
V˘stavu manÏelÛ Kovalov˘ch zhlédl
v R˘mafiovû také americk˘ velvy-
slanec William Cabaniss s chotí

Prodej obecních bytÛ do podílové-
ho vlastnictví provází problémy, ne
v‰ichni nájemníci jsou pro koupi

31. roãníku R˘mafiovské padesátky se zúãastnilo témûfi sto
tfiicet úãastníkÛ, pfievládali cyklisté
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EUROPAE  LUDI  ARCO  2006
Na konci srpna mûlo 39 dûtí z r˘mafiovské

základní ‰koly a gymnázia jedineãnou moÏ-

nost poznat italské Arco, spfiátelené mûsto

R˘mafiova. Smyslem akce bylo mezinárodní

setkání mládeÏe, absolvování rÛzn˘ch spor-

tovních soutûÏí, poznání jiného kraje, sezná-

mení se s mlad˘mi lidmi z Arca, italské

Kalábrie, nûmeckého Schottenu a polského

Ozimku. Není moÏné pár fiádky vyjádfiit

mnoÏství nabyt˘ch záÏitkÛ. Jen krátce:

skvûlá akce, milí lidé, úÏasná krajina v pod-

hÛfií Dolomit v blízkosti jezera Lago di

Garda. Za reprezentaci svého mûsta mÛÏe-

me dûtem podûkovat, byly nejúspû‰nûj‰í

sportovní v˘pravou. Za finanãní podporu

patfií podûkování mûstu a Spolku pro part-

nerskou spolupráci.

Za dospûlou ãást v˘pravy Vlastimil Baran

Fota: archiv Z· R˘mafiov
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Aktuálnû z mûsta

Otevfiení opravené komunikace zatím vázne na olomoucké stranû
Celkem ‰estadevadesát usnesení

pfiijala Rada mûsta R˘mafiova na

svém jednání, které se uskuteã-

nilo v pondûlí 11. záfií. Dvacet 

usnesení mûlo charakter doporu-

ãení pro jednání zastupitelstva

mûsta. Vût‰inu usnesení tvofiily

záleÏitosti majetkové a bytové.

Radní vzali na vûdomí zprávu

o dopravní situaci ve mûstû 

k 31. 8. 2006, ve které se mimo

jiné hovofií o dokonãen˘ch opra-

vách komunikací. ¤idiãi se v‰ak

otevfiení novû zrekonstruovaného

úseku R˘mafiov - Dlouhá Louãka

hned tak nedoãkají. Rekonstruk-

ce byla sice dokonãena ve stano-

veném termínu k 31. kvûtnu 2006,

vãetnû oprav osmi propustí, ale

uzávûra nadále pokraãuje z dÛ-

vodu opravy mostních objektÛ

a silnice na území Olomouckého

kraje pfiímo navazující na hranici

Moravskoslezského kraje. Tím

pochopitelnû zároveÀ dochází ke

znaãnému zhor‰ení stavebního

stavu silnic, po nichÏ jsou vede-

ny náhradní trasy, praví se dále

ve zprávû odboru dopravy a sil-

niãního hospodáfiství (ODSH)

MûÚ R˘mafiov.

Nevyhovující je dopravní situa-

ce v samotném mûstû R˘mafiovû,

kde v dÛsledku rozvoje a zv˘‰e-

ného provozu motorov˘ch vozi-

del chybí dostatek odstavn˘ch

parkovacích míst, zejména

v centru mûsta, uvádí se dále ve

zprávû. Na nové dopravní znaãe-

ní byla do rozpoãtu ODSH

schválena ãástka 650 tisíc korun.

Bylo renovováno dopravní zna-

ãení po zimû, vãetnû vodorovné-

ho znaãení pfiechodÛ pro chodce

a odstavn˘ch parkovi‰È, na kfii-

Ïovatce tfiídy HrdinÛ a Husovy

ulice bylo osazeno nové doprav-

ní zrcadlo a do konce mûsíce zá-

fií se poãítá s provedením vodo-

rovného znaãení autobusov˘ch

zastávek. Na ODSH byla také

zfiízena nová poãítaãová uãebna

pro elektronické zkou‰ení ucha-

zeãÛ o fiidiãské oprávnûní.

Ze statistiky vypl˘vá, Ïe od 

1. ledna do 31. srpna bylo vybrá-

no na pokutách 630 tisíc korun,

coÏ je o 78 tisíc ménû v porov-

nání se stejn˘m obdobím loÀské-

ho roku. Av‰ak správní poplatky

dosáhly v˘‰e 1 milionu 254 tisíc

korun a to je proti loÀsku o 234

tisíc více.

Rada mûsta dále jmenovala Mgr.

Dietera Schallnera do funkce fiedi-

tele pfiíspûvkové organizace

Mûstské muzeum R˘mafiov. JiKo

Zastupitelstvo mûsta
Ve ãtvrtek 21. záfií se uskuteãni-

lo pfiedposlední zasedání zastu-

pitelstva ve volebním období

2002 - 2006. Z cel-

kového poãtu je-

denadvaceti zastu-

pitelÛ jich bylo

pfiítomno ãtrnáct.

Z a s t u p i t e l s t v o

mûsta pfiijalo celkem pûtaãtyfii-

cet usnesení. I kdyÏ návrhová

komise pfii‰la s pozmûnûn˘m ná-

vrhem usnesení t˘kajícím se

zmûny formy prodeje nemovi-

tostí z vlastnictví mûsta do podí-

lového spoluvlastnictví, bylo na-

konec toto usnesení staÏeno

z programu jednání. DÛvodem

byla názorová nejednotnost za-

stupitelÛ, potfieba podrobnûj‰ího

seznámení s problémy vznikl˘-

mi pfii prodeji bytÛ a také nutnost

zab˘vat se otázkou zmûny formy

prodeje v ‰ir‰ím zábûru, popfiípa-

dû vytvofiením nov˘ch Pravidel

o prodeji nemovitostí mûsta fy-

zick˘m a právnick˘m osobám.

Starosta mûsta

Petr Klouda po-

znamenal, Ïe tou-

to problematikou

se bude pravdû-

podobnû zab˘vat

jiÏ novû zvolené zastupitelstvo

mûsta. (Podrobnûj‰í informace
o prodeji domÛ viz vsamostat-
ném ãlánku.)
PfieváÏnou vût‰inu usnesení tvo-

fiily majetkové záleÏitosti - zá-

mûry prodeje pozemkÛ nebo je-

jich ãástí ãi vlastní prodeje. Je‰tû

v samotném úvodu zasedání za-

stupitelstva mûsta pfiedstavil sta-

rosta Petr Klouda zástupce firmy

Styrotrade, s. r. o., která se roz-

hodla koupit vût‰í ãást pozemkÛ

r˘mafiovské prÛmyslové zóny,

vybudovat v ní v˘robní halu pro

tvarování pûnového polystyrenu

a zároveÀ vytvofiit aÏ padesát

pracovních míst.

„Matefisk˘ závod této firmy má
sídlo v âakoviãkách u Prahy
a vzhledem k tomu, Ïe firma nemá
své zastoupení na Moravû, prÛ-
myslová zóna v R˘mafiovû nám
vyhovovala jako v˘hodná lokalita

co se t˘ãe dostupnosti jak smûrem
na Olomouc, tak i smûrem na
Opavsko a Ostravsko,“ informo-

val zastupitele technick˘ fieditel

Antonín Rektofiík.

Zastupitelstvo mûsta dále vzalo

na vûdomí informaci o ãinnosti

finanãního a kontrolního v˘boru

za rok 2006. JiKo

Projekt budoucí haly firmy Styrotrade, s. r. o., která vyroste na r˘mafiovské
prÛmyslové zónû Repro: archiv Styrotrade, s. r. o.
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Obecní zastupitele zvolí âe‰i 20. a 21. fiíjna
Prezident Václav Klaus urãil termín konání

voleb do senátu a zastupitelstev na pátek

a sobotu 20. a 21. fiíjna 2006. Obãané budou

volit zastupitele obcí a mûst, v nûkter˘ch

krajích také senátory. Volba do senátu se le-

tos na‰eho kraje net˘ká.

Podle § 67 a 68 zákona ã. 128/2002 Sb.,

o obcích, stanovilo Zastupitelstvo mûsta

R˘mafiova na svém fiádném zasedání 

22. ãervna 2006 poãet ãlenÛ zastupitelstva

mûsta pro pfií‰tí volební období 2006 - 2010

na 21 ãlenÛ.

Pro odevzdání hlasovacích lístkÛ a pro sãítá-

ní hlasÛ pro volby do Zastupitelstva mûsta

R˘mafiova je mûsto R˘mafiov rozdûleno do

tfiinácti volebních okrskÛ:

okrsek ã. 1 - pro voliãe bydlící v místní ãásti Janovice - kance-
láfi Osadního v˘boru Janovice;

okrsek ã. 2 - pro voliãe bydlící v ulicích Julia Fuãíka, Javorové, Na

Mokfiinách, Bartákovû (sudá ãísla), Národní 19, 21, 23,

25, 27, 29, 31, Jesenické, Palackého, Kvûtné a Podol-

ské - Mûstské sluÏby, Palackého 11, R˘mafiov;

okrsek ã. 3 - pro voliãe bydlící v ulicích Bartákovû (lichá ãísla),

Julia Sedláka, Divadelní, âapkovû, Havlíãkovû,

Sokolovské a Jelínkovû - koncertní sál ZU·, Diva-
delní, R˘mafiov;

okrsek ã. 4 - pro voliãe bydlící v ulicích Pfiíkopy, Revoluãní (li-

chá ãísla kromû 15, 19), Horní, Jungmanovû, Národní

2, 4, 5, 9, 13, 15, na ·kolním námûstí, námûstí Míru

- Základní ‰kola, ·kolní námûstí, R˘mafiov;

okrsek ã. 5 - pro voliãe bydlící v ulicích Lidické, Hornomûstské,

Nerudovû, Vûtrné 26, 28, 30 - Základní ‰kola
R˘mafiov, 1. máje, R˘mafiov;

okrsek ã. 6 - pro voliãe bydlící v ulicích 1. máje, Vûtrné (zbytek)

- Mûstská knihovna, Sokolovská, R˘mafiov;

okrsek ã. 7 - pro voliãe bydlící v ulicích Radniãní, Pivovarské,

Husovû, na námûstí Svobody - velk˘ sál SVâ, Okru-
Ïní, R˘mafiov;

okrsek ã. 8 - pro voliãe bydlící v ulicích Strálecké, Sluneãné,

Polní, Nové, Luãní, Na Stráni, OkruÏní, Komenské-

ho, Tomá‰e Matûjky - velk˘ sál SVâ, OkruÏní,
R˘mafiov;

okrsek ã. 9 - pro voliãe bydlící v místní ãásti Ondfiejov - zaseda-
cí místnost „Koliba“, Ondfiejov;

okrsek ã. 10 - pro voliãe bydlící v ulicích Marxovû, Zahradní,

NádraÏní, Pod Svahem, Lipové, Na Vyhlídce, na tfií-

dû HrdinÛ a v místní ãásti Stránské - klubovna ã. 35,
SVâ, R˘mafiov;

okrsek ã. 11 - pro voliãe bydlící v ulicích U Lomu, U Rybníka,

Rudé armády, Opavské, U Potoka, Bezruãovû,

Vrchlického, Revoluãní 15, 19, Národní 10, 12, 14,

18, 24, 26, 34, Máchovû, 8. kvûtna, Ml˘nské a v míst-

ní ãásti Harrachov - spoleã. místnost, Revoluãní 30,
R˘mafiov;

okrsek ã. 12 - pro voliãe bydlící v ulicích Revoluãní (sudá ãísla),

ÎiÏkovû, Dukelské, Úvoz - vila Paulina, tfi. HrdinÛ,
R˘mafiov;

okrsek ã. 13 - pro voliãe bydlící v místní ãásti Jamartice - sál res-
taurace „U Khachika“, Jamartice. 

Ing. Petr Klouda, starosta mûsta R˘mafiova

Oznámení zástupcÛm politick˘ch stran, hnutí a sdruÏení
Rada mûsta R˘mafiova schválila na svém jednání v pondûlí 11. záfií podmínky pro zadávání pfiedvolební inzerce v R˘mafiovském hori-

zontu. Pro kaÏdou jednotlivou stranu, hnutí nebo sdruÏení bude k dispozici polovina strany formátu A4 v ãernobílém provedení zdarma.

Nad tento schválen˘ rámec si musí prostor reklamy zástupci politick˘ch stran, hnutí a sdruÏení pfiiplatit. Platí to i o barevném provede-

ní inzerce. Podrobné informace o cenách za politickou reklamu podá odpovûdn˘ vedoucí redakce Mgr. Jifií Koneãn˘ na tel.: 737 802 259

nebo pfiímo v sídle redakce na adrese OkruÏní 10, R˘mafiov. Redakce

V¯ZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
Mûsto R˘mafiov, zastoupené starostou Ing.

Petrem Kloudou, vyz˘vá pût oprávnûn˘ch

uchazeãÛ k podání nabídky a k prokázání

splnûní kvalifikace v zadávacím fiízení na

akci „Stavební úpravy objektu ã. pop. 741,

ul. Jelínkova v R˘mafiovû, na matefiskou

‰kolu“, zvefiejnûnou dne 22. 8. 2006 na

stránkách mûsta www.rymarov.cz.

Jedná se o úpravu objektu na matefiskou

‰kolu pro 48 ÏákÛ. V pfiízemí je situována

nová kuchynû s pfiíslu‰enstvím. V 1. a 2. pa-

tfie budou oddûlení matefiské ‰koly, která

budou propojena s kuchyní nákladním v˘-

tahem. Ve 3. patfie je navrÏena klubovna

a provozní místnosti matefiské ‰koly.

Pfiedpokládaná cena stavebních úprav je 

9 mil. Kã.

PoÏadujeme prokázání základních, profes-

ních a technick˘ch kvalifikaãních pfiedpo-

kladÛ podle zák. 137/2006 Sb.

Zadávací dokumentaci je moÏné si vyÏádat

na adrese zadavatele: Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov, nám. Svobody 5, odbor Ïivotního

prostfiedí a regionálního rozvoje. Nabídky

pfiijímá Eli‰ka Hofrichterová, tel. 554 254

313, e-mail: hofrichterova@rymarov.cz.

Nabídky je tfieba doruãit do 10. 10. 2006 na

adresu zadavatele. Îádost o dodateãné in-

formace k zadávací dokumentaci musí b˘t

doruãena nejpozdûji 5 dnÛ pfied uplynutím

lhÛty pro podání nabídek.

Nabídky musí b˘t doruãeny v písemné formû,

v zalepené obálce oznaãené názvem akce

a NEOTVÍRAT, s adresou a telefonem ucha-

zeãe. Náklady na zpracování nabídky jsou vû-

cí uchazeãe. V̆ bûr uchazeãÛ pro dal‰í fáze

jednání bude proveden na základû rozhodnutí

hodnotící komise o ekonomicky nejvhodnûj‰í

nabídce. Eli‰ka Hofrichterová
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Téma vydání

Prodej domÛ do spoluvlastnictví provázejí problémy
V souãasné dobû je trendem ob-

cí a mûst âeské republiky nabí-

zet obecní domy k prodeji ná-

jemníkÛm do podílového spolu-

vlastnictví nebo do vlastnictví

bytov˘ch jednotek. Jin˘mi slovy

jedná se o privatizaci tûchto bytÛ

(domÛ) a pfienesení jejich správy

na stávající nájemníky.

K prodeji jedenatfiiceti domÛ do

podílového spoluvlastnictví pfii-

stoupilo také mûsto R˘mafiov,

poté co zastupitelstvo mûsta

schválilo 22. záfií loÀského roku

zámûr jejich prodeje, pfiitom for-

ma prodeje domÛ do podílové-
ho spoluvlastnictví je dána Pra-

vidly o prodeji nemovitostí mûs-

ta fyzick˘m a právnick˘m oso-

bám. Mûsto R˘mafiov upfiednost-

Àuje tento zpÛsob prodeje proto,

Ïe jedinû takto lze zajistit, aby

byl prodán jednorázovû cel˘

dÛm a mûstu nezÛstal ve vlast-

nictví Ïádn˘ byt. Je uzavírána je-

dna kupní smlouva, je proveden

jeden zápis do katastru nemovi-

tostí a v‰ichni kupující se stávají

spoluvlastníky v jednom oka-

mÏiku. V kupní smlouvû je uve-

deno, jak˘ konkrétní byt je kaÏ-

d˘ kupující oprávnûn uÏívat

a zároveÀ Ïe spoleãné prostory

kupující uÏívají spoleãnû. Na 

opravách a údrÏbû domu se spo-

luvlastníci podílejí podle veli-

kosti sv˘ch podílÛ. Podíloví spo-

luvlastníci si po odkoupení do-

mu mohou obratem nechat zpra-

covat Prohlá‰ení vlastníkÛ, tyto

své podíly pfievést na jednotky

a zaloÏit spoleãenství vlastníkÛ

jednotek.

V pfiípadû druhé formy prodeje -
prodeje jednotek - je uzavíráno

tolik smluv, kolik je v domû jed-

notek. Z toho vypl˘vá, Ïe cel˘

proces prodeje nemusí b˘t za-

konãen odprodejem v‰ech bytÛ -

jednotek - a tyto pak zÛstávají ve

vlastnictví mûsta. Dochází k tfií‰-

tûní majetku mûsta, mûsto nemá

majetek zcela pod svou kontrolou

a musí respektovat rozhodnutí

spoleãenství vlastníkÛ, které

v domû vzniká. Na mûsto je pak

vyvíjen tlak pfiispívat do fondu 

oprav více, neÏ je jeho pfiíjem z ná-

jmÛ z bytÛ, které mu v domû zÛ-

stanou. Opravy tohoto domu jsou

pak dotovány z rozpoãtu mûsta.

Mûsto R˘mafiov provádí prodej

na základû první varianty, tzn. do

podílového spoluvlastnictví, jak

stanovují zmínûná Pravidla

o prodeji nemovitostí mûsta fy-

zick˘m a právnick˘m osobám.

Problém nastává ve chvíli, kdy

nejsou ve vûci odkoupení domu

jednotní v‰ichni nájemníci bez

v˘jimky. A to byl také dÛvod dis-

kuse, která probûhla ve ãtvrtek

21. záfií na zasedání Zastupitel-

stva mûsta R˘mafiova mezi za-

stupiteli a zástupci nájemníkÛ

domu na Pivovarské ulici ã. 4,

kde nebyli v odkoupení podílu

v‰ichni jednotní.

Pokud mûsto nenajde kupce na

v‰echny byty v domû, prodej nel-

ze uskuteãnit, protoÏe neprodané

byty i nadále zÛstanou v majetku

mûsta, které se takovému postu-

pu brání. „Otázkou zÛstává, zda
domy chcete prodat, ãi nikoliv.
Pokud budou zachována stávají-
cí pravidla o prodeji nemovitostí
mûsta a vznikne tento problém,
pak hrozí to, Ïe neprodáte ani je-
den dÛm,“ uvedl na obranu ná-

jemníkÛ jeden z iniciátorÛ disku-

se Jan Cuták.

Starosta Petr Klouda zdÛraznil,

Ïe domy pochopitelnû mûsto

prodat chce, ale v Ïádném pfiípa-

dû nemÛÏe pfiipustit, aby správa

konkrétního domu byla rozdûle-

na ãásteãnû mezi mûsto a ãásteã-

nû mezi nájemníky, ktefií o koupi

bytu projeví zájem. „Spoluvlast-
níci si mohou sami pfievést vlast-
nictví bytÛ na jednotlivé byty, nic
jim v tom nebrání. V pfiípadû, Ïe
mûstu zÛstane v takovém domû
i jeden jedin˘ byt, je ze strany

ostatních majitelÛ vyvíjen tlak
na to, aby se mûsto o v‰echny
problémy domu staralo a fie‰ilo
nechuÈ ostatních majitelÛ podí-
let se na opravách a údrÏbû do-
mu, pfiípadnû se dostane do pod-
mínek, Ïe platí za byt do fondu
oprav mnohem více, neÏ získá od
nájemníka. V takovém pfiípadû
pak hrozí mûstu, Ïe byt, jehoÏ ná-
jemce nesouhlasí s odkoupením
podílu na domû, se pozdûji ne-
prodá,“ upfiesnil starosta.

Mûsto podle Cutáka obdrÏí za

prodej konkrétního domu (v pfií-

padû Pivovarské 4) ãástku pfii-

bliÏnû 2,5 milionu korun. „Pfied-
pokládá se, Ïe bude zaloÏeno
spoleãenství vlastníkÛ, ktefií si po
odkoupení domu urãí v˘‰i jedno-
tliv˘ch plateb do fondu oprav.
Mohou nastat tfii varianty, kdy
splátky budou niÏ‰í neÏ souãasné
nájemné, stejné anebo vy‰‰í.
U tfietí varianty, kdy by byl pfiís-
pûvek do fondu oprav vy‰‰í neÏ
souãasné nájemné, pfiijímáme to,
Ïe mûsto by muselo doplácet na
spoleãenství vlastníkÛ na zákla-
dû nájemného, které je stanove-

no. V pfiípadû dvou neprodan˘ch
bytÛ by se jednalo o ãástku zhru-
ba 8.800 korun roãnû za dva by-
ty. A já se ptám, co je pro mûsto
lep‰í? Získat 2,5 milionu korun
s tím, Ïe bude muset dotovat dva
byty v˘‰e uvedenou roãní ãást-
kou, nebo dÛm vÛbec neprodat?
Existuje i dal‰í moÏnost. V R˘-
mafiovû je 1300 obecních bytÛ,
u nûkter˘ch z nich by se dala
uskuteãnit smûna za neprodané
byty do podílového spoluvlast-
nictví o stejné velikosti a katego-
rii. Tím by se mûsto elegantnû

zbavilo tûchto neprodan˘ch by-
tÛ,“ upfiesnil Jan Cuták.

Starosta fiekl, Ïe mûstu se vÛbec

nejedná o získané finanãní pro-

stfiedky z prodeje, to by je nepro-

dávalo tak lacino, jako spí‰e o to,

aby se o domy postarali noví ma-

jitelé lépe neÏ mûsto. „Vámi na-
vrhované provedení smûny bytÛ
není tak jednoduché, protoÏe ná-
jemník se smûnou nemusí sou-
hlasit a ta se pak neuskuteãní.
Tím, Ïe chtûjí v‰ichni obyvatelé
domu byty koupit do spoluvlast-
nictví, je ãásteãnû dán pfiedpo-
klad, Ïe budou mít snahu je i zve-
lebit. Navíc Pravidla o prodeji
nemovitostí mûsta fyzick˘m
a právnick˘m osobám ani jinou
moÏnost nenabízejí. Pravidla
a celou strategii prodeje si urãi-
lo zastupitelstvo na zaãátku vo-
lebního období a nelze je na
prakticky posledním zasedání
zastupitelstva úãelovû mûnit,“
uvedl starosta Petr Klouda.

„JestliÏe jsou stanovena taková
pravidla, která svou podstatou
jdou proti obãanÛm mûsta a je-
jich zájmÛm, pak jsou ta pravi-
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dla ‰patná a musí se zmûnit.
A zmûnit je mÛÏete pouze vy, za-
stupitelé. Apeluji v této záleÏitos-
ti na ty z vás, ktefií kandidujete do
dal‰ího volebního období,“ fiekl

ve vefiejné diskusi se zastupiteli

iniciátor debaty o prodeji domÛ

do podílového spoluvlastnictví

Jan Cuták a dodal: „Jak je moÏ-
né, Ïe informace o formû podílo-
vého vlastnictví, které podle pana
starosty má hodnotu více jak jed-
nu miliardu korun, dostupné in-
formace, které mûli k dispozici
obãané mûsta, se nedostaly
k vám zastupitelÛm, nedostaly se
ani k radním. To je kardinální
otázka, kterou by se mûlo zastu-
pitelstvo zab˘vat. Proã se k vám

nedostaly, abyste je mohli kvalifi-
kovanû posoudit? Z vlastní zku-
‰enosti vím, Ïe v prÛbûhu tfií ne-
bo pûti let budou domy, které
v souãasné dobû spravuje mûsto,
potaÏmo správce bytového fondu
Byterm, p. o., vypadat daleko
vzhlednûji, neÏ je tomu dosud.“
Starosta Petr Klouda na závûr fie-

kl, Ïe mûsto je povinno vycházet

obãanÛm vstfiíc a v tomto pfiípa-

dû také vychází ãásti obãanÛ - 

obyvatelÛm nájemních bytÛ -

podstatnû vstfiíc tím, Ïe prodává

byty za pfiibliÏnû 30 % jejich

skuteãné trÏní hodnoty. „Ale
mûsto je také povinno chránit
svÛj majetek. V tomto pfiípadû je
jedna skupina obyvatel mûsta jiÏ

tak podstatnû zv˘hodnûna oproti
tûm, ktefií si zajistili byty v jejich
skuteãn˘ch, podstatnû vy‰‰ích,
cenách. Pfii prodeji vût‰ího poãtu
domÛ jin˘m postupem nezÛsta-
nou mûstu dva, pût nebo osm by-
tÛ, ale bude jich fiádovû mnohem
více a mûsto se tak dostane do
je‰tû hor‰í situace, neÏ kterou fie-
‰íme v souãasné dobû. Mûsto by
muselo do domÛ, ve kter˘ch mu
zÛstanou neprodané byty, pfiispí-
vat tak, jak si bude diktovat spo-
leãenství vlastníkÛ, a to mÛÏe
mûstu odãerpat z rozpoãtu znaã-
né finance,“ uvedl starosta Petr

Klouda a debatu uzavfiel tím, Ïe

nové zastupitelstvo, které vzejde

po fiíjnov˘ch volbách, se bude

muset tímto problémem váÏnû

zab˘vat, a bude-li tfieba, pfiijmout

i novelizaci stávajících Pravidel

o prodeji nemovitostí mûsta fy-

zick˘m a právnick˘m osobám.

Návrhová komise zastupitelstva

pfiijala nové usnesení, na kterém

se v‰ak zastupitelé neshodli,

a bylo odloÏeno k projednání jiÏ

novému zastupitelstvu.

O tom, zda je forma prodeje do

podílového spoluvlastnictví pro

nájemníky v˘hodnûj‰í, nebo ne-

v˘hodnûj‰í neÏ prodej bytÛ 

do osobního vlastnictví, takzva-

n˘ prodej bytov˘ch jednotek, po-

jednává následující informace.

Porovnání dvou forem vlastnictví bytÛ
Podílové vlastnictví bytÛ a spoleãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek

Podílové vlastnictví domu - základní infor-
mace
(navrhovaná varianta mûsta R˘mafiov a správ-
ce bytového fondu Bytermu R˘mafiov, p. o.)
Podílové spoluvlastnictví upravuje obãansk˘

zákoník a znamená vlastnictví ideální ãásti do-

mu.

Podíl nelze odprodat komukoliv „z ulice“.

Ostatní spoluvlastníci mají pfiedkupní právo,

byt (podíl) jim musí b˘t prokazatelnû nabíd-

nut k odkoupení. Pokud se do dvou mûsícÛ od

nabídky nevyjádfií (nesloÏí poÏadovanou kup-

ní cenu, popfi. prokazatelnû nebudou vyfiizovat 

úvûr potfiebn˘ pro nákup bytu), pfiedkupní

právo zaniká. Nicménû kdykoliv by se mûnila

cena, je nutné pokaÏdé znovu uvûdomit spo-

luvlastníky. Pfii pfievodu bytÛ do v˘luãného

vlastnictví je tfieba podat tzv. „Prohlá‰ení

vlastníka budovy“, v nûmÏ v‰ichni spoluvlast-

níci souhlasí s rozdûlením domu na bytové

jednotky. Toto prohlá‰ení bude zaneseno do

katastru nemovitostí a kaÏdá bytová jednotka

získá samostatn˘ list vlastnictví s podílem na

spoleãn˘ch prostorách a pozemku => vznik

spoleãenství vlastníkÛ (podmínka - minimál-

nû 5 bytov˘ch jednotek a alespoÀ u 3 bytÛ 

3 rÛzní vlastníci).

U bytÛ druÏstevních a bytÛ v podílovém vlast-

nictví lze získat úvûr pouze se zástavním prá-

vem na jinou nemovitost, pfiípadnû s dal‰ím

ruãitelem. Na byty v podílovém vlastnictví

nelze aplikovat zástavní právo, nelze jimi ru-

ãit.

Pfii této variantû vlastnictví a absenci formy

spoleãné právnické subjektivity nelze u bytÛ

v podílovém vlastnictví zaloÏit spoleãn˘ úãet

u penûÏního ústavu.

Povinnost pfiispívat na správu domu (do fondu

oprav) není soudnû vymahatelná.

Spoleãenství vlastníkÛ jednotek - základní
informace
(vhodná varianta pfievodu bytÛ do osobního
vlastnictví)
Pfiedpokládá, Ïe mûsto pfied prodejem vyho-

toví „Prohlá‰ení vlastníka budovy“. Jedná se

o standardní reÏim rozdûlení domu na jedno-

tlivé, právnû i fyzicky vymezené, bytové jed-

notky s podílem majitelÛ jednotliv˘ch bytÛ

na spoleãn˘ch prostorách domu. Mûsto pro-

hlá‰ení zapí‰e do katastru nemovitostí.

Spoleãenství vlastníkÛ jednotek (dále jen

„spoleãenství“) je právnická osoba, která je

zpÛsobilá vykonávat práva a zavazovat se

pouze ve vûcech spojen˘ch se správou, pro-

vozem a opravami spoleãn˘ch ãástí domu

(dále jen „správa domu“), popfiípadû vykoná-

vat ãinnosti v rozsahu zákona ã. 72/1994 Sb.,

o vlastnictví bytÛ, a ãinnosti související

s provozováním spoleãn˘ch ãástí domu, kte-

ré slouÏí i jin˘m fyzick˘m nebo právnick˘m

osobám. Spoleãenství mÛÏe nab˘vat vûci,

práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo ne-

bytové prostory pouze k úãelÛm uveden˘m

ve vûtû první.

âlen spoleãenství vlastníkÛ je vlastníkem

bytové jednotky a podílov˘m spoluvlastní-

kem spoleãn˘ch ãástí domu.

âlen spoleãenství mÛÏe bytovou jednotku

pronajmout, zastavit i prodat.

Neplatí nájem, má v‰ak povinnost pfiispívat

na správu domu (do fondu oprav) na údrÏbu

a opravy celého objektu.

Spoleãenství mÛÏe ãerpat úvûr (napfi. na fi-

nanãnû nároãné opravy a rekonstrukce) bez

nutnosti zástavního práva na jiné nemovitos-

ti ãi ruãitele.

Povinnosti ãlenÛ spoleãenství jsou soudnû

vymahatelné dle zákona ã. 72/1994 Sb.,

o vlastnictví bytÛ, (neplacení záloh na sluÏ-

by, pfiíspûvkÛ na správu domu - fond oprav

apod.). JiKo
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V˘znamná náv‰tûva

Zpravodajsk˘ servis ve zkratce

Americk˘ velvyslanec Cabaniss s chotí nav‰tívil r˘mafiovské muzeum
R˘mafiovské muzeum hostilo ve ãtvr-
tek 14. záfií vzácnou náv‰tûvu. Tent˘Ï
den se uskuteãnila v Muzeu Bruntál
vernisáÏ obrazÛ Catherine Cabanis-
sové, manÏelky velvyslance USA
v âeské republice, a sklenûn˘ch ob-
jektÛ prof. Vladimíra Kopeckého.
„Bruntálská v˘stava, na kterou
mohu pozvat v‰echny zájemce, je
na vysoké umûlecké úrovni a jsem
pfiesvûdãen, Ïe náv‰tûvníkÛm pfii-
nese siln˘ umûleck˘ záÏitek,“ uve-

dl svûtovû uznávan˘ fotograf

Jindfiich ·treit ze Sovince, kter˘

dal podnût ke spoleãné v˘stavû

Cabanissové a prof. Kopeckého,

jakoÏ i k jejich náv‰tûvû Bruntál-

ska a R˘mafiovska. Jeden z nejv˘-

znamnûj‰ích ãesk˘ch skláfiÛ prof.

Vladimír Kopeck˘ prezentuje na

této v˘stavû svá díla spoleãnû

s Catherine Cabanissovou, která

vystavuje malby.

âtvrteãní bruntálská vernisáÏ paní

Catherine Cabanissové byla záro-

veÀ pfiíleÏitostí, aby poprvé v his-

torii nav‰tívil mûsto R˘mafiov ta-

ké její manÏel, americk˘ velvysla-

nec v âeské republice William

Cabaniss. Paní Cabanissová pro-

jevila zájem nav‰tívit i jiné galerie

v na‰em regionu a zavítala spo-

leãnû s manÏelem na právû otev-

fienou v˘stavu obrazÛ, fotogramÛ a fotografií manÏelÛ Kovalov˘ch

v r˘mafiovském muzeu.

Velvyslaneck˘ pár pozdravil sta-

rosta mûsta Ing. Petr Klouda. Pfii

té pfiíleÏitosti bylo oboustrannû

konstatováno, Ïe podpora kultury

v R˘mafiovû je na vysoké úrovni;

její v˘znam pro vzdûlání a z toho

vypl˘vající prosperitu obyvatel

mûsta si vedení radnice velmi

dobfie uvûdomuje a ãiní tak napfi.

i pozornou podporou muzejní

a galerijní ãinnosti v mûstském

muzeu.

ManÏelé Cabanissovi si prohlédli

v˘stavní prostory Galerie

Octopus za doprovodu obou vy-

stavujících umûlcÛ Kovalov˘ch,

fotografa Jindfiicha ·treita a po-

ãetného doprovodu kolegÛ

z bruntálského muzea. Mimo jiné

zavítali i do expozice hedvábnic-

tví na R˘mafiovsku a pfii odbor-

ném v˘kladu Mgr. Jifiího Karla se

obdivovali slavn˘m brokátov˘m

ornátÛm. Vzácní hosté pfiijali také

pozvání Jindfiicha ·treita na hrad

Sovinec. „SnaÏím se pozvat do
na‰eho regionu co nejvíce tako-
v˘ch znám˘ch osobností z fiad
umûlcÛ, aby se o nás dovûdûli lidé
po celé zemi,“ doplnil fotograf

Jindfiich ·treit. 

Mgr. Dieter Schallner a JiKo

Zimní stadion zaãne slouÏit hokejistÛm
i vefiejnosti je‰tû letos

Nová fieditelka matefiské ‰koly
byla uvedena do funkce

Místostarosta mûsta R˘mafiova Ing. Jaroslav Kala
uvedl do funkce fieditelky matefiské ‰koly na
Revoluãní ulici 30 (b˘valá 6. matefiská ‰kola) paní
Vûru Strakovou.
Rada mûsta R˘mafiova jmenovala paní Vûru Strakovou

do funkce fieditelky pfiíspûvkové organizace Matefiská

‰kola R˘mafiov, Revoluãní 30, okres Bruntál, na zákla-

dû konkurzního fiízení, které probûhlo 21. srpna 2006.

O funkci fieditelky projevilo zájem celkem sedm ucha-

zeãek, v konkurzní komisi zasedli kromû pfiedstavitelÛ

mûsta a odborníkÛ v oblasti státní správy ve ‰kolství ta-

ké zástupci Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje

a âeské ‰kolní inspekce. -ona-

Práce na rekonstrukci zimního stadionu v na‰em mûstû se dostávají do finále. Firma Brnofrost,
která tuto zakázku realizuje, jiÏ dokonãila montáÏ technologie chlazení, které je umístûno ve stá-
vajícím zdûném objektu. Dal‰ím krokem bylo zabetonování vlastní ledové plochy.
Pro tuto práci byla vybrána noc z 13. na 14. záfií, kdy bylo do betonové desky o tlou‰Èce

12 cm uloÏeno 176 m2 betonu. Beton byl prÛbûÏnû hutnûn vibraãními li‰tami a v ranních

hodinách pak bylo zahájeno mechanické le‰tûní povrchu. Následnû byla plocha zalita

vodou a pfiikryta plachtami.

Noãní betonáÏ byla nutná z dÛvodu „narovnání, napnutí“ plastov˘ch rozvodÛ, které se

pfies den sluneãním teplem roztahují a proh˘bají, a zapoãala tfiicet minut po dvaadvacá-

té hodinû. Poslední metr kluzi‰tû

byl zabetonován v 6 hodin ráno

a pak následovalo hlazení a le‰tû-

ní betonu. V souãasné dobû je

plocha zalita vodou a pfiikryta fó-

lií. Po ãtyfiech t˘dnech zrání beto-

nu bude zahájeno nachlazování

ledové plochy a zku‰ební provoz

zafiízení.

Investice do nové umûlé ledové

plochy dosáhne ãástky 10,5 mili-

onÛ korun, pfiiãemÏ více jak 6,5

milionÛ bude hrazeno z dotací

ministerstva pro místní rozvoj

a zbytek bude ãerpán podle pfie-

dem schválené ãástky z mûstské-

ho rozpoãtu. Jifií ·lézr a JiKo

Fota: archiv Muzea R˘mafiov

Foto: archiv odboru ÎPaRR MûÚ R˘mafiov Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Ondfiejovská kaple a hrad Strálek
V dal‰ím pokraãování seriálu

o ménû znám˘ch historick˘ch

památkách R˘mafiovska, v nûmÏ

jsme dosud zmapovali pfiedev‰ím

církevní stavby Hornomûstska

a Tvrdkovska, pfiiblíÏili si historii

kostelÛ v Albrechticích u R˘ma-

fiova, RyÏovi‰ti a Lomnici a také

projevy kultu Jana Nepomucké-

ho a Panny Marie v na‰em regio-

nu, tentokrát zamífiíme do

Ondfiejova - do obce, která pro

R˘mafiovany pfiedstavuje poãá-

tek dÛleÏité dopravní tepny, spo-

jující na‰e mûsto s Dlouhou

Louãkou a celou Hanou, a záro-

veÀ vstupní bránu do romantické

krajiny Stráleckého údolí, obklo-

peného prudce svaÏit˘mi kopci

s ãetn˘mi skalisky a hlubok˘mi

lesy. Historickou dominantu to-

hoto území pfiedstavuje zfiícenina

hradu Strálku, k církevním pa-

mátkám kraje pfiispívá Ondfiejov

pfiedev‰ím malou, teprve stoletou

kaplí zasvûcenou sv. Annû.

První dochovaná písemná zmín-

ka o Ondfiejovu, resp. Andres-

sdorffu (postupnû také jako Dorf

Enderssdorff, Andersdorff, An-

drsdorf, OndrÏegow, Andrzegov,

Anderstorff, Andersdorfium ãi

Andersdorf), se objevuje v listi-

nû z roku 1398, kterou markrabû

Jo‰t zastavuje „zboÏí rab‰tejn-

ské“, tedy hrad Rab‰tûjn, R˘ma-

fiov a celou fiadu okolních osad

vãetnû Ondfiejova, Proãkovi

z Vildenberku a Bouzova. Obec

v‰ak byla pravdûpodobnû zalo-

Ïena mnohem dfiíve, podle nû-

kter˘ch historikÛ souãasnû s R˘-

mafiovem, tedy nûkdy v 70. le-

tech 13. století. S pouh˘ kilometr

vzdálen˘m R˘mafiovem Ondfie-

jov sdílel v‰echny dûjinné eska-

pády - období první nûmecké ko-

lonizace, rozkvûtu i úpadku pod

nájezdy drancujících útoãníkÛ.

Jednu z nejhlub‰ích ran zasadily

osadû a v podstatû celé oblasti

ãesko-uherské války v 70. a 80.

letech 15. století, zvlá‰tû taÏení

uherského vojska od Olomouce

smûrem na Opavsko a Nisko ro-

ku 1474. Ondfiejov, jedna z fiady

spálen˘ch a vylidnûn˘ch vesnic,

zÛstal pust˘ aÏ do poloviny 

16. století, kdy byl osídlen znovu

(opût témûfi bez v˘jimky nûmec-

k˘m obyvatelstvem), jak o tom

svûdãí listiny z roku 1555 a 1586

a také dobové soupisy obyvatel.

Dal‰í katastrofu Ondfiejovu i ce-

lému regionu pfiinesla tfiicetiletá

válka v 1. polovinû 17. století

a s ní prÛtahy dánsk˘ch a hlavnû

‰védsk˘ch vojsk. Za rabujícími

vojáky zÛstávaly pusté usedlosti

a o celou tfietinu niÏ‰í poãet oby-

vatelstva, navíc

silnû zchudlého.

Následuje období

morov˘ch epide-

mií, ale také nové

kolonizace, opût

pfiedev‰ím z nû-

mecky mluvících

oblastí.

Ondfiejov zpoãát-

ku patfiil k osadám

s pouh˘mi nûkoli-

ka desítkami oby-

vatel. Na konci

16. století zde Ïilo

asi 30 lidí, o sto

let pozdûji 25.

PfiestoÏe morové

epidemie a války

dosahující sv˘mi

následky aÏ do

Nízkého Jeseníku

probíhaly i v násle-

dujících staletích,

poãet obyvatel po-

stupnû rostl, takÏe

na konci 18. století

je zde usazeno jiÏ

pfies 250 obyvatel,

o ãtyfiicet let po-

zdûji je tento poãet

takfika dvojnásob-

n˘ a v polovinû 

19. století (1854)

dosahuje ãísla 556.

V rozmezí od ãtyfi

do pûti set Ondfie-

jovsk˘ch se poãet

pohybuje aÏ do

konce druhé svû-

tové války, v roce

1945 dosahuje 

úctyhodn˘ch 578.

Poté se Anders-

dorf mûní na Ondfiejov, nastává

odsun a nové osidlování, tento-

krát pfieváÏnû ãesk˘mi obyvateli,

poãet usedlíkÛ oproti pfiedcho-

zím letÛm rapidnû klesá na pou-

h˘ch sto aÏ dvû stû, dnes se po-

hybuje kolem 150. Roku 1964

ztrácí obec samostatnost a stává

se místní ãástí R˘mafiova.

Obyvatelé Ondfiejova se v minu-

losti Ïivili zejména zemûdûl-

stvím (pûstováním ménû nároã-

n˘ch plodin, jako je Ïito, oves,

jeãmen, cibule, mrkev, zelí, po-

zdûji brambory), pûstováním

a zpracováním lnu (domácím

tkalcovstvím) a také tûÏbou ne-

rostného bohatství. Dosud je jiÏ-

nû nedaleko Ondfiejova moÏné

najít bfiidlicovou haldu coby do-

klad zdej‰í tûÏební ãinnosti.

Ondfiejov je obec zajímavá pfii-

nejmen‰ím terénem, na nûmÏ se

rozkládá - leÏí ve vrcholové ãás-

ti prudkého stoupání, ve v˘‰ce

nad 600 m n. m., na terasách 

obou bfiehÛ podél fiíãky Oslavy

a paralelní silnice, vedoucí

z Val‰ovského Dolu do R˘ma-

fiova. Co do historick˘ch pamá-

tek toho na první pohled mnoho

nenabízí. Pomineme-li nedato-

van˘ dfievûn˘ kfiíÏ, stojící poblíÏ

památníku obûtí 1. svûtové vál-

ky, je pfiesto moÏné najít zde dvû

v˘znamné stavby, které rozhod-

nû stojí za nav‰tívení.

První, mlad‰í z nich je kaple sv.

Anny, umístûná v centrální ãásti

obce, na malé plo‰inû ve stráni po

levé stranû silnice (ve smûru od

R˘mafiova). Byla vybudována na

místû pÛvodní dfievûné zvonice.

Vzhledem k tomu, Ïe Ondfiejov

dlouho nemûl vlastní chrám, nav-

‰tûvovali zdej‰í vûfiící kostel ar-

chandûla Michaela ãi kapli

V Lipkách v R˘mafiovû. Teprve

v roce 1900 si Ondfiejov‰tí vysta-

vûli vlastní jednoduchou kapli.

Pozornost si zaslouÏí pfiedev‰ím

dfievûn˘ vyfiezávan˘ oltáfi, v jehoÏ

horní ãásti je plasticky znázornûn

symbol ze znaku obce - trojice je-

telov˘ch trojlístkÛ, pfiedstavující

v kfiesÈanské symbolice sv.

Trojici. Jetelov˘ trojlist coby atri-

but sv. Patrika také poukazuje 

k oãistû od pohanství (podle le-

gendy vyhnal sv. Patrik ze zemû

jedovaté hady a dal‰í zvífiata). Nad

ozdobnou fiímsou oltáfie vyniká

pÛvodní oltáfiní obraz sv. Anny od

neznámého autora. Ve vûÏi kostela

je zavû‰en zvon z roku 1908.

Ondfiejovská kapliãka patfií

k tûm ‰Èastnûj‰ím svatyním

R˘mafiovska, které jsou dosud

vyuÏívány. KaÏdoroãnû v létû

zde probíhá svatoanenská pouÈ,
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na kterou se sjíÏdûjí lidé z ‰iro-

kého okolí, vãetnû pÛvodních

nûmeck˘ch obyvatel. Je‰tû po-

mûrnû nedávno, za pÛsobení

ThDr. Franti‰ka VaÀáka, se v ka-

pli dokonce kfitilo. Loni oslavila

obec Ondfiejov 105. v˘roãí zalo-

Ïení kaple.

PfiibliÏnû kilometr jihozápadnû

od Ondfiejova leÏí pozÛstatky

druhé zdej‰í zajímavosti, mno-

hem star‰í a rozsáhlej‰í, dnes

v‰ak bohuÏel jiÏ témûfi nerozpo-

znatelné. Existenci nûkdej‰ího

hradu Strálku, stojícího na skal-

natém ostrohu Zámeckého vr-

chu, dokládají jen rozvaliny ka-

menn˘ch zdí. Hrad leÏí v území

s velk˘m poãtem dÛlních dûl,

svûdãících o zdej‰í intenzivní

tûÏbû Ïelezn˘ch, olovûn˘ch

a stfiíbrn˘ch rud bûhem 13. aÏ

19. století. Stráleck˘m údolím,

které leÏí na západ od hradu,

procházela v minulosti zfiejmû

tzv. Královská stezka (König-

steig), spojnice mezi R˘mafio-

vem a Dlouhou Louãkou.

Hrad Strálek (jinde téÏ ·trálek,

Stralek, Straleck, Stralecke,

Strahlegg, Strolek, Stránek ãi

mylnû Pust˘ zámek) byl zaloÏen

kolem roku 1280. Jeho název se

poprvé objevuje na peãeti z roku

1282, v pfiídomku jeho pravdû-

podobného zakladatele Bene‰e

ze ·títiny, pocházejícího z rodu

KravafiÛ. Pfiídomek ze Strálku

posléze uÏívali i Bene‰ovi po-

tomci a jejich pfiíbuzní, a to

i v dobû, kdy Strálek rodu jiÏ ne-

patfiil; uÏ v polovinû 14. století

byl totiÏ postoupen rodu

Valeãovsk˘ch. Bratfii Je‰ek,

Zdenûk a Vojslav Valeãov‰tí

krátce nato, kolem roku 1352,

hrad prodávají za 300 kop praÏ-

sk˘ch gro‰Û císafii Karlu IV. a je-

ho bratru Janu Jindfiichovi,

markrabûti moravskému, ãímÏ

se hrad stal souãástí rab‰tejnské-

ho panství.

Historie hradu Strálku nebyla

pfiíli‰ slavná a netrvala dlouho.

Pomûrnû brzy, jiÏ kolem roku

1320, byl za neznám˘ch okol-

ností dobyt a zãásti vypálen

(snad pfii taÏení biskupa Konrada

proti nepfiátelÛm diecéze a Jana

Lucemburského) a ve druhé po-

lovinû 14. století zcela opu‰tûn.

Od roku 1398 byl hrad jiÏ trvale

pouze zástavním a pozdûji dû-

diãn˘m majetkem a coby neo-

bydlen˘ pfiecházel do majetku

nûkolika ‰lechticÛ, pfiedev‰ím

EderÛ a HoffmannÛ. Poté do‰lo

k úpravû katastrálních hranic

a nejpozdûji od roku 1706 patfií

hrad Strálek fiádu nûmeck˘ch ry-

tífiÛ, majitelÛm sovineckého pan-

ství. O naprostém úpadku této

pevnosti, patrnû jedné z nejstar-

‰ích v na‰em kraji, svûdãí zázna-

my o tom, Ïe kamení ze strálec-

k˘ch ruin fiád vûnoval r˘mafiov-

sk˘m mû‰ÈanÛm na opravy do-

mÛ zniãen˘ch poÏárem roku

1765. Díky tomu se do dne‰ních

dnÛ zachovala jen torza hradních

základÛ.

O pevnostním, tj. stráÏním, cha-

rakteru hradu Strálku svûdãí

podle archeologick˘ch v˘zkumÛ

ze 70. a 80. let 20. století mini-

mální zastoupení pracovních ná-

strojÛ mezi nalezen˘mi kovov˘-

mi pfiedmûty. Ty byly vesmûs rá-

zu vojenského nebo uÏitného

(kování, zámky, souãásti koÀ-

sk˘ch postrojÛ apod.). Mezi ná-

lezy jsou kromû tûchto pfiedmûtÛ

také fragmenty keramick˘ch ná-

dob, zlomek srpu, svícen ãi go-

tick˘ klíã s ondfiejsk˘m kfiíÏem

v hlavici, kter˘ je nyní vystaven

v rámci expozice Sága morav-

sk˘ch PfiemyslovcÛ v Brnû.

Aãkoliv dokladÛ o jeho skuteãné

podobû je velmi málo, jsou 

archeologové schopni pfiibliÏnû

rekonstruovat, jak v dobách své-

ho krátkého vrcholu hrad vypa-

dal. Podle zprávy, kterou vytvo-

fiil Mgr. Jifií Karel, byl Strálek

pomûrnû velk˘m dvoudíln˘m

hradem, obklopen˘m sloÏit˘m

systémem opevnûní - nûkolika

masivními hlinit˘mi valy, ‰íjo-

v˘mi pfiíkopy a hradbami. V jád-

ru pevnosti byl kamenn˘ palác

a nádvofií s lehk˘mi stavbami ze

dfieva a mazanice na kamenné

podezdívce a ãtvercovou vodní

jímkou. Sonda vyvrátila dfiívûj‰í

pfiedpoklad, Ïe v severozápad-

ním ukonãení hradby stála vûÏ,

naopak je moÏné, Ïe zde stál dal-

‰í, men‰í palác. Rozlehl˘ hradní

komplex vykazuje stopy po po-

mûrnû brzkém po‰kození a je

rovnûÏ moÏné, Ïe nebyl nikdy 

úplnû dostavûn a v celistvosti

vyuÏíván (napfi. pfiedhradí).

Krátkou a neslavnou historii hra-

du Strálku sv˘m zpÛsobem vy-

nahrazuje lidská pfiedstavivost,

která ruiny hradu obdafiila nejed-

nou povûstí. Jedna z nich vyprá-

ví o zjevení mladé dívky, která

se mûla objevovat pfii západu

slunce na hradních troskách.

„Zjevení procházelo kameny

i kmeny stromÛ, jako by v‰echna

matérie najednou ztratila nepro-

stupnost. Mizelo v obláãcích

jemného d˘mu, aby se zase po

chvíli zhmotnilo do viditelné po-

doby, v níÏ pfiistoupilo k ãlovû-

ku. K lidsk˘m oãím se naklonila

nádherná dívãí tváfi, z níÏ vanula

vÛnû neznáma a vzdálen˘ch svû-

tÛ. Ústa, aniÏ by se pohnula, vy-

právûla o vûãném prokletí tûch,

kdo nepoznali smysl svého Ïivo-

ta. Poté se pfiízrak rozplynul,

ozvûna hlasu se ztratila ve vût-

vích stromÛ a ãlovûk pochopil,

Ïe i na zemi jsou místa, v nichÏ

se protínají dráhy vícero svûtÛ.

A právû na tûchto místech vstu-

pují pfiízraky lidem do du‰í, aby

ãlovûku pfiipomenuly, Ïe neÏije

jen jednou. TûÏko fiíci, co se 

opravdu pfiihodilo lidem, ktefií

pfiicházeli ke stráleck˘m rozvali-

nám, ale mnozí vypovídali, Ïe

právû zde pfii západu slunce za-

slechli to, co od nich vlastní 

osud poÏaduje,“ pí‰e v Putování

po tajemn˘ch místech Nízkého

Jeseníku Irena ·indláfiová. Nu,

moÏná je i tato zkazka dÛvodem,

proã nav‰tívit Ondfiejov a jeho

nejbliÏ‰í okolí. ZN

(PouÏitá literatura: ·indláfiová,
Irena: Historie a souãasnost obce
Ondfiejova, R˘mafiov 2000; Go‰,
Vladimír - Karel, Jifií: Hrad Strá-
lek u R˘mafiova, Stfiední Morava
8/99, Olomouc 1999; Karel, Jifií:
Hrad Strálek (Nálezová zpráva
z let 1975 - 1989), Mûstské muze-
um R˘mafiov, 1998; Pinkava, Vik-
tor: Místopis Moravy. Unãovsk˘
a R˘mafiovsk˘ okres, Brno 1922.)

Hrad Strálek: vodní cisterna Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov

Hrad Strálek: orientaãní plánek

Gotick˘ klíã s ondfiejsk˘m kfiíÏem je
nyní na v˘stavû Sága moravsk˘ch
PfiemyslovcÛ

Hrad Strálek: horní ãást nádvofií hradu od SZ. V pozadí plo‰ina vel-
kého paláce, vpravo zbytky hradby v terénní vlnû.  

Foto: archiv Mûstského muzea R˘mafiov
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Zdravotnictví

Oddûlení chronické bolesti zahájilo naplno svou ãinnost
Oddûlení chronické bolesti Podhorské nemocnice zaháji-

lo po pfiestûhování naplno svou ãinnost v rekonstruova-

n˘ch prostorách hlavní nemocniãní budovy v R˘mafiovû.

Oddûlení se zamûfiuje na léãbu v‰ech druhÛ bolestiv˘ch

stavÛ, léãení onemocnûní pohybového aparátu i komplex-

ní rehabilitaãní léãbu vãetnû ambulantní infuzní léãby.

„Oddûlení je funkãnû spojeno s pracovi‰tûm balneotera-
pie a spolu s moderním pfiístrojov˘m vybavením tak vy-
tváfií ucelen˘ komplex,“ vysvûtlil primáfi oddûlení MUDr.

Stanislav Horák. Také pracovi‰tû infuzní léãby je opût

v provozu. Infuze provádûjí zdravotníci dennû od 7 do l4

hodin. Noví pacienti se mohou hlásit telefonicky na ãísle

554 253 335 a 337 nebo osobnû ve stejném ãase na am-

bulanci chronické bolesti. Souãástí oddûlení je i úsek pro

alternativní metody souãasné i tradiãní medicíny.

Pracovi‰tû je jako jediné v okrese garantováno

Spoleãností pro studium a léãbu bolesti âeské lékafiské

spoleãnosti. Simona Souãková, tisková mluvãí

Aktéfii komunitního plánování jednali o podobû dotazníku
Ve ãtvrtek 14. záfií se uskuteãni-

lo v zasedací místnosti odboru

sociálních vûcí Mûstského úfiadu

R˘mafiov tfietí setkání uÏivatelÛ,

poskytovatelÛ a zadavatelÛ v rá-

mci komunitního plánování so-

ciálních sluÏeb. Cílem KP je po-

stupné vytváfiení kvalitní, navzá-

jem propojené sítû sociálních

sluÏeb pro potfieby obyvatel, kte-

fií se ocitli z jakéhokoliv dÛvodu

v sociální nouzi. SíÈ bude prÛ-

bûÏnû tvofiena tak, aby bylo za-

bránûno sociálnímu vylouãení

tûchto lidí z bûÏného Ïivota spo-

leãnosti a aby se ve v‰ech smû-

rech zlep‰ila kvalita jejich Ïití.

Jde o aktivitu, která má vycházet

z ‰iroké diskuse vefiejnosti - aby

mohly b˘t uspokojeny potfieby

co nej‰ir‰í skupiny lidí. Tuto dis-

kusi úãastníkÛ KP - tedy zadava-

tele, v‰ech poskytovatelÛ i zá-

stupcÛ uÏivatelÛ sociálních slu-

Ïeb - by mûla umoÏnit pracovní

jednání komunitního plánování.

SchÛzky se zúãastnili zástupci

Diakonie âCE R˘mafiov, jmeno-

vitû fieditelka Marcela StaÀková,

poradnu rané péãe Slezské

Diakonie Krnov zastupovala

Ivana Pavlíková, za místní orga-

nizaci Svazu tûlesnû postiÏen˘ch

se zúãastnil Franti‰ek Urbaník,

z Centra slu-

Ïeb pro zdra-

votnû posti-

Ïené v Brun-

tále pfiijel pan

M i r o s l a v

Palánek. Za

Stfiedisko v˘-

chovné péãe

v Bruntále se

zúãas tn i l a

Nina Drápa-

lová, za Zá-

kladní ‰kolu, R˘mafiov, ·kolní

námûstí, fieditelka Hana Mûrá-

ková a za Dûtsk˘ domov v Ja-

novicích fieditelka Alena Horká.

Mûsto R˘mafiov, které figuruje

v komunitním plánování jako

zadavatel sociálních sluÏeb, za-

stupovali místostarosta Jaroslav

Kala a vedoucí odboru sociál-

ních vûcí a zdravotnictví Iveta

Podzemná.

Úãastníci schÛzky se dohodli na

budoucí podobû dotazníku k so-

ciálním sluÏbám, jehoÏ finální

podobu otiskneme mimo jiné ta-

ké v nûkterém z pfií‰tích vydání

na‰eho ãtrnáctideníku. Obãa-

né se v dotazníku budou moci

v y j á d fi i t  

k úrovni so-

ciálních slu-

Ïeb, jaké

sluÏby ve mû-

stû postrá-

dají, které

ze stávají-

cích vyuÏí-

vají a jak

jsou s nimi

spokojeni.

Tento do-

tazník rovnûÏ obdrÏí kaÏd˘ ob-

ãan do schránky.

„Jednali jsme také o pfiípadn˘ch
sbûrn˘ch místech tûchto dotazní-
kÛ. Sbûrná místa budou uvefiej-
nûna prostfiednictvím místního
tisku a na letácích. Budeme chtít
vûdût, zda budou lidé ochotni za
urãité sociální sluÏby zaplatit ur-
ãitou ãástku, ãi nikoliv. Druhou
projednávanou záleÏitostí byla
novû pfiipravovaná broÏura soci-
álních sluÏeb v R˘mafiovû a na
R˘mafiovsku, na kterou bude
pouÏita dotace Moravskoslez-

ského kraje. Nûkteré sluÏby jsou
poskytovány i v rámci celého
okresu Bruntál,“ pfiiblíÏila pro-

gram jednání aktérÛ komunitní-

ho plánování vedoucí odboru so-

ciálních vûcí a zdravotnictví

Iveta Podzemná.

Vzhledem k tomu, Ïe problema-

tika sociálních sluÏeb je v nûkte-

r˘ch odvûtvích úzce zamûfiena,

bude kolektiv pracovat prozatím

ve dvou skupinách. První skupi-

na bude mít na starost oblast tû-

lesnû postiÏen˘ch a seniorÛ, dru-

há skupina se bude vûnovat rom-

ské problematice, problematice

mládeÏe a dûtí, dále problemati-

ce nezamûstnan˘ch a nepfiizpÛ-

sobiv˘ch obãanÛ. „Tyto skupiny
se budou setkávat na pravidel-
n˘ch schÛzkách, budou mít svÛj
jednací fiád, zpÛsob hlasování
a ve‰keré dal‰í legislativní nále-
Ïitosti,“ upfiesnila Iveta Podzem-

ná. Postupnû se ke spolupráci

v komunitním plánování pfiihlá-

sily i dal‰í okolní obce - Dolní

Moravice, Malá Morávka, Horní

Mûsto, Stará Ves a Václavov.

Termín dal‰í schÛzky nebyl pro-

zatím stanoven. JiKo
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Peníze vylákal
na údajnou
opravu auta

Policejní inspektor SKPV

v Bruntále zahájil trestní stíhání

41letého muÏe z Bfiidliãné pro

trestn˘ ãin podvodu. Je obvinûn,

Ïe od roku 2004 aÏ do poloviny

roku leto‰ního v R˘mafiovû vylá-

kal pod záminkou opravy vozid-

la od 75leté Ïeny finanãní hoto-

vost v celkové v˘‰i 54 tisíc Kã.

Peníze uÏil pro svou potfiebu.

Zmizela jízdní kola
za 40 tisíc

Neznám˘ pachatel vnikl mezi

12. a 13. záfiím do uzamãeného

sklepního prostoru na Dlouhé 

ulici v Bfiidliãné a odvezl odtud

jízdní kolo za 24 tisíc Kã. Pak se

vloupal i do koãárkárny a z té

odcizil dal‰í kolo za 15 tisíc Kã.

Pfii‰el
o nesplacené auto

Zlodûj si nûkdy v dobû od 4. do

15. záfií pfii‰el pro Octavii zapar-

kovanou na Vûtrné ulici

v R˘mafiovû. Vloupal se do za-

parkovaného vozidla ãerné bar-

vy, které si na leasing pofiídil

místní 28let˘ muÏ, a odjel.

·koda je vyãílena na více neÏ

224 tisíc Kã. Po vozidle bylo vy-

hlá‰eno pátrání.

Nohu mu nikdo
nezlomil

R˘mafiov‰tí policisté odloÏili

pfiípad pÛvodnû pro‰etfiovan˘ ja-

ko podezfiení z trestného ãinu 

ublíÏení na zdraví. Ke skutku

mûlo dojít veãer 29. ãervence

mezi obcemi R˘mafiov a Jamar-

tice na pfiíjezdové komunikaci

do areálu uãili‰tû. Podle 56leté-

ho zranûného muÏe ho zde mûl

zastavit neznám˘ muÏ s dota-

zem, kolik je hodin. NeÏ staãil

po‰kozen˘ odpovûdût, strhl jej

muÏ na cestu, nalehl na nûj a pfii-

tom mu mûl zpÛsobit zlomeninu

krãku levé stehenní kosti.

Po‰kozen˘ pak údajnû zaãal kfii-

ãet, útoãník od dal‰ího útoku 

upustil a z místa ãinu odjel na

jízdním kole. Zranûn˘ muÏ poté

strávil více neÏ t˘den v nemocni-

ci, kde mu byl zlomen˘ krãek 

operativnû nahrazen implantátem.

V prÛbûhu vy‰etfiování bylo v‰ak

od zranûného muÏe zji‰tûno, Ïe

krãek ho silnû bolel jiÏ dlouhodo-

bû, ale protoÏe mûl strach z léka-

fiÛ, nevyhledal o‰etfiení. Stále tvr-

dí, Ïe ho skuteãnû neznám˘ muÏ

povalil na zem, coÏ se nepodafiilo

vylouãit. Vzhledem ke zji‰tûn˘m

okolnostem byla vûc pfiekvalifi-

kována na pfiestupek proti obãan-

skému souÏití. Z lékafisk˘ch

zpráv nicménû vypl˘vá, Ïe zlo-

menina krãku byla star‰ího data.

Kopla ho
a zlomila mu Ïebro

Policejní inspektor SKPV

v Bruntále zahájil stíhání 50leté

Ïeny ze Staré Vsi pro trestné ãi-

ny v˘trÏnictví a ublíÏení na zdra-

ví. Letos v dubnu mûla na ulici

Potoãné ve Staré Vsi fyzicky na-

padnout 58letého místního mu-

Ïe. Po hádce jej odstrãila, kopla

do stehna, a kdyÏ se muÏ pfied-

klonil, je‰tû ho kopla do hrudní-

ku, ãímÏ mu zlomila Ïebro.

Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Motocyklista narazil do Toyoty
V úter˘ 12. záfií v ran-

ních hodinách se mezi

obcemi R˘mafiov a Ma-

lá ·táhle srazil moto-

cykl s osobním autem.

18let˘ mladík na

Hondû nedodrÏel bez-

peãnou vzdálenost za

Toyotou fiidiãe, kter˘

zastavil za odboãují-

cím vozidlem. Moto-

cyklista zaãal brzdit,

nezvládl fiízení a nara-

zil do stojící Toyoty.

Mladík utrpûl otfies

mozku, trÏné rány

a pohmoÏdûniny. ZpÛ-

sobená ‰koda ãiní 

40 tisíc Kã.

Seriál

Nebojte se první pomoci (17. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Stavy potenciálního ohroÏení Ïivota
Úrazové amputace
Ztráta konãetiny, penisu nebo skalpace pfied-

stavuje pro zranûného váÏn˘ handicap ve-

doucí ke sníÏení kvality Ïivota. Plastiãtí chi-

rurgové jsou nûkdy schopni „zázrakÛ“, ale

jen za pfiedpokladu, Ïe mají k dispozici dob-

fie o‰etfien˘ amputát.

Pfiíãiny
- fiezná poranûní (nejãastûji cirkulárkou, mo-

torovou pilou, hoblovkou apod.);

- zachycení konãetiny nebo odûvu ve stroj-

ních mechanismech (nejãastûji v nekryté fie-

menici zemûdûlsk˘ch strojÛ, pásovém do-

pravníku apod.).

Pfiíznaky
- ãást tûla je úplnû oddûlena nebo visí za kÛÏi;

- krvácení z pah˘lu - u fiezn˘ch amputací ve-

lice intenzivní, pfii zachycení strojními me-

chanismy mÛÏe b˘t pfiekvapivû malé.

âím je ranûn˘ ohroÏen?

Definitivní ztrátou postiÏené ãásti.

Postup první pomoci - zahrnuje zastave-
ní krvácení, krytí rány a zaji‰tûní ampu-
tátu.
Zastavení krvácení lze docílit pfiiloÏením

‰krtidla, nûkdy pfiím˘m stlaãením v ránû.

Amputát je tfieba vloÏit do igelitového sáãku.

V laické první pomoci nelze doporuãit jeho

oplachování. Igelitov˘ sáãek s amputátem

lze vloÏit do druhého, vût‰ího, napu‰tûného

studenou vodou.

Pah˘l volnû kryjeme. Obvaz se uplatní málo-

kdy, vhodn˘m materiálem je obyãejn˘ ruãník.

âeho chceme docílit?
Zastavit (omezit) krvácení a zachovat amputát.

Ztracenou ruku nelze pfii‰ít, ufiíznutá ruka

znovu nenaroste. Nezahazujte ani vyraÏené

zuby, mohou b˘t vsazeny zpût. 

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)

Fota: Miroslav ·koda

Ilustraãní foto
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Organizace a spolky

Zasedala rada Euroregionu Pradûd
V pátek 15. záfií se v budovû

Mûstského úfiadu v R˘mafiovû

konalo poslední zasedání rady

Euroregionu Pradûd ve voleb-

ním období 2002 - 2006.

Na programu rady, která se

v tomto roce se‰la jiÏ popá-

té, byla mimo jiné infor-

mace o hospodafiení EuP

v prvním pololetí 2006.

Pfiedseda EuP Ing. Jarmar

informoval o zámûru EuP

vydávat vlastní ãasopis,

kter˘ by lidem Ïijícím v tomto

regionu více pfiiblíÏil ãinnost

a aktivity tohoto sdruÏení.

Mezi hlavní ãinnosti, které euro-

region v souãasné dobû vykoná-

vá, patfií správa a administrace

Fondu mikroprojektÛ. V této

souvislosti sdûlila projektová

manaÏerka, Ïe bylo vyhlá‰eno

páté kolo podávání projektov˘ch

Ïádostí. Termín pro pfiedloÏení

Ïádostí na sekretariátu EuP ve

Vrbnû pod Pradûdem byl stano-

ven na 9. 11. 2006 do 12 hodin.

Dále uvedla, Ïe zÛstatek penûÏ-

ních prostfiedkÛ pro toto kolo do-

sahuje v˘‰e cca 720 000 Kã.

V souãasné dobû se rovnûÏ ve-

dou jednání o nadcházejícím

programovém období 2007 -

2013, které by mûlo plynule na-

vázat na program Iniciativy

Spoleãenství INTERREG IIIA.

V závûru zasedání podûkoval

pfiedseda EuP v‰em radním za

jejich aktivní ãinnost v radû EuP

v uplynulém volebním období

a popfiál mnoho úspûchÛ

v dal‰ím Ïivotû.

RovnûÏ Ing. Kala, místo-

starosta mûsta R˘mafiova,

vyjádfiil jménem v‰ech ãle-

nÛ Euroregionu Pradûd

velké podûkování Ing.

Jarmarovi, jakoÏto pfiedse-

dovi EuP, za jeho obûtavou

a cílevûdomou práci, díky které

si Euroregion Pradûd po nûkoli-

ka letech v ústraní „upevnil své
místo na slunci“. 

Euroregion Pradûd

Uzdravení v˘fii vylétli za svobodou
Snad na kaÏdého, kdo zavítá do Pradûdovy

zahrádky ve Stránském u R˘mafiova, d˘chne

poklid a romantika neporu‰ené pfiírody.

Dokonalost pfiírodní scenérie, hlubok˘ch

hvozdÛ a pasoucích se ovcí - vala‰ek ãer-

n˘ch, z jediného chovu tohoto plemene

v âeské republice - je umocnûna snahou ãlo-

vûka o záchranu poranûn˘ch ãi nemocn˘ch

ÏivoãichÛ, zejména pak drav˘ch ptákÛ, ktefií

pomáhají lidem i pfiírodû vytváfiet biologic-

kou rovnováhu. Pomocnou ruku handicapo-

van˘ch tvorÛm zde podává jiÏ fiadu let u-

smûvav˘ a optimistick˘ ochranáfi Petr

Schäfer, jenÏ záchrannou stanici ve

Stránském zaloÏil v roce 1985 a právem si

zaslouÏí velk˘ obdiv a uznání. VÏdyÈ bez je-

ho pomoci by mnoho dravcÛ jiÏ nelétalo po

modrém nebi, ale zesláblí a poranûní by se

stali snadnou kofiistí jin˘ch predátorÛ.

Ve ãtvrtek 21. záfií nastala chvíle, kdy sami-

ce a samec v˘ra velkého, nejvût‰í volnû Ïijí-

cí sovy u nás, mohli po úplném vyléãení 

opustit své doãasné pÛsobi‰tû a vylét-

nout za svobodou. „Jedná se o dvû le-
to‰ní mláìata, která se po opu‰tûní hníz-
di‰tû stfietla s civilizací. Samce srazilo
auto a byl nalezen u silnice, samiãku
srazil vlak nûkde u Uniãova. Oba dravci
mûli úrazy na hlavû spojené s otfiesem,
na‰tûstí u nich nebyla nalezena Ïádná
fraktura,“ vysvûtlil zachránce a majitel

stanice Petr Schäfer, kter˘ bûhem svého

pÛsobení v záchranné stanici pfiijal oko-

lo 600 dravcÛ. V prÛbûhu leto‰ního roku

to bylo sedmapadesát dravcÛ, z nichÏ asi

dvû tfietiny se dafií s úspûchem vrátit do

volné pfiírody. Zb˘vající ptáci jsou v dÛ-

sledku svého váÏného a trvalého handi-

capu, kter˘ by jim neumoÏÀoval bûÏn˘

Ïivot v pfiírodû, umísÈováni do rÛzn˘ch

útulkÛ nebo dûtsk˘ch koutkÛ a jen ve

v˘jimeãn˘ch pfiípadech musí b˘t utrace-

ni. „Letos pfievaÏují u dravcÛ úrazy elek-
trick˘m proudem na stoÏárech vysokého

napûtí. Pro pfiedstavu, nejvût‰ím
pfiijat˘m dravcem byla samice orla
mofiského, která byla zasaÏena elek-
trick˘m proudem na stoÏáru vysoké-
ho napûtí a bylo nutno jí amputovat
celou letku, aby mohla Ïít. Dnes Ïije
na Liberecku ve speciální chovné
stanici pro orly mofiské. Nejmen‰ím
pacientem byl pomûrnû vzácn˘ kulí-
‰ek nejmen‰í a byl dodán jako ne-
vzletné mládû. Nejrychlej‰ím letcem
byl ostfiíÏ lesní, kterého jsme odcho-
vali a vrátili do volné pfiírody,“ in-

formoval Petr Schäfer.

Touha po svobodû byla velmi silná.

V̆ fii se jeden po druhém majestátnû

vznesli z rukou sokolníka a rovnou

zamífiili do blízkého smrkového lesa.

Pfiíbûh dal‰ích vyléãen˘ch dravcÛ se

tak uzavfiel.

PfiipomeÀme, Ïe stanice kromû zá-

chrany handicapovan˘ch, nemoc-

n˘ch nebo nalezen˘ch dravcÛ a sov

zprostfiedkuje i záchranu ostatních ÏivoãichÛ,

ktefií jsou v ohroÏení nebo jak˘mkoliv zpÛ-

sobem handicapovaní. K tomu úãelu slouÏí

spolupráce s pfiidruÏenou stanicí pfii Zoo na

Svatém Kopeãku (tel.: 585 385 348). Zá-

chranná stanice ve Stránském je zafiazena do

národní sítû stanic organizovan˘ch âesk˘m

ornitologick˘m spolkem a podporovan˘ch

Svazem ochráncÛ pfiírody a poskytuje sluÏbu

nepfietrÏitû na telefonu 777 256 577 pro spá-

dové území v Moravskoslezském a Olomou-

ckém kraji.

Pokud vám osud handicapovan˘ch ÏivoãichÛ

není lhostejn˘ a chcete podpofiit sbírku Zvífie

v nouzi a pomoci tak pfiímo stanici ve

Stránském, ode‰lete dárcovskou SMS ve tva-

ru: DMS ZVIREVNOUZI STRANSKE na

ãíslo 87777 nebo po‰lete svÛj dar na úãet ãís-

lo: 33553322/0800, var. s.: 6707 u âS, a. s.

KaÏd˘, kdo chce pomoci, mÛÏe tak uãinit

formou dárcovské SMS v cenû 30 Kã nebo

penûÏním darem na pfiíslu‰n˘ úãet. JiKo



Kulturní okénko mûsta R˘mafiova
Citát: Dé‰È je smutn˘, protoÏe nám pfiipomíná ãas, kdy jsme by-

li rybami. Ramón Gómez de la Serna
Známá i neznámá v˘roãí
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Pranostiky na mûsíc fiíjen
• Po teplém záfií zle se fiíjen tváfií.

• Záfií víno vafií a co nedovafií, fiíjen dopeãe.

• âím déle vla‰tovky u nás v fiíjnu prodlévají, tím déle pûkné a jasné

dny potrvají.

• KdyÏ kfiíÏov˘ pavouk se v fiíjnu ukr˘vá a nevylézá, není daleko 

do snûhu.

• Tepl˘ fiíjen - studen˘ listopad.

• Je-li fiíjen velmi zelen˘, bude zato leden hodnû studen˘.

• Mlhy v fiíjnu - snûhy v zimû.

• Spadne-li v fiíjnu listí, bude mokrá zima.

• KdyÏ dlouho listí nespadne, tuhá zima se pfiikrade.

• V fiíjnu hodnû ÏaludÛ a bukvic oznamuje zimy víc.

• Den svaté Tereziãky neb˘vá bez vlaÏiãky. (3. 10.)

• Svat˘ Franti‰ek zahání lidi do ch˘‰ek. (4. 10.)

• Na svatého ·imona pfiiklu‰e k nám zima ti‰e. (28. 10.)

30. 9. Mezinárodní den pfiekladatelÛ, slaví se na sv. Jeron˘ma, pa-
trona pfiekladatelÛ, kter˘ ve 4. - 5. stol. pfieloÏil do latiny bibli

30. 9. 1906 nar. Jaromír Tomeãek, prozaik, redaktor, autor knih pro dûti 
(zemfi. 15. 7. 1997) - 100. v˘roãí narození

30. 9. 1931 nar. ·tûpánka Haniãincová, hereãka, moderátorka a autorka po-
fiadÛ pro dûti (zemfi. 27. 10. 1999) - 75. v˘roãí narození

30. 9. 1996 zemfi. Herberta Masaryková, redaktorka a pfiekladatelka, vnuãka
T. G. Masaryka (nar. 6. 7. 1915) - 10. v˘roãí úmrtí

1. 10. Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní
hudební rady od roku 1974

1. 10. Mezinárodní den seniorÛ, slaví se od roku 1991 z rozhodnutí
Valného shromáÏdûní OSN

1. 10. 1951 zemfi. Karel Teige, teoretik umûní, publicista, grafik a pfiekladatel
(nar. 13. 12. 1900) - 55. v˘roãí úmrtí

2. 10. Svûtov˘ den lidsk˘ch sídel (1. pondûlí v fiíjnu), od roku
1985 (OSN)

2. 10. 1616 nar. Andreas Gryphius, nûmeck˘ barokní básník a dramatik 
(zemfi. 16. 7. 1664) - 390. v˘roãí narození

2. 10. 1946 zemfi. Eduard Bass, vl. jm. E. Schmidt, prozaik, Ïurnalista a ka-
baretiér (nar. 1. 1. 1888) - 60. v˘roãí úmrtí

3. 10. 1226 zemfi. sv. Franti‰ek z Assisi, italsk˘ fieholník a básník, reformátor 
stfiedovûkého duchovního Ïivota (nar. 1181) - 780. v˘roãí úmrtí

3. 10. 1901 nar. Franti‰ek Halas, spisovatel (zemfi. 27. 10. 1949) - 105. v˘r. nar.
4. 10. Mezinárodní den ochrany zvífiat, slaví se na sv. Franti‰ka
4. 10. 1906 nar. Ladislav Pe‰ek, herec (zemfi. 13. 7. 1986) - 100. v˘r. nar.
5. 10. Svûtov˘ den uãitelÛ, vyhlá‰en roku 1994 (UNESCO)
5. 10. 1781 nar. Bernard Bolzano, rakousk˘ filozof a matematik (zemfi. 

18. 12. 1848) - 225. v˘roãí narození
7. 10. 1886 nar. Josef Palivec, básník a pfiekladatel (zemfi. 30. 1. 1975) 

- 120. v˘roãí narození
7. 10. 1961 zemfi. Franti‰ek Tich˘, malífi (nar. 24. 3. 1896) - 45. v˘roãí úmrtí
9. 10. Svûtov˘ den po‰ty, v˘roãí zaloÏení Svûtové po‰tovní unie

v roce 1874
9. 10. 1931 zemfi. Antal Sta‰ek, vl. jm. Antonín Zeman, prozaik (nar. 

22. 7. 1843) - 75. v˘roãí úmrtí
11. 10. Mezinárodní den boje proti pfiírodním katastrofám (2. stfie-

da v fiíjnu)
11. 10. 1896 nar. Roman Jakobson, rusk˘ lingvista, sémiotik, literární teoretik, 

ve 30. letech pÛsobící u nás, zakladatel ãeského strukturalismu 
(zemfi. 18. 6. 1982) - 110. v˘roãí narození

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Barbora HorÀáãková ........................................................ Stará Ves

Viktorie ÎiÏková .............................................................. Janovice

Tereza Dávidíková ........................................................... R˘mafiov

Martin Kováfi .................................................................... Janovice

Tomá‰ ·imo ..................................................................... Ruda

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

Ludmila Chaloupková - R˘mafiov ......................................... 80 let

Josef Vlach - R˘mafiov .......................................................... 81 let

Marie Pov˘‰ilová - Ondfiejov ................................................ 82 let

BoÏena Janeãková - R˘mafiov ............................................... 84 let

Václav Tlapal - R˘mafiov ....................................................... 84 let

Franti‰ek ·ac - R˘mafiov ....................................................... 85 let

Hilda ·enková - R˘mafiov ..................................................... 85 let

Juliana Smitková - R˘mafiov ................................................. 85 let

Julie Pupíková - R˘mafiov ..................................................... 85 let

Miroslav Sm˘kal - R˘mafiov ................................................. 85 let

Franti‰ek Skryja - Janovice ................................................... 88 let

Rozlouãili jsme se
Czeslawa Batou‰ková - R˘mafiov ........................................... 1946

Vítûzslav ·opík - Edrovice ..................................................... 1951

Josef Pofiízka - Horní Mûsto ................................................... 1920

Matrika MûÚ R˘mafiov

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - fiíjen 2006

4. 10. 13.00 zahrada 8. roãník R˘mafiovského pfiespoláku 

Hedvy 1. - 5. tfi.

6. 10. 18.00 SVâ Zahájení pfiedtaneãního kurzu pro 9. tfi.

6. 10. 20.30 SVâ Zahájení taneãního kurzu pro dospûlé

10. 10. 9.15 kino Pohádka o Hastrmanovi Tatrmanovi

a 10.45 pro M· + 1. - 5. tfi. Z·

11. 10. 13.00 SVâ Stfielecké odpoledne pro 3. - 5. tfi.

13. 10. 13.45 SVâ Keramická dílna pro Z·

13. 10. 20.00 SVâ Koncert alternativní rockové hudby

velk˘ sál

13. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

mal˘ sál

18. 10. 14.00 SVâ Draãí dílna

20. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

22. 10 10.00 SVâ Drakiáda

27. 10. 20.30 SVâ Taneãní lekce pro dospûlé

SVâ Kondiãní cviãení pro Ïáky 8. a 9. tfi.
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R˘mafiov má svoji
pûveckou hvûzdu

Na cestû kolem svûta s „dobr˘mi chlapci“
Chlapeck˘ sbor Boni Pueri (ães. dobfií chlapci)

z Hradce Králové patfií mezi nejznámûj‰í ãeská

sborová tûlesa, aãkoli je sv˘m trváním jedno

z nejmlad‰ích (zaloÏeno v roce 1982).

Navazuje ov‰em na staletou tradici chlapec-

k˘ch sborÛ, která se poãíná uÏ ve stfiedovûku.

Bûhem své existence absolvovali Boni Pueri

pfies 2500 koncertÛ po celém svûtû, kromû zá-

padní Evropy pofiádají pravidelná turné i po

USA, Japonsku a JiÏní Koreji, stali se hostem

velk˘ch hudebních festivalÛ a kulturním velvy-

slancem sborové federace pfii Evropské unii

(European Federation of Choirs of the Union).

Cestování, které je dle slov „dobr˘ch chlapcÛ“

po zpûvu (a fotbalu) jejich velk˘m koníãkem,

‰ífií nejen vûhlas ãeského sborového zpûvu po

svûtû, ale souãasnû pfiiná‰í sboru inspiraci.

Cestování v ãase i po kontinentech bylo také

hlavním tématem koncertu, s nímÏ Boni Pueri

v ãele se sbormistry Jakubem Martincem

a Pavlem Horákem a v doprovodu klavíristy

Miroslava Sekery vystoupili ve ãtvrtek 21. zá-

fií dopoledne ve vel-

kém sále SVâ R˘-

mafiov.

Pofiad s názvem

Cesta kolem svûta za
80 ... minut (ve sku-

teãnosti ‰lo o pfii-

bliÏnû poloviãní sto-

páÏ) byl rozdûlen na

dvû ãásti. V první

z nich, pod titulem

Mistfii evropské kla-
siky, ‰lo o ono cesto-

vání v ãase. Sbor na-

stoupil pfied publi-

kum za zpûvu Eccha
Orlanda di Lasso

a navázal Carminou

Buranou Carla Orffa a Dies Irae z Mozartova

Requiem. Po krátkém odborném v˘kladu (‰lo

totiÏ o pfiedstavení pro ‰koly) chlapci zazpívali

dal‰í dva klasické sborové „hity“ - Panis Ange-
licus Caesara Francka a Aleluja z Händlova 

oratoria Messiah.

Ve druhé ãásti vystoupení zavedli Boni Pueri

své obecenstvo doslova z âech aÏ na konec

svûta, od Smetany a Dvofiáka, pfies Rusko,

Brazílii a Japonsko do Afriky, pak skokem pfies

oceán do Ameriky a opût zpátky na Star˘ kon-

tinent, do sousedního Nûmecka. Pfii zpûvu bra-

zilské, ruské, japonské i africké ukázky (lidová

píseÀ Zulu One by One) nechybûla ani jedno-

duchá choreografie.

Nutno podotknout, Ïe je trochu ‰koda, Ïe se

koncert chlapeckého sboru Boni Pueri, kter˘

by urãitû je‰tû lépe a sugestivnûji znûl v pro-

storách nûkterého z r˘mafiovsk˘ch chrámÛ, ne-

konal také pro vefiejnost. Jistû by se v˘raznû za-

psal na stránky nezvykle bohatého kulturního

programu leto‰ního podzimu. ZN

V mûsíci dubnu probûhlo pfiedkolo pûvecké

soutûÏe R˘mafiov hledá superstar. Ze ãtr-

nácti pfiihlá‰en˘ch soutûÏících vybrala od-

borná porota sedm finalistÛ, z nichÏ ‰est

stateãn˘ch se utkalo na finálovém podveãe-

ru. V‰ichni úãinkující zpívali naprosto

skvûle, urãit vítûze by bylo pro porotu té-

mûfi nemoÏné. Na‰tûstí rozhodovali sv˘mi

hlasy diváci. PrÛvodcem soutûÏe byl klaun

Ála, ãili pan Ale‰ Klaãer, díky nûmuÏ mûla

celá akce vesel˘ ráz.

Po hlasování divákÛ se umístili jednotliví

soutûÏící takto: první místo získal Bedfiich

·tûpaník, druhé místo patfiilo Simonû

Kellerové, tfietí pfiíãku obsadila Denisa

Giãová a na ãtvrtém místû se umístily Mí‰a

Kodlová, Sandra Giãová a Mí‰a Br‰Èáková.

Podûkování za obûtavou práci patfií porotû -

Pavle ·karupové z hudební skupiny

Alternativa, Ivanu Sigmundovi z kapely

Rotor a Michalu Fidlerovi z kapely

Moskviã. Eva Kudláková

Foto: Jakub Vala
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Mûstská knihovna

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

PO 9 - 17.00 hod.

ÚT 9 - 17.00 hod.

ST¤EDA 9 - 17 hodin
Den otevfien˘ch dvefií

âT 9 - 17.00 hod.

PÁ 9 - 17.00 hod.

SO 8 - 11.00 hod.

Pozvánka na novou v˘stavu

9. 9. - 4. 10. 2006
AneÏka a Miroslav Kovalovi ze Sobotína
- Malba - kresba - fotogramy

10. - 29. 10. V˘stava fotografií Jaroslava Nûmce

Ke 100. v˘roãí narození v˘znamného r˘mafiovského fotografa a pe-

dagoga Jaroslava Nûmce pfiipravuje Galerie Octopus R˘mafiov ve

spolupráci s Muzeem Bruntál a autorkou diplomové práce

o Jaroslavu Nûmcovi Marií Zachovalovou v˘stavu jeho fotografií.

VernisáÏ se uskuteãní v úter˘ 10. fiíjna v 17 hodin.

4. 10.
Den otevfien˘ch dvefií

nabízíme registraci zdarma, amnestii pro nepofiádné ãte-

náfie, pouÏití poãítaãe pro registrované ãtenáfie zdarma

2. - 31. 10. 2006
v˘stava ZU· Uniãov

Ministerská licitace s janovick˘m zámkem?
20. ãervence 2006 nav‰tívil, jak

jsme se doãetli v Horizontu, ja-

novick˘ zámek Mgr. Jaroslav

Urban, pracovník Národního pa-

mátkového úfiadu (dále NPÚ)

a zároveÀ vedoucí stfiediska v˘-

voje (?) Ministerstva kultury âR

(dále MK), aby zjistil stav objek-

tÛ. Neprojevil s arogancí typic-

kou pro ministerské úfiedníky

i zatímního (?) exministra ani

nejmen‰í zájem jednat téÏ s pra-

covníky muzea (aby mu do toho

nemluvili?), ktefií jiÏ ‰estnáct let

soustfieìují informace o zámku

i jeho drÏitelích a jediní v regio-

nu mají o jeho v˘voji, hodnotách

a v˘znamu solidní pfiehled, navíc

se hovofií o nás bez nás o pfiípad-

ném stûhování muzea. Nejednal

ani s územními památkáfii.

Zajímav˘ je v‰ak jeho dvojak˘

závûr, s nímÏ seznámil pana sta-

rostu. Pokud se Jeho Jasnost

Ministerstvo „s omezen˘mi zdro-
ji na opravu památek“ rozhodne

pro jeho zachování, dostane zá-

mek ‰anci, pokud nikoli, „ãeká
ho ... dal‰í chátrání a úpadek“.

Na internetu se dozvídáme jin˘-

mi slovy totéÏ 21. srpna 2006 pfii

náv‰tûvû exministra Radko

Martínka. Nebudu jistû mezi

R˘mafiovany sám, kdo povaÏuje

osudy a úpadek janovického

zámku za velkou ostudu a hlubo-

kou, ba osobní uráÏku a kfiivdu.

Struãnû. Stavebníkem pÛvodní

pozdnû gotické tvrze byl v letech

1520-30 zástavní pán Petr ze

Îerotína. Roku 1583 jej získal

s panstvím bratranec posledních

RoÏmberkÛ Viléma a Petra Voka

Ferdinand Hoffmann z Grünbü-

chlu, prezident dvorské komory

Rudolfa I., úÏasn˘ finanãník,

jenÏ dokázal zajistit peníze na 

obranu proti TurkÛm, na nezfiíze-

né sbûratelské choutky panovní-

ka, na‰im zemím lep‰í Ïivotní

podmínky, neÏ mûl zbyl˘ konti-

nent, pfiinesl do na‰í zemû nej-

modernûj‰í Ïelezáfiství Evropy

a pfies ohromnou spotfiebu dfieva

pro doly udrÏel lesy na úrovni

nejlep‰ích v celé podunajské

monarchii. Tvrz pfiestavûl na

skvûl˘ renesanãní zámek.

V letech 1663-4 nechal zámek

pfiebudovat v ranû barokním slo-

hu jeho pravnuk Volfgang

Bedfiich s pomocí A. S. Canevala

z Istrie. Roku 1721 získala pan-

ství sÀatkem ãeská hrabata

z Harrachu a vlastnila zámek

fakticky do roku 1943. V letech

1763-5 jej roz‰ífiil do dne‰ního

tvaru znám˘ Ïerotínsk˘ stavitel

G. Weisser. Poslední úpravy pro-

bûhly v 19. a na poãátku 20. sto-

letí. Souãasnû se zmûnila zámec-

ká zahrada v proslulé severské

arboretum. Oba poslední

Harrachové patfií k vynikajícím

osobnostem doby. Franti‰ek

Arno‰t, v˘znamn˘ lesní odbor-

ník a dobytkáfi, ovlivnil i ãeské

rybníkáfiství. Pfiední ãlen âs. ze-

mûdûlské akademie zastupoval

republiku na v˘znamn˘ch kon-

gresech, ‰tûdfie podporoval ãeské

spolky a v mnohém pfiedbûhl do-

bu. U zdej‰ích lidí i HorákÛ

z Velkomezifiíãska získal trvalou

oblibu a vdûãnost, stejnû jako je-

ho dcery.

Prostfiední z nich Anna Marie,

provdaná hrabûnka Forgáchová,

byla s celou rodinou tûÏce pro-
následována nacisty, její stateã-

nou maìarskou tchyni ubili ges-

tapáci pfii v˘slechu. Rodina pfie-

Ïila válku se ‰tûstím v lesním

bunkru na Vysoãinû. Po válce ji

neprávem pfiipravil o majetek

prolhan˘ a neomalen˘ místní fa-

natik, kter˘ tím státu zpÛsobil

mezinárodní ostudu, Ïe jsou

v âSR okrádány obûti nacismu.

Zasáhl tehdej‰í ministr zahraniãí

Jan Masaryk, ba i komunistiãtí

ministfii Julius ëuri‰ a Václavové

Nosek a Kopeck˘. Pfies jejich

upfiímnou snahu byl majetek

rozkraden a zcela zchudlá rodina

emigrovala. A dál? Zanedbávání,

rozkrádání, niãení. Neuvûfiitelné,

kvalitní stavba pfieÏila pÛlstoletí

péãe ministerské správy a ne-

spadla!

V‰e uvádím, aby bylo jasné, ãím

je janovick˘ zámek, k˘m byli je-

ho majitelé a ãím musel i s nimi

projít. Nyní jak˘si pfiechodn˘

a díky nám dosazen˘ orgán zod-

povûdn˘ nám voliãÛm bude za

na‰imi zády zvaÏovat jeho osud,

aniÏ by se nás ptal? Nebo snad

na‰e demokracie umoÏÀuje jen

bezv˘slednû mluvit, zbyteãnû se

domáhat spravedlnosti a marnû

bu‰it na zeì moci bez jakéhoko-

li práva bûh vûcí aktivnû ovliv-

nit? Není o ãem diskutovat

a zvaÏovat, zda zámek zachovat,

ãi ne! Jeho udrÏení je totiÏ neod-

2. - 8. fiíjna 2006
V tomto t˘dnu je upravena pÛjãovní doba:

Jaroslav Nûmec s Jindfiichem ·treitem
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diskutovatelné. Nutno jej dÛ-

slednû chránit proti dal‰ímu

chátrání a zahájit jeho obnovu,

neboÈ:

1. AniÏ cokoli víme (co by nám,

ulici, kdo vysvûtloval, Ïe?), res-
tituãní nároky dûdicÛ soudy asi

odmítly, coÏ je obzvlá‰È pikantní

u obûtí nacismu. Nabízí se tedy

otázka, zda MK mÛÏe nechat zá-

mek spadnout, kdyÏ na nûj pfied-

tím upfielo právo oprávnûnému

Ïadateli? To by bylo odpornû ne-

mravné i u tûch politikÛ, jimÏ

morálku a slu‰nost zastfielo ne-

stydaté politikafiení. Nabízí se

znám˘ Ha‰lerÛv popûvek „My

Prahu nedáme, rad‰i ji zbourá-

me“. Co se ukradlo, se uÏ nemu-

sí vracet - také poselství! Miku-

lá‰ Forgách, nejmlad‰í syn Anny

Marie Harrachové, by b˘val zfií-

dil v barokní ãásti exkluzivní ho-

tel a nejstar‰í ãást zámku nabídl

muzeu, doplnil by mobiliáfi nû-

kolika komnat a umoÏnil pro-

hlídky náv‰tûvníkÛm - to je pro

region víc neÏ plácání o turistic-

kém ruchu. Nabízel téÏ nûkolik

desítek slu‰nû placen˘ch pracov-

ních míst.

2. Také okresní památkáfika paní

PhDr. Lubica Mezerová mûla zá-

jem, aby památková péãe zá-

mek pfievzala, nabízela bez alter-

nativ totéÏ jako Mikulá‰ Rosty

Forgách a o muzeu s námi jedna-

la. Ov‰em to bylo dfiív, neÏ váÏe-

n˘ ministr Jandák, miláãek stati-

stik, z neznám˘ch dÛvodÛ vyhá-

zel zku‰ené územní fieditele pa-

mátkov˘ch ústavÛ i ústfiedního

fieditele a do ãela NPÚ dosadil

Tomá‰e Hájka, kter˘ by rád 

ochranu památek nepfiesnû fieãe-

no podfiídil potfiebám státu, ohro-

zil i kastelány hradÛ a zámkÛ

a sv˘mi v˘roky vyvolal marné

protesty vlivného klubu Za sta-

rou Prahu. Máme dvû alternati-

vy, korektní cestu Dr. Mikulá‰e

Forgáche a paní PhDr. Mezero-

vé, nebo nechat zámek beze stu-

du zchátrat. Ministerstvo by se

snad mohlo pfiemoci a pochopit

i na‰i potfiebu pracovních míst.

3. KaÏdému je jasné, Ïe k tomu,

aby zdej‰í lidé aspoÀ trochu vy-

bfiedli z nezamûstnanosti a do

R˘mafiova pfii‰ly tolik potfiebné

peníze, je tfieba pfiestat teoreti-
zovat téÏ o turistice a zaãít ko-

neãnû jednat. Chceme-li zaãít,

pak postupnû zpfiístupnûme zá-

mek, kter˘ má i dal‰í zajímavé

moÏnosti vyuÏití. Je trapné vy-

svûtlovat náv‰tûvníkÛm, Ïe díky

pÛlstoleté „péãi“ MV je pfied

válkou hojnû nav‰tûvovan˘

a nyní fakticky opu‰tûn˘ zámek

uzavfien.

4. Zámek má vysok˘ v˘znam
historick˘ a tvofií jej architek-

tonicky zajíma-

v˘ a cenn˘
komplex objek-

tÛ s nádhern˘mi

prostory, i po

nevhodn˘ch zá-

sazích uÏivatelÛ

od roku 1945.

5. Ná‰ region

(cel˘, nikoli od-

pornû vytrÏen˘

propletenec vy-

dávan˘ za

R˘mafiovsko na

Radniãní ulici)

má jedin˘ od ro-

ku 1945 dosud

jen zãásti zres-

taurovan˘ hrad

a jedin˘ ne-

funkãní zámek,

lze tedy vÛbec

uvaÏovat o jeho zániku? Máme

snad tolik památek, abychom si

mohli dovolit pfiepych nechat

kteroukoli z nich smutnému osu-

du?

6. Janovick˘ zámek je v˘razná

a neodmyslitelná dominanta,
není uÏ dost hnusné bourání a fií-

cení kostelÛ a kaplí na R˘ma-

fiovsku a v R˘mafiovû? Budeme

pokraãovat zámkem?

7. Byrokrati u zelen˘ch minister-

sk˘ch stolÛ nepoãítají je‰tû s jed-

ním aspektem - s citem nás nor-

málních lidí pro minulost, kra-
jinu a domov, jehoÏ souãástí je

i fieãen˘ zámek. Janovick˘ zá-

mek, pánové, je totiÏ pro lidi

z R˘mafiovska téÏ srdeãní zále-
Ïitost, proto radím opatrnû za-

cházet se slovy a zvlá‰tû ãiny.

Pokud by ov‰em chtûl stát ná‰

zámek uchovat, najde zde nema-

lé mnoÏství lidí, ktefií pomohou

a ochotnû pfiiloÏí ruce k dílu.

8. Pokud by se mûlo hovofiit o fi-

nanãních prostfiedcích, pak upo-

zorÀuji na mizernû ãerpané kul-
turní fondy EU. ·tûdrost vÛãi

pohraniãí je u nás navíc jako

vÏdy jen proklamativní.

9. Pokud se nám nepodafií zámek

zachránit, padne ostuda nejen
na vrchnost ze Strakovy akade-

mie, ale pfiedev‰ím na nás!

Hluboce mû zklamalo, Ïe zánik

10 % zámkÛ do roku 1980 za ko-

munistického reÏimu se 1989

nezastavil a pokraãuje v men‰í

mífie dál. âím to je, na to si od-

povûzte sami! Není pfiece tajem-

stvím, odkud smrdívá ryba!

Pokud se m˘lím a úmysly MK

a NPÚ jsou ãisté jako lilium

a moÏnost nechat janovick˘ zá-

mek povûstnému zubu ãasu je

jen snaha o ‰patn˘ vtip, ba zvítû-

zí-li nyní na ministerstvu nad 

úfiadováním a poãítáním rozum,

cit, morálka, slu‰nost a ohled na

mínûní voliãÛ, neboÈ nikoli mi-

nistfii vÏdycky jen s puncem do-

ãasnosti, ale démos krató (lid

vládne) v demokracii, a zvolí za-

chování a pfiijatelnou alternativu

revitalizace zámku, neboÈ mûsto

na ni peníze nemá a stav nezavi-

nilo, beru v‰e zpût, klaním se,

pánové, a omlouvám se za své

zlobné emoce.

Je myslím nejvy‰‰í ãas pfiestat

mlãet, bezzubû po stranû nadá-

vat, spontánnû se k existenci

zámku vyjádfiit a zaãít spoleãnû

s celou na‰í mûstskou radou

a zastupiteli hledat potfiebné fie-

‰ení k zachování a zpfiístupnûní

vzácné památky, nespornû v˘-

znamné souãásti nejen zdej‰í

kultury, tfieba bez poÏehnání nej-

v˘‰e pomazan˘ch. Hlavnû tfieba

bez odkladu jednat. Zcela jistû

lze poãítat s obûtavou podporou

obãanÛ, tisku, televize, kolegÛ

i odborníkÛ. Jifií Karel

Exministr Radko Martínek pfii náv‰tûvû zámku Janovice
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V‰echny písnû nesou pfiesvûdãivé dÛkazy

plagiátu, opisování je zcela zfiejmé. Obsahují

v‰echny navíc i rozlouãení s ãeledí, vojáky,

vzpomínku na Vald‰tejnova vítûzství, ale i na

kulturní ãinnost, tj. na stavební poãiny

v Jiãínû i Praze. Objevuje se „Palác
(Vald‰tejnsk˘) v nûm velmi nákladn˘ a mist-
rovsky udûlan˘ s prompouchy“ ... jinde

„rampouchy“, jimiÏ je my‰lena asi umûlá

jeskynû se ‰tukov˘mi krápníky v zahradû pa-

láce, nikoli opûrné oblouky v stfiedovûk˘ch

uliãkách - prampouchy.

Zcela lhostejnou kupodivu zanechalo vefiej-

nost drama Isabeliny star‰í sestry Marie
Maxmiliány z Harrachu (1608-1662), dal‰í

Karlovy dcery a od roku 1627 choti Adama

Erdmana Trãky z Lípy. Podobnû jako

Vald‰tejn získal i on sÀatkem pfiístup do oko-

lí císafie ve Vídni prostfiednictvím Ïenina ot-

ce, jenÏ mûl u císafiského dvora vliv a vyso-

ké postavení. Na rozdíl od Albrechta v‰ak

nedosáhl Adam Erdman sv˘mi schopnostmi

nad pouh˘ prÛmûr. Za mírn˘m muÏem bez

velk˘ch plánÛ v‰ak stála jeho ambiciózní

matka Marie Magdalena Trãková, rozená

Lobkowiczová, zvaná na panství pro svou

tvrdou povahu „zlá Manda“. Byla skuteãn˘m

motorem jeho ãinÛ.

Adam Erdman slouÏil jako dÛstojník ve

Vald‰tejnovû armádû a patfiil ke krouÏku jeho

nejbliÏ‰ích dÛvûrníkÛ. K vût‰ímu sblíÏení

fr˘dlantského vévody Albrechta s rodinou

Trãkov˘ch do‰lo aÏ roku 1631, kdyÏ se zaãát-

kem února zúãastnil kfitin Adamova dítûte. Zde

se téÏ bohuÏel seznámil s proradn˘m protes-

tantem Jaroslavem Sezimou z Rychmburka,

kter˘ Ïil jiÏ od roku 1628 v saské emigraci.

Právû úlisn˘ Sezima je oba pozdûji vydal na

smrt nepravdiv˘mi a vykonstruovan˘mi na-

fiãeními, koupen dvorsk˘mi intrikány za slib,

Ïe se bude moci vrátit do ãeské zemû. Podivná

odrÛda vlastenectví, coÏ !?

Roku 1632 se Adam ale pfiece jen vyzname-

nal. Podílel se na ne zcela jednoznaãném ví-

tûzství Vald‰tejnovy armády u Lützenu nad

‰védsk˘m králem Gustavem Adolfem, v níÏ

Skandinávec padl. Podezfiení proti sobû vyvo-

lal jednáním s ãesk˘mi exulanty údajnû o pfii-

jetí ãeské koruny Albrechtem z Vald‰tejna

a o spojenectví se ·védy. Tvrzení je nejspí‰e

na hony vzdálené tfieba jen pravdûpodobnosti,

Adamovy styky jsou v‰ak dosud zahaleny ro-

u‰kou tajemství a patfií spí‰e do oblasti hypo-

téz neÏ prokázan˘ch faktÛ.

Spolu s Albrechtem podlehl ve stateãném,

ale marném zápase, kdyÏ se chtûl prosekat

ke svému vûrnému pluku a s ním zastavit ne-

ãekan˘ útok. Co v‰ak zmoci lehk˘m kordem

proti tûÏk˘m pala‰Ûm kavaleristÛ a halapart-

Îalostnû musím nafiíkati,

nad ne‰tûstí mé kvíliti

musím velikém hofii,

jenÏ mû obklíãilo brzy.

Dal‰í PíseÀ o Wal‰tejnovi obsahuje kromû jin˘ch i následující ver‰e a nûkdy pfiipomíná kramáfiské písnû:

Îehnám se, manÏelko milá, Byla’s ode mne vzdálená Vás porouãím obû nyní

kde ty tu chvíli byla, i má cerka u‰lechtilá, Pánu Bohu v tuto chvíli,

kdyÏ sou mû mordovali, jiÏ v sirobû postavûna on se nám raã dáti shledat,

nelítostivû kuchali. smutnou, truchlou uãinûna. v království BoÏím uhlídat.

KníÏete osvíceného, HlejteÏ ji neopou‰tûti, Îehnám se s vámi, strejcové,

arcibiskupa praÏského neÏ jí ve v‰em zastávati, vy Vald‰tejn‰tí ctní radové,

za poruãníka zfiizuji, neb se toho nenadály, poruãenou vám ãiníce,

jsouce vlastní bratr její. by s cerkou v sirobû stály. jak mÛÏete b˘ti nejvíce.

(Strejci jsou mínûni ostatní Harrachové.)

Tfietí epick˘ text s názvem PíseÀ jiná o Wal‰tajnovi, zpívan˘ na stejn˘ nápûv jako pfiede‰l˘, vzpomíná harrachovsk˘ch pfiíbuzn˘ch vévody ta-

ké ve strofách 10 - 12:

Îehnám se s vámi, páni ‰vagfii, KníÏete pána osvíceného, HleìteÏ je v‰ichni opatrovati

hrabata z HarrachÛ, bratfií arcibiskupa Praského, a ji ve v‰em zastávati,

manÏelky mé jsouce, za poruãníka zfiizuji, neb se toho nenadála,

za patrony majíce. jsouce vlastní bratr její. za své bys s dcerkou v sirobû stála.

Ve stati s názvem Karel z Harrachu, Albrecht
z Vald‰tejna a ne‰Èastná Isabela (RH 14/2006)

jsme do‰li k dÛsledné a pravdûpodobnû neo-

právnûné císafiské odplatû. Na rozdíl od stfiedo-

vûku a raného novovûku, kdy panovník zpravi-

dla nikdy nepostihoval dûti a manÏelky ãi pfií-

buzné nejvût‰ích zrádcÛ a lotrÛ a povaÏoval je

automaticky za nevinné, aãkoli se z nich mohli

stát nebezpeãní mstitelé, se zachoval císafi od-

li‰nû. Vládce tehdy ‰lechtila v oãích poddan˘ch

jeho dÛstojnost, spravedlnost, milosrdenství

a velkorysost, Ferdinand II. se zachoval naopak

jako mstiv˘, krut˘ a nevypoãitateln˘ despota.

Na druhé stranû si Isabela (1611 - 1655) ne-

mohla stûÏovat na nedostatek sympatií, které

stateãnû projevovali obyvatelé ãesk˘ch zemí,

proÏívající císafiskou vûrolomnost velmi hlu-

boce je‰tû po celé 17. aÏ 19. století. Zvlá‰tû sil-

nû se projevilo odsouzení císafie v ústech ano-

nymních ãesk˘ch bardÛ v písni i literatufie a je

zcela jisté, Ïe se jejich názor nijak neli‰il od

pfiesvûdãení celé spoleãnosti.

Vévodu fr˘dlantského a generalissima

Severního mofie, jednoho z nejv˘znamnûj-

‰ích a nejúspû‰nûj‰ích vojákÛ tfiicetileté vál-

ky, povaÏovali spolu s obyvateli zemí

Koruny ãeské v celé Evropû za obûÈ tyran-

ského císafie a jeho na‰eptávaãÛ. Vald‰tejna

prezentovali jako oddaného a neobyãejnû

zdatného vojáka, obûÈ nízk˘ch intrik a závis-

ti císafiského dvora. Známé jsou pfiedev‰ím

tfii ponûkud naivní texty pocházející ze 

17. století, z období nepfiíli‰ vzdáleného cheb-

ské tragédii. Nejspí‰e pocházejí z pera studen-

tÛ ãi písmákÛ a je‰tû na poãátku 19. století je

lidé horlivû opisovali jako dobové samizdaty

v ohromném mnoÏství. Z nich lze eliminovat

pasáÏe vûnované téÏ HarrachÛm. PíseÀ o kní-

Ïeti Wal‰tejnovi zaãíná slokou:

Glorifikace Isabely a zapomenutá Marie
Z historie
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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 Slunce vychází vstfiíc v‰em vyznavaãÛm
naturismu a obnovuje plavání bez plavek.

V leto‰ním roce v termínech:

18. 10., 15. 11. a 20. 12. v dobû od 19 do 21 hodin.
(Ve v˘‰e uveden˘ch termínech a hodinách vstup povolen pouze star‰ím 18 let)

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

Upevnûte své zdraví - pryã s r˘mou a ka‰lem, jiÏ Ïádné angíny.

TJ Bfiidliãná, oddíl dálkového a zimního plavání, roz‰ifiuje zá-

kladnu o nové ãleny - otuÏilce. Kontakt: telefon - celodennû

606 732 584, po 20. hodinû 554 211 856.

Pfiijìte mezi nás otuÏilce

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

sobota 7. fiíjna 19.30

Angel-A
Komedie (Francie 2005)

âernobíl˘ film, kter˘ je po ‰esti letech návratem Luca Bessona mezi

filmovou elitu. PafiíÏsk˘ gangster André má dluhy v‰ude, kam se po-

dívá, a v patách drsné vymahaãe. Nefie‰itelnou situaci se rozhodne 

ukonãit skokem s mostu. Spatfií ale nádhernou dívku, která se chystá

udûlat to samé. Dívka skoãí, André se vrhne za ní a zachrání ji.

Kráska ho za odmûnu zbaví v‰ech dluhÛ. Proã, ale hlavnû jak?

ProtoÏe je Andûl-A? Pfiístupn˘ od 15 let

sobota 14. fiíjna 19.30

Lemra líná
Romantická komedie (USA 2006)

Tripp není ani v pûtatfiiceti letech ochotn˘ vyletût z rodného hnízda.

Proã taky, kdyÏ mu doma nic nechybí - ve svém pokoji má v‰echno,

co potfiebuje k Ïivotu, a máma mu pere ‰pinavé prádlo. Jeho pohled

se zmûní, kdyÏ potká Paulu, která ve v‰ech smûrech splÀuje para-

metry ideální Ïeny. AÏ na to, Ïe se jedná o profesionální konzultant-

ku, která Trippa sbalí jen proto, aby ho vyhnala od rodiãÛ a donutila

postavit se na vlastní nohy. V hl. rolích: M. McConaughey, S. J.

Parker. Pfiístupn˘ od 12 let

Hotelem Slunce
znûl ‰piãkov˘ bluegrass

Velice kvalitní kulturní teãkou za sobotním veãerem (16. 9.) byl kon-

cert praÏské skupiny Reliéf, která vystoupila v prostorách restaurace

Hotelu Slunce. Reliéf patfií k evropské bluegrassové ‰piãce, má za se-

bou (a jistû i pfied sebou) pestrou koncertní kariéru, nûkolik v˘znam-

n˘ch evropsk˘ch hudebních ocenûní a ‰est vydan˘ch CD.

Koncert v Hotelu Slunce mûl spí‰e neformální charakter, neboÈ ãle-

nové skupiny mají v R˘mafiovû pomûrnû ‰irok˘ okruh znám˘ch

a pfiátel. Kapela ve dvou vstupech zahrála svÛj obvykl˘ koncertní re-

pertoár, tvofien˘ anglicky zpívan˘mi skladbami, v nûmÏ povûstnou

tfie‰inku na dortu pfiedstavuje nûkolik gospelÛ zpívan˘ch a capella.

A pfiestoÏe nejsem zrovna fanou‰ek hudebního stylu, jako je blue-

grass, musím pfied muzikantsk˘m umûním jednotliv˘ch ãlenÛ kapely

smeknout klobouk. Johan

nám zku‰en˘ch, leã zrádn˘ch SkotÛ. Pfiesto

se je‰tû staãil probít aÏ k bránû chebské-

ho hradu. Tam ho vrahové v mrazivé noci 

25. 2. 1634 ubili.

Bezduchého Adama plného krvav˘ch ran

vhodili na ‰pinavá prkna spolu s nah˘m 

a oloupen˘m tûlem vévody a dal‰ími spolu-

trpiteli, polním mar‰álkem Christianem

Illovem, hrabûtem Vilémem Kinsk˘m a dr.

Jindfiichem Niemannem. Pozdûji císafi vydal

tûla vdovám Marii Maxmiliánû Trãkové

a Kinské spí‰e v neohoblovan˘ch bednách

neÏ rakvích. Mstil se i mrtv˘m. Zavinil do-

konce i trapné prÛtahy s jejich pohfiby.

Mladá Ïena proÏila tûÏké chvíle po manÏelo-

vû smrti, kdyÏ císafi zkonfiskoval ve‰ker˘

majetek rodiny stejnû jako v pfiípadû ‰vagra

a pfiítele Albrechta z Vald‰tejna. Vdova se

propadla s rodinou do trpké chudoby a stra-

chu o budoucnost. Otfiesená paní se dlouho

nevdala. Teprve o mnoho let pozdûji na‰la

koneãnû azyl v ‰Èastném manÏelství s odváÏ-

n˘m hrabûtem ·arfenbergrem, kter˘ tím ne-

jen riskoval, ale uÏil si také dostatek nevÛle

mocn˘ch.

Po dlouh˘ch smutn˘ch jednáních získala z ce-

lého zkonfiskovaného majetku svého

i Adamova jen 300 000 zl. jako vûno poji‰tû-

né na opoãenském panství. âástka sice vypa-

dá jako obrovská, jenÏe války a podvodné ma-

chinace s mûnou sníÏily její faktickou hodno-

tu na nevelk˘ zlomek pfiedváleãné i pÛvodní

váleãné ceny, navíc se nejednalo o peníze na

hotovosti, ale spí‰e pofiádnû nadhodnocené

nemovitosti s váznoucími dluhy. Adamovu

smrt pfieÏila i jeho ne‰Èastná matka Marie

Magdalena, jeÏ nikdy nepochopila podstatu

tragédie svého syna a asi právem nikdy neu-

vûfiila v jeho obvinûní. Mgr. Jifií Karel



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2006

19

Karel Plíhal zahrál pro pln˘ sál
Koncert Karla Plíhala (21. 9.) se dost moÏná

zapí‰e do dûjin r˘mafiovského kulturního Ïivo-

ta - nejen proto, Ïe to byl jedineãn˘ a skvûl˘

koncert, ale uÏ proto, Ïe mûl plné, spí‰e pfiepl-

nûné, publikum (tfii diváci sedící na dvou Ïid-

lích nebyli prohfie‰kem proti bontonu, ale nut-

ností). Málokdy se v R˘mafiovû stane, aby by-

lo je‰tû pfied koncertem vyprodáno a musely se

tisknout lístky na stání. Jméno Karla Plíhala,

kytaristy a písniãkáfie z nedaleké Olomouce, je

zkrátka samo o sobû dobr˘m dÛvodem, proã si

veãer uprostfied pracovního t˘dne vyrazit za

kulturou, a to jeho nositel ani nemusí figurovat

na pfiedních místech hudebních hitparád ko-

merãních rádií.

Karel Plíhal pfiijel do R˘mafiova se sv˘m pofia-

dem Nebe poãká (píseÀ téhoÏ názvu na text

Josefa Kainara zaznûla ve finále koncertu) ja-

ko vyzrál˘ a vyrovnan˘ autor, kter˘ své obe-

censtvo neudivuje provokativními v˘stfielky,

nerozcitlivuje sentimentálními Ïvásty ani ne-

baví historkami ze Ïivota, ale naopak dvû ho-

diny nepfietrÏitû zásobuje precizní kytarovou

hrou v rytmu od blues aÏ po swing a chytr˘mi

poetick˘mi texty. Spojení s nápadit˘m slov-

ním humorem a neformálním projevem pís-

niãkáfie navozuje pfii koncertû pfiíjemnou 

atmosféru, takÏe sebeironická poznámka naoko

omámeného protagonisty, Ïe se snaÏí vysílat

pozitivní energii, se vlastnû zakládá na pravdû.

Publikum doslova natfiískaného sálu hlavního

pofiadatele ZU· Plíhal rozehfiál hned první

hlá‰kou o úskalích uÏívání nejmodernûj‰ích

typÛ mobilu a od té chvíle aÏ do konce je ne-

nechal vychladnout. Písnû z nejznámûj‰ích alb

Karel Plíhal, Králíci, ptáci a hvûzdy ãi Nebe
poãká, ale i nûkolik nevydan˘ch (napfi. rozver-

ná studentská mejdanovka Dej mi mÛj sprej),
stfiídal s recitací sv˘ch básniãek, zaloÏen˘ch na

slovní hfiíãce a svérázném, místy lechtivém

humoru.

¤íkanky („Kráãím domÛ slzy ronû / ta‰ku pl-
nou tfiísek / Dal jsem houpacího konû / na nu-
cenej v˘sek“ nebo „Samota je bílá paní /
Obãas projde i m˘m bytem / skrze zdi jak voda
sítem / K˘vá na mû aÈ jdu za ní / Po dvou ru-
mech s jedním pivem / projdu za ní kaÏd˘m zdi-
vem“) a bonmoty („Epitaf pro piloty mal˘ch
sportovních letadel - BudiÏ ti zemû ultraleh-
ká“), svûdãící o Plíhalovu smyslu pro slovní

komiku i nesporném básnickém talentu (kter˘

se ostatnû projevuje i v jeho písÀov˘ch tex-

tech, aã je sám za svébytné básnû nepovaÏuje),

by mûly v brzké dobû vyjít kniÏnû. Autor

chystá sbírku 150 fiíkanek s titulem Jako cool
v plotû, které v˘tvarnû doprovodí kreslífi

Miroslav Barták.

Kromû kníÏky chystá Karel Plíhal také roãní

koncertní pfiestávku. V prosinci chce vystupo-

vání s pofiadem Nebe poãká ukonãit a pfií‰tí rok

vûnovat odpoãinku. „KdyÏ chodí na koncerty
hodnû lidí, je to vÏdycky podezfielé. Je to zava-
zující, a proto si fiíkám, Ïe je na ãase udûlat
pauzu,“ vysvûtluje Karel Plíhal a dodává:

„Chci taky pfiipravovat nové vûci.“
Nevyluãuje, Ïe natoãí nové album, ale zároveÀ

se vyh˘bá urãité odpovûdi: „Nic neplánuju.
Plánování je ‰patné slovo, je to rouhání.“
Není tudíÏ jisté, kdy budeme mít zase pfiíleÏi-

tost nav‰tívit jeho koncert (dá-li PánbÛh

a sponzor RD R˘mafiov i u nás), a tak mÛÏe

hofice litovat ten, kdo nechal rezervovanou

Ïidliãku v první fiadû, o niÏ by se leckdo z po-

zdûji pfiíchozích s chutí popral, prázdnou.  ZN

Spirituál kvintet zahraje v kapli V Lipkách
Do tfietice v‰eho dobrého. I tak

by se dala nazvat pozvánka na

jednu z nejvût‰ích legend mezi

folkov˘mi kapelami. Po koncer-

tu bluegrassové skupiny Reliéf

v hotelu Slunce a naprosto vy-

prodaném koncertu Karla Plíha-

la v sále ZU· máme moÏnost vi-

dût a hlavnû sly‰et skvûl˘

Spirituál kvintet. Koncert je or-

ganizován r˘mafiovskou základ-

ní umûleckou ‰kolou za pomoci

Martina âermáka a pfiedev‰ím

za podpory firmy EKO Metal

Recycling.

Vznik této skupiny je datován do

roku 1960 (!), první vefiejné vy-

stoupení pak do roku 1962 na

Mezinárodním jazzovém festi-

valu v Karlov˘ch Varech. Od té

doby pro‰el Spirituál kvintet

mnoha personálními zmûnami.

Z pÛvodní sestavy zbyl jen ka-

pelník a umûleck˘ vedoucí Jifií

Tichota. Na pódiu se s ním se‰ly

a opût roze‰ly mnohé známé tvá-

fie country a folkové hudby, napfi.

bratfii Nedvûdové.

Velká a zásadní zmûna pfii‰la

v roce 2004, kdy bohuÏel tragic-

ky zahynul Karel Zich, na jehoÏ

hlas nelze zapomenout. Jeho mís-

to zaujal v˘born˘ kytarista Jifií

Holoubek (mimochodem ãlen

v˘‰e uvedené kapely Reliéf).

Spirituál kvintet tak dnes hraje

a pfiedev‰ím zpívá v sestavû Jifií

Tichota, Irena Budweiserová,

Zdenka Tichotová, Jifií Cerha,

Du‰an Vanãura a Jifií Holoubek.

Koncert se koná v kapli Nav‰tí-

vení Panny Marie, neboli V Lip-

kách. Doufáme, Ïe nebude vadit

pátek tfiináctého fiíjna 2006,

v 17.00. 

Srdeãnû zvou pofiadatelé

Fota: www.karelplihal.cz

Nejstar‰í dochovaná fotografie Spirituál kvintetu 
Fota: www.spiritualkvintet.cz



Sedûl ve ‰kole. Byl krásn˘ den,

slunce svítilo jako o Ïivot, ptáci

zpívali, mraky, pokud nûjaké by-

ly, línû pluly, prostû idylick˘ jar-

ní den. A on dfiepûl ve ‰kole.

Nudil se k zoufání. KaÏdá se-

kunda, kterou tady proÏil, ho za-

bíjela. Taková to byla hrÛza.

Hledal nûjak˘ lék, aby ji zabil,

ale nic neuspûlo. Povídání se

sousedem, kníÏka, mobil, game-

boy, komiksy, spaní, zkou‰el si

i kreslit, jenÏe v‰echno to bylo

k niãemu. A tak tady sedûl a ne-

vûdûl jak dál.

Zniãenû sedûl na Ïidli, najednou

ho popadla taková pfiedstava - 

uãitel, jak sedí na záchodû

s klaunsk˘m nosem. Zaãal se

dûsnû smát. „Co se dûje? Je tady

snad nûco k smíchu?“ JenÏe on

nebyl k uti‰ení. Dostal úplnû ‰í-

len˘ záchvat smíchu. Uãitel uÏ

byl pofiádnû na‰tvan˘, zaãal fivát

a rozhazovat rukama, jak mûl ve

zvyku. Uãitel, co sedí na zácho-

dû s klaunsk˘m nosem a five

a rozhazuje rukama. Zaãal breãet

smíchy. Teì se uÏ uãitel rozzufiil

do nepfiíãetna, ãapl ho za límec

a vyrazil ze tfiídy. „No, furt lep‰í

neÏ b˘t tam ve tfiídû,“ fiekl si.

Aby ho zase nezaãala ubíjet ta

stra‰livá nuda, zaãal se koukat na

hokejov˘ zápas opiãek v zelen˘ch

a rÛÏov˘ch plavkách, co jezdily

na koleãkov˘ch bruslích. Fandil

zelen˘m, rÛÏová je pfiece barva

pro holky. Byl to hustej zápas.

Spousta ‰ancí na obou stranách,

ale góly zatím nepadly. Zrovna

kdyÏ zelení vstfielili první gól a on

zafival: „Góóóóól!“, otevfiely se

dvefie do tfiídy a vykoukl spolu-

Ïák: „Co tu blbne‰? Prej má‰ jít

zpátky, jestli ses uÏ uklidnil.“

Zbytek vyuãování uplynul rych-

le díky tûmto vizím: spoluÏák

s obrovsk˘m dámsk˘m klobou-

kem, jedna holka s hitlerovsk˘m

knírkem, uãitelka, jak chodí na

chÛdách a na nose balancuje

s tyãí, na které je dvacet talífiÛ.

Dostal akorát poznámku, Ïe vy-

ru‰uje v hodinách smíchem.

Doma pak poznámku ukazoval

mámû, aby mu ji podepsala.

Pfiitom si musel vyslechnout ká-

zání o v˘chovû, jak je dne‰ní

mládeÏ zkaÏená a oni Ïe se ho

snaÏí uchránit, ale Ïe takhle uka-

zuje, jak je nevdûãn˘. Místo toho

se rad‰i zaãal vûnovat vrabcÛm,

co poletovali okolo máminy hla-

vy, v zobácích mûli pí‰Èalky

a pískali Happy Birthday. Zaãal

se usmívat. „CoÏe, tak ty se mi

bude‰ vysmívat?“ fiekla a vlepila

mu facku.

Druh˘ den ve ‰kole byl pak vel-

mi zábavn˘. Akorát si musel dát

pozor, aby se nezaãal smát.

Místo toho se jenom pfiipitomûle

usmíval, coÏ nikomu nepfii‰lo

nûjak podezfielé. Jenom kdyÏ vi-

dûl obzvlá‰È vtipn˘ v˘jev, kousl

se do ruky. To uÏ uãitelÛm pode-

zfielé bylo, proã si pofiád hryÏe

ruku, ale nechali ho na pokoji,

aspoÀ Ïe je v klidu a nevyru‰uje.

Po ‰kole ‰el jezdit na koleãko-

v˘ch bruslích, coÏ byla jeho nej-

oblíbenûj‰í ãinnost, takÏe pfied-

stavy uklidil pûknû k ledu.

Dal‰í den probíhal uÏ klasicky.

Celé dopoledne byl zahryznut˘ do

své ruky. V poledne, kdyÏ ãekal

v dlouhé frontû na obûd, smál se

pod fousy (teda ne Ïe by nûjaké

mûl) lidem, co mûli rÛÏové paro-

hy, u‰i jako sloni nebo okolo nich

poletovali malí ãertíci a házeli na

nû papírové kuliãky. KdyÏ pfii‰el

na fiadu, koukl se na kuchafiku bez

vlasÛ, to uÏ se neudrÏel, dostal za-

se záchvat smíchu a upustil tác

s jídlem na zem. KdyÏ to uklízel,

zaãal se zase smát, protoÏe uvidûl

boty, jak za sebou táhnou snad

milion klávesnic.

Uãitel ho vyvolal k tabuli.

„Vezmi si kfiídu.“ Vzal si ji.

„Napi‰ vzorec kva‰ení cuker-

n˘ch roztokÛ.“ Podíval se na nûj,

jako Ïe neví. Uãitel se mu díval

do oãí a najednou mu oãi vypad-

ly z dÛlkÛ a zaãaly se mu houpat

na pruÏinách jako z tûch zábav-

n˘ch brejlí. Potlaãil chuÈ se stra‰-

livû rozesmát. „Tak napi‰ krako-

vání petroleje.“ Pofiád se na nûj

díval. Oãi se mu pofiád houpaly.

Teì mu navíc z u‰í vyrazila pára.

„Má‰ to za pût.“ Uãitel vzal pro-

pisku a známku si chtûl napsat do

se‰itu. Ale propiska se zmûnila

v hnusnou slizkou pfií‰eru. Dostal

pocit, Ïe kdyÏ uãitele nepotû‰il

sv˘mi vûdomostmi, Ïe by mu

mûl aspoÀ zachránit Ïivot. Vytrhl

mu propisku z ruky a zaãal po ní

zufiivû dupat. „Tak, vidíte, je‰tû

by vám seÏrala ruku.“ Pak si 

ode‰el sednout.
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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

próza

Studentsk˘ klub

Petr Christov: Blázen

Ramínka, koláÏ repro: Marta Gärtnerová
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Kam na v˘let

Psychiatr se mu díval hluboko

do oãí. „TakÏe, co má‰ vlastnû za

problém?“ Neposlouchal ho,

protoÏe na jeho stole byl zvífiecí

cirkus. Blechy skákaly pfies hofií-

cí kruh, my‰i tu Ïonglovaly

s kruhy, nejlep‰í jich zvládla aÏ

sedm, kfieãci plivali oheÀ, ‰vábi

dûlali kaskadérské kousky na

hfibetech morãat, cirkus jak má

b˘t. Opût se nepfiítomnû usmí-

val. Psychiatr se na nûj díval tak

nûjak zaujatû. Pak nûco napsal.

Potom podal rodiãÛm recept.

„Jestli tohle nepomÛÏe, tak ho

asi budeme muset strãit do ústa-

vu.“ Pfii tûch slovech se uÏ mat-

ka neudrÏela a rozplakala se.

„Neusmívej se,“ poruãil si. Prud-

ce se kousl do jazyka. Nechtûl své

pfiedstavy opustit, tak dûlal, jako

Ïe prá‰ky polyká, a pak je co nej-

dfiív vyplivl. To od nûj ale vyÏa-

dovalo velkou opatrnost a sebeo-

vládání, aby se nezaãal smát.

Potom se ‰el projet na koleãko-

v˘ch bruslích. Jel po chodníku,

díval se na auta, jak spolu hrají

fotbal, kdyÏ vtom vrazil do nûja-

kého ãlovûka. Natáhl se na zem,

jako by patfiila jenom jemu. Ten

ãlovûk se nad nûj naklonil. Vy‰lo

mu z pusy pár zelen˘ch bublin.

NeudrÏel se a tro‰ku se usmál.

Chvíli ticho. Zase mu z úst vy‰lo

pár bublin. Naklonilo se nad nûj

pár dal‰ích lidí. Spustila se

z nich úplná prÛtrÏ bublin.

Zelené, modré, ãervené, dokon-

ce i ãerné, málem pfies nû ani ne-

vidûl. Pfiesto zÛstal leÏet na ze-

mi. Líbilo se mu to. Pfiipadalo

mu, Ïe se asfalt rozpou‰tí a Ïe

v nûm plave. Zaãal pohybovat

rukama a nohama, jako kdyÏ se

dûlají andílci do snûhu. Dûlal an-

dílky do asfaltu, lidi vypou‰tûli

bubliny, prostû pohoda, nemûl si

na co stûÏovat.

Za chvíli ho zvedli nûjací muÏi

a odvedli ho do nûjakého auta.

Nevûnoval tomu pozornost, pro-

toÏe vedle velryba tanãila balet.

PoloÏili ho na lehátko. Díval se

na strop, kde se praly samice le-

mura. Pak ho opût nûkam vedli,

ale zase se díval na velrybu, kte-

rá tam stále byla, jako kdyby ni-

kam nejeli, jako kdyby pofiád

stáli na místû.

Uplynulo pár t˘dnÛ. Díval se

pfies okno s mfiíÏemi, na kter˘ch

mimodûk pofiádaly ÏíÏaly závo-

dy ve ‰plhu. Ty ale nevnímal,

protoÏe venku vidûl skákající

mobily. Stovky mobilÛ. Ne, tisí-

ce mobilÛ. Nûkdo mu poklepal

na rameno. Otoãil se. „Ááá, pan

doktor s hadem na krku a taran-

tulí na vlasech,“ uvûdomil si.

Usmíval se. Vlastnû, usmíval se

pofiád.

Na Rab‰tejn, kam vede mnoho cest
Cestu na Rab‰tejn, leÏící v jiÏ-

ním pfiedhÛfií JeseníkÛ v Chránû-

né krajinné oblasti Jeseníky, jistû

zná mnoho obyvatel R˘mafiov-

ska. Letos byla louka pod rab-

‰tejnsk˘mi skalami, kde stávala

rab‰tejnská myslivna, i odpoãin-

kov˘m místem cyklistÛ, ktefií je-

li po cyklotrasách (60 a 35 km)

R˘mafiovské padesátky. Je to

magické místo, kam pfiedev‰ím

o prázdninách a víkendech smû-

fiují nejen horolezci a trampové,

ale i ostatní turisté.

B˘val˘ stráÏní hrad Rab‰tejn,

vystavûn˘ na skalních blocích

v nadmofiské v˘‰ce 803 m, byl

postaven nûkdy koncem 13. sto-

letí na b˘valém panství bludov-

sko-‰umperském a je nejv˘‰e

postaven˘m hradem historické

Moravy. Zpoãátku zfiejmû slou-

Ïil jako ochrana tamních dolÛ

a r˘Ïovi‰È zlata. V Moravské

vlastivûdû uvádí V. Pinkava, Ïe

se na tomto odlehlém a nepfií-

stupném místû nemohl nikdy stát

pansk˘m sídlem, ale hodil se

dobfie k úãelÛm vojensk˘m.

âasto mûnil své pány, byl proto

znám˘ i jako loupeÏnické sídlo

a v dobû pobûlohorské jako mís-

to pro robotní vûznû. Pfied ·védy

zde ukr˘vali cennosti - listiny

a skvosty - po nûjakou dobu

i pan‰tí úfiedníci a mû‰Èané

z Janovic a R˘mafiova.

Na turistické mapû je dobfie vidût

jeho polohu v ‰ir‰ím kontextu.

Horopisnû patfií Rab‰tejn do

Hrabû‰ické hornatiny, která je

souãástí Hanu‰ovické vrchoviny,

jejímÏ nejvy‰‰ím bodem jsou

âerné kameny s nadmofiskou

v˘‰kou 956 metrÛ. Rab‰tejn mÛ-

Ïete vidût i z hfiebene Hrubého

Jeseníku anebo je‰tû lépe a zfie-

telnûji z Dobfieãova. âerné ka-

meny s Bíl˘m kamenem na seve-

ru a Skálami na jihu tvofií pfii-

bliÏnû tfiíkilometrov˘ hfieben na

severozápadní stranû dlouhého,

pomûrnû úzkého údolí, pfiicháze-

jícího od obce Oskava pfies

Bedfiichov k Sedlu Skfiítek.

Severní uzávûr údolí tvofií jiÏní

svah rozsochatého Vûtrného vr-

chu a v˘chodní stranu svahy

MazancÛ, Maliníku a Mezihofií.

Pro zdej‰í krajinu jsou charakte-

ristické ãetné skály a skalní sru-

by s mnoha baÏinat˘mi místy

a prameni‰ti nûkolika vodních to-

kÛ. Pod Sedlem Skfiítek a na sva-

zích Bílého kamene a âern˘ch

kamenÛ je prameni‰tû fieky Os-

kavy, Zlat˘ potok má prameni‰tû

mezi Mazanci a Kamennou ho-

rou a je levobfieÏním pfiítokem

Oskavy v Bedfiichovû. Dlouh˘

potok, zvan˘ také Dlouhá voda,

má prameni‰tû ve svazích Vinné

hory a je pravobfieÏním pfiítokem

fieky Oskavy v obci Oskava.

Zdej‰ím územím vede mnoho

lesních cest a silniãek, vedou tu-

dy i silnice spojující Bedfiichov

a Oskavu s okolním svûtem. Od

Skfiítku vede západním úboãím

Bílého kamene, âern˘ch kame-

nÛ a Skal lesní asfaltová silniãka

se zelen˘m znaãením aÏ ke kfii-

Ïovatce lesních a turistick˘ch cest

na Hvûzdû - nikoliv té u Karlovy

Studánky. U zdej‰ího odpoãíva-

dla najdeme je‰tû znaãky ãerve-

nou a Ïlutou, které sem pfiicháze-

jí ze ·umperka kolem Kamen-

ného vrchu a spoleãnû odtud po-

kraãují na Rab‰tejn, zelená znaã-

ka mífií do N. Malína. Z Rab-

‰tejna vede ãervená znaãka pfies

Dobfieãov a Tvrdkov na Re‰ov-

ské vodopády a Sovinec, znaãka

Ïlutá jde proti proudu Zlatého

potoka, prochází jeho prameni‰-

tûm a vede dále ke kfiiÏovatce

cest Pod V̆ hledy a k janovické-

mu lesu. Tam po odboãení ze

znaãky mÛÏete dojít ke

Kamenné hofie s osamûlou ská-

lou z plástevnaté ruly, kde je

i dal‰í odpoãívadlo a v˘hledy do

kraje. Tato zvlá‰tní asi 4 m vyso-

ká skála, zvaná také âertovy ka-

meny, byla pfiedmûtem bádání

pfierovského inÏen˘ra Kováfie,

kter˘ se domnívá, Ïe se mohlo

jednat o místo, které stfieÏilo ce-

stu k Rab‰tejnu, coÏ ale není po-

tvrzeno.

PÛjdete-li zpût na Ïlutou znaãku,

dovede vás pfies janovick˘ les,

neboli Hofwald, k Novému Poli

a kolem janovického zámku aÏ

do R˘mafiova.

VraÈme se v‰ak je‰tû k Rab‰tejnu,

odkud vede pfies Bedfiichov

a Oskavu do Uniãova cyklotrasa

ã. 6032. Z té mÛÏete odboãit

v Oskavû vpravo na neznaãené,

ménû frekventované místní silni-

ce. Kolem Tfieme‰ku s rekreaã-

ním areálem pokraãovat

k MladoÀovu a kolem místa

U Dobré nálady, b˘valé zájezdní

hospody, lze pak dojet do N.

Malína nebo pfies MladoÀov do

Libiny ãi pfied Libinou odboãit

k rekreaãním místÛm Horní

·árce a Václavovu a vrátit se zpût

do Oskavy.

Kdo má dostatek sil, mÛÏe jet po

lesních silniãkách z Bedfiichova

nároãnou trasu do Dobfieãova

nebo na Ferdinandov ãi kolem

MazancÛ dojet k rozcestí Pod

V̆ hledy a do Îìárského Potoka.

To je jistû dost typÛ na mnoho

v˘letÛ, takÏe pfiejeme v‰em

‰Èastné putování a dobré dojetí

do cíle, kter˘ si stanovíte. 

Za KâT R˘mafiov
Hana Ka‰parová

(Zdroje: Vlastivûda moravská
V. Pinkava, PrÛvodce Jeseníky,
Mapa KâT Hrub˘ Jeseník, Mapa
Jeseníky, vydavatel. Jena, Vodo-
hospodáfiská mapa základní)V̆ hled z rab‰tejnské skály
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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

Akce hradu Sovince

Místo vína bramboráky
Na hradû Sovinci se uplynul˘ ví-

kend konal stfiedovûk˘ mumraj na

gotické tvrzi s pfiíznaãn˘m ná-

zvem Na pfiíkaz císafie. Akce ná-

v‰tûvníky zavedla do doby, kdy

císafi Jan rozhodl nezaloÏit na

Sovinci vinice. Nádvofií hradu

patfiilo jiÏ tradiãnû kejklífiÛm, ma-

l˘m divadelním spoleãnostem,

které zahrály pohádky i rÛzné bá-

je a povûsti. Náv‰tûvníci dále

zhlédli obléhání hradu s bitvou

v hradním pfiíkopu nebo módní

pfiehlídku stfiedovûk˘ch ‰atÛ a do-

plÀkÛ ãi námluvy udatn˘ch rytífiÛ

a krásn˘ch dam. Souãástí progra-

mu bylo i právo útrpné s muãením

zemsk˘ch ‰kÛdcÛ.

Akce byla tematicky vûnována

období stfiedovûku. „Je to jediná
podobná kaÏdoroãnû opakovaná
akce. Ostatní jsou vûnovány za-
ãátku tfiicetileté války. To je ob-
dobí, kdy na Sovinci vládl rod
KobylkÛ,“ fiekl ãlen hradní po-

sádky a organizátor akce na hra-

dû Sovinci Zdenûk „Mlok“

Zedek. Jak dodal, hroznové víno

se zde nerodilo a nerodí, naopak

brambory ano. Proto se na hradû

budou od pfií‰tí sezóny pofiádat

takzvané bramborákové hody.

„Letos jsme tuto my‰lenku poja-
li jako nult˘ roãník, proto vonûly
hradem bramborové placky,“
usmívá se Zdenûk Zedek. V‰ak

divákÛm i aktérÛm pfiedstavení

v dobov˘ch odûvech pfii pfiedsta-

vení historické bitvy o vstupní

bránu hradu mezi stoupenci vína

a brambor notnû vyhládlo.

„V na‰em programu v‰ak nastala
celá fiada zmûn. Letos se bez po-
dobn˘ch zmûn v osobách úãinku-
jících neobe‰la ani jedna akce,“
konstatoval Zedek. Tak jako vÏdy,

i tentokrát se podafiilo zajistit ce-

lou ‰kálu kvalitních umûlcÛ.

Davy rozesmával i kejklífi

Kfiupala z Ostravy. Ten do sv˘ch

pfiedstavení rád zapojuje diváky

z publika. „A dává pûknû vousaté
polibky,“ z vlastní zku‰enosti sdû-

lila Martina z Jeseníku.

Zajímavá byla i módní pfiehlídka

pfiekrásn˘ch dobov˘ch kost˘mÛ

z dílny dámy TÛmové z Poliãky.

Dáma je jiÏ v ‰ermífiském dÛcho-

du, dala se tedy na ‰ití gotického

a renesanãního ‰atstva. Na hradû

ale vyrÛstá i nová generace.

„UdrÏuji oheÀ na tfietím nádvo-
fií,“ pochlubil se David Zedek,

teprve desetilet˘ rytífi. Jeho té-

mûfi dvoulet˘ brá‰ka Ondra ale

zÛstal s maminkou radûji doma.

„Ukonãení sezóny probûhne le-
tos 28. fiíjna. Pfiipravujeme pro-
hlídky pÛd a sklepních prostorÛ
hradu. Pro diváky chystáme dû-
jové scénky pro kaÏdou z místno-
stí. Pilnû na poslední akci roku
pilujeme, urãitû si ji nenechte
ujít,“ vyzval náv‰tûvníky Zdenûk

Zedek. Leto‰ní sezóna je podle

jeho slov z finanãního pohledu uÏ

nyní prokazatelnû lep‰í neÏ ta mi-

nulá. Karel Janeãek

Fota: kaj
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Z okolních obcí

Albrechtick˘ chrám oÏil hudbou a slovem
Kostel Nejsvûtûj‰í Trojice v Al-

brechticích u R˘mafiova, dûji‰tû

ãervnového festivalu Baroko,

v sobotu 16. záfií znovu oÏil.

Konala se zde akce pod názvem

Duchovnû-umûlecké pásmo kos-

telní. Na programu byla bohosluÏ-

ba, poezie, hudba a v˘stava v˘-

tvarn˘ch dûl.

Chrám, kter˘ je‰tû nedávno zcela

zanikal v hustém náletovém poro-

stu uprostfied malé víceménû re-

kreaãní obce a kter˘ se zdál b˘t

odsouzen k postupnému zániku

jako fiada jin˘ch památek

R˘mafiovska, v posledních letech

opût nachází vyuÏití a s ním i na-

dûji na své zachování. V loÀském

roce vzniklo obãanské sdruÏení,

které usiluje o získání prostfiedkÛ

na rekonstrukci kostela a souãas-

nû v nûm pofiádá kulturní akce

s cílem pfiipoutat k cenné stavbû

a jejímu osudu pozornost vefiej-

nosti.

Jeden z tûchto poãinÛ - Duchov-

nû-umûlecké pásmo kostelní -

vznikl z pÛvodnû soukromé akce

mlad˘ch umûlcÛ v okruhu

Kamily H˘Ïové a Libora Vika

z Olomouce. Jako souãást tzv.

Barevn˘ch víkendÛ bylo pásmo

kostelní uspofiádáno letos po‰esté.

Loni se jiÏ pod hlaviãkou sdruÏe-

ní zmûnilo v akci pro vefiejnost

a bylo poprvé spojeno s bohosluÏ-

bou. Albrechtick˘ kostel se tak po

ãtyfiiceti letech stal znovu místem

náboÏenského obfiadu.

Nejednoznaãnost funkce zdeva-

stované církevní památky stejnû

jako skvûlá akustika jejího interi-

éru pfiedurãují kostel Nejsvûtûj‰í

Trojice k rozmanitému vyuÏití.

MÛÏe slouÏit nejen jako místo ví-

ry, ale i jako pfiíleÏitostná galerie,

koncertní ãi divadelní sál (podob-

nû jako napfi. odsvûcen˘ kostel sv.

Václava v Opavû). Nejde pfiitom

o Ïádné znesvûcení, stejnû se kos-

tely vyuÏívaly i pfied staletími;

vnímání svûtského a náboÏenské-

ho Ïivota jako dvou rozdíln˘ch

a na sobû nezávisl˘ch oblastí je

typick˘m projevem teprve nûkoli-

ka posledních desetiletí. Propo-

jení bohosluÏby s dal‰ím, ne vy-

slovenû duchovním programem

navíc umoÏÀuje pofiadatelÛm pfii-

lákat do Albrechtic i fiadu nevûfií-

cích, kter˘ch je v na‰em kraji pfie-

vaha.

Jak jiÏ fieãeno, na programu pás-

ma kostelního byla vedle boho-

sluÏby také poezie, hudba a v˘sta-

va obrazÛ. Zaãínalo se koncertem

dvojice mlad˘ch hudebnic Duo

Babao z Olomouce. Dominika

·indelková (zpûv) a Katefiina

Koutná (cello, kytara, tamburína,

zpûv), sv˘m projevem chvílemi

pfiipomínající o nûco slavnûj‰í

dvojici Tara Fuki, se zamûfiují na

interpretaci Ïidovsk˘ch písní.

Jejich vystoupení posléze vystfií-

dalo mluvené slovo v autorské re-

citaci básníka Petra ·pangera

z Jeseníku. Na jeho reflexivní ver-

‰e opût navázala hudba, tentokrát

v podání vÛdãího ãlena folkové

kapely HUKL z Uherského Hra-

di‰tû Petra Hudce. Interpret, autor

textÛ a skladatel v jedné osobû

pfiednesl nûkolik sv˘ch kfiesÈan-

sky orientovan˘ch písní, které

sám doprovodil na kytaru.

Technick˘m nedopatfiením, které

se posléze ukázalo b˘t z hlediska

dramaturgie jako velmi ‰Èastné, se

doprostfied programu pfiesunu-

la bohosluÏba. Letos se jí ujal fa-

ráfi Roman Masny z Horního

Bene‰ova. Jeho nekonvenãní

a velmi poutavé kázání, oslovující

i (a moÏná pfiedev‰ím) nevûfiící

ãást publika, pfiedstavovalo

vpravdû stfiedobod celého pásma,

k nûmuÏ smûfiovala a od nûjÏ se

zase odvíjela ostatní vystoupení,

jak˘si uzel, spojující ono sakrální

a profánní v jednotu, srozumitel-

nou vûfiícím i nevûfiícím náv‰tûv-

níkÛm kostela.

BohosluÏbu slova posléze opût

vystfiídaly ver‰e - v autorském po-

dání dvou mlad˘ch básníkÛ

z Olomouce Bedfiicha Málka

a Stanislava âerného, prolínané

hrou na kytaru Lucie Fojtíkové,

taktéÏ z Olomouce. Po celou dobu

trvání pásma kostelního byly k vi-

dûní v˘tvarné práce trojice auto-

rek: Kamily H˘Ïové, Veroniky

Slámové a Katefiiny Císafiové.

Duchovnû-umûlecké pásmo kos-

telní, jehoÏ hlavním smyslem by-

lo podle slov jedné z organizáto-

rek Kamily H˘Ïové „kostel nûja-
k˘m zpÛsobem zviditelnit“, pfiine-

sl kromû jiného i v˘tûÏek z dobro-

volného vstupného, kter˘ bude

stejnû jako vstupné z festivalu

Baroko vyuÏit na rekonstrukci

kostela. Z penûz, které byly dosud

vybrány, sdruÏení zatím nechalo

provést nûkteré drobné opravy,

napfi. zasklít okna ãi postavit zbor-

cen˘ boãní oltáfi. Pfií‰tí rok se chce

sdruÏení znovu pokusit získat do-

taci na opravu stfiechy. ZN

Podûkování
Chceme tímto vyjádfiit podûkování za ne-

v‰ední a nov˘ umûleck˘ záÏitek, kter˘ v nás

zanechalo Duchovnû-umûlecké pásmo kos-

telní, uskuteãnûné v sobotu 16. záfií v koste-

le sv. Trojice v Albrechticích u R˘mafiova.

Charismatická skladba lidiãek se spojila

s du‰í tamûj‰ího kostela docela dokonale.

Mladí umûlci nám dali klid a pohlazení na

du‰i, v docela nov˘ch, pro nás je‰tû nepo-

znan˘ch umûleck˘ch smûrech. Odcházeli

jsme s velkou nadûjí, Ïe se sem opût vrátíme,

coÏ vfiele doporuãujeme v‰em, ktefií chtûjí

proÏít chvíle klidu ve svém hektickém Ïivo-

tû ãi malou dávku umûleckého pfiekvapení. 

Jifií a Lenka Polákovi
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Sport

TJ Jiskra R˘mafiov
(1946 - 2006)

60 let novodobé historie r˘mafiovské tûlov˘chovy
(Pokraãování z minulého vydání)
Lední hokej je jedním z tradiãních sportÛ

v na‰í TJ, jehoÏ zaloÏení se traduje do roku

1949. Jeho ãinnost byla zapoãata budováním

kluzi‰tû na místû tehdej‰ího mûstského kou-

pali‰tû (prostory b˘valé provozovny Lena).

Toto kluzi‰tû bylo zfiízeno jako provizorium,

proto za ‰atny slouÏily sklepní prostory

v domku u ¤ihánkÛ. Vedení n. p. Brokát

(dne‰ní Hedva), pod jehoÏ hlaviãkou oddíl

pÛsobil, rozhodlo vybudovat nové kluzi‰tû

na ÎiÏkovû ulici, kde je umístûno dodnes.

Práce s v˘stavbou byly zahájeny v roce 1953

a za pfiispûní materiální a finanãní pomoci 

n. p. Brokát, hráãÛ, funkcionáfiÛ a sportov-

ních pfiíznivcÛ bylo kluzi‰tû v roce 1954 do-

konãeno. V té dobû to bylo jedno z nejlep-

‰ích pfiírodních kluzi‰È v celém kraji.

Autorem a organizátorem celé akce byl za-

mûstnanec firmy Ing. Zdenûk Gudrich, také

sloÏení v˘boru oddílu se rekrutovalo z pra-

covníkÛ n. p. Brokát. DruÏstvo hráãÛ tvofiili

jak star‰í, tak zejména omladina z tehdej‰í

textilní ‰koly. V druÏstvu dospûl˘ch nastupo-

vali hráãi Urbánek, Janík, Veãefia, Kudlák,

Zavadil, Holub, Luke‰, Syfiínek, Krasula,

Koláfi, Kotek, Bartes, Crhonek, Ing. Gudrich

a celá fiada dal‰ích.

K v˘konnostnímu vzestupu dochází na pfie-

lomu 50. a 60. let, kdy druÏstvo poprvé po-

stoupilo do krajské soutûÏe a novû ustavené

„B“ druÏstvo do okresního pfieboru. Dobfie

se poãala rozvíjet i práce s mládeÏí. Z po-

ãátku sedmdesát˘ch let dochází k zákonité

v˘mûnû a postupnému doplÀování nastupu-

jící mladou generací hráãÛ - Tabarka, Kne-

blík, Valerián, Niesner, ·rutka, Kobolka,

Horsk˘, Podlas, Drápal, Dobi‰, Jiru‰,

Zatloukal, Hoffmann, Loun, Hlu‰í, Calábek,

GaÏar a celá plejáda nejmenovan˘ch hráãÛ.

Je to éra vynikajících úspûchÛ r˘mafiovské-

ho hokeje.

V tomto období popularita ledního hokeje

pfiekraãuje rámec kraje, a proto není divu, Ïe

k nám s oblibou dojíÏdûla druÏstva nejvy‰‰í

soutûÏe k exhibiãním utkáním. A tak jsme

u nás mohli pfiivítat hráãe ZKL Brno v ãele

s hráãi Bubníkem, Dandou, Potschem, âer-

n˘m, Jifiíkem, ·evãíkem, VaÀkem a Nadr-

chalem. Z VÎKG pak reprezentanty Miko-

lá‰e, Vlacha, Kaspera, Návrata a dal‰í. R˘-

mafiovsk˘ hokej ‰edesát˘ch let mûl skuteãnû

velmi dobré jméno a zvuk v ‰irokém okolí.

Je proto pochopitelné, Ïe se to muselo proje-

vit i v zájmu o dal‰í adepty tohoto sportu.

A pfiílivu nov˘ch chlapcÛ jiÏ nedostaãují ka-

pacity kluzi‰tû ani jeho zázemí.

Dodnes zÛstává paradoxem skuteãnost, Ïe od

poãátku ‰edesát˘ch let se poãíná hovofiit

o vybudování umûlé ledové plochy, ale Ïe se

tak dosud nestalo. Zatímco druÏstva ·um-

perku, Uniãova, ·ternberku, Horního

Bene‰ova, Bruntálu ãi Krnova, která k nám

jezdila uãit se hokejovému umûní, jiÏ dávno

tyto stánky mají, R˘mafiov zÛstává opût od-

strãen. Na‰tûstí v ne‰tûstí - pfii psaní tûchto

fiádkÛ to uÏ není pravdou a také R˘mafiov,

ba‰ta ledního hokeje ‰edesát˘ch a sedmdesá-

t˘ch let, se doãká - v‰e by mûlo b˘t je‰tû

v tomto roce naplnûno.

V roce 1969 postupuje druÏstvo muÏÛ do

krajského pfieboru, kde pÛsobí do roku 1973.

Reorganizací soutûÏí je v‰ak pfiefiazeno zpût

do I. A tfiídy. Pfiesto je to pokraãováním vel-

mi dobrého v˘konnostního rÛstu. Tehdej‰í

garnitura se prezentuje jmény Janeka,

Mofikovsk˘, Musil, Blahu‰, Dostál, Îákov-

ãík, Pfiecechtûl, Slováãek, Navrátil, La‰tÛv-

ka, Grulich, Stfie‰inka, Roller, ktefií spoleãnû

se star‰ími spoluhráãi Tabarkou, Kobolkou,

Kneblíkem, Drápalem, Horsk˘m, Valeriá-

nem, Orlíkem, Podlasem a bratry ·rutko-

v˘mi vytvofiili skuteãnû nejlep‰í kolektiv r˘-

mafiovského hokeje vÛbec.

Také dorostenecká druÏstva v letech 1968 -

1973 pÛsobí úspû‰nû v krajském pfieboru,

kde byla rovnocenn˘m soupefiem druÏstvÛm

Olomouce, ·umperku, Lutína, ·ternberku,

Pfierova, Mohelnice a mnoha dal‰ích. Toto

období v‰ak spadá do optimálních klimatic-

k˘ch podmínek, coÏ pozdûji doznává opaã-

n˘ch hledisek. Tím zákonitû dochází k ústu-

pu ze slávy, kterou si r˘mafiovsk˘ hokej ve

své historii získal nejen v okrese, ale v celém

kraji.

RovnûÏ zafiízení kluzi‰tû zaãíná chátrat, ne-

staãí potfiebám a nevystaãuje ani hygienic-

k˘m podmínkám. Zafiízení se dostává do ha-

varijního stavu. SlouÏí ke cti tehdej‰ích

funkcionáfiÛ, Ïe k zachování tohoto úspû‰né-

ho a populárního sportu zakládají v roce

1977 soutûÏ odboráfiÛ - oberligu LH. Zájem

o hokej zaãíná opût vzrÛstat a od toho se od-

víjí i zájem funkcionáfiÛ. Dochází ke gene-

raãní obmûnû hráãÛ, funkcionáfiÛ, ale i na

trenérsk˘ch postech.

Na poãátku osmdesát˘ch let se oddíl soustfie-

ìuje na práci s mládeÏí, kdyÏ mimo Ïákov-

ská druÏstva ustavuje i pfiípravku pro dûti od

8 let. Toto rozhodnutí se jeví pro budoucnost

jako nanejv˘‰ Ïádoucí.

Dal‰í etapa je charakterizována poãátkem

osmdesát˘ch let, kdy jak ve v˘boru Jiskry,

tak i v mûstsk˘ch orgánech dostává oddíl LH

zelenou a od roku 1982 koneãnû zaãíná dal‰í

v˘stavba zastaral˘ch kapacit kluzi‰tû. A opût

je cílem víceúãelové zafiízení s ULP. Na bed-

ra funkcionáfiÛ a celého oddílu je naloÏeno

tolik úkolÛ, se kter˘mi se v historii dosud ne-

potkali.

Bûhem roku 1982 je vybetonována nová plo-

cha a mantinely, jsou vybetonovány základy

pro nové ‰atny z prvkÛ OKAL a v závûru ro-

ku tyto ve spolupráci s RD R˘mafiov a jeho

pracovníky postaveny. V roce 1983 dochází

ke zbourání star˘ch ‰aten, je zlikvidováno

staré osvûtlení a zbudováno nové na ‰esti

stoÏárech. V tomto roce jsou zapoãaty také

práce na vybudování minigolfového hfii‰tû.

Pfii tûchto základních úkolech je odpracová-

no 6 550 brigádnick˘ch hodin. Budování

kluzi‰tû pokraãuje v˘stavbou nového oplo-

cení, kde je odpracováno 485 hodin. V roce

1985 získává oddíl rolbu na úpravu ledové

plochy Destatrol, realizuje se v˘stavba stfií-

daãek za pomoci OSP a podpory RD R˘ma-

fiov, GP R˘mafiov a TS R˘mafiov. Brigád-

nická v˘pomoc celého souboru prací pfied-

stavuje 2 085 hodin.

Ale zpût k hokeji, vynaloÏené prostfiedky do

práce s mládeÏí nebyly utraceny zbyteãnû.

Îákovská druÏstva nûkolikrát za sebou vy-

hrávají okresní soutûÏe a zkou‰ejí ‰tûstí

i v krajsk˘ch soutûÏích. Dafií se jim to v se-

zónû 1984/85. Star‰í Ïáci se hned napoprvé

umístili v KP na velmi pûkném 2. místû za

druÏstvem Studénky se ziskem 17 bodÛ

a skóre 102:79, následováni druÏstvy ·tern-

berka, Fr˘dku-Místku, Doubravy, Vala‰ské-

ho Mezifiíãí a RoÏnova p. R. V té dobû to by-

lo jediné druÏstvo v této soutûÏi hrající na

pfiírodním ledû!

Na pfielomu 80. a 90. let zÛstává lední hokej

v podstatû na stejné úrovni, i kdyÏ muÏi do-

plnûni hráãi jin˘ch oddílÛ hrají regionální

pfiebor II. tfiídy. Na tréninky a „domácí“ 

utkání vyjíÏdûjí na‰e druÏstva na ULP do 

okolních mûst, coÏ je v této skupinû opût 

ojedinûl˘ pfiípad. VynaloÏené finanãní pro-

stfiedky na pronájem ULP a cestovné nejsou

adekvátní a dále neúnosné. V sezónû

1995/96 odstupuje druÏstvo ze soutûÏe, hraje

v místních podmínkách okresní amatérské

soutûÏe, kde zaujímá 1. pfiíãku ve své skupi-

nû. Podle klimatick˘ch podmínek organizuje

oddíl LH místní soutûÏe a turnaje s oãekává-

ním, Ïe jednou ta doba musí pfiijít. 

Franti‰ek Pohanka, pfiedseda TJ
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Oddíl ledního hokeje bude trénovat jiÏ na novém umûlém kluzi‰ti
Leto‰ní sezónu zahájil oddíl ledního hokeje

TJ Jiskra R˘mafiov sice je‰tû „na suchu“, ale

od listopadu se na‰i hokejisté doãkají nové

umûlé ledové plochy, jejíÏ rekonstrukce se

kvapem ch˘lí ke svému závûru. Mûsto

R˘mafiov a jeho hokejoví pfiíznivci se tedy

pfiifiadí k mûstÛm, která se mohou pochlubit

umûlou ledovou plochou. DruÏstva muÏÛ A,

star‰í Ïáci, mlad‰í Ïáci a pfiípravka budou

moci pfiivítat své soupefie a sehrát s nimi zá-

pasy v rámci kvalitních podmínek a hlavnû

nebudou odkázáni na pfiíznivé klima. Na no-

vém zimním stadionu budou probíhat turna-

je v‰ech star‰ích i mlad‰ích ÏákÛ a také tur-

naj seniorÛ od listopadu aÏ do února.

Uskuteãní se zde také meziokresní soutûÏ

pod názvem Jesenická liga, která bude zahr-

novat osm aÏ deset hokejov˘ch man‰aftÛ,

a rovnûÏ liga amatérsk˘ch druÏstev a nová

meziokresní soutûÏ pod názvem R˘mafiov-

ská liga.

Umûle chlazenou plochu budou moci vyuÏí-

vat také rÛzné organizace, ‰koly, spolky

a kolektivy a pochopitelnû i vefiejnost. Oddíl

ledního hokeje TJ Jiskra R˘mafiov dûkuje

touto cestou MûÚ R˘mafiov za vstfiícn˘ krok

a pfiedev‰ím za to, Ïe kvalitnû pfiipravil pro-

jekt pro získání dotace z ministerstva pro

místní rozvoj na tuto investiãní akci.

Podpofiil tím rozvoj r˘mafiovského ledního

hokeje, jehoÏ historie sahá aÏ do roku 1949

a kter˘ díky absenci kvalitní umûlé ledové

plochy stál tak trochu v ústraní v porovnání

s oddíly v jin˘ch mûstech.

Za oddíl LH TJ Jiskra
R˘mafiov Martin Ftáãek

V r˘mafiovské kuÏelnû padaly rekordy
KuÏelna TJ Jiskry R˘mafiov hostila na

R˘mafiovském poháru dvojic sportovce z ce-

lé âeské republiky. SoutûÏ se uskuteãnila od

20. srpna do 3. záfií a kuÏelkáfii soutûÏili ve

tfiech kategoriích: muÏi, smí‰ené dvojice

a neregistrovaní hráãi. V kategorii muÏÛ ne-

na‰li pfiemoÏitele Roman Pytlík (634 kolkÛ!)

a David Machala, oba z SKC Waldorf, kte-

r˘m se podafiilo uhrát celkem 1220 bodÛ na

120 hodÛ sdruÏen˘ch. Tato dvojice si zaslou-

Ïenû odvezla zlatou trofej. Ani R˘mafiov‰tí

nezÛstali stranou, kdyÏ se dvojici Karlu

Sigmundovi a Ladislavu Stárkovi z TJ Jiskra

R˘mafiov ziskem 1192 shozen˘ch kolkÛ po-

dafiilo vybojovat druhé místo. Bronz pak 

uhájili sloven‰tí kuÏelkáfii Varga a Truska

z TKK Trenãín. Kategorie muÏÛ byla zastou-

pena osmadevadesáti kuÏelkáfii.

V kategorii smí‰en˘ch dvojic bojovalo celkem

‰estaãtyfiicet kuÏelkáfiÛ. Nejlépe si vedla dvoji-

ce Vûra Tomanová s Romanem Pytlíkem, kte-

rá v˘konem 1171 shozen˘ch kolkÛ vybojova-

la zlato, pfiitom Roman Pytlík vytvofiil nov˘ re-

kord r˘mafiovské kuÏelny poté, co nahrál 646

(!) bodÛ. Dvakrát se mu tedy podafiilo uhrát ví-

ce jak 600 bodÛ, coÏ je jistû úctyhodn˘ v˘kon.

Na druhém místû skonãila smí‰ená dvojice

Vûra Tomanová s Milanem Dûdáãkem.

V̆ konem 1157 shozen˘ch kolkÛ tato dvojice

vybojovala stfiíbro, pfiiãemÏ Vûra Tomanová

vytvofiila nov˘ rekord kuÏelny, kdyÏ nahrála

597 bodÛ (!). Bronzovou trofej si

z R˘mafiovského ‰ampionátu dvojic v katego-

rii smí‰ené dvojice odvezli kuÏelkáfii David

Machala (SKC Waldorf) a Zuzana Pûchová

(Spartak Pfierov) za v˘kon 1145 shozen˘ch

kolkÛ.

V kategorii neregistrovan˘ch se utkaly nejen

dvojice muÏÛ, smí‰ené dvojice, ale také dvo-

jice Ïen. První pfiíãku vybojovali Pavel

Míãek s Leo‰em Ka‰parcem (R˘mafiov) v˘-

konem 1057 kolkÛ pfied Miloslavem

a Franti‰kem Grulichov˘mi (R˘mafiov), tfietí

místo patfiilo Marku Zothovi a Oldfiichu

Vaníãkovi (R˘mafiov). Ve smí‰en˘ch dvoji-

cích si vedli nejlépe Miloslav Grulich

s Renatou Tvrdcovou (R˘mafiov - 977 kol-

kÛ), druhé místo vybojovali Miroslav

a Barbora Klesnilovi (R˘mafiov - 973 kolkÛ)

a tfietí stupínek patfiil smí‰ené dvojici Alena

Jurá‰ová se Stanislavem Krykorkou

(R˘mafiov - 948 kolkÛ).

Prvenství v kategorii dvojice Ïen patfiilo

R˘mafiovaãkám Romanû Mezihorákové

a ZdeÀce Weinerové, Romana pfiitom dosá-

hla skvûlého hráãského v˘konu 548 shoze-

n˘ch kuÏelek a spoleãnû se ZdeÀkou dosáhly

celkovû 1066 bodÛ. Druhé místo patfiilo pfie-

spolním hráãkám Sokola Husovice

Gabrhelové a Kliãkové (1014 kolkÛ) a bronz

si na své konto pfiipsaly hráãky Vûra

Tomanová spolu s Alenou Jurá‰ovou

(R˘mafiov - 978 kolkÛ).

Na R˘mafiovském poháru dvojic byla k vidû-

ní nejen velmi vysoká úãast kuÏelkáfiÛ, ale

pfiedev‰ím kvalitní v˘kony hráãÛ nejen hos-

tujících (Slovensko), ale i domácích. Je tfieba

podotknout, Ïe ani amatéfii nezÛstali ve v˘-

konech pozadu.

Od soboty 23. záfií zahájili kuÏelkáfii novou

sezónu, program zápasÛ je vyvû‰en ve vitrí-

nû oddílu kuÏelek na Radniãní ulici. JiKo

Víkend patfiil mal˘m i velk˘m rybáfiÛm
KaÏd˘ rok v záfií se na rybníku Edrovice konají

rybáfiské závody. Letos zvolil organizátor víkend

9. a 10. záfií.

V sobotu 9. záfií se na „Edroviãáku“ se‰li dospû-

lí rybáfii, aby zmûfiili síly a svedli sportovní boje

o nejvût‰ího kapfiíka. Tradiãním pofiadatelem zá-

vodÛ byla místní organizace âeského rybáfiské-

ho svazu v R˘mafiovû. Chlapi vytáhli z vody cel-

kem pûtapadesát kaprÛ, coÏ je velmi slu‰n˘ v˘-

kon. Nejlépe se dafiilo Marku Ry‰kovi, ten v˘ko-

nem devíti uloven˘ch kaprÛ zaslouÏenû zvítûzil

pfied Karlem BoÏkem (‰est kaprÛ) a Vladimírem

Îateck˘m (ãtyfii kapfii). Vítûzové obdrÏeli fi-

nanãní odmûnu.

V nedûli 10. záfií pfii‰ly rybafiit dûti. Organizáto-

rem byla opût MO âRS R˘mafiov ve spolupráci

se Stfiediskem volného ãasu. Dûti ulovily celkem

pût kaprÛ. Vítûzem nedûlních závodÛ se stal 

P. Sigmund, druh˘ skonãil J. âerven˘ a tfietí se 

umístil J. Novák. Vítûzové obdrÏeli hodnotné ce-

ny a v‰ichni úãastníci závodÛ rybáfiské potfieby.

Z podkladÛ F. StaÀka JiKo

Fota: autor ãlánku



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT17/2006

26

Vydavatel: Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel./fax: 554 211 410, http://www.rymarov.cz/mesto

Neoznaãené foto: Redakce. Uzávûrka dne: 21. 9. 2006. Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, pfiípadnû úpravy nevyÏádan˘ch
pfiíspûvkÛ a nemusí nutnû souhlasit se stanovisky uvefiejnûn˘mi v pfiíspûvcích dopisovatelÛ. Odpovûdn˘ redaktor: Mgr. Jifií

Koneãn˘.  Adresa redakce: OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov, tel.: 554 230 459, mobil: 737 802 259, e-mail: rymhor@seznam.cz

Vy‰lo dne: 29. 9. 2006. Pfiíspûvky laskavû zasílejte nejpozdûji do 5. 10. 2006. Dal‰í ãíslo vyjde 13. 10. 2006.
Grafická úprava novin a inzerce: Tiskárna APRO Bruntál, Ruská 10, 792 01 Bruntál, tel./fax: 554  717 196, e-mail: apro@iol.cz 

Vydávání povoleno Ministerstvem kultury âR pod znaãkou MK âR E 11017. Cena 10,- Kã

Jaká byla R˘mafiovská padesátka
31. roãník R˘mafiovské padesátky se konal

v sobotu 16. záfií a mûl ‰tûstí na pûkné poãa-

sí. Do pfiírody se po pû‰ích a cyklotrasách

vydalo celkem 128 úãastníkÛ. Na pû‰í trasy

5, 15, 25, 35 a 50 km se vydalo celkem 35 tu-

ristÛ. Nejdel‰í trasu 50 km pro‰li ãtyfii muÏi,

trasu 25 km tfii studenti a jeden muÏ, trasu 

15 km 10 Ïen, 3 muÏi a 3 dûti, trasu 5 km

ãtyfii Ïeny, jeden muÏ a ‰est dûtí. Na trasu 

35 km se nevydal tentokrát nikdo.

Zatímco pû‰ích zájemcÛ o pfiírodu bylo po-

mûrnû málo, cyklotrasy 25, 35 a 60 km zdo-

lávalo 93 úãastníkÛ. Pfiehled úãasti vypadá

takto:

trasa Ïeny muÏi z toho dûtí 

a studentÛ

25 km 10 6 4

35 km 16 15 6

60 km 8 38 3

Nejmlad‰ím ãlovíãkem byl ‰estnáctimûsíãní

·tûpánek Chalcafi, kterého maminka vezla

v koãárku na trase 5 km a oba pû‰ky dopro-

vázel témûfi pûtilet˘ ·tûpánkÛv bratr

Vojtí‰ek. Z cyklistÛ v‰echny pfiekvapila pûti-

letá Natálka Lachnitová, rÛÏová hvûzdiãka,

která ‰lapala do pedálÛ dvojkola se sv˘m ta-

tínkem.

Akce se úãastnilo z R˘mafiova a okolí 112 li-

dí, z Bfiidliãné 9, z Bruntálu 2, z Olomouce 3,

z Ostravy pfiijel jeden turista a ná‰ dlouhole-

t˘ úãastník na trase 50 km pan Dadák

z Lipníku pfii‰el jako vÏdy se sv˘m psíkem

Ëapkou.

Aãkoliv se v souãasné dobû koná na blízk˘ch

i vzdálenûj‰ích místech spousta zajímav˘ch

akcí, a nebylo tomu jinak ani ve zmiÀovanou

sobotu, organizátofii oãekávali úãast vût‰í.

Je v‰ak tfieba podûkovat v‰em, kdo se R˘-

mafiovské padesátky v krásném prostfiedí je-

senické pfiírody úãastnili, v‰em, ktefií i pfies

mnohé nesnáze na nároãn˘ch cestách do‰li

i dojeli do cíle bez nûjaké velké újmy na

zdraví. Pfiedev‰ím je v‰ak tfieba podûkovat

rodiãÛm, ktefií pfii‰li nebo pfiijeli se sv˘mi

dûtmi strávit sobotu na v˘letû, za jejich sna-

hu spoleãnû se sv˘mi dûtmi si uÏít zajímavé

chvíle. K dobré náladû pfiispûlo jak pûkné

poãasí, tak i dary na‰ich sponzorÛ, které

mohli úãastníci obdrÏet a zkonzumovat v cí-

li. Za v‰echny startující v‰em na‰im sponzo-

rÛm v˘bor KâT R˘mafiov dûkuje. 

Hana Ka‰parová, KâT R˘mafiov

RUâNÍ MYâKA NA PALACKÉHO ULICI
(naproti Městským službám)

Nabízíme: - ruãní mytí + vosk
- ãi‰tûní interiéru suchou
i mokrou cestou

- mytí motoru a podvozku

Otevírací
doba:

Po - Pá  9.00 – 17.00

So        9.00 – 13.00

Tel. na obsluhu: 723 753 505

WINTERTHUR POJI·ËOVNA, a. s.
Nejvût‰í ‰v˘carská poji‰Èovna

s více neÏ 10letou úãastí na ãeském trhu
hledá a tímto i vypisuje v˘bûrové fiízení 

na pozici

poji‰Èovacího poradce
PoÏadavky 
- uÏivatelská znalost PC
- dobré komunikaãní dovednosti, aktivní pfiístup
- samostatnost a pfiíjemné vystupování

Nabízíme
- velmi zajímavou spolupráci v dynamicky 

se rozvíjející spoleãnosti
- pÛsobnost v místû bydli‰tû a podle vlastního 

rozhodnutí
- moÏnost profesního a osobního rÛstu
- 60.000 Kã vyplaceno v prÛbûhu 6 mûsícÛ 

(tzn. 6 x 10.000 Kã) plus velmi zajímav˘ 
provizní systém

- navíc motivaãní bonusy a fiada dal‰ích v˘hod

Kontakt:
Martin Kotala  -  manaÏer obchodní sluÏby

tel.: 775 29 49 44
e-mail: m.kotala@tiscali.cz
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LUDVÍK VLâEK, NÁRODNÍ 12, 795 01 R¯MA¤OV, MOBIL: 602 511 664

SOUâASN¯ TREND = D¤EVO – P¤ÍRODNÍ MATERIÁL

DDDD RRRR ÎÎÎÎ TTTT EEEE
KKKK RRRR OOOO KKKK

SSSS DDDD OOOO BBBB OOOO UUUU !!!!
RÁDI VÁM VYROBÍME TRUHLÁ¤SKÉ V¯ROBKY:

- NÁBYTEK
- OBLOÎENÍ
- DVE¤E
- OKNA
- SCHODY
- ZAHRADNÍ

NÁBYTEK

A DAL·Í SORTIMENT
PODLE P¤ÁNÍ
ZÁKAZNÍKA D¤EVO - DOTVÁ¤Í TEPLO DOMOVA



■ 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: 339 900 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: 119 900 Kã.

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

CENA NOVÁ

CENA

NOVÁ

CENA

NOVÁ

CENA

NOVÁ

CENA

NOVÁ

CENA NOVÁ

CENA

NOVÁ

CENA

NOVÁ

CENA NOVÁ

CENA

NOVÁ

NABÍDKA

NOVÁ

NABÍDKANOVÁ

NABÍDKA NOVÁ

NABÍDKA

Daewoo Matiz 0.8, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, originál
autorádio, zadní stûraã, tóno-
vaná skla. Cena: 134 900 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: 279 900 Kã.

Ford Puma 1.4 16V, 1. maj., r. v.
1999, ASR, ABS, CD, rádio, posil.
fiíz., 2x airbag, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 128 000 Kã.

Volkswagen Passat 2.0TDi 103kW, 
1. maj., r. v. 2005, ESP, ABS, rádio, po-
sil. fiíz., el. v˘bava, tempomat, centrál,
CD, 10x airbag. Cena: 589 000 Kã.

Peugeot 406 1.9 TD, r. v. 1997,
senzor stûraãÛ, rádio, posil. fiíz.,
centrál, imob., el. okna, dûlená
zadní sedadla. Cena: 134 900 Kã.

Renault Scénic 1.6e, r. v. 1997, 
airbag, ABS, posil. fiíz., zadní stûraã,
imob., el. okna, dûlená zadní sedad-
la, centrál. Cena: 109 900 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.

Nissan Almera TINO 2.2TDi, CZ, 
1. maj., r. v. 2002, rádio, posil. fiíz., 4x
airbag, ABS, CD, imob., el. okna,
centrál, el. zrcátka. Cena: 219 900 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: 469 900 Kã.

Renault Laguna 1.8 16V, 1. maj., r. v.
2001, 8 x airbag, ASR, ABS, rádio, el.
okna, PC, el. zrc., tepl., senzor stûra-
ãÛ, imob., centrál. Cena: 184 900 Kã.

Peugeot 306 Combi 1.6 XR, r. v.
1997, ABS, imob., el. okna, po-
sil. fiíz., centrál, teplomûr, dûlená
zadní sedadla. Cena: 98 000 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: 79 900 Kã.

Volkswagen Vento 1.9TD,
CZ, r. v. 1994, rádio, centrál,
posil. fiíz., taÏné, dûlená zad-
ní sedadla. Cena: 54 900 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: 279 900 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.

· - Octavia Combi 1.9 TDi 81kW, r. v.
2002, ASR, ABS, rádio, posil. fiíz., PC,
vyhfi. zrc, teplomûr, el. okna a zrcátka,
centrál, 4x airbag. Cena: 269 900 Kã.

DIGI KLIMA DIESEL
AUTOMAT

KLIMADIGI KLIMAKLIMAKLIMA

DIGI KLIMA DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

LPG

KLIMAKLIMA

MÁLO NAJETO

DIESEL DIESELDIESEL

DIESEL

DIGI KLIMA DIESEL DIGI KLIMA

DIESEL DIESEL
NAVIGACE

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!


