe-

mu vûfiím. A to je právû sociální

problematika. Samozfiejmû se pfii

této práci setkávám s velkou ra-

dostí, ale na druhé stranû také

s velk˘m utrpením. Tak napfií-

klad dnes budu fotografovat po-

hfieb. Nûkdy se opravdu jedná

o krajní meze, ale toho nejoby-

ãejnûj‰ího a nejbanálnûj‰ího Ïi-

vota. Myslím si, Ïe právû v tom-

to je to nejdÛleÏitûj‰í. Zachytit

i tfieba vrcholné okamÏiky Ïivota

od narození aÏ po smrt.

Fotografování v rÛzn˘ch zafiíze-

ních, jak jste je jmenoval, zane-

chává v ãlovûku hlubokou stopu,

ale také jej nesmírnû obohacuje

v tom, Ïe máte moÏnost poznat

prostfiedí, do kter˘ch byste se ni-

kdy za normálních okolností ne-

dostal. A to je pro mû prostû 

úÏasné. A ty stopy jsou pfiede-

v‰ím emocionální, citové, proto-

Ïe bez osobního pfiístupu nelze

fotografovat.

Údajnû pfiipravujete novou v˘-
stavu sv˘ch kalendáfiÛ? MÛÏete
o ní fiíci nûco bliÏ‰ího?
Bude se jednat o v˘stavu, která

bude tak trochu specifická. K vi-

dûní byla jiÏ v Ostravû a od 19. zá-

fií bude také ve slovenské

Národní galerii v Bratislavû, kde

zároveÀ bude uvedena moje

snad nejvût‰í retrospektivní v˘-

stava. Oã vlastnû jde: V roce

2000 jsem vydal kalendáfi s m˘-

mi fotografiemi pro jednu firmu.

Nûkolik tûchto kalendáfiÛ mi

vrátili zpátky a já jsem pfiem˘‰-

lel, jak s nimi naloÏím. Oslovil

jsem asi sto sedmdesát v˘znaã-

n˘ch v˘tvarníkÛ z celé republiky

s tím, aby kalendáfie pfietvofiili

v duchu toho, jak na nû mé fotky

pÛsobí. Nûktefií je pomalovali,

jiní rozstfiíhali a vytvofiili z nich

rÛzné koláÏe. Vznikl tím zajíma-

v˘ projekt interpretací m˘ch sní-

mkÛ tûmito umûlci. Fotografie

jsou zde propojeny s v˘tvarn˘m

umûním. K tûmto interpretova-

n˘m kalendáfiÛm bude vydán ka-

talog, kter˘ zároveÀ poslouÏí ja-

ko kalendáfi pro pfií‰tí rok.

Vystavoval jste v galeriích vel-
k˘ch metropolí celého svûta.
Li‰í se vnímání lidí va‰ich do-
kumentárních fotografick˘ch
pfiíbûhÛ v té ãi oné zemi?
Lidi z rÛzn˘ch zemí zaujme na

snímcích pokaÏdé nûco jiného.

Pro mû je to velice dÛleÏité, pro-

toÏe objevují na fotografiích po-

fiád nûco nové. Nûkoho zaujme

více krajina, jiného vztahy lidí,

dal‰ího tfieba oblékání nebo jak

lidé Ïijí a v ãem. Japonec hledá

napfiíklad rozdíl v tom, jak bydlí

on a Evropan. Je to velmi indivi-

duální. KaÏd˘ divák je osobnost

a kaÏd˘ si najde tolik, do jaké

míry je sám pfiipraven na vnímá-

ní fotografie. Proto se snaÏím

o maximální ‰ífii zábûru, aby zá-

chytn˘ch bodÛ bylo co nejvíce.

Aby ve snímcích na‰el my‰lenku

intelektuál i prost˘ ãlovûk. Sna-

Ïím se o to, aby mé fotky byly po-

nûkud za‰ifrované a tajemné, ale

na druhé stranû aby byly také pro-

sté. A toto propojit je velk˘m

kum‰tem. A k tomu potfiebuje ãlo-

vûk spoustu ãasu, síly a energie.

Pátého záfií jste oslavil v˘znam-
né kulaté jubileum 60 let. Je to
podle va‰eho názoru mnoho ne-
bo nemáte ãas pfiem˘‰let o tom,
jak Ïivot ubíhá?
Samozfiejmû, Ïe ãlovûk bilancu-

je. Proto jsem udûlal i retrospek-

tivní v˘stavu. Ale nûkdy mám

pocit, kdyÏ jsem nabit˘ energií

a mám hodnû síly, Ïe jsem mlad-

‰í. Víte, nûkdy se cítí ãlovûk

hodnû unaven˘, ale pfiijde ráno

a má je‰tû vût‰í chuÈ do práce.

NejdÛleÏitûj‰í v Ïivotû je oprav-

du zdraví, které vám umoÏÀuje

Ïít naplno. A to je taky mé Ïivot-

ní krédo. Dávat se a pfiijímat.

Jednou jste fiekl, Ïe kromû lásky
a mezilidsk˘ch vztahÛ je pro vás
nejcennûj‰í ãas, je to pravda?
To ostatnû vidíte sám (smûje se
mistr ãeské dokumentární foto-
grafie a oba sledujeme hodinky).
Kdy si najdete ãas pro sebe?
Pro mû je nejdÛleÏitûj‰í ãas,

kdyÏ pracuji a kdyÏ se mohu kon-

centrovat. Nej‰Èastnûj‰í jsem,

kdyÏ mohu fotografovat a potom

kdyÏ zpracovávám snímky ve fo-

tokomofie. To je pro mû vzná‰ení.

A také to, kdyÏ mohu komuniko-

vat s lidmi. Tvofiení je nádherné,

povzná‰ející a obohacující. Jsem

‰Èastn˘, Ïe mû to potkalo.

Mûl jste vÏdy dobré svûtlo?
Svûtlo je vÏdy dobré. ZáleÏí na

vás, jak s ním naloÏíte. Nemohu

nikomu vyãítat, Ïe svûtlo není

právû teì takové, jaké bych po-

tfieboval. Je tfieba mít trpûlivost

a poãkat si na správnou chvíli.

Ano, já vûfiím, Ïe mám a budu

mít dobré svûtlo.

Dûkuji vám za rozhovor.

Ke své práci pfiistupuji s otevfien˘m srdcem. Lidé, které fotím, mi dávají dÛvûru. Jakmile cítím sebemen‰í odpor, nefotografuji. Vím, Ïe dokud
nevytvofiím vzájemnou silnou vazbu, jiskra nepfieskoãí. Jak se lidé dávají mnû, tak se také já musím dávat jim. Doc. Jindfiich ·treit

Fota: Jindfiich ·treit
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Îivotopis Jindfiicha ·treita ve zkratce
Svûtovû proslul˘ fotograf Doc. Jindfiich
·treit se narodil 5. záfií 1946 ve Vsetínû na

Vala‰sku. V roce 1956 se s rodiãi a sourozenci

pfiestûhoval do podhÛfií JeseníkÛ. Vystudoval

gymnázium v R˘mafiovû (1963) a pedagogic-

kou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci,

obor v˘tvarná v˘chova. Úãastnil se fakultních

v˘stav a studium zakonãil první samostatnou

v˘stavou fotografií (1967). Je Ïenat˘, manÏel-

ka Agnes vyuãuje hudbu, dcera Monika patfií

k nepfiehlédnuteln˘m interpretkám ve hfie na

flétnu.

Po absolvování univerzity zaãal vyuãovat na

Základní devítileté ‰kole v R˘mafiovû, potom

se stal fieditelem ‰koly v Sovinci, pozdûji

v Jifiíkovû. Od roku 1974 vedl galerii

v Sovinci, od r. 1997 v Bruntále. Od roku 1981

úzce spolupracuje s progresivními umûlci

v Praze, Brnû, Bratislavû a v dal‰ích centrech

âeské republiky i v zahraniãí.

První impuls k fotografování dostal od otce,

v roce 1964 jej k této ãinnosti podnítil prof. Jan

Bukovjan. Od roku 1972 se koncepãnû vûnuje

zobrazování vesnického Ïivota. Soustfiedil se

na portrét a na romskou tematiku. V letech

1974 - 1977 absolvoval ·kolu v˘tvarné foto-

grafie, závûreãnou prací byl soubor z divadel-

ního prostfiedí. Vytvofiil stovky syrov˘ch a pfii-

tom hluboce lidsk˘ch dokumentÛ z prostfiedí

Sovince a dal‰ích obcí na R˘mafiovsku

a Bruntálsku, velmi vzdálené pfiikrá‰lenému

pohledu na vesnici z oficiálních komunistic-

k˘ch médií. Se smyslem pro objevování pfií-

zraãn˘ch momentÛ ukazoval devastaci pro-

stfiedí i lidí, rozpor mezi oficiální propagandou

a realitou, ale i tradiãní zvyky a vztahy a tou-

hu po kráse a nadãasov˘ch hodnotách. Není

pfiíli‰ nadnesené napsat, Ïe Jindfiich ·treit ob-

jevil pro svûtovou fotografii téma vesnice.

Nikdo nefotografoval venkov tak dlouhodobû

a dÛslednû jako on.

V roce 1982 se zúãastnil jako jedin˘ fotograf

nepovolené v˘stavy neoficiálních v˘tvarn˘ch

umûlcÛ na tenisov˘ch kurtech v Praze a jeho

práce vzbudily zájem StB. Byl vzat komunis-

tickou policií do vazby a odsouzen k trestu od-

nûtí svobody v délce deseti mûsícÛ s podmínû-

n˘m odkladem na dva roky za hanobení re-

publiky a jejího pfiedstavitele. Byly mu zaba-

veny negativy, pozitivy i fotoaparát jako ná-

stroje „trestn˘ch skutkÛ“. Mûl zakázáno po-

kraãovat ve své „trestné ãinnosti“. Po svém

propu‰tûní nesmûl uãit. Pracoval v knihovnû,

pozdûji jako dispeãer Státního statku

RyÏovi‰tû. Je‰tû intenzivnûji fotografoval a or-

ganizoval kulturní Ïivot. Po roce 1989 byl v le-

tech 1991 - 1994 zamûstnancem okresního 

úfiadu a také muzea v Bruntále. Od roku 1991

pracoval na dokumentárních projektech ve

Francii, Anglii, Rakousku, Nûmecku, Japon-

sku, Maìarsku, na Sibifii i v âeské republice.

Od roku 1994 je samostatn˘m fotografem. Je

docentem a vyuãuje dokumentární fotografii

na Institutu tvÛrãí fotografie FPF Slezské uni-

verzity v Opavû.

Je autorem 21 knih dokumentárních fotografií:

Vesnice je svût (Praha 1993), 14 pohledÛ 

na okres Saint-Quentin (Praha 1993), Le Quai

de Rohan - Nouvelle Ville (Lorient 1994),

Lidé olomouckého okresu (Olomouc 1995),

Mikulovsko (Mikulov 1995), Der Hof (VídeÀ

1995), Japonsko - Lidé z Akagi (Opava 1997),

Lidé ledkov˘ch dolÛ (Wittelsheim 1998),

Zabavené fotografie (Brno 1999), A coeur per-

du - Doteky srdce (Belfort 1999), Cesta ke

svobodû (Sovinec 1999), Brána nadûje (Olo-

mouc 2000), Na konci svûta (Vimperk 2000),

Lidé Tfiineck˘ch Ïelezáren (Tfiinec 2000),

Fotografie z kraje písku (Budape‰È 2000),

Kam nevstoupila noha fotografova (Moravsk˘

Beroun 2001) ad. Za fiadu z nich získal ocenû-

ní v soutûÏi o nejlep‰í fotografické publikace

roku, pofiádané ãasopisem Fotografie Maga-

zín. Sv˘mi fotografiemi ilustroval mnoho dal-

‰ích publikací. Mûl pfies 700 autorsk˘ch v˘-

stav a zúãastnil se mnoha set skupinov˘ch ex-

pozic. Je ãlenem sdruÏení Q Brno, Spolku olo-

mouck˘ch v˘tvarníkÛ, Aktivu volné fotografie

pfii PraÏském domû fotografie a Umûlecké be-

sedy v Praze. Jeho fotografie jsou ve sbírkách

desítek v˘znamn˘ch muzeí a galerií v fiadû ze-

mí (napfi. Moravská galerie, Brno; Umûlecko-

prÛmyslové muzeum, Praha; Národní galerie,

Praha; Museum Sztuki, LodÏ; Museum

Ludwig, Kolín nad R˘nem; Magyar Fotográ-

fiai Múzeum, Kecszemét; Victoria and Albert

Museum, Lond˘n; Musée de l’Elysée,

Lausanne; Niederösterreichisches Landesmu-

seum, VídeÀ; Bibliothéque nationale, PafiíÏ;

Musée Nicéphore Niepce, Chalon-sur-Saône;

International Center of Photography, New

York; The Museum of Modern Art, New York;

The Museum of Fine Arts, Houston; Gern-

sheim Collection, The University of Texas,

Austin; Harvard University Museum of Art,

Cambridge; Stanford University Museum of

Art; The Art Institute of Chicago; The National

Gallery of Art, Washington; Tokyo Metro-

politan Museum of Photography.

Pfiipravil JiKo s pomocí
webov˘ch stránek o Jindfiichu ·treitovi

Kritick˘ma oãima

Bezejmenní vandalové nemají úctu k práci druh˘ch
Germánsk˘ kmen VandalÛ roku 455 dobyl

a vyplenil ¤ím. Souãasní vandalové pro

zmûnu niãí kulturní památky, vefiejnû pro-

spû‰né objekty, trhají jízdní fiády, ãerstvû na-

lepené plakáty na v˘vûsních plochách ve

mûstû, které si nûkdo zaplatil, pfievracejí po-

pelnice a kontejnery, sv˘mi umûleck˘mi sp-

rejersk˘mi dílky (grafitti) „zkrá‰lují“ nové

fasády domÛ, dokazují si sílu na mlad˘ch po-

rostech nebo dfievûn˘ch laviãkách a zpÛso-

bují nesmírné hmotné i morální ‰kody.

¤ádûní vandalÛ bohuÏel nebyla u‰etfiena ani

novû vysázena zeleÀ na nedávno zregenero-

vaném panelovém sídli‰ti Pfiíkopy. Po nájez-

du nûkterého z chtiv˘ch rádoby milovníkÛ

zelenû zÛstaly po okrasn˘ch kefiích pfied jed-

ním z panelov˘ch domÛ pouze tfii velké díry.

Vandal - nov˘ majitel odcizen˘ch kefiíkÛ - je

zcela jistû spokojen, protoÏe uloupená kofiist

v podobû rostlin s rÛÏov˘mi lístky bude slou-

Ïit v˘hradnû jemu. Ostatnû proã by taková

„paráda“ mûla lahodit oku obyvatel nûjakého

paneláku. Nad touto skuteãností kroutili ne-

vûfiícnû hlavou i pracovníci odboru Ïivotního

prostfiedí a regionálního rozvoje Mûstského

úfiadu R˘mafiov. S lehkou nadsázkou musím

konstatovat, Ïe pokud je nám obãanÛm osud

bydlení ve zvelebeném prostfiedí tak trochu

lhostejn˘, nezb˘vá neÏ opatfiit kaÏd˘ roh uli-

ce kamerami, zaloÏit domobranu, jak to 

ostatnû praktikují v jin˘ch obcích, a na na‰e

nenechavé spoluobãany si tak trochu posví-

tit. Jsem zvûdav, jak dlouho budou dûtské 

atrakce, které prozatím odolávají nájezdÛm

pfierostl˘ch pubescentÛ, slouÏit nové dûtské

populaci.

Ale váÏnû. Sedmnáct let jiÏ neÏijeme v dobû,

kdy „to, co patfiilo v‰em, jsem si mohl vzít

i já“. Na druhou stranu ale Ïijeme v dobû,

kdy niãení cizích vûcí je zfiejmû spoleãen-

skou normou. Budeme si muset zvyknout, Ïe

i tací lidé Ïijí mezi námi. Lidé, ktefií pouze

niãí nebo po‰kozují vûci, které jim nepatfií,

a mají ze svého poãínání neskr˘vanou ra-

dost. Moralizování zfiejmû není na místû.

Ov‰em pofiád nechápu, jak si kdokoliv mÛÏe

dovolit zniãit nûco, co nûkdo druh˘ pracnû

vytvofiil.

Starovûcí Vandalové neznali písemnictví

a nic se po nich nedochovalo. Po souãasn˘ch

vandalech toho zÛstane opravdu mnoho:

spou‰È, nepofiádek a zniãené hodnoty. JiKo
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Sport

Domácí kuÏelna pfiinesla na‰im dal‰í cenné body
V sobotu 19. srpna se konal pfiedposlední zá-

vod turnaje âeského poháru 2006 tûlesnû po-

stiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ. Na domácí kuÏelnû se se-

‰lo celkem dvaaãtyfiicet sportovcÛ z celé âeské

republiky a na‰i kuÏelkáfii Tûlov˘chovné jed-

noty Jiskra R˘mafiov si vskutku nevedli ‰patnû.

V kategorii LP2 - muÏi vybojoval Karel Forcek

v˘borné tfietí místo (448 kolkÛ) a ãtvrtou pfiíã-

ku obsadil ná‰ dal‰í kuÏelkáfi Ivo Mrhal 

(433 kolkÛ). Zlato a stfiíbro si odvezli borci

z âKD Blansko Bohumil Ba‰n˘ a Jan ·merda.

V kategorii TP - muÏi jiÏ tradiãnû zazáfiil

Zdenûk Doãkálek, kter˘ ziskem 538 poraÏe-

n˘ch kolkÛ zvítûzil pfied Jaroslavem Horáãkem

z Olympie Bruntál a tfietím Rudolfem Vávrou

z Mety Opava. V cestû za získáním dal‰ího ti-

tulu mistra âeského poháru 2006 uÏ jeho pozi-

ci nemÛÏe ohrozit ani poslední závod, kter˘ se

uskuteãní 17. listopadu v Horním Bene‰ovû.

V kategorii TP - muÏi skonãil na ‰estém místû

r˘mafiovsk˘ Miroslav Grebenár (467 kolkÛ).

Celkovû je Karel Forcek v kategorii LP2 na

ãtvrtém místû a Ivo Mrhal na pátém.

Je na místû vyslovit upfiímné podûkování hlav-

nímu rozhodãímu ZdeÀku Dûdáãkovi a paní

Marii Dûdáãkové za vzornou obsluhu, kterou si

v‰ichni hráãi velmi pochvalovali.

Lví podíl na konání republikového turnaje tû-

lesnû postiÏen˘ch kuÏelkáfiÛ mají sponzofii, bez

kter˘ch by se tato kuÏelkáfiská událost jen stûÏí

obe‰la. Hlavním sponzorem byl Petr La‰ák -

autobazar. Dal‰í sponzofii turnaje: Unisko - Petr

Sadovsk˘, Uniservis - Josef Mereìa, RD R˘-

mafiov, s. r. o., Autocolor Design - Igor

KomÛrka, Elektro Medek Bfiidliãná, Pipa -

klempífiství, Hotel Slunce, Josef Procházka,

hostinec Pod Ka‰tany Velká ·táhle - L. Vikto-

rínová, Amin Velká ·táhle a MûÚ R˘mafiov. 

JiKo

Janovick˘ brod provûfiil odvahu a sílu bikerÛ
Koncem 80. let vznikly v Jese-

níku a ve Vrbnû pod Pradûdem

cyklistické celoroãní soutûÏe:

„Jeseník Tour a Tritour“. V roce

1994 se organizátofii jednotli-

v˘ch akcí mezi sebou dohodli,

z kaÏdé soutûÏe vybrali tfii závo-

dy a na závûr uspofiádali zvlá‰tní

koneãn˘ závod „Zlaté Hory -

Rejvíz“. Tûchto sedm závodÛ

nese název Jesenick˘ ‰nek (od 

r. 1995).

O zrod Jesenického ‰neka se za-

slouÏili pfiedev‰ím Miloslav

Mlynáfi (ACS Drak Vrbno pod

Pradûdem) a Bofiivoj Kubíãek

(ASPV Vápenná). Jesenick˘

‰nek si získával vût‰í a vût‰í po-

pularitu. V roce 1996 se cyklisti-

ka zaãala prosazovat také na

R˘mafiovsku a v roce 1997 jiÏ

mûla soutûÏ 10 závodÛ: ãtyfii ve

Vrbnû pod Pradûdem, dva

v R˘mafiovû, jeden v Krnovû,

Zlat˘ch Horách, Jeseníku

a Bruntále. V roce 1998 byla

soutûÏ sloÏena ze 14 závodÛ

a v˘sledky se zaãaly zpracová-

vat na PC. Celkovému zpracová-

ní v˘sledkÛ velice pomohlo za-

ji‰tûní softwaru v roce 2001, kte-

ré provedl Karel StrÏínek.

V roce 2002 byl poãet úãastníkÛ

J· jiÏ pfies 300. V tomto roce se

zaãaly pravidelnû zúãastÀovat

kluby ze ·umperska, Opavska,

Ostravska a jejich ãlenové zaãali

vstupovat do celkového pofiadí

a soutûÏe druÏstev, která byla za-

vedena také v tomto roce. V roce

2003 se zaãala hodnotit nová ka-

tegorie „Handbike“ a bylo zalo-

Ïeno obãanské sdruÏení Jese-

nick˘ ‰nek se sídlem na Panské

11 v Janovicích u R˘mafiova, je-

hoÏ jednatelem je pfiedseda J·

Roman Mosler. V roce 2004 se

závodÛ Jesenického ‰neka zúãa-

stnilo asi 300 závodníkÛ a v sou-

tûÏi druÏstev figurovalo 20 t˘mÛ.

V sezónû 2005 byla soutûÏ sloÏe-

na z 15 závodÛ (8 závodÛ silniã-

ních, 3 ãasovky, 4 závody MTB)

a do celkového hodnocení se za-

poãítávalo 60 %, tj. 9 závodÛ.

Snahou pofiadatelÛ je motivovat

k úãasti v J· také mládeÏ. U ka-

tegorií ÏákÛ a Ïaãek je snaha,

aby závody nebyly del‰í neÏ 

40 min. Dal‰ím zámûrem je 

uspofiádat závody také pro ty,

kdo nemají najeto 15 000 km za

sezónu a nemohou jezdit závody

dlouhé 120 km. Do své pfiípravy

v‰ak závody Jesenického ‰neku

zafiazují také závodníci jako Jifií

Magál - reprezentant âR v bûhu

na lyÏích, Marcel Pipek - olym-

pijsk˘ vítûz z Atén v kategorii

Handbike, Lubomír Tomeãek -

nûkolikanásobn˘ mistr republiky

v orientaãním bûhu, bûhu na ly-

Ïích a MTB, Zdenûk Mlynáfi -

juniorsk˘ mistr svûta v cyklokro-

su, Zbynûk Ocásek senior - b˘-

val˘ reprezentant âR v cyklok-

rosu, Pavel Pode‰va - vítûz závo-

dÛ evropského poháru X-terra

a nûkolikanásobn˘ mistr republi-

ky v triatlonu, Radek Bonk -

znám˘ hokejista a dal‰í. Nicmé-

nû ·nek získal svoji úroveÀ pfie-

dev‰ím díky fiadov˘m cyklistÛm.

Pfiedposledním závodem leto‰ní

série Jesenického ‰neku byl tra-

diãní závod kolem hotelu

U Zámku v Janovicích u R˘ma-

fiova, kter˘ se uskuteãnil v sobo-

tu 19. srpna. Na startu stanulo

poãetné pole asi sto padesáti

jezdcÛ z celé âeské republiky,

mezi kter˘mi nechybûla zvuãná

jména, jako napfiíklad juniorsk˘

mistr svûta a dvojnásobn˘ vítûz

závodÛ svûtového poháru Zde-

nûk Mlynáfi (Max Cursor), kter˘

se janovického okruhu zúãastnil

jiÏ podruhé, potvrdil leto‰ní

skvûlou formu a v hlavní muÏské

kategorii vybojoval zlatou trofej.

Na startu stanul také jiÏ zmiÀo-

van˘ Pavel Pode‰va (DuKo R˘-

mafiov) a mnoho dal‰ích kvalit-

ních jezdcÛ.

Závod mûl díky organizátoru

Romanu Moslerovi velmi dobrou

úroveÀ a jel se v ‰esti kategori-

ích, nejdel‰í traÈ mûfiila 28 kilo-

metrÛ. NejtûÏ‰ím místem závodu

byl tradiãní brod pfied vjezdem

do zámeckého parku, kter˘ pro-

vûfiil nejen odvahu, ale také sílu

bikerÛ. V první desítce hlavní

muÏské kategorie dojel zku‰en˘

krosafi Martin Vala (CK Stará

Ves), dobré umístûní si rovnûÏ

zajistili na‰i borci Petr Cha-

loupka (SOK R˘mafiov - 14. mí-

sto), Josef Mlãák (CK Stará Ves

- 16.), Antonín I‰tván (SOK R˘-

mafiov - 17.), v první pÛlce star-

tovního pole se umístili také

Vladimír Kistan (SOK R˘ma-

fiov), Ale‰ Hnát (DuKo R˘ma-
Fota: Romana Mezihoráková a Jakub Vala
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fiov) nebo Jakub Vala a Radek

Koláfi (CK Stará Ves). Potû‰ující

je, Ïe se cyklistick˘ch závodÛ

zúãastÀuje ãím dál tím více mla-

d˘ch závodníkÛ. Nejmlad‰í kate-

gorie dûtí do dvanácti let byla

v závodu kolem janovického

zámku zastoupena dvûmi desít-

kami závodníkÛ.

Úãastníci seriálu Jesenického

‰neka se je‰tû zúãastnili posled-

ního závodu leto‰ní sezóny a si-

ce v Krnovû na JeÏníku. Na star-

tu se objevilo pole ãtyfiia‰edesáti

bikerÛ a nejdel‰í traÈ mûfiila 

24,5 kilometru. Na‰i borci si

vedli opût znamenitû. Pavel Po-

de‰va vybojoval skvûlé sedmé

místo a Ale‰ Hnát dojel dvanác-

t˘. Ménû se dafiilo Martinu Hra-

balovi, Karlu StrÏínkovi, Liboru

Hrabalovi, Luká‰i Janáãovi,

Ivanu Krejzovi a Janu Kfienkovi

(v‰ichni CK Stará Ves), ktefií do-

jeli ve druhé polovinû startovní-

ho pole. Stáj CK Stará Ves ale

v˘born˘m v˘sledkem podpofiil

dorostenec Lubomír Orság, kte-

r˘ na ‰estikilometrové trati vy-

bojoval stfiíbrnou pozici.

Velmi potû‰ující je umístûní na-

‰ich závodníkÛ v koneãném po-

fiadí XII. roãníku Jesenického

‰neku. Z celkov˘ch tfií set sedm-

desáti zúãastnûn˘ch skonãil na

vynikajícím prvním místû Lubo-

mír Orság v kategorii H (CK

Stará Ves), stejnû jako stájov˘

kolega Martin Vala (C) a stfiíbro

v kategorii D uhájil Pavel

Pode‰va z DuKo R˘mafiov.

Skvûlé druhé místo si rovnûÏ za-

jistila Petra StrÏínková v katego-

rii Î (CK St. Ves), páté a ‰esté

místo v kategorii D vybojovali

Miroslav KáÀa a Vlastislav

Durman (DuKo R˘mafiov).

Karel StrÏínek v Céãku uhájil

bramborovou medaili a Roman

Lasovsk˘ v kategorii A se umís-

til na skvûlém druhém místû

(oba CK St. Ves). V̆ borné je pr-

venství Michaely I‰tvánové

(SOK R˘mafiov) a ãtvrté místo

Sabiny Návratové (SKI RD

R˘mafiov) v kategorii G. Závû-

reãné vyhodnocení Jesenického

‰neku probûhne podle propozic

v Rapotínû; v˘sledky tohoto zá-

vodu budou zapoãítávány do 

XIII. roãníku.

Uvedená umístûní napovídají, Ïe

na‰i sportovci pfiípravu na závo-

dy nepodcenili a velmi dobfie re-

prezentovali mûsto R˘mafiov. 

Za to jim budiÏ vysloven velk˘

dík, stejnû jako v‰em sponzo-

rÛm, ktefií se pfiiãinili o zdárn˘

prÛbûh jednotliv˘ch dílÛ seriálu.

O sponzorství závodu kolem ja-

novického zámku se zaslouÏily

hotel U Zámku, Mauritz poháry,

Cykloklub Stará Ves, SOK R˘-

mafiov a MûÚ R˘mafiov. 

JiKo
(zdroj www.jesenickysnek.com)

TJ Jiskra R˘mafiov
(1946 - 2006)

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

(Pokraãování z vydání RH
14-2006)
KuÏelky mají v R˘mafiovû dlou-

holetou tradici, o prvním kuÏel-

káfiském klubu se hovofií jiÏ v ro-

ce 1946. Jeho snahou bylo pro-

sadit tuto hru na úroveÀ ostat-

ních sportÛ a co nejdfiíve zaãít

hrát mistrovské soutûÏe, alespoÀ

v rámci tehdej‰ího r˘mafiovské-

ho okresu. Tato my‰lenka na‰la

velmi brzy odezvu v Janovicích,

Staré Vsi a Bfiidliãné.

Se soutûÏí bylo zapoãato v roce

1947, kdy okresní vedení kuÏel-

káfiského sportu zorganizovalo

soutûÏ devítiãlenn˘ch druÏstev

v tzv. Moravské doráÏkové.

R˘mafiov‰tí kuÏelkáfii hráli svá

utkání na zrekonstruované dfie-

vûné jednodráze, která stála

v prostorách vedle dne‰ního ki-

na. Tato dráha sice v Ïádném pfií-

padû nemohla slouÏit vysok˘m

sportovním v˘konÛm, ale plnû

poslouÏila k rozvoji nového

sportovního odvûtví v na‰em

mûstû. Postupem ãasu se v‰ak

stále více jevila nutnost vybudo-

vání nového sportovního stánku,

kter˘ by uspokojoval jednak ná-

roky hráãÛ na lep‰í v˘kony, jed-

nak soutûÏní podmínky fiídích

orgánÛ.

Od roku 1953 se zaãaly hrát no-

vé soutûÏe v druÏstvech na 100

a 200 hodÛ sdruÏen˘ch, coÏ na

tehdej‰í jednodráze pfiedstavova-

lo maratón 8 hodin. Nebylo pro-

to Ïádnou zvlá‰tností, Ïe soupefii

Jiskry odmítali na její dráze vÛ-

bec nastupovat. Nadûje proto

svitla v roce 1953, kdy se mûl

v R˘mafiovû budovat nov˘ mûst-

sk˘ stadion na Palackého ulici,

jehoÏ souãástí mûla b˘t i dvou-

dráha kuÏelny. Pro velké nesho-

dy v tûlov˘chovném hnutí se

v‰ak ani nezaãalo. Tato situace

r˘mafiovské kuÏelkáfie neodradi-

la a rozhodli se postavit si novou

kuÏelnu sami.

Za velkého pochopení TJ Jiskry

a za vydatného pracovního úsilí

i podpory mûsta se Ïádané pfiání

poãalo naplÀovat v roce 1954.

Za ‰est let byla kuÏelna slavnost-

nû otevfiena a pfiedána do uÏívá-

ní. Slavnostního otevfiení se zú-

ãastnilo mistrovské druÏstvo

âSSR v ãele s tehdej‰í mistryní

svûta Vlastou ·indlerovou z Pfie-

rova.

V samotném oddíle dochází ke

stále vût‰ímu zájmu o tento sport,

takÏe je ustaveno dal‰í druÏstvo

muÏÛ, které bylo zafiazeno do 

okresního pfieboru. KuÏelky zís-

kávají ve mûstû mimofiádnou ob-

libu a neb˘val˘ zájem mezi ve-

fiejností, a proto jiÏ od roku 1967

organizuje oddíl pravidelné od-

boráfiské turnaje z neregistrova-

n˘ch hráãÛ. Z pÛvodních 60 hrá-

ãÛ a nûkolika závodÛ a podnikÛ

ve mûstû a okolí dnes tento turnaj

nachází nejvût‰í popularitu

a spoleãenské vyÏití. Jeho dne‰ní

název zní MAKL - Mûstská ama-

térská kuÏelkáfiská liga a poãet

tfiíãlenn˘ch druÏstev ãítá 45, tj.

135 spoluobãanÛ mûsta, nepoãí-

taje v to jejich rodinné pfiíslu‰ní-

ky jako aktivní diváky.

Prudk˘ rozmach toho sportovní-

ho odvûtví mûl za následek vy-

tvofiení dal‰ích soutûÏních druÏ-

stev v oddíle kuÏelek - druÏstva

muÏÛ, Ïen a dorostencÛ. To se

ov‰em neobe‰lo bez dal‰í mo-

dernizace kuÏelny.

V roce 1976 je instalováno au-

tomatické samostavûcí zafiízení

kuÏelek, v tehdej‰í hodnotû sto

tfiiceti tisíc korun. I tato úprava

znamenala technické zlep‰ení

parametrÛ kuÏelny. KdyÏ navíc

dochází k ustavení dal‰ích druÏ-

stev muÏÛ a dorostenek, stává

se kuÏelna pfiíli‰ tûsnou a nedo-

staãující. Proto v roce 1981 pfii-

chází na fiadu pfiestavba dvou-

dráhy na ãtyfidráhu. S finanãní

podporou âSTV, mûsta, r˘ma-

fiovsk˘ch závodÛ a za vydatné

pomoci samotn˘ch kuÏelkáfiÛ

byla celá akce dokonãena v ne-

uvûfiitelnû krátké dobû ‰esti t˘d-

nÛ. Tato investice jiÏ pfiedstavo-

vala ãástku osm set tisíc korun

pfii vynaloÏen˘ch nákladech sto

tfiiceti tisíc.

Vybudováním nové ãtyfidráhy

byly vytvofieny v‰echny pfiedpo-

klady pro zv˘‰ení tréninkové

a závodní ãinnosti a zároveÀ dal-

‰í moÏnosti pro uspokojení zá-

jemcÛ z fiad pfiíznivcÛ a vefiej-

nosti. U této iniciativy byla re-

gistrována jména, jako napfi.

Zdenûk Dûdáãek a synové, Ing.

ÎiÏka, Ladislav Hájek, Milo‰ Se-

dláãek st. a ml., Karel Sigmund,

Miroslav Spurn˘, Ladislav Smi-

sitel, Antonín Sochor a celá fiada

nejmenovan˘ch kuÏelkáfiÛ a pfií-

znivcÛ. Sportovní v˘sledky jsou

pak úmûrné vytvofien˘m pod-

mínkám modernizované kuÏelny.

Samotná skuteãnost, Ïe praktic-

ky v‰echna druÏstva hrají

v krajsk˘ch soutûÏích, svûdãí

o v˘konnostním rÛstu hráãÛ

a hráãek. Oddíl se proto mÛÏe

chlubit i v˘sledky jednotlivcÛ.

V roce 1966 získala Ludmila

Klesnilová mistrovskou tfiídu

a byla zafiazena do ‰ir‰ího repre-

zentaãního v˘bûru âSSR. V ro-

ce 1983 získala velmi pûkné v˘-

sledky druÏstva mládeÏe. Jak

druÏstvo dorostenek, tak také

druÏstvo dorostencÛ dosáhlo na

tituly pfieborníkÛ kraje a postou-

pilo do pfieboru âSR. Doro-

stenci skonãili na 4. místû, do-

rostenky získaly titul pfiebornic

âSR. Kvalifikovaly se do celo-

státního finále, kde si vybojova-

ly opût bronzové medaile a Mir-

ka Smisitelová dokonce medaili

stfiíbrnou.

V souãasném období hraje druÏ-

stvo Ïen I. kuÏelkáfiskou ligu,

muÏi a dorostenci II. kuÏelkáfi-

skou ligu, ostatní druÏstva pak

na úrovni krajsk˘ch a okresních

soutûÏí.

Oddíl kuÏelek je ãast˘m organi-

zátorem dal‰ích pohárov˘ch tur-

najÛ a soutûÏí, pofiadatelem 

okresních, krajsk˘ch i celostát-

ních akcí kuÏelkáfiského sportu,

mezi které patfií napfi. i „Pohár

mlad˘ch nadûjí“, v nûmÏ na‰i

mladí kuÏelkáfii získávají cenûná

pofiadí.

Franti‰ek Pohanka, pfiedseda TJ
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KDO ?
Sportovní nad‰enci obou pohlaví kaÏdého vûku. Dûlíme se do pûti kategorií:

• Îeny A - do 35 let • MuÏi A - do 45 let

• Îeny B - nad 35 let • MuÏi B - do 59 let

• MuÏi C - nad 60 let

KDY ?
Od záfií do ãervna. Co mûsíc, to jedna disciplína, tj. 10 setkání za rok (v˘mluva „nemám ãas“ tedy neplatí).

ZA KOLIK ? V âEM?
Jednorázov˘ pfiíspûvek. • turistika, cykloturistika • bûh na lyÏích

• 100 Kã MuÏi A, B • bûh na 1000 m, resp. 600 m • stolní tenis

• 100 Kã Îeny A, B • stfielba ze vzduchovky • skok dalek˘

• 50 Kã MuÏi C • kuÏelky • vrh koulí

• plavání • bûh na 60 m

O CO ?
O poháry pro 3 nejlep‰í v kaÏdé kategorii.

PROâ ?
• Abych mûl pocit, Ïe nûco dûlám pro své zdraví.

• Abych zjistil, ãeho jsem je‰tû schopen.

• Abych se pravidelnû setkával s partou sportovních nad‰encÛ.

Neváhej a pfiijì!

ZAâÍNÁME
16. záfií 2006 v rámci „R˘mafiovské 50“ turistikou nebo cykloturistikou

Pû‰ky Na kole

• Îeny B a MuÏi C 15 km • Îeny B a MuÏi C 25 km

• Îeny A a MuÏi A, B 35 km • Îeny A a MuÏi B 35 km

• MuÏi A 60 km

(Pro cyklisty je povinná pfiilba.)

Start pû‰ích je od 6.00 do 9.00, cyklisté vyjíÏdûjí spoleãnû v 9 hodin. (Pfiesnûj‰í informace - turistick˘ oddíl.)

6. fiíjna 2006 pokraãujeme bûhem na 1000 m, MuÏi C na 600 m.

Bûhat budeme od 17 hodin na hfii‰ti u kotelny na OkruÏní ulici.

O dal‰ích disciplínách budete vãas informováni pozvánkou s v˘sledky z pfiedchozích disciplín.

R¯MA¤OVSK¯ DESETIBOJ 2007
XXXI. ROâNÍK

INFORMACE PRO KAÎDÉHO



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 16/2006

33

PoÏadujeme:

- minimálnû tfiíletou praxi v oboru MKD

- poctivé jednání

Nabízíme:

- dobré platové podmínky

- pracovní zafiazení na místo 

stfiídaãe s perspektivou 

pfiidûlení vozidla

Nástup moÏn˘ ihned

Kontakt:

Stanislav Jufiena, tel.: 554 703 460 (7.00 - 16.00)

přijme řidiče pro mezinárodní
kamionovou dopravu

!!! MOTORISTÉ POZOR !!!
Firma Stanislav Jufiena STANSPED
zve do nového pneuservisu
pro osobní i nákladní vozidla
- pfii zakoupení 4 ks pneu

- 1 ks zdarma

- ceny pneu jiÏ od 800 Kã/ks

- digitální vyvaÏovaãka Sicam

- zvedání vozidel vzduchov˘m 

zvedákem Sicam

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

Provozní doba:
Po - Pá 800 - 1600
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SK STUDIO SPORT A ZDRAVÍ
oddíl závodního aerobiku

R˘mafiov, ÎiÏkova 31, tel.: 554 212 346
e-mail: lydie.svedikova@tiscali.cz

INFORMACE A P¤IHLÁ·KY
dennû od 14.00 na uvedené adrese

ppppřřřř iiii jjjj íííímmmmáááá    dddděěěětttt iiii

vvvveeee    vvvvěěěěkkkkuuuu    5555     lllleeeetttt     aaaa     vvvv íííícccceeee
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Pevná linka 
za 1 korunu

Umí teď toho víc,
než byste čekali

Akční nabídka platí při objednání do 31.10. 2006
a podpisu smlouvy na minimální dobu 12 měsíců.

Sami si vyberte a sledujte tu nejlepší zábavu

Multimediální televize O2 TV u vás doma

Akční nabídka

První měsíc za 1 Kč

Základní nabídky O2 TV Zábava nebo O2 TV Kino
první měsíc jen za 1 Kč (1,19 s DPH) 

Spojení se světem 
4x rychleji

Život s Internetem 
je mnohem jednodušší

4x rychlejší O2 Internet Expres
2048 můžete mít na 3 měsíce 
za cenu rychlosti 512 kb/s při
aktivaci do 31. 10. 2006.
A k tomu webová kamera
Logitech zdarma. A navíc jako bonus

První film z Videotéky v kategorii Filmové hity
za 1 Kč (1,19 Kč s DPH)
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■ V˘kup za hotové - peníze ihned - „na ruku“
■ Protiúãet, komisní prodej
■ Záruka nízké splátky

■ Nejv˘hodnûj‰í splátkov˘ prodej - od 0% 
akontace, staãí OP + ¤P, bez ruãitele 
a na poãkání

■ Zpûtn˘ leasing - dáme vám peníze a va‰e 
auto vám zÛstane

■ Specializace na splátkov˘ prodejSpecializace na splátkov˘ prodej

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

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 349 900 Kã bez DPH.

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.

Seat Toledo 1.9TDi 81kW, CZ, 
r. v. 2001, 2x airbag, ABS, rádio,
taÏné, posil. fiíz., PC, el. zrc., el.
okna, centrál. Cena: 199 900 Kã.

·koda Felicia 1.6 LX , r. v. 1997,
rádio, posil. fiíz., taÏné, 2x airbag,
ABS, centrál, el. zrcátka, dûlená
zadní sedadla. Cena: 79 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 129 000 Kã.
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Daewoo Matiz 0.8, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, originál
autorádio, zadní stûraã, tóno-
vaná skla. Cena: 139 000 Kã.

Daewoo Matiz 0.8 SE, CZ, 1. maj.,
servis, r. v. 1999, airbag fiidiãe, rá-
dio, centrál, el. okna, stfie‰ní nosiã,
tónovaná skla. Cena: 89 900 Kã.

Fiat Brava 1.4 12V SX, CZ, servis,
r. v. 1997, airbag, autorádio, cen-
trál, posil fiíz., imob., el. okna, dûle-
ná zadní sedadla. Cena: 89 000 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.

Peugeot 106 1.0 XN, r. v. 1996,
rádio, stfie‰ní okno, zadní stû-
raã, imobilizér, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 59 900 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: 589 000 Kã.

Peugeot 406 1.9 TD, r. v. 1997,
senzor stûraãÛ, rádio, posil. fiíz.,
centrál, imob., el. okna, dûlená
zadní sedadla. Cena: 139 900 Kã.

Renault Scénic 1.6e, r. v. 1997, 
airbag, ABS, posil. fiíz., zadní stûraã,
imob., el. okna, dûlená zadní sedad-
la, centrál. Cena: 119 900 Kã.

·koda Fabia Combi 1.4MPi, CZ, 
1. maj, servis, r. v. 2002, airbag, rádio,
posil. fiíz., taÏné, zámek fiadící páky, dû-
lená zadní sedadla. Cena: 159 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LXi 50 kW, CZ, 
r. v. 1997, rádio, alarm, zámek fiadí-
cí páky, dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 78 900 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX, 1. maj.,
servis, r. v. 1996, rádio, el. zrcát-
ka, dûlená zadní sedadla, centrál,
airbag, ABS. Cena: 69 900 Kã.

Peugeot 307 CC 2.0 16V Sport, r. v.
2004, 4x airbag, ESP, ASR, ABS, CD,
rádio, shrn. stfiecha, PC, el. v˘bava,
senzory, centrál aj. Cena: 479 900 Kã.

·koda Felicia 1.6 GLX 55 kW, CZ,
r. v. 1996, centrál, taÏné, ostfiiko-
vaãe svûtel, dûlená zadní sedadla,
mlhovky. Cena: 39 000 Kã.

Volkswagen Polo 1.4, r. v.
1996, CD, rádio, centrál, el.
okna, posil. fiíz., zadní stûraã.
Cena: 79 900 Kã.

Opel Omega 2.0 16V CD, r. v. 1997,
posil. fiíz., PC, 2x airbag, ABS, cent-
rál, el. okna, el. zrcátka, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 89 900 Kã.

Volkswagen Vento 1.9TD,
CZ, r. v. 1994, rádio, centrál,
posil. fiíz., taÏné, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 59 900 Kã.

Peugeot 206 CC2.0 16V, kÛÏe, r. v.
2001, 4x airbag, ABS, rádio, el. okna
a zrcátka, shrnovací stfiecha, centrál,
CD a dal‰í. Cena: 284 900 Kã

Peugeot 206 2.0 HDi, 1. maj. r. v.
2001, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
dûl. zad. sed., el. zrcátka, el. okna,
centrál. Cena: 174 900 Kã.

Hyundai Coupé 2.0, r. v. 1997, rádio,
posil. fiíz., 2x airbag, ABS, alarm, el.
okna, centrál, el. zrcátka, dûlená
zadní sedadla. Cena: 99 900 Kã.
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4x4 DIGI KLIMA DIESEL

1850 – 2000 ccm  od 3.590 Kã

2000 – 2500 ccm  od 3.880 Kã

od 2500 ccm  od 5.800 Kã
Nejlevnûj‰í povinné ruãení!


