
Mûsto obdrÏelo darem model ka-
menné rozhledny z Pradûdu

Mezi nejlep‰ími sportovci okresu
byli i R˘mafiováci

Domácí Grizzlies R˘mafiov mûli minulou nedûli v˘raznou
pfievahu nad HC Îelezná a vyhráli vysok˘m skóre 6:0
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Muzeum prezentuje díla jedné z nejv˘raznûj‰ích postav sou-
ãasného v˘tvarného umûní – Vladimíra Kokolii
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AÈ Ïije karneval!
Stát se aspoÀ na chvíli obdivova-

n˘m filmov˘m hrdinou nebo nûÏ-

nou princeznou, nechat si narÛst

zvífiecí srst, krun˘fi ãi rohy, zakusil

Ïivot brouka... Kolik snÛ je ukryto

v dûtské fantazii a kolik nad‰ení

v oãích, kdyÏ se jeden z nich splní.

Staãí si vzít masku a rázem mÛÏe-

te b˘t nûk˘m jin˘m. Od toho je tu

karneval, ma‰karní veselice, která

neodmyslitelnû patfií ke staroby-

l˘m oslavám masopustu.

Rej masek uÏ ulicemi R˘mafiova

dávno neprochází, ale dûtsk˘

ma‰karní ples se tu koná kaÏdo-

roãnû. Ten leto‰ní vypukl ve

Stfiedisku volného ãasu v nedûli

11. února odpoledne. Jeho mode-

rování se ujal oblíben˘ klaun Ála,

chlapík, kter˘ z jedné kapsy sype

vtípky a z druhé sladkosti. K po-

bavení mal˘ch ãertÛ, ãarodûjÛ,

víl, beru‰ek, ka‰párkÛ, princÛ

a drakÛ si pozval i bfii‰ní taneãni-

ce, skupinu Freeze Dance a fina-

listy r˘mafiovské Super Star.

Kromû tance a fiady men‰ích sou-

tûÏí do‰lo i na vyhlá‰ení nejzají-

mavûj‰ích kost˘mÛ, ocenûn˘ch

sladkou odmûnou z cukrárny

Karolina. Tyto, ale i mnoho dal-

‰ích nádhern˘ch masek zachycují

na‰e fotografie.  ZN

Vítûzné masky
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Aktuálnû z mûsta

Radní jednali na prvním zasedání v roce 2007
V pondûlí 29. ledna se uskuteãnilo

zasedání Rady mûsta R˘mafiova.

Radní na nûm pfiijali celkem sto

‰estnáct usnesení, z nichÏ jedena-

ãtyfiicet mûlo charakter doporuãe-

ní pro jednání zastupitelstva mûs-

ta. Vût‰inu usnesení tvofiily záleÏi-

tosti majetkové a bytové.

Rada mûsta vzala na vûdomí návrh

rozpoãtu pfiíspûvkové organizace

Byterm R˘mafiov na rok 2007, ale

neschválila a vrátila k dopracování

návrh koncepce rozvoje Mûstské-

ho muzea R˘mafiov.

Radní schválili uzavfiení vefiejno-

právních smluv mezi mûstem

R˘mafiov a obcemi Horní Mûsto,

Jifiíkov, Malá ·táhle, Stará Ves, Hu-

zová, Dolní Moravice, Tvrdkov

a Malá Morávka. Mûstsk˘ úfiad

R˘mafiov jako obec s roz‰ífienou

pÛsobností bude pro tyto obce na

základû vefiejnoprávních smluv za-

ji‰Èovat agendu pfiestupkÛ. Návrhy

k projednávání pfiestupkÛ pfiijímá

odbor kanceláfi starosty a projedná-

vá je pfiestupková komise.

Radní schválili do Rady Eurore-

gionu Pradûd jako zástupce mûsta

R˘mafiova místostarostu Jaroslava

Kalu, kter˘ mûsto zastupoval

i v minulém volebním období.

Rada mûsta jmenovala Ing. Ivetu

Pochylovou do funkce vedoucí od-

boru stavební úfiad MûÚ R˘mafiov

s platností od 1. února 2007 místo

Ing. Svatavy Wetterové, která 

ukonãila pracovní pomûr k 31. pro-

sinci 2006 vzájemnou dohodou.

Na místo vedoucí odboru stavební

úfiad bylo vyhlá‰eno v˘bûrové fií-

zení 16. listopadu 2006 a na zákla-

dû doporuãení v˘bûrové komise

byla doporuãena Ing. Iveta Pochy-

lová, která splÀovala v‰echny pod-

mínky pro jmenování do této

funkce.

Rada mûsta schválila pofiadník 

uchazeãÛ o pfiidûlení bytu na rok

2007 v pfiedloÏeném znûní a schvá-

lila, aby Ïádosti uchazeãÛ, ktefií

zapomnûli nebo z nûjakého jiného

dÛvodu nepodali Ïádost o zafiazení

do pofiadníku na rok 2007 v termí-

nu do 31. 12. 2006 a uãinili tak

v období od 1. 1. do 19. 1. 2007,

byly zafiazeny do pofiadníku podle

data podání na poslední místa.

Rada mûsta schválila poskytnutí

finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i

5 000 Kã základní organizaci âe-

ského svazu vãelafiÛ na léãení va-

roázy u chovu vãelstev. 

Z podkladÛ MûÚ R˘mafiov JiKo

Zastupitelé schválili plán investiãních akcí pro souãasné volební období
Ve ãtvrtek 8. února se ve velkém sále

Stfiediska volného ãasu konalo fiádné za-

sedání Zastupitelstva mûsta R˘mafiova.

Hlavními body programu byl vûcn˘ rá-

mec akcí pro období 2006 - 2010, roz-

poãtové opatfiení roku 2007 a majetkové

záleÏitosti. Zastupitelé pfiijali celkem

‰estaãtyfiicet usnesení, pfiiãemÏ návrho-

vá komise doporuãila bod o zámûru

smûny pozemku v k. ú. Ondfiejov ve

vlastnictví mûsta R˘mafiova odloÏit

k projednání na pfií‰tí zasedání zastupi-

telstva.

Zastupitelstvo vzalo na vûdomí návrh

hospodafiení pfiíspûvkové organizace

Byterm R˘mafiov s mûstsk˘m nemovi-

t˘m majetkem a také aktuální informace

o SdruÏení obcí R˘mafiovska (SOR)

a o Místní akãní skupinû R˘mafiovsko

(MAS), o. p. s.

Zastupitelé schválili prodej chaty

EvÏenky, a to provedením dobrovolné

draÏby pfiedmûtné nemovitosti ve smys-

lu zákona ã. 26/2000 Sb., o vefiejn˘ch

draÏbách, v platném znûní. DraÏební-

kem bylo stanoveno mûsto R˘mafiov v za-

stoupení starostou mûsta Petrem

Kloudou. Po zvefiejnûní zámûru se píse-

mnû pfiihlásili tfii zájemci, pfiiãemÏ nejvy‰-

‰í nabízená ãástka byla 500 tisíc korun. Po

zvefiejnûní inzerce na internetov˘ch portá-

lech a ve vybran˘ch novinách se na pro-

dej objektu informovalo asi pût zájemcÛ.

Zastupitelstvo schválilo s úãinností od 

9. února 2007 zfiízení osadních v˘borÛ

v Janovicích (devût ãlenÛ, pfiedsedkynû

Jaroslava Mazelová), v Ondfiejovû (ãtyfii

ãlenové, pfiedsedkynû AneÏka Továrko-

vá) a ve Stránském (pût ãlenÛ, pfiedseda

Franti‰ek Vrbeník).

Integrovan˘ dokument - stanovení priorit
Rada mûsta zpracovala návrhy komisí ke sta-

novení plánu investic a jejich priorit na volební

období 2006 - 2010. Materiál vychází z „Inte-

grovaného dokumentu“, kter˘ pfiijalo minulé

zastupitelstvo.

K dispozici byly v˘stupy ãtyfi komisí, které se

problémem zab˘valy. RÛzná metodika jejich

zpracování neumoÏnila pouÏít matematické

metody na stanovení v˘sledn˘ch priorit, nic-

ménû se závûry komisí vût‰inou shodují nebo

jsou podobné. U akcí, které náleÏí do spektra

ãinnosti konkrétní komise, se rada pfiiklání

k v˘stupu této komise, kromû pfiípadÛ, které

povaÏuje za mylná rozhodnutí. Priority, které

budou realizovat spoleãnosti mûsta na svoje

náklady, ponechává mûsto R˘mafiov beze zmû-

ny, protoÏe pfiedpokládá, Ïe je valné hromady

uloÏí dopracovat fieditelÛm spoleãností.

„Z celkového mnoÏství ‰edesáti investiãních
akcí navrhly komise a rada mûsta celkem pû-
tatfiicet s prioritou ãíslo jedna, pfiitom celkov˘
objem financí pfiedstavuje 600 milionÛ korun,“
sdûlil zastupitelÛm starosta Petr Klouda. Pro

roky 2008 - 2010 je k dispozici podle dne‰ního

stavu rozdûlení daní odhadem 7 mil. korun roã-

nû. Rok 2007 má jiÏ rezervu jen cca 1 200 tis.

Kã. Po zmnoÏení financí o moÏné dotace lze

v ideálním stavu poãítat s investicemi v letech

2008 - 2010 ve v˘‰i 140 mil. korun. Na první

pohled je zfiejmé, Ïe bude mûsto spoleãnû se

zastupiteli provádût koneãnou selekci projektÛ

podle toho, zda dotaci obdrÏí, ãi nikoliv, nebo

se rozhodne pro získání cizích zdrojÛ (pÛjãek

a úvûrÛ) v pfiípadû vysoké úspû‰nosti Ïádosti

a nedostatku financí na spoluúãast. Spektrum

zámûrÛ s prioritou ã. 1 je velmi ‰iroké, pfiedpo-

kladem je jeho vyuÏití i v dal‰ím volebním ob-

dobí. Zámûry lze projekãnû pfiipravovat a do

roku 2013 realizovat. Rokem 2013 dotace z EU

regionÛm v „nov˘ch“ zemích nekonãí, jen cel-

ková bilance pfiíjmÛ a plateb z EU nebude pro

âR aktivní. Chudé regiony budou zfiejmû vyu-

Ïívat moÏnosti dotací i nadále, ov‰em v nezná-

mém (asi niÏ‰ím) objemu a za ménû pfiízniv˘ch

podmínek.

Chata EvÏenka Foto: archiv MûÚ R˘mafiov
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Tabulka uvádí pfiehled investiãních zámûrÛ zastupitelstva na volební

období 2006 - 2010. Akce oznaãené prioritou „1“ budou upfiednostnû-

ny, bude pfiipravena stavební a dal‰í dokumentace a bude na nû poÏá-

dáno o dotaci. (¤ada akcí jiÏ dokumentaci má zpracovánu a bûÏí sta-

vební fiízení.) Tabulka dále popisuje odpovûdnost jednotliv˘ch odborÛ

nebo spoleãností za realizaci, finanãní rozsah akce a spoluúãast mûsta.

Bod rÛzné
V závûru zasedání zastupitelstva mûsta pro-

bûhla diskuse zastupitelÛ. Zastupitel Josef

Îilka se zajímal o finanãní hospodafiení zim-

ního stadionu v R˘mafiovû. Starosta Petr

Klouda konkrétní údaje nemûl k dispozici,

ale pfiislíbil na pfií‰tí zasedání informace t˘-

kající se hospodafiení zimního stadionu do-

dat. V souvislosti s hospodafiením na umûlé

ledové plo‰e vznesl dotaz zastupitel

Miroslav Vojáãek, zda není kluzi‰tû zbyteãnû

pfiesvíceno. Starosta ujistil, Ïe projektová do-

kumentace pamatovala také na osvûtlení,

které není v Ïádném pfiípadû svûtelnû pfiedi-

menzováno. Navíc vedoucí odboru Ïivotního

prostfiedí a regionálního rozvoje Franti‰ek

âermák dodal, Ïe stávající v˘bojky byly vy-

mûnûny za úsporné.

Místostarosta Jaroslav Kala informoval za-

stupitele o otevfiení kanceláfie fieditele firmy

Styrotrade v budovû Bytermu R˘mafiov.

Bûhem nûkolika dnÛ by mûla firma vyhlásit

nábor na pracovní místa do novû budované-

ho závodu. Zpoãátku se bude se jednat o 40

- 50 pracovních míst. Konkrétní termíny bu-

dou vãas uvefiejnûny na webov˘ch stránkách

mûsta i v R˘mafiovském horizontu. 

PfiipomeÀme si, Ïe praÏská firma Styrotrade

koupila vût‰í ãást pozemkÛ v prÛmyslové

zónû a podniká ve v˘robû polystyrénov˘ch

desek.

Zastupitel Miroslav Vojáãek vznesl opûtovn˘

dotaz na chátrající budovy Podhorské ne-

mocnice, jeÏ jsou majetkem mûsta a do sou-

ãasné doby na nich nebyly provedeny opravy

vyÏadující okamÏitou realizaci. Starosta sdû-

lil zastupitelÛm, Ïe se uskuteãnilo jednání

s novou správkyní majetku, kterou bude opû-

tovnû kontaktovat a v pfiípadû laxního pfiístu-

pu se obrátí pfiímo na fieditele spoleãnosti

Euromednet, která je vlastníkem nemocnice

a má od mûsta zmiÀované budovy pronajaty. 

JiKo

Zdravotnictví

Po uzavfiení porodnic v R˘mafiovû a Bruntále praská krnovská porodnice ve ‰vech
Krnovská nemocnice (SdruÏené zdravotnické

zafiízení Krnov) láme po uzavfiení bruntálské

porodnice rekordy v poãtu narozen˘ch dûtí.

Zatímco loni v lednu pfii‰lo v Krnovû na svût

35 dûtí, letos uÏ lékafii na oddûlení primáfie

Otto Vanãa pomohli do Ïivota 61 dûtem.

„Je to nárÛst o neuvûfiiteln˘ch 74 procent.
Dennû máme v prÛmûru dva porody, pokud
budeme ve stejném tempu pokraãovat i v dal-
‰ích mûsících, tak budeme pfii na‰í lÛÏkové ka-
pacitû jednou z nejvytíÏenûj‰ích porodnic

v kraji,“ fiekl primáfi Vanão. Upfiesnil, Ïe od-

dûlení má 11 lÛÏek pro Ïeny v ‰estinedûlí 

a 24 lÛÏek urãen˘ch gynekologick˘m pacient-

kám. V souãasné dobû porodnice vyuÏívá pro

maminky i ãást lÛÏek gynekologick˘ch.

Loni gynekologicko-porodnické oddûlení kr-

novské nemocnice zaznamenalo 520 porodÛ.

V roce 2005 to bylo 505 porodÛ a v roce 2004

pro‰lo péãí krnovsk˘ch lékafiÛ 415 novopeãe-

n˘ch maminek. Letos tedy nemocnice

v Krnovû ãeká velk˘ pfiíliv rodiãek, které uÏ

nemÛÏe pfiijímat bruntálské pracovi‰tû. Poãet

budoucích maminek se podle odhadÛ za rok

nav˘‰í o 200 aÏ 250, coÏ by mohlo znamenat

aÏ 800 porodÛ za rok.

Krnovská nemocnice jako jediná v celém

Moravskoslezském kraji umoÏÀuje porodit dí-

tû alternativním zpÛsobem do vody. Kromû

porodÛ do vody mohou Ïeny v Krnovû uÏ nû-

kolik let vyuÏívat takzvan˘ bezbolestn˘ porod

pomocí epidurální analgesie, rodit v kleãe, ve

stoje ãi vsedû na speciálnû upraveném lÛÏku,

mít u porodu manÏela nebo nûkoho z pfiíbuz-

n˘ch.

Krnovská nemocnice má od roku 2002 titul

Baby Friendly Hospital - ocenûní za podporu

zdravého v˘voje novorozencÛ a propagaci ko-

jení. Pfii propu‰tûní z porodnice je plnû kojeno

96,4 procenta novorozencÛ a kojící matky

mají moÏnost i po návratu domÛ kdykoli tele-

fonicky konzultovat problémy, které se pfií-

padnû vyskytnou.

V‰echny pokoje krnovské porodnice jsou roo-

mingové (urãené pro trval˘ pobyt matky s dí-

tûtem) a splÀují nároãná kritéria Svûtové zdra-

votnické organizace. Je zde také pfiímá návaz-

nost na dûtské oddûlení a jednotku intenzívní

péãe. V‰ichni novorozenci mají na oddûlení

také provedena základní screeningová vy‰et-

fiení vãetnû sonografického vy‰etfiení kyãlí.

Do nemocnice v Krnovû pfiijíÏdí rodit mamin-

ky nejen ze zmiÀovaného Bruntálu, ale i ze

Zlat˘ch Hor, Vrbna pod Pradûdem, R˘mafiova

ãi Opavy. Eva Kijonková, mediální zástupce



Novelou zákona ã. 266/1994 Sb.,

o drahách, do‰lo s úãinností od 

11. 6. 2006 ke zmûnû Ïivnosten-

ského zákona, a to zafiazením no-

vé vázané Ïivnosti Provozování
lyÏafisk˘ch vlekÛ.

âinnosti spoãívající v provozová-

ní lyÏafisk˘ch vlekÛ, dosud provo-

zované v rámci volné Ïivnosti

„Pozemní doprava vyjma Ïelez-

niãní a silniãní motorové dopra-

vy“, byly vyjmuty z voln˘ch Ïiv-

ností a pfie‰ly do Ïivností váza-

n˘ch.

Odborná zpÛsobilost novû zafia-

zené vázané Ïivnosti je stanovena

následovnû:

a) vy‰‰í odborné vzdûlání v tech-

nickém studijním oboru a pra-

xe pfii provozování lyÏafiského

vleku po dobu jednoroãní se-

zóny v postavení podnikatele

nebo vedoucího zamûstnance;

b) nebo úplné stfiední odborné

vzdûlání v technickém studij-

ním oboru a praxe pfii provozo-

vání lyÏafiského vleku v posta-

vení podnikatele nebo vedou-

cího zamûstnance po dobu

dvouroãní sezóny;

c) nebo stfiední odborné vzdûlání

v technickém studijním oboru

a praxe pfii provozování lyÏafi-

ského vleku v postavení podni-

katele nebo vedoucího zamûst-

nance po dobu tfiíleté sezóny;

d) odborná zpÛsobilost osoby po-

uãené (§ 8 odst. 1 vyhl. ã.

100/1995 Sb., kterou se stano-

ví podmínky pro provoz, kon-

strukci a v˘robu urãen˘ch

technick˘ch zafiízení a jejich

konkretizace, ve znûní vyhlá‰-

ky ã. 279/200 Sb.).

Prokázání praxe se nepoÏaduje

u podnikatele, kterému trvá Ïiv-

nostenské oprávnûní pro provozo-

vání dotãené Ïivnosti, a u osoby,

která vykonává funkci odpovûd-

ného zástupce pro dotãenou Ïiv-

nost, jestliÏe ji vykonávala jiÏ

pfied touto zmûnou.

Zafiízení lyÏafisk˘ch vlekÛ se
povaÏují za provoznû zpÛsobilá
za podmínky, Ïe nejpozdûji do 

16 mûsícÛ od nabytí úãinnosti to-

hoto zákona (tj. 11. 10. 2007) po-

Ïádá provozovatel lyÏafiského vle-

ku DráÏní úfiad o vydání prÛkazu

zpÛsobilosti urãeného technické-

ho zafiízení. NepoÏádá-li provozo-

vatel v této lhÛtû o vydání prÛka-

zu zpÛsobilosti, uplynutím této

lhÛty zafiízení provozní zpÛsobi-

losti pozb˘vá.

V provozování lyÏafiského vleku

mohou fyzické a právnické osoby

pokraãovat po dobu jednoho roku

ode dne, kdy tento zákon nabyl 

úãinnosti, (tj. 11. 6. 2007) na zá-

kladû oprávnûní k podnikatelské

ãinnosti, které získaly pfied jeho 

úãinností. Po uplynutí této lhÛty

tato oprávnûní zanikají.

Fyzické nebo právnické osoby

provozující lyÏafisk˘ vlek pfiedloÏí

Ïivnostenskému úfiadu ve lhÛtû 

10 mûsícÛ od úãinnosti zákona (tj.

do 11. 4. 2007) doklady prokazu-

jící, Ïe splÀují podmínky stanove-

né Ïivnostensk˘m zákonem nebo

Ïe ustanovily odpovûdného zá-

stupce, kter˘ podmínky splÀuje.

Za tohoto pfiedpokladu vydá Ïiv-

nostensk˘ úfiad ve lhÛtû 60 dnÛ od

pfiedloÏení dokladÛ Ïivnostensk˘

list k provozování lyÏafiského vle-

ku. Vydání nového Ïivnostenské-

ho listu je osvobozeno od správ-

ních poplatkÛ. Jana PoÏárová,
Ïivnostensk˘ odbor MûÚ
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Odbory MûÚ informují
Odbor Ïivotního prostfiedí a regionálního rozvoje

Îivnostensk˘ odbor

Provozování lyÏafisk˘ch vlekÛ - upozornûní pro podnikatele

Pozor: Platnost mnoha vodoprávních povolení v leto‰ním roce skonãí
Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, odbor Ïi-

votního prostfiedí a regionálního

rozvoje, upozorÀuje, Ïe k 1. lednu

pfií‰tího roku zaniká platnost po-

volení k odbûru a vypou‰tûní vod.

Upozornûní se t˘ká povolení vy-

dan˘ch do 31. prosince roku

2001. V Bruntále a okolí jsou ta-

kov˘ch stovky. Povolení vydaná

po 1. lednu 2002 platí i nadále.

Platné povolení vodoprávního 

úfiadu musí mít kaÏd˘, kdo ode-

bírá podzemní nebo povrchovou

vodu nebo kdo do tûchto vod vy-

pou‰tí odpadní vodu. Tedy lidé,

ktefií vodu odebírají k zalévání

zahrádek ãi napájení drobného

zvífiectva nebo naopak vypou‰tû-

jí odpadní vody z domovních

ãistíren, ale také podnikatelé -

napfiíklad provozovatelé penzio-

nÛ, myãek aut, zemûdûlci, za-

hradníci, rybníkáfii, provozova-

telé koupali‰È, lyÏafisk˘ch areálÛ

a dal‰í.

Upozornûní se net˘ká obãanÛ,
ktefií mají povolenou studnu
za úãelem individuálního záso-
bování domácnosti pitnou vo-
dou.
Povolení není tfieba, pokud se

k odbûru povrchové vody nevy-

uÏívá technické zafiízení. Povo-

lení není nutné ani tehdy, pokud

je voda dodávána nebo odvá-

dûna jinou osobou (vodárenskou

ãi kanalizaãní spoleãností, obcí

apod.).

Vzhledem k mnoÏství povolení,

kter˘ch se upozornûní t˘ká, je

lep‰í nenechat vyfiízení nového

nebo prodlouÏení platnosti stá-

vajícího povolení na poslední

chvíli - na toto vyfiízení je potfie-

ba urãit˘ ãas a pfiedloÏení ne-

zbytn˘ch podkladÛ.

Îádost o nové povolení, popfií-

padû o prodlouÏení platnosti stá-

vajícího povolení je nutno podat

u vodoprávního úfiadu odboru Ïi-

votního prostfiedí a regionálního

rozvoje v R˘mafiovû.

Dal‰í informace se zájemci do-

zví na bezplatné informaãní lin-

ce 800 101 197, na internetové

stránce Ministerstva zemûdûlství

âR www.zanikpovoleni.cz, kde

si mohou stáhnout i potfiebné do-

kumenty a formuláfie, nebo u pfií-

slu‰ného vodoprávního úfiadu.

Tûm, ktefií odebírají povrchovou

nebo podzemní vodu, resp. do

tûchto vod vypou‰tí odpadní vo-

du bez uvedeného povolení, hro-

zí znaãné pokuty.

Ve spolupráci s MûÚ Bruntál
a odborem ÎPaRR R˘mafiov

pfiipravil JiKo

Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství
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Na radnici se se‰li zástupci mûsta s podnikateli
Mûsto R˘mafiov uspofiádalo ve

stfiedu 7. února v zasedací míst-

nosti radnice jiÏ páté setkání pod-

nikatelské vefiejnosti se zástupci

mûsta. Starosta Petr Klouda pfiiví-

tal ‰estadvacet pozvan˘ch pfied-

stavitelÛ r˘mafiovsk˘ch firem

a zdÛraznil potfiebnost a úãelnost

komunikace mûsta s podnikatel-

skou vefiejností. Podnikatele pfii-

tom radnice zve na setkání podle

v˘znamu a spolupráce s mûstem,

a jak zdÛraznil starosta, také

podle zájmu jednotliv˘ch firem

o spolupráci na konkrétních in-

vestiãních akcích ve mûstû.

Starosta pfiipomenul velk˘ v˘-

znam podnikatelské rady, se kte-

rou se zástupci mûsta setkávají

jednou za ãtvrt roku a vzájemnû

se informují o plánovan˘ch in-

vesticích mûsta i dal‰ích problé-

mech, které radnice fie‰í a které

by podnikatelskou vefiejnost

mohly zajímat. Vyslovil pfiání,

aby tato spolupráce probíhala ve

stejném duchu i v tomto voleb-

ním období.

Petr Klouda podnikatele infor-

moval o dûní ve mûstû a pfiiblíÏil

souãasnou podobu rozpoãtu mû-

sta. „Rozpoãet není tak bohat˘,
aby pokryl ve‰keré potfieby mûs-

ta i obãanÛ, je zamûfien na dofi-
nancování staveb z loÀského ro-
ku (dÛm s peãovatelskou sluÏbou
na Hornomûstské ulici, dvoje
pÛdní vestavby, v˘stavba garáÏí
apod.) a je poãítáno i s urãitou
rezervou, která by mûla pfiípadnû
pokr˘t spolu s dotacemi dal‰í in-
vestiãní celky,“ upfiesnil starosta.

Dále informoval podnikatele

o vytvofiení plánu investic pro

toto volební období s tím, Ïe

v souãasnosti jiÏ byly zastupitel-

stvem urãeny priority (pozn. re-
dakce: jednání zastupitelstva se
konalo druh˘ den po setkání
s podnikateli - 8. 2. 2007). Z cel-

kového poãtu ‰edesáti navrÏe-

n˘ch investic, které postihují ce-

lé spektrum potfieb mûsta v ob-

lastech kultury, ‰kolství, sportu,

turistiky, vzhledu mûsta a mnoha

dal‰ích, bylo zastupitelstvem vy-

bráno mezi prioritní celkem tfii-

cet. „Z toho plyne zadání pro za-
stupitele a úfiedníky mûsta, ktefií
musí pro tyto investice pfiipravit
projektovou dokumentaci. Inves-
tice se neobejdou bez zmínûn˘ch
dotací, které v období 2007 -

2013 mohou tvofiit aÏ 85 % podí-
lu z celkov˘ch nákladÛ. Zárukou
úspû‰né realizace jednotliv˘ch

projektÛ je získání dotace a pod-
le toho mohou b˘t priority u vy-
bran˘ch investic zmûnûny,“ do-

plnil starosta postup mûsta pfii

realizaci plánu investic.

Zástupci firem si dále vyslechli

informaci o ãinnosti SdruÏení

obcí R˘mafiovska (SOR), které

v souãasnosti sdruÏuje celkem

ãtrnáct obcí (Bfiidliãnou, Dolní

Moravici, Horní Mûsto, Jifiíkov,

Lomnici, Malou Morávku, Ma-

lou ·táhli, R˘mafiov, RyÏovi‰tû,

Starou Ves, Tvrdkov, Václavov

u Bruntálu, Velkou ·táhli a Dû-

tfiichov), novû do jeho fiad pfiiby-

ly obce Lomnice a Václavov.

„SORka má pfiislíbenu krajskou
dotaci ve v˘‰i 300 tisíc na vypra-
cování koncepce celého regionu
a dále jiÏ obdrÏela 3 miliony ko-
run na propagaãní materiály,
které budou k dispozici podnika-
telské vefiejnosti i obcím R˘ma-
fiovska,“ informoval dále staros-

ta Klouda.

Podnikatelé byli informováni, Ïe

SOR vytvofiilo Místní akãní sku-

pinu (MAS) R˘mafiovsko, do

které patfií je‰tû dal‰ích ãtrnáct

podnikatelsk˘ch subjektÛ. MAS

se podafiila získat dotace z pro-

gramu Leader + ve v˘‰i 10,8 mi-

lionÛ korun a nûkteré firmy z té-

to ãástky v˘znamnû tûÏily. Sta-

rosta zdÛraznil, Ïe povaÏuje za

velmi dÛleÏité vytvofiení webo-

v˘ch stránek R˘mafiovska (1,9 mil.

korun). Stránky jsou momentál-

nû ve v˘stavbû a mûly by b˘t do-

konãeny v polovinû tohoto roku.

UÏ nyní jsou v‰ak vefiejnosti

k dispozici na webové adrese

www.rymarovsko.org. Jak fiekl

starosta Petr Klouda, na tûchto

internetov˘ch stránkách bude

celé R˘mafiovsko zviditelnûno,

propagováno a zmapováno. Naj-

dou se tam jak obce, tak i podni-

katelské subjekty.

Jedním z nejvíce kritizovan˘ch

nedostatkÛ R˘mafiovska v minu-

losti byly komunikace. Starosta

vyzdvihl pfiízniv˘ stav v dÛsled-

ku jejich rekonstrukcí, zejména

co se t˘ãe spojnice mezi Morav-

skoslezsk˘m a Olomouck˘m kra-

jem. Letos by se s nejvût‰í prav-

dûpodobností mûla uskuteãnit

rekonstrukce komunikace z Ma-

lé ·táhle do R˘mafiova. Velkou

neznámou v‰ak zÛstávají podle

starosty komunikace III. tfiídy,

které jsou závislé na krajsk˘ch

financích.

Starosta na závûr oficiální ãásti

setkání podnikatelské vefiejnosti

se zástupci radnice vyslovil po-

dûkování podnikatelÛm za to, Ïe

se úãastní mnoha investiãních

akcí a sami se zapojují do nej-

rÛznûj‰ích programÛ. Popfiál zú-

ãastnûn˘m pevné zdraví a úspû‰-

n˘ podnikatelsk˘ rok.

Setkání podnikatelÛ dále pokra-

ãovalo v duchu neformální dis-

kuse a zástupci firem se navzá-

jem informovali o problémech

v jednotliv˘ch oborech a resor-

tech. JiKo
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·kolství

Tichá revoluce ve ‰kolách
Mnoh˘ Ïák ãi rodiã netu‰í, Ïe ve vzdûlávání

dûtí na základních ‰kolách a v odpovídají-

cích roãnících vícelet˘ch gymnázií dochází

k revoluãní zmûnû. A pfiitom uÏ v záfií tohoto

roku právû tyto ‰koly musí zahájit v˘uku

podle nového vzdûlávacího programu. A po-

zor, kaÏdá ‰kola si svÛj vlastní vzdûlávací

program vytvofií sama!!! AÏ dosud bylo uãi-

telÛm vÏdy „shÛry“ fieãeno, kdy, co a obãas

i jak mají uãit. Novû si o v˘bûru uãiva a jeho

ãasovém rozloÏení rozhoduje kaÏdá ‰kola sa-

ma a tato povinnost pro ni vypl˘vá ze záko-

na (·kolsk˘ zákon).

Právû z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ povaÏujeme

za nutné, a teì mluvím za pedagogick˘ sbor

r˘mafiovské základní ‰koly, informovat

o v‰ech chystan˘ch zmûnách vefiejnost,

zvlá‰tû rodiãe na‰ich souãasn˘ch i budou-

cích ÏákÛ. Budeme v následujících ãíslech

R˘mafiovského horizontu vysvûtlovat CO,

PROâ (co nám ukládá zákon) a JAK (kon-

krétnû na na‰í ‰kole) od 1. záfií 2007 budeme

na vyuãování dûtí mûnit.

Zaãneme zjednodu‰en˘m pohledem na státní

‰kolskou politiku. V̆ chozím dokumentem je

Národní program vzdûlávání a rámcové

vzdûlávací programy, deklarující poÏadavky

státu na vzdûlávání dûtí a mládeÏe. Rámcové
vzdûlávací programy (dále RVP) vymezují

závazné rámce vzdûlávání pro jednotlivé eta-

py - pfied‰kolní, základní a stfiední vzdûlává-

ní. V mezích tûchto „rámcÛ“ pak ‰koly vydá-

vají vlastní ‰kolní vzdûlávací programy
(dále ·VP). A teì to podstatné, jak˘ je poÏa-

davek „státu“ (prostfiednictvím RVP) na

‰kolní vzdûlávací programy:

- musí vycházet z nové strategie, která zdÛ-

razÀuje klíãové kompetence, jejich prová-

zanost se vzdûlávacím obsahem a uplatnû-

ní získan˘ch vûdomostí a dovedností

v praktickém Ïivotû;

- Ïáci musí b˘t smûfiováni k celoÏivotnímu 

uãení;

- RVP formuluje oãekávanou úroveÀ vzdûlá-

ní stanovenou pro v‰echny absolventy jed-

notliv˘ch etap vzdûlávání;

- RVP podporuje pedagogickou autonomii

‰kol a profesní odpovûdnost uãitelÛ za v˘-

sledky vzdûlávání;

Omlouvám se za suchopárnost teorie, leã bez

základního osvûtlení dÛvodu poÏadovan˘ch

zmûn není moÏné cokoli dal‰ího vysvûtlovat.

Nyní v‰ak jiÏ k samotné praxi. Pojem klíão-
vé kompetence je zfiejmû tím nejpodstatnûj-

‰ím ve v˘‰e zmiÀovan˘ch zmûnách. Îe je

napfiíklad nutné v dne‰ním rychle se mûní-

cím svûtû vést dûti k celoÏivotnímu uãení, je

nepopiratelné, ov‰em to, Ïe dosaÏení stano-

vené úrovnû klíãov˘ch kompetencí je pro Ïá-

ka dÛleÏitûj‰í neÏ samotná znalost uãiva, to

asi uÏ mnohé pfiekvapí. Podstatnûj‰í neÏ, ko-

lik pouãek, dat a dal‰ích informací Ïák zná,

je, jak právû onu získanou znalost dokáÏe 

uplatnit v Ïivotû. A k zmínûnému uplatnûní

v bûÏném Ïivotû má ‰kola napomoci rozvíje-

ním klíãov˘ch kompetencí:

- kompetence k uãení, která umoÏní vstfiebá-

vat informace kolem nás;

- kompetence sociální a personální, která na-

pomáhá rozvíjet kontakty a spolupráci s ji-

n˘mi lidmi na základû vlastního sebepo-

znání;

- kompetence komunikativní, umoÏÀující kon-

takt se svûtem pomocí jazyka, a to matefiské-

ho, cizího, ale tfieba i poãítaãového;

- kompetence k fie‰ení problémÛ, pomáhající

„umût hledat fie‰ení“ v rÛzn˘ch Ïivotních

situacích;

- kompetence pracovní, která nás vyzbrojuje

k zodpovûdnosti v pfiístupu k práci;

- kompetence obãanská, uvûdomující nás

v pozici ãlovûka spoluodpovûdného za roz-

voj své zemû, Evropy i svûta.

O tom, jak se na‰e ‰kola hodlá vypofiádat

s tûmito kompetencemi, ale uÏ pfií‰tû. 

Vlastimil Baran

TOURISM EXPO 2007 OLOMOUC
JiÏ 12. roãník v˘stavy sluÏeb cestovního ru-

chu a vyuÏití volného ãasu se uskuteãnil ve

dnech 26. - 28. 1. 2007 na v˘stavi‰ti Flora

v Olomouci. Také v leto‰ním roce tu vysta-

vovala SSO· Prima, s. r. o., R˘mafiov a SIC

- Studentské informaãní centrum ve spolu-

práci s MûÚ R˘mafiov a Mûstsk˘m muzeem

R˘mafiov.

A hned první den v˘stavy pfiinesl na‰emu

mûstu dobrou propagaci. MaÏoretky Primy

v 10 hodin slavnostnû zahájily program a pfied-

vedly své vystoupení pfied pfiedstaviteli

Olomouckého kraje a mûsta. Po zahájení

probíhal v pavilonu C 1. roãník zemûpisné

soutûÏe stfiedních ‰kol zamûfien˘ch na turis-

mus a cestovní ruch pod názvem „Moravská

brána“, kterou pfiipravila SSO· Prima R˘-

mafiov ve spolupráci s v˘stavi‰tûm Flora.

Prvního roãníku této soutûÏe se zúãastnilo

devût tfiíãlenn˘ch druÏstev z Jeseníku, Brna,

Fren‰tátu pod Radho‰tûm, Prostûjova, Krno-

va, âeského Tû‰ína, Olomouce a R˘mafiova.

DruÏstvo Primy, studentek z 3. B tfiídy Ce-

stovního ruchu ve sloÏení Sandra Biborová,

Dana Jano‰íková a Markéta Va‰íãková, které

pfiipravovali uãitelé Ing. Eva Sovi‰ová

a Mgr. Marek Bocián, v sou-

tûÏi zvítûzilo a získalo Pohár

hejtmana Olomouckého kraje

a 3denní pobyt v zámeckém

hotelu v Sobotínû, kter˘ vûno-

vala cestovní kanceláfi ATIS

Bruntál.

Dalo by se fiíct, Ïe cel˘ první

den této v˘stavy byl ve zname-

ní R˘mafiovska. O stánek

„R˘mafiovsko“ byl velk˘ zá-

jem, propagaãní materiály mu-

sely b˘t kaÏdého pÛl dne dopl-

Àovány. Zájem byl nejvíce

o lyÏafiské mapy R˘mafiovska,

broÏury vydané MûÚ o mûstû

a okolí, katalog ubytování na R˘mafiovsku

2007, které vydalo SIC - Studentské informaã-

ní centrum, tipy na v˘lety, nabídky hotelÛ,

plán mûsta a dal‰í. Po celé tfii dny se u stánku

stfiídali pracovnice SIC se studenty Primy

a podávali informace v‰em zájemcÛm.

Na leto‰ním roãníku v˘stavy bylo hodnû zají-

mav˘ch vûcí a je ‰koda, Ïe v R˘mafiovû byla

málo propagována. Kromû 40 cestovních kan-

celáfií a agentur z Moravy, âech i Slovenska

a jedné polské, které nabízely zájezdy v âR

i zahraniãí, zde vystavovaly: âeské dráhy,

Automotoklub, Láznû Darkov, Láznû Pie‰Èa-

ny, Muzeum Vysoãany, KromûfiíÏsko, mûsto

Zlaté Hory, Olomouc, kraj Vysoãina, v˘chod-

ní âechy, Moravskoslezsk˘ kraj, SdruÏení 

obrany spotfiebitelÛ âR, Adrenalin Centrum,

âeskopis - mûsíãník, kempy a chatové osady

âR, Klub ãesk˘ch turistÛ ... a dal‰í.

Bylo se na co dívat i v doprovodném progra-

mu, v nûmÏ vystoupili studenti olomouck˘ch

stfiedních ‰kol s barmanskou a kadefinickou

show, pfiehlídkou sportovní módy a probûhl

zde i semináfi o novinkách v cestovním ruchu

na Olomoucku.

Pracovnice SIC, uãitelé a studenti Primy udû-

lali na‰emu mûstu kus dobré propagace, která

na R˘mafiovsko jistû pfiivede fiadu dal‰ích tu-

ristÛ. SSO· Prima R˘mafiov
Foto: archiv SSO· Prima



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 03/2007

9

Historické pozoruhodnosti R˘mafiovska

Huzová - nejstar‰í osada na R˘mafiovsku
Jak bylo pfiislíbeno v pfiedchozím pokraãová-

ní, tentokrát se bûhem svého putování po mé-

nû znám˘ch památkách R˘mafiovska zastaví-

me v Huzové. Aãkoliv dnes jiÏ toto starobylé

mûsteãko patfií do Olomouckého kraje, jeho

historie úzce souvisí s dûjinami na‰eho regio-

nu a dosud je vnímáno jako souãást

R˘mafiovska, byÈ leÏící na samé jeho hranici.

Existuje hned nûkolik dÛvodÛ, proã bychom

tuto obec nemûli opomenout: Huzová je vÛ-

bec nejstar‰í osadou na R˘mafiovsku, zároveÀ

v‰ak v pováleãném období pro‰la v˘razn˘mi

zmûnami, které z vût‰í ãásti setfiely její stfie-

dovûk˘ ráz. Pozoruhodn˘ch památek má

Huzová pfiesto stále dost.

O osadû Guzoue se poprvé zmiÀuje listina

biskupa Jindfiicha Zdíka (1141) v seznamu

církevního majetku sepsaného u pfiíleÏitosti

vysvûcení chrámu sv. Václava v Olomouci.

Tento doklad nicménû není pfiijímán v‰emi

historiky jednomyslnû, Bohumil Samek

i Seznam nemovit˘ch kulturních památek 

okresu Bruntál uvádí, Ïe název Guzoue se

mÛÏe t˘kat i nedaleké Moravské Huzové.

Huzová (Guzoue, Guzssow, Husowia,

Hussovia, Hausaw, Civitas Teutohausensis,

Husowa, Huzowe, Deutschen Stadt Hause,

Hauzowey, Teuschen Hawsern, Hause, Dei-

czen Hause, Deutsche Hausse, Teutsch

Hauss, Hauzowa, Teutschhause, Deutsch-

hause, HuÏova Nûmecka, Nûmecká Husová,

Nûm. Huzová, Nûm. Húzová) byla zaloÏena

jako tranzitní stanice na dÛleÏité zemské

stezce z Olomouce do Vratislavi a souãasnû

jako kolonizaãní centrum pro tuto ãást 

olomouckého biskupství. Zpoãátku byla 

osídlena slovansk˘m obyvatelstvem, podle

Ireny ·indláfiové pravdûpodobnû pfii‰l˘m

z právû zmínûné Moravské Huzové. Na odli-

‰ení od této pÛvodní Huzové se posléze za-

ãala na‰e Huzová odli‰ovat pfiívlastkem

Nûmecká.

Dal‰í, tentokrát jiÏ nûmecká kolonizaãní vlna

probíhala od konce 12. století do 1. poloviny

14. století, nejintenzivnûji s nástupem bisku-

pa Bruna ze Schauenburka (1245). Do dosud

fiídce osídlené oblasti pfiicházeli osadníci

z Nûmecka pfiedev‰ím za vidinou nerostného

bohatství. Narozdíl od vût‰iny okolních osad

v‰ak sama Huzová z dÛlní ãinnosti pfiíli‰ ne-

Ïila (v nejbliÏ‰ím okolí je pouze jeden bfiidli-

cov˘ lom), hlavním zdrojem obÏivy zdej‰ího 

obyvatelstva bylo zemûdûlství na nepfiíli‰

kvalitní pÛdû, lnáfiství a domácí tkalcovství.

Huzová pfiesto byla díky své poloze ve stfie-

du zájmu olomoucké kapituly. Kolem roku

1320 je v lenním rejstfiíku olomouckého bis-

kupství uvádûna jiÏ jako civitas = mûsto

a stává se feudálním sídlem rodu, kter˘ po-

zdûji vybudoval hrad Sovinec. Biskup‰tí ma-

nové bratfii Vok, Pavel a Markvart mûli získat

huzovské léno a dal‰í lokality za svou úãast

na dob˘vání hradu Rab‰tejna roku 1318.

Vznikla tak provincie Hussovia, k níÏ roku

1326 náleÏelo 13 usedlostí. Vok se v této do-

bû podepisoval de Hausaw (z Huzové), o nû-

kolik let pozdûji v‰ak zmûnil svÛj pfiídomek

na de Aulnberk (ze Sovince), coÏ svûdãí o je-

ho pfiesunu na novû vystavûn˘ hrad Sovinec

(1333). Huzovské léno poté dûdili patrnû

Vokovi potomci, teprve roku 1408 se obje-

vuje zmínka, Ïe je obdrÏel Pavel ze Sovince.

S odchodem feudálního pána na Sovinec

zfiejmû souvisí i úpadek a postupn˘ zánik

hrádku Waldhausen, známého téÏ jako

Mutkov, jehoÏ pozÛstatky lze nalézt na le-

vém bfiehu fieky Sitky asi kilometr a pÛl jiÏ-

nû od Huzové. Hrádek stál na vyv˘‰eninû na

poãátku horského hfibetu a rozkládal se v are-

álu 42x20 metrÛ, vlastní stavba zabírala plo-

chu 16x10 metrÛ. Po celém obvodu hrádku

je vyhlouben pfiíkop, pouze na západní stra-

nû jej chránil skalní sráz nad fiíãkou Sitkou.

O hrádku Waldhausen není dochováno mno-

ho písemn˘ch zpráv, byl pravdûpodobnû za-

loÏen ve 2. polovinû 13. století jako sídlo bis-

kupsk˘ch manÛ a souãasnû obranná tvrz

strategické huzovské lokality. Zánik hrádku

klade Irena ·indláfiová do rozmezí let 1329-

1333, kdy patrnû ustoupil vût‰ímu a polohou

v˘hodnûj‰ímu Sovinci. Na totální devastaci

Waldhausenu mûli podle nûkter˘ch názorÛ

podíl aÏ husité, ktefií do tûchto oblastí podni-

kali v˘pravy ze ·ternberka.

Husitské války nemûly ov‰em na Huzovou

takov˘ dopad jako pozdûj‰í války ãesko-

uherské. V roce 1468 bylo mûsto ãásteãnû

vypáleno a obyvatelé museli opustit svá vy-

plenûná obydlí a skr˘vat se v lesích.

JiÏ v roce 1452 je údajnû doloÏen mûstsk˘

znak se sovou, symbolem moudrosti, odka-

zujícím v tomto pfiípadû zároveÀ k hradu

Sovinci. Znak v ãervené barvû, rozdûlen˘

v dolní tfietinû stfiíbrn˘m bfievnem, na nûmÏ

sedí zlatá sova s roztaÏen˘mi kfiídly, byl 

4. ãervna 2001 oficiálnû uznán Parlamentem

âeské republiky jako obecní znak Huzové.

Od roku 1492 náleÏí mûsteãko Huzová

PÀovsk˘m ze Sovince, od roku 1510 patfií

Vokovi, synu Jana PÀovského, roku 1535

pfiechází na Je‰ka PÀovského a 1541 je pro-

dáno s cel˘m sovineck˘m panstvím Kry‰tofu

z Boskovic.

Aã je Huzová od konce 15. století pouh˘m

mûsteãkem, udrÏuje si svá pfiedchozí mûst-

ská práva vãetnû práva váreãného. V roce

1565 navíc získává vy‰‰í soudní právo, ne-

boli právo hrdelní. Na nedalekém ·ibeniã-

ním vrchu byla v té dobû postavena ‰ibenice

a na námûstí pran˘fi. Mûstsk˘ soudce smûl

trestat provinilce také pomocí natahování na

skfiipec, bití holí nebo karabáãem ãi pfiiklá-

dání paleãnice a samozfiejmû ukládat pokuty.

Jan z Boskovic prodal sovinecké panství ro-

ku 1575 Vavfiinci Ederovi ze ·tiavnice, ale

huzovské léno si ponechal. Po jeho smrti tak

opût pfiipadlo olomouckému kostelu, kter˘

jej doãasnû pfienechal Jifiímu z Lobkovic.

Léno pak je‰tû nûkolikrát zmûnilo majitele,

aÏ koneãnû roku 1606 Huzovou kupuje mûs-

Souso‰í sv. Josefa s Jezulátkem pfied areálem
kostela sv. Jiljí

KfiíÏ pfied areálem kostela sv. Jiljí

Socha sv. Anny z hutovského kostela
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to Olomouc za 13 tisíc zlat˘ch a vlastní ji aÏ

do roku 1848.

Na zaãátku tfiicetileté války byla Huzová po-

mûrnû v˘znamn˘m a prosperujícím mûstem,

které v‰ak posléze stále více ochromovali

drancující vojáci, a to nejen ubytovaní podfií-

zení plukovníka Ka‰para z Neuhausu, ale

i vojska táhnoucí po slezské silnici. TaÏení

·védÛ na Sovinec roku 1643 dokonce znovu

vyhnalo huzovské obãany do lesÛ. Dal‰í vliv

na markantní úbytek obyvatelstva mûly mo-

rové epidemie a hladomor. Olomouck˘ berní 

úfiad musel po ukonãení tfiicetileté války vy-

pomoci huzovsk˘m hospodáfiÛm penûÏními

pÛjãkami, aby zabránil úplnému vysídlení

mûsta. Poãet obyvatel byl v následujících le-

tech doplnûn dal‰í osídlovací vlnou, opût

z Nûmecka.

Morová epidemie zasáhla do Ïivota Huzové

nejv˘raznûji v letech 1710 aÏ 1715. Jejím

mementem je morov˘ sloup Panny Marie

stojící na okraji Huzové u silnice na Paseku,

kter˘ vytvofiil lidov˘ umûlec roku 1710.

Dal‰í váleãné útrapy pfiinesly války prusko-

rakouské po nástupu Marie Terezie na trÛn

roku 1740. Opût se opakovaly neustálé prÛ-

chody vojsk po zemské silnici, povinnost 

ubytovat vojáky a jejich konû a poskytnout

jim zásoby potravin. Vojenská taÏení pokra-

ãovala aÏ do konce 70. let 18. století.

Kromû moru a vojákÛ mûly dopad na Ïivot

Huzové pravidelné poÏáry, které stravovaly

majetek zdej‰ích obyvatel opakovanû od 

17. století aÏ do 30. let 20. století. Jeden

z nejvût‰ích poÏárÛ, kter˘ Huzovou postihl

10. ãervna 1787 bûhem nedûlní bohosluÏby,

zniãil více neÏ sto domÛ, nespoãet chlévÛ

a stodol, pivovar, kostel i kapli sv. Valent˘na

(kamennou kapli z roku 1730, která stávala

na Kostelním vr‰ku). Kostel, fara a dal‰í do-

my byly po‰kozeny i pfii poÏárech v letech

1846, 1871 ãi 1874.

V roce 1832 zasáhla Huzovou epidemie cho-

lery a ve 40. letech 19. století velká hospo-

dáfiská krize vãetnû katastrofální neúrody ro-

ku 1847. Následující revoluãní rok 1848 se

nesl ve znamení zru‰ení roboty a poddanství,

odvolání panského zfiízení a zavedení zem-

ské a okresní správy. Huzová byla zaãlenûna

do okresu ·ternberk.

První polovina 20. století pfiinesla Huzové

totéÏ co v‰em okolním obcím a mûstÛm.

První svûtovou válku, hospodáfiskou krizi,

nárÛst nacionalismu, druhou svûtovou válku,

odsun NûmcÛ a nové osídlování obyvateli

pfieváÏnû ãeské a dále chorvatské, slovenské,

romské, maìarské a polské národnosti.

Z Huzové bylo odsunuto pfiibliÏnû 1600 nû-

meck˘ch obyvatel.

V roce 1949 byla Huzová v rámci nového

krajského zfiízení pfiiãlenûna k okresu R˘-

mafiov a v roce 1960 po dal‰í reorganizaci do

okresu Bruntál. V roce 1964 byly k Huzové

pfiipojeny dosud samostatné obce Arnoltice

a Vevefií, které jsou dodnes jejími místními

ãástmi. V souãasnosti má Huzová spoleãnû

se sv˘mi místními ãástmi 622 obyvatel, nese

statut obce a náleÏí do správního obvodu ob-

ce s roz‰ífienou pÛsobností ·ternberk v rám-

ci Olomouckého kraje. ZároveÀ je zahrnuta

do mikroregionu R˘mafiovsko a do chránûné

krajinné oblasti Pfiírodní park Sovinecko.

Z historick˘ch památek obce Huzové se do

dne‰ních dnÛ zachovalo relativnû dost, nic-

ménû vût‰í ãást dokladÛ stfiedovûkého rázu

tohoto kdysi velmi v˘znamného mûsta zmi-

zela díky nesãetn˘m poÏárÛm, ale i kvÛli ne-

citeln˘m demolicím v letech 1945 aÏ 1965.

Bûhem tohoto dvacetiletí zmizela pfiedev‰ím

unikátní stfiedovûká tváfi huzovského námûs-

tí s ãtvercov˘m pÛdorysem, kdyÏ byla vût‰i-

na pÛvodní fiadové zástavby lemující okraj

námûstí nahrazena panelov˘mi bytov˘mi do-

my. Jak velk˘ rozsah mûlo demoliãní úsilí,

svûdãí srovnání, které uvádí Irena ·indláfiová

v Pamûtech obce Huzové: „Z poãtu 317 oby-

vateln˘ch domÛ v roce 1944 zÛstává v osm-

desát˘ch letech pouze 74 stavení. Jen v roce

1960 bylo urãeno k demolici 99 objektÛ.“

Dominantou mezi historick˘mi památkami

Huzové je kostel sv. Jiljí. PoÏár roku 1651,

kter˘ spoleãnû s dal‰ími domy zasáhl kostel

a zniãil i faru a s ní ve‰keré záznamy, zapfií-

ãinil, Ïe o církevním Ïivotû Huzové do polo-

viny 17. století máme jen kusé informace.

Víme pouze tolik, Ïe Huzová patfiila jiÏ od

roku 1131 k olomouckému biskupství a roku

1351 zde papeÏ Kliment VI. zfiídil dûkanát,

Klasicistní kazatelna z konce 18. stol.Socha BoÏského Srdce Pánû

Boãní oltáfi

Celkov˘ pohled z kÛruVitráÏ nad hlavním oltáfiem zobrazující sv. Jiljí
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pfiíslu‰ející k litomy‰lskému biskupství

a spravující osm farností. Po zmínûném po-

Ïáru byla duchovní správa doãasnû pfiestûho-

vána do Jifiíkova, po pûti letech v‰ak byla

v Huzové postavena nová fara, kterou pfie-

vzal P. Tomá‰ Pirkel. Farní budova podlehla

niãivému ohni je‰tû nûkolikrát, souãasnou

podobu jí vtiskla rekonstrukce z roku 1874.

Sídlem huzovského faráfie byla aÏ do roku

1983. Nyní je farnost fiízena z Bfiidliãné.

Farní kostel sv. Jiljí stojí poblíÏ huzovského

námûstí, uprostfied nevelkého hfibitova obeh-

naného kamennou zdí z 19. století. Historic-

ké jádro kostela, zahrnující hranolovitou vûÏ,

obvodové zdivo pÛvodnû plochostropé lodi

a kfiíÏovû zaklenutého knûÏi‰tû, pochází pod-

le Ireny ·indláfiové z 15. století, podle Bo-

humila Samka jiÏ z 2. poloviny století pfied-

chozího. Loì i knûÏi‰tû byly novû zaklenuty

zfiejmû aÏ po druhém poÏáru v roce 1787.

V téÏe dobû byl kostel barokizován, zaoble-

ny v˘chodní kouty lodû, prolomena pÛlkru-

hovû zaklenutá okna a západní vchod, pfiista-

vûna pfiedsíÀ a zv˘‰ena vûÏ. Hudební kruch-

ta byla vestavûna teprve v 2. pÛli 19. století

bûhem druhé zásadní rekonstrukce kostela,

kterou vyvolal dal‰í niãiv˘ poÏár roku 1874.

Pfii tomto poÏáru byly po‰kozeny vûÏní hodi-

ny, stfiecha a kopule vûÏe a také interiér chrá-

mu. OheÀ byl natolik siln˘, Ïe roztavil zvo-

ny. V tomtéÏ roce byly zavû‰eny ãtyfii nové

zvony stavitele Siegla z Uniãova, které v‰ak

vzaly za své bûhem první svûtové války.

Roku 1924 byly pofiízeny tfii zvony nové,

o rok pozdûji byl kostel renovován. Varhany

z roku 1787 byly vymûnûny za nové v roce

1898 a opût nahrazeny roku 1946. Na poãátku

60. let byly restaurovány oltáfie a kazatelna.

Huzovsk˘ kostel pÛsobí zvnûj‰ku pomûrnû

jednoduch˘m dojmem, kter˘ naru‰uje pouze

prosklen˘ v˘klenek s biblick˘m v˘jevem.

Naopak zevnitfi okouzlí ornamentální v˘mal-

bou, barevn˘mi vitráÏemi oken a pÛsobiv˘m

zdobením oltáfiÛ i klasicistní kazatelny.

KnûÏi‰tû je po zmínûné rekonstrukci zakle-

nuto valenû a lunetov˘m závûrem, loì vale-

nû s v˘seãemi. Pod hudební kruchtou s var-

hanami je men‰í modlitebna oddûlená od lo-

di prosklenou pfiepáÏkou.

Svatému Jiljí, poustevníkovi ze 7. - 8. stole-

tí, kter˘ Ïil v jiÏní Provenci a podle legendy

se Ïivil pouze laním mlékem, je vûnována

vitráÏ nad hlavním oltáfiem. Je na ní zobra-

zen sv. Jiljí v benediktinském hábitu i s laní,

která pfiedstavuje jeho hlavní atribut. Dal‰í

dvû vitráÏe v knûÏi‰ti zobrazují Krista

a Pannu Marii, ãtyfii vitráÏe v lodi znázorÀu-

jí sv. Antonína Paduánského, sv. Aloise, sv.

Terezii a sv. Annu. Kromû obrazÛ svûtcÛ

a jejich latinsk˘ch jmen obsahují rovnûÏ nû-

mecké vûnování obûtem svûtové války s v˘-

ãtem padl˘ch vojákÛ.

Vedle hlavního oltáfie stojí pískovcová kfiti-

telnice se souso‰ím Kfitu Pánû, naproti kaza-

telnû zdobené reliéfy evangelistÛ je zavû‰ena

socha BoÏského Srdce Pánû. Sochy zdobí ta-

ké boãní oltáfie. Zajímavostí jsou rovnûÏ ãty-

fii sochy z inventáfie zniãené kaple na

Hutovû, sochu sv. Anny lze vidût u zadního

okna lodi, sochu Biãování Krista v knûÏi‰ti.

Z Hutova sem byly pfievezeny také sochy sv.

Jáchyma a sv. Josefa.

Z ostatních kulturních památek obce Huzová

je‰tû zmiÀme nûkolik soch. Pfied areálem

kostela stojí vlevo od kované brány pískov-

cov˘ kfiíÏ s reliéfem Krista, usazen˘ na pod-

stavci s plastick˘m vyobrazením nástrojÛ 

umuãení a Piety, fiímsu zdobí cherubíni.

Nápis uvádí, Ïe kfiíÏ v roce 1827 nechali po-

fiídit Florian a Antonia Gilgovi. Napravo od

brány stojí socha sv. Josefa s Jezulátkem

v náruãí z 1. ãtvrtiny 19. století.

Uprostfied mûstského parku, kter˘ obec vy-

budovala ve stfiedu námûstí jiÏ roku 1831,

stojí barokní socha Immaculaty z doby ko-

lem roku 1700. Mariánská socha na vysokém

sloupu s hlavicí tvofienou ovocn˘mi plody

a hlavami andílkÛ pÛvodnû stála na hfibitovû

v Olomouci, kter˘ byl ov‰em roku 1796 zru-

‰en. Na hranolovitém podstavci sloupu je re-

liéf Zvûstování Panny Marie a záznam o pfie-

nesení i dvou renovacích v letech 1887

a 1931. ZN

(Literatura: ·indláfiová, Irena. Pamûti obce
Huzové, OÚ Huzová, Okresní úfiad Bruntál
a Nakladatelství DANAL Olomouc 1998;
Samek, Bohumil. Umûlecké památky Moravy
a Slezska 2, Praha 1999; OÚ Bruntál
a Památkov˘ ústav Ostrava. Seznam nemovi-
t˘ch kulturních památek okresu Bruntál
2000.)

Socha Immaculaty na námûstí

Zvony v kostelní vûÏi Socha Biãování Krista z hutovského kostela

PÛvodní zástavba huzovského námûstí, 50. léta, archiv Mûst. muzea R˘mafiov
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Dopravní nehody
na snûhu

Sníh na silnicích dûlal starosti

nejen silniãáfiÛm, ale i fiidiãÛm.

Mezi 27. a 29. lednem byl sníh

pfiíãinou hned tfií autonehod.

K první do‰lo v sobotu 27. ledna

v poledne v obci Malá ·táhle.

¤idiã vozidla Seat Altea dostal

na zasnûÏené vozovce smyk, vjel

do levé poloviny vozovky a zde

se boãnû stfietl s protijedoucím

Volvem. Volvo bylo vymr‰tûno

mimo komunikaci a narazilo do

betonového kvûtináãe. ZpÛsobe-

ná ‰koda ãiní 195 tisíc Kã.

Hned následujícího dne se po-

dobná nehoda udála mezi Velkou

·táhlí a Bfiidliãnou. ¤idiãka za

volantem Fordu dostala smyk na

zasnûÏeném povrchu silnice

a vjela ãásteãnû do protismûru,

kde se boãnû stfietla s vozidlem

Volkswagen Polo. ZpÛsobená

‰koda ãiní 85 tisíc Kã.

Zatímco obû pfiedchozí nehody se

obe‰ly bez újmy na zdraví, pon-

dûlní havárie si jiÏ vyÏádala lehké

zranûní. ¤idiã Opelu jedoucí

z R˘mafiova do Malé ·táhle pfii

v˘jezdu ze zatáãky pfiidal prudce

plyn, na vozovce pokryté roz-

bfiedlou snûhovou vrstvou mu

podklouzla pfiední kola a auto se

dostalo do protismûru. Stfietlo se

s protijedoucím Citroenem 32leté

fiidiãky. Pfii sráÏce byla fiidiãka

lehce zranûna, ‰koda na autech

ãiní 45 tisíc Kã.

Vloupání do chat
pokraãují

Hned do osmi chat vnikl nezná-

m˘ pachatel mezi 3. a 7. únorem

v chatové kolonii u tvrdkovské

pfiehrady. Pachatel u první chaty

vykopl vchodové dvefie, vnikl

dovnitfi a odcizil dalekohled za

1500 Kã. Ze druhé chaty nic ne-

vzal a majiteli zpÛsobil pouze

‰kodu 300 Kã po‰kozením dvefií.

Ve tfietím pfiípadû vypáãil dvefie

a z chaty odnesl elektrick˘ vysa-

vaã v hodnotû 2000 Kã a dvou-

plot˘nkov˘ vafiiã za 1500 Kã. Ve

ãtvrté chatû rozbil kuchyÀské

okno a odcizil rybáfisk˘ prut

s navijákem a ‰est mal˘ch skle-

niãek na alkohol. Dal‰í ãtyfii

vloupání s celkovou ‰kodou pfii-

bliÏnû 10 tisíc Kã se odehrála jen

mezi 6. a 7. únorem. Pachatel do

v‰ech objektÛ vnikl násilím a po-

kaÏdé si odnesl drobné vybavení

a alkohol ãi potraviny. Sérii

vloupání ‰etfií r˘mafiov‰tí poli-

cisté.

Míchaãku uÏ nevrátil
Pro podvod byl v pondûlí 5. úno-

ra obvinûn 31let˘ muÏ z R˘ma-

fiova. Policisté tak roz‰ífiili jeho

stíhání, neboÈ muÏ byl jiÏ v listo-

padu 2006 obvinûn z jiné krádeÏe

a podvodu. PÛvodních skutkÛ se

mûl dopustit loni v záfií, kdyÏ

z dílny a sklepa v R˘mafiovû od-

cizil bourací kladivo se dvûma se-

káãi, pilu na fiezání kamene a vib-

raãní brusku. Náfiadí mûlo hodno-

tu nejménû 41 tisíc Kã a obvinû-

n˘ mûl jeho krádeÏí po‰kodit své-

ho b˘valého spolupracovníka,

kter˘ si uvedené náfiadí zakoupil

v roce 2004 za poskytnutou dota-

ci od úfiadu práce za zfiízení nové-

ho pracovního místa. Novû byl

31let˘ muÏ obvinûn z podvodu,

kterého se mûl dopustit rovnûÏ

v záfií 2006, kdy si od jiného mu-

Ïe pÛjãil míchaãku patfiící rovnûÏ

b˘valému kolegovi. Tu slíbil brzy

vrátit, coÏ v‰ak nedodrÏel.

Majiteli tak vznikla ‰koda za 

17 tisíc Kã.

Okraden˘ majitel kola
sám dopadl zlodûje

Ve stfiedu 7. 2. 2007 bylo na zá-

kladû zásahu 48letého obãana

z R˘mafiova a dal‰ího vy‰etfiová-

ní zahájeno stíhání 54letého mu-

Ïe pro trestné ãiny krádeÏe, po-

ru‰ování domovní svobody a po-

‰kozování cizí vûci. Tûch se mûl

dopustit, kdyÏ se veãer pfiedcho-

zího dne na tfiídû HrdinÛ v R˘-

mafiovû vloupal do sklepní kóje

a majiteli odcizil pánské horské

jízdní kolo za 29 tisíc Kã. Maji-

tel kola zaãal na druh˘ den po

svém ukradeném kole pátrat

a vypátral podezfielého, o kterém

zjistil, Ïe odjel do Bruntálu.

Majitel tedy také jel do Bruntálu

s úmyslem projít zastavárny.

Pfiímo na bruntálském námûstí

v‰ak uvidûl podezfielého i se

sv˘m kolem. To mu zabavil

a pfiivolal policii. Na základû

dal‰ího ‰etfiení byl dopaden˘

54let˘ muÏ obvinûn i z vloupání

do prodejny v Horním Mûstû, ke

kterému do‰lo 4. února. Odnesl

si tehdy cigarety a alkohol za

pfiibliÏnû osm tisíc korun.

¤idiã s nákladní
soupravou havaroval
na zasnûÏené silnici

Mezi R˘mafiovem a Ondfiejovem

havaroval 7. února pozdû veãer

33let˘ fiidiã nákladní soupravy

s pfiívûsem. Pfii fiízení nepfiizpÛ-

sobil rychlost sv˘m schopnos-

tem a stavu komunikace, na snû-

hem pokrytém a neposypaném

povrchu vozovky dostal smyk

a sjel za prav˘ okraj komunika-

ce. Na vozidle i pfiívûsu vznikla

‰koda za 80 tisíc Kã.

Odvolání pátrání
Pohfie‰ovan˘

Mgr. Ladislav Kaãmarãík
byl nalezen mrtev

V pofiadí ‰está pátrací akce, kte-

rou v‰ak tentokrát neorganizova-

la Policie âR, ale obec a místní

obãané, vedla k nálezu tûla po-

hfie‰ovaného muÏe. V nedûli 

4. února kolem 11. hodiny bylo

v katastru obce Zátor v lesním

porostu pod vrchem Radimsk˘

kopec nalezeno tûlo zemfielého

muÏe. V nûm byl rozpoznán

Ladislav Kaãmarãík, pohfie‰ova-

n˘ od 23. ledna. Prohlídkou tûla

zemfielého nebyly zji‰tûny Ïádné

viditelné stopy poranûní, cizího

zavinûní nebo násilí. Pfiesná pfií-

ãina úmrtí dosud nebyla stano-

vena a bude urãena aÏ po nafiíze-

né soudní pitvû. Zemfiel˘ leÏel

na boku mezi stromy a u jeho tû-

la setrvával pes - kfiíÏenec ãerné

barvy s bílou kresbou na tlamû.

Lékafi stanovil dobu smrti na 

23. ledna. Zpracovala redakce
na základû podkladÛ

tisk. mluvãí PâR Bruntál

Projekt Ajax na Bruntálsku
pokraãuje i v leto‰ním roce

I v leto‰ním roce realizuje Preventivnû-informaãní skupina Policie âR
O¤ Bruntál celorepublikov˘ projekt „AjaxÛv zápisník“. Ten je urãen pro
Ïáky druh˘ch a tfietích tfiíd základních ‰kol.
Je koncipován jako seznámení s prací policie a preventivnû pÛ-

sobí v oblasti osobní a dopravní bezpeãnosti. Dûti získají i zá-

klady právního vûdomí. Hlavní

pomÛckou je barevn˘ se‰it

Ajax I. a II. Policisté se s kaÏ-

dou tfiídou ‰koláãkÛ setkávají

pravidelnû aÏ desetkrát roãnû.

V prÛbûhu ãtyfi let projektem

Ajax pro‰la více neÏ tisícovka

‰koláãkÛ z Bruntálska, Vrben-

ska a Krnovska. V leto‰ním

‰kolním roce v˘uka probíhá na

základních ‰kolách v Bruntále,

R˘mafiovû, Vrbnû pod Pradû-

dem a Karlovicích.

Vrchní inspektor
nprap. Mgr. Lucie Zgarbová

Foto: archiv PâR Bruntál
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Známá i neznámá v˘roãí

INFOSERVIS Stfiediska volného ãasu
R˘mafiov - únor 2007

17. 2. 9.00 SVâ 5. roãník R˘mafiovského aerobiku

21. 2. 13.00 SVâ Entent˘ny - soutûÏ 5. tfiíd

28. 2. 10.30 SVâ Keramická dílna pro Z·

Spoleãenská kronika
Narodili se noví obãánci

Natálie Cingelová ................................................... R˘mafiov

Michal Havelka ...................................................... R˘mafiov

Jakub Koláfi ............................................................ R˘mafiov

Veronika Kopeãková .............................................. Dolní Moravice

Richard Král ........................................................... R˘mafiov

Nela Nová .............................................................. R˘mafiov

Vlastimil Stra‰ík ..................................................... R˘mafiov

Tereza Vrbická ........................................................ R˘mafiov

(První vítání dûtí Mûstsk˘m úfiadem R˘mafiov se uskuteãní 10. bfiezna 2007)

Blahopfiejeme
jubilantÛm, ktefií od pfiedcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Anna Filová - R˘mafiov ......................................................... 81 let

Katefiina Sobkuliáková - Jamartice ....................................... 81 let

Miloslava MrÀková - R˘mafiov .............................................. 83 let

Rozlouãili jsme se
Franti‰ka Sedláãková - R˘mafiov ............................................ 1933

Jolana Janová - R˘mafiov ........................................................ 1939

Josef Bálek - R˘mafiov ........................................................... 1949

Jarmila Valãíková - R˘mafiov .................................................. 1926

Cyril Skokan - Harrachov ....................................................... 1939

Vlasta Klíãová - R˘mafiov ...................................................... 1925

Marie Henychová - Horní Mûsto ............................................ 1923

Matrika MûÚ R˘mafiov

19. 2. 1987 zemfi. Vladimír Kováfiík, grafik a ilustrátor (nar. 11. 2. 

1921) - 20. v˘r. úmrtí

20. 2. 1977 zemfi. Jarmila Glazarová, spisovatelka (nar. 7. 9. 1901)

- 30. v˘r. úmrtí

21. 2. Mezinárodní den matefiského jazyka, slaví se od roku

1999 (UNESCO)

21. 2. 1677 zemfi. Benedictus de Spinoza, nizozemsk˘ filozof (nar. 

24. 11. 1632) - 330. v˘r. úmrtí

21. 2. 1902 zemfi. Emil Holub, lékafi a cestovatel (nar. 7. 10. 1847) 

- 105. v˘r. úmrtí

21. 2. 1947 nar. Franti‰ek Kocourek, herec a baviã (zemfi. 7. 7. 1991)

- 60. v˘r. narození

22. 2. Den my‰lenky bratrství, celosvûtov˘ svátek skautÛ

22. 2. Den obûtí zloãinu, vyhlá‰en pro stále rostoucí poãet

postiÏen˘ch násilím napoãest dne, kdy v roce 1990 po-

depsal britsk˘ ministr vnitra Chartu práv dûtí

22. 2. 1867 nar. Franti‰ek Xaver ·alda, literární kritik, spisovatel 

(zemfi. 4. 4. 1937) - 140. v˘r. narození

22. 2. 1902 nar. Bedfiich Bûlohlávek, hudební kritik a publicista, 

autor operních libret a nakladatel (zemfi. 5. 5. 1991) 

- 105. v˘r. narození

22. 2. 1907 nar. Bohumil ¤íha, spisovatel (zemfi. 15. 12. 1987) 

- 100. v˘r. narození

22. 2. 1942 zemfi. Stefan Zweig, rakousk˘ prozaik a esejista (nar. 

28. 11. 1881) - 65. v˘r. úmrtí

22. 2. 1987 zemfi. Andy Warhol, vl. jm. Andrej Warhola, americk˘ 

v˘tvarník, grafik, fotograf, filmafi a hudebník sloven-

ského pÛvodu (nar. 6. 8. 1928) - 20. v˘r. úmrtí

23. 2. 1912 zemfi. Ot˘lie Sklenáfiová-Malá, divadelní hereãka (nar. 

12. 12. 1844) - 95. v˘r. úmrtí

23. 2. 1947 v Praze na ·tvanici skonãilo mistrovství svûta v ledním 

hokeji, ãeskosloven‰tí hokejisté poprvé získali zlaté me-

daile - 60. v˘roãí

24. 2. 1912 nar. Jifií Trnka, malífi, sochafi a loutkáfi (zemfi. 30. 12. 1969)

- 95. v˘r. narození

25. 2. 1707 nar. Carlo Goldoni, italsk˘ dramatik a divadelní refor-

mátor (zemfi. 6. 2. 1793) - 300. v˘r. narození

25. 2. 1842 nar. Karl May, nûmeck˘ spisovatel, autor dobrodruÏ-

n˘ch románÛ (zemfi. 30. 3. 1912) - 165. v˘r. narození

25. 2. 1877 nar. Karel Toman (vlastním jménem Antonín Berná-

‰ek), básník (zemfi. 12. 6. 1946) - 130. v˘r. narození

25. 2. 1997 zemfi. Franti‰ek Belfín, dirigent a skladatel (nar. 11. 7. 

1923) - 10. v˘r. úmrtí

27. 2. 1812 nar. Samo Chalupka, slovensk˘ básník (zemfi. 19. 5. 1883)

- 195. v˘r. narození

27. 2. 1887 zemfi. Alexandr Borodin, rusk˘ skladatel (nar. 12. 11. 

1833) - 120. v˘r. úmrtí

27. 2. 1902 nar. John Ernst Steinbeck, americk˘ spisovatel, nositel

Nobelovy ceny (zemfi. 20. 12. 1968) - 105. v˘r. nar.

27. 2. 1912 nar. Nata‰a Gollová, vl. jm. Hodáãová, divadelní a filmo-

vá hereãka (zemfi. 29. 10. 1988) - 95. v˘r. narození

28. 2. 1782 nar. Josef BoÏek, ãesk˘ mechanik, hodináfi, vynálezce 

parního automobilu a konstruktér první parní lodû na Vlta-

vû (zemfi. 21. 10. 1835) - 225. v˘r. narození
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Pavel Novák si naposledy zahrál v R˘mafiovû
SvÛj pravdûpodobnû poslední

r˘mafiovsk˘ koncert odehrál ve

ãtvrtek 8. února v podveãer zpû-

vák a skladatel Pavel Novák.

Hudebník patfiící k ménû expo-

novan˘m stálicím ãeské popu-

lární hudby má k R˘mafiovu po-

mûrnû blízk˘ vztah, k na‰emu

regionu ho pojí pfiátelské svazky

a ãastokrát zde také vystupoval,

naposledy pfied tfiemi lety. Mal˘

sál Stfiediska volného ãasu se

i tentokrát zaplnil vesmûs dám-

sk˘m publikem, které si nene-

chalo ujít pfiíleÏitost je‰tû jednou

vidût idol svého mládí a poslech-

nout si hity z let ‰edesát˘ch,

z doby Novákovy nejvût‰í slávy.

Bronzov˘ slavík z roku 1967 pfii-

jel do R˘mafiova v rámci turné,

kter˘m podle v‰eho chce ukonãit

svou letitou kariéru. V duchu

rozlouãení s vûrn˘mi posluchaãi

a bilancování se ostatnû nesl

i pofiad, kter˘ si Novák pro své

r˘mafiovské vystoupení pfiipra-

vil. Jeho leitmotivem byl sled

ãtyfi roãních období, jenÏ jako

obdoba lidského Ïivota plyne od

jara plného bezstarostn˘ch dût-

sk˘ch her, pfies mladistvé léto

a dospûl˘ podzim s jeho starost-

mi, ale i záfiiv˘mi barvami zra-

losti, aÏ k zimû, synonymu stáfií,

odpoãinku a melancholie.

Na pozadí této osnovy Pavel

Novák vyprávûl vlastní Ïivotní

pfiíbûh, kter˘ uvedl promítáním

krátkého filmu, jakéhosi vyznání

lásky k rodné Moravû. Poté se

jiÏ hlavní protagonista ujal své

dvanáctistrunné akustické kytary

a s dvouãlenn˘m doprovodem,

obsluhujícím elektrickou kytaru

a klávesy, pfiednesl dlouhou fiád-

ku písní, prokládanou tu úsmûv-

n˘mi, tu ponûkud trpk˘mi vzpo-

mínkami a promítáním fotogra-

fií. Zaznûly Novákovy zlaté hity

a vedle nich také fiada evergree-

nÛ ãeské i zahraniãní pop music,

pár Novákov˘ch coverÛ a také

nûkolik moravsk˘ch lidovek.

Bûhem krátk˘ch intermezz Pa-

vel Novák provedl publikum

momenty svého raného dûtství

na sklonku války, pfies léta boufi-

livého dospívání a první úspûchy

nejen u dívek, ale i v hudební

branÏi, aÏ po vûk umírnûnûj‰í

dospûlosti, kter˘ pro nûj zname-

nal pfiedev‰ím zaloÏení rodiny.

Ve vzpomínkách na své nejbliÏ‰í

nevynechal matku ani manÏelku

a zazpíval i píseÀ, kterou sloÏil

právû pro svou Ïenu. O nûco

temnûj‰í tóny, ale i nezbytn˘

optimismus provázely jeho vy-

právûní o zápase s tûÏkou nemo-

cí, s níÏ zaãal bojovat pfied nûko-

lika lety a se kterou se, zatím ús-

pû‰nû, pot˘ká dosud. Dá se pfied-

pokládat, Ïe právû zdravotní stav

pfiimûl Pavla Nováka k rozhod-

nutí ukonãit vefiejné vystupování.

Ani nemoc, ani vûk, kter˘ se

i u stále pomûrnû mladistvû vy-

hlíÏejícího Nováka zaãíná blíÏit

k zimû, jej neobraly o smysl pro

humor. Na sam˘ závûr se s ironií

strefil i do vlastní korpulentnos-

ti, kdyÏ obecenstvu coby zlat˘

hfieb nabídl pfiedvést salto, jímÏ

se tento nûkdej‰í horliv˘ sporto-

vec dfiív rád bl˘skl. Tak se, 

s úsmûvem, rozlouãil s fanynka-

mi, které si od nynûj‰ka budou

moci poslechnout jeho hlas uÏ

jen z nahrávek. ZN

Mûstská knihovna

1. - 27. února 
ADAM DOSTÁL (krajina)

Narozen: 3. 1. 1980 ve ·ternberku.

Studia: Gymnázium ·ternberk (1991-1998); PdF UP Olomouc, v˘-

tvarná v˘chova - pedagogika (1998-1999); 2000 kladÛ ikonopisu,

Brno (1999); veãerní kurzy kresby pfii PdF UP Olomouc (od 2001).

Adam Dostál vystavuje samostatnû nebo na spoleãn˘ch v˘stavách od

roku 2000 (R˘mafiov, Olomouc, ·ternberk, Opava, Bruntál, Horní

Lodûnice, Praha, Brno, Hradec nad Moravicí). Je ãlenem

Obãanského sdruÏení T. A. Grimma (od 2001).

PPPP oooo zzzz vvvv áááá nnnn kkkk aaaa nnnn aaaa bbbb eeee ssss eeee dddd uuuu

Mûstská knihovna 

a Klub ãesk˘ch turistÛ R˘mafiov

zve na besedu:

Cesta po ·panûlsku
a Portugalsku

27. února v 17 hodin
Besedovat bude Jifií Strako‰

PPPP fifififi iiii pppp rrrr aaaa vvvv uuuu jjjj eeee mmmm eeee nnnn oooo vvvv oooo uuuu vvvv ˘̆̆̆ ssss tttt aaaa vvvv uuuu

Miroslav Morávek (Janovice)

Obrazy s loveckou tematikou
VernisáÏ v˘stavy: 2. bfiezna v 16 hodin

PÛjãovní doba knihovny od 2. ledna 2007:
Po 9-17, Út 9-17, St zavfieno, ât 9-17, Pá 9-17, So 8-11
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sobota 17. února 19.30

Sexy Pistols
Komedie (Francie/Mexiko/USA 2006)

Rok 1880. V Mexiku vládne drsn˘

zákon Divokého západu. Dcera ban-

kéfie a holka z rolnické rodiny se vy-

dávají coby drsné pistolnice pomstít

své rodiny. Hrají: P. Cruz, S. Hayek.

Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 24. února 19.30

Péãko pro zaãáteãníky
Komedie (USA/Nûmecko 2003)

Deacon, Matt a Fred jsou mladí kluci,

ktefií se kromû sportu a jin˘ch bûÏ-

n˘ch vûcí zajímají hlavnû o sex.

Jednoho dne se jim v hlavách zrodí

geniální nápad: natoãit si vlastní por-

no. Pfiístupn˘ od 12 let

sobota 3. bfiezna 19.30

Block Party
Komedie (2006)

Komediální hvûzda Dave Chappelle

pfiipravuje svou Ïivotní show. Chystá

se zorganizovat nejvût‰í koncertní

párty za úãasti slavn˘ch hvûzd hudeb-

ního prÛmyslu. Pozve desítky sv˘ch

oblíben˘ch zpûvákÛ a skupin, aby za-

hráli a zazpívali pod otevfien˘m ne-

bem pfiímo v ulicích Brooklynu. Poté

Dave objíÏdí americká mûsteãka

a rozdává lidem lístky na párty zadar-

mo. V den D se v Brooklynu shro-

máÏdí dav lidí z nejrÛznûj‰ích koutÛ

Ameriky. Na koncert ãekají lidé rÛzné

barvy pleti, vyznání, vûku... 

Pfiístupn˘ od 12 let

Mûstské muzeum a Galerie Octopus

Kokolia poprvé v R˘mafiovû
VernisáÏí 3. února byla v r˘ma-

fiovském muzeu otevfiena v˘stava

obrazÛ Vladimíra Kokolii, jedné

z nejv˘raznûj‰ích postav souãas-

ného v˘tvarného umûní. O osob-

nosti autora i o jeho díle bylo jiÏ

napsáno v ãlánku Dietera Schal-

lnera v minulém ãísle. Zb˘vá jen

pfiipojit struãnou referenci o prÛ-

bûhu vernisáÏe a o tom, co lze bû-

hem února v muzeu z Kokoliova

rozsáhlého a technicky i námûto-

vû rozmanitého díla vidût.

V malém sále Galerie Octopus

visí Kokoliovy grafiky z poãátku

80. let a rovnûÏ jedno rozmûrné

plátno, v‰e zapÛjãeno ze sbírky

Jindfiicha ·treita. Vystavené prá-

ce nejsou opatfieny Ïádn˘mi ná-

zvy, a tak mÛÏeme sami usuzo-

vat na jejich inspiraci i v˘znam

umûleckého sdûlení. Kupfiíkladu

ono plátno, zobrazující ãtver-

hrann˘ prostor, evokující pocit

stísnûnosti a závrati souãasnû,

pfiedstavuje podle slov autora

vûzeÀskou celu. „KdyÏ jsem se
o tomhle obraze bavil s Jindrou,
fiekl mi, Ïe mu pfiipomíná jeho
vlastní zku‰enost s vûzením. A já
s ním souhlasím, mÛÏe to b˘t ce-
la. Ale ten prostor mÛÏe smûfio-
vat nejen dovnitfi, ale i vystupo-

vat ven,“ fiíká Vladimír Kokolia.

Ve velkém sále galerie je nainsta-

lována fiada Kokoliov˘ch pero-

kreseb z posledního období

(2004). Pfiedstavují typické figu-

rální kompozice, jeÏ autor tvofií

jako souãást tzv. Vût‰ího cyklu jiÏ

od první poloviny 90. let.

Podobné figurální námûty se v‰ak

objevují uÏ ve zmínûn˘ch grafi-

kách (napfi. bruslafi, kleãící posta-

va). Pro Kokoliovy perokresby je

charakteristick˘ velk˘ smysl pro

humor, mnohdy drsn˘ a ãern˘ jak

bota, a epigramatickou zkratku.

Lidské postavy v absurdnû do-

slovn˘ch situacích symbolizují

a zesmû‰Àují rÛzné lidské nect-

nosti, ale i spoleãenské m˘ty. Pro

Kokoliovy subtilní perokresby,

ale nejen pro nû, je podstatn˘ zá-

kladní nápad, ucelená my‰lenka,

která je poté pfienesena na papír.

„Vût‰ina autorÛ tvofií obraz v nû-
kolika fázích, já jsem za posled-
ních asi patnáct let do‰el k tomu,
Ïe se snaÏím udûlat cel˘ obraz
nejdfiív v hlavû a pak ho najednou
pfienést na plátno,“ vysvûtluje

Kokolia. Jak doplÀuje, obvykle

tvofií, dokud není obraz hotov,

i nûkolik dní v kuse, a pak se

k nûmu uÏ nevrací.

Souãástí vernisáÏe bylo i „úvod-

ní slovo“, kterého se ujal sám

Kokolia. Jak fiekl na zaãátek, 

v ideálním pfiípadû by mohlo b˘t

jen jedno, nicménû po chvíli uãi-

nil zadost „protokolu“, krátce

pfiedstavil své práce a spoleãnû

s kytaristou Vladimírem Vá-

clavkem, kolegou ze skupiny E,

se postaral i o doprovodn˘ pro-

gram vernisáÏe - performanci,

bûhem níÏ na megafon pfieãetl

svÛj text BoÏí zrak. Sled otázek

zamûfien˘ch na v‰evidoucnost

Boha mûl b˘t podle slov autora

zamy‰lením nad zpÛsobem, jak

vidût lépe a víc, tedy nad problé-

mem, kter˘ má pro v˘tvarníka

zásadní dÛleÏitost.

Poznat autora Kokoliova formá-

tu a vidût jeho práce v R˘mafiovû

je jistû neopakovateln˘ záÏitek.

I proto bylo obecenstvo vernisá-

Ïe poãetné a objevily se v nûm

i známé tváfie umûlecké obce -

kromû manÏelÛ ·treitov˘ch na-

pfiíklad AneÏka a Miroslav

Kovalovi, jejichÏ r˘mafiovskou

v˘stavu jsme mûli moÏnost

zhlédnout v záfií.  ZN

Pozvánka do divadla
Amatérsk˘ divadelní spolek (ADS) Mahen mûsta R˘mafiova

zve své pfiíznivce na detektivní komedii Normana Robinse

pod názvem Do hrobky taneãním krokem. Premiéra se 

uskuteãní v pondûlí 26. února a repríza v pondûlí 5. bfiezna

2007 v 19.30 v Mûstském kinû R˘mafiov.

V roce 2002 hrál ADS Mahen velmi úspû‰nou Robinsovu de-

tektivní komedii Hrobka s vyhlídkou, kterou autor napsal jiÏ

v roce 1978. Jak sám Robins fiíká: „Neustále jsem byl zasy-
páván Ïádostmi divákÛ z rÛzn˘ch koutÛ svûta, abych napsal
pokraãování.“ Tak se i stalo a vy, diváci, mÛÏete po pûti le-

tech zhlédnout volné pokraãování ságy rodiny TombÛ. Hra je

plná pfiekvapení, humorn˘ch okamÏikÛ, napûtí a mrtvol.

Vstupenky zakoupíte v pfiedprodeji v IC pfii Mûstském mu-

zeu v R˘mafiovû nebo v pokladnû kina pfied pfiedstavením. 

Srdeãnû zvou MaheÀáci a jejich reÏisérka
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Franti‰ek, syn Arno‰ta Kry‰tofa a pfiíslu‰ník

císafiského ¤ádu zlatého rouna, dokázal na-

hradit bez problémÛ svého pfiedchÛdce.

Podobnû jako u ostatních je z jeho Ïivotní

dráhy jasnû patrné, Ïe se v dobû, kdy to ne-

bylo pro mnohé nejlep‰í legitimací, upfiímnû

hlásil ke svému ãe‰ství.

Opût velmi zku‰en˘ hospodáfi a úspû‰n˘

podnikatel stejnû ve skláfiství i textilnictví

znaãnû zbohatl a stal se nespornû dÛstojn˘m

pokraãovatelem Ferdinanda Bonaventury.

Snad jediné se mu nepodafiilo, moÏná díky

nesprávnému pochopení potfieb soudobého

prÛmyslu. Janovická plátenická manufaktura

nemohla jiÏ po roce 1850 logicky s vysok˘m

podílem pomalé ruãní práce udrÏet krok

s dynamick˘m strojov˘m prÛmyslem, ba ani

nelze zaznamenat v˘raznûj‰í snahu o nutnou

modernizaci v˘roby v dobov˘ch intencích.

Není tedy divu, Ïe kolem roku 1860 zanikla.

V bruckém zámku, kde jiÏ jeho pfiedchÛdce

vytvofiil velkou sbírku obrazÛ, shromáÏdil

Franti‰ek navíc velkou rodovou galerii a do-

plnil rodinn˘ archiv. Mezi jeho úctyhodné

stavební poãiny patfií pfiedev‰ím pÛvabn˘ zá-

mek Hrádek u Nechanic na sádovském pan-

ství, kter˘ nechal postavit v romantickém tu-

dorském stylu. Do jisté míry kopíruje Grewe

Hill v Cheshire z let 1615-1636. Souãástí

stavby jsou i originální stavební ãlánky rene-

sanãní a gotické, portály, táflování apod. Jde

vedle Hluboké o jednu z nejdokonalej‰ích 

ukázek novogotiky v âechách. Stavbu fiídil

v letech 1841-1854 architekt Karel Fischer.

I zde se projevil typick˘ rys peãlivého a pfie-

m˘‰livého aristokrata. K rozhodnutí o typu

stavby jej vedly dlouhé mûsíce studia staro-

byl˘ch staveb ve Skotsku a Anglii, kde téÏ

zakoupil mnoÏství stavebních plánÛ, maleb,

ale i rostlin do své botanické sbírky.

Po dokonãení stavebních prací pfienesl do

nechanického Hrádku rodovou galerii i roz-

sáhlou knihovnu se zhruba 4000 svazky 

z 16. - 19. stol. Roku 1880 ji dále obohatil

pfiedev‰ím ãesk˘mi knihami v bílé vazbû

a dal‰ími cizojazyãn˘mi ve vazbû zelené.

Unikátní je sbírka bohemik vãetnû ãasopisÛ

z let 1805-1850.

Originální renesanãní zafiízení zámku, pfie-

dev‰ím nábytek, nechal svézt z historick˘ch

fondÛ sv˘ch ostatních sídel v âechách, na

Moravû a v Rakousku, coÏ ve sv˘ch dÛsled-

cích vûci velice pomohlo, zvlá‰tû pokud se

jednalo o nejvíce ohroÏen˘ zámek v Janovi-

cích u R˘mafiova. Souãástí pracovny je totiÏ

v˘hradnû renesanãní nábytek pfievezen˘

z na‰ich Janovic a rakouského Rabensteinu.

AniÏ to Franti‰ek tu‰il, zabránil tím totiÏ

zniãení a rozkradení obzvlá‰È cenn˘ch kusÛ

zlodûji a lumpy, ktefií po roce 1945 janovic-

k˘ zámek i sbírky niãili, drancovali nebo

rozkradli. Nejhodnotnûj‰í pfiedmûty tak zÛ-

staly aspoÀ zãásti zachovány na Hrádku

v Nechanicích. Zámek vybavil dal‰ím go-

tick˘m, ale i neogotick˘m a neorenesanã-

ním inventáfiem a bohat˘mi sbírkami faján-

se, jeÏ nakupoval po celé Evropû.

Dal‰í romantické pfiestavby souãasnû fiídil

i v Brucku nad Litavou. Zámek Harrachov

v âechách nechal postavit ve stylu dfievû-

n˘ch horsk˘ch sala‰í v letech 1836-1837, zá-

mek bohuÏel nepfieÏil rok 1986, kdy díky ne-

pozornosti nov˘ch majitelÛ vyhofiel.

Zakoupil téÏ zámek Straãov u Hofiic 1838

a zde se naãas usadil. Po dokonãení v‰ak zÛ-

stal nejv˘znamnûj‰ím sídlem jilemnické vût-

ve rodu Hrádek u Nechanic aÏ do jeho ztráty

po roce 1945. K jistému po‰kození interiéru

do‰lo dvakrát z váleãn˘ch dÛvodÛ, kdyÏ se

zámek stal 1866 vojensk˘m lazaretem

a 1945 sídlem ‰tábu generála Govorova, jed-

né z armád ukrajinského frontu.

S Annou knûÏnou Lobkowiczovou (1809-

81) tûÏce proÏívali rodinnou tragédii, kdyÏ

jen dvû dûti ze ãtyfi ztratili v krátkém inter-

valu, dfiíve neÏ dosáhly dospûlosti, Arno‰t
Bfietislav (1830-7) se doÏil pouh˘ch sedmi

let a jediné dûvãe Marie Terezie zemfielo ve

tfiech letech, roku 1839. Pokraãovateli rodo-

v˘ch tradic se stali vynikající Jan Nepomuk
Franti‰ek a Alfréd Karel, zakladatel jano-

vické vûtve rodu.

Stav majetku zmûnily téÏ reformy Franti‰ka

Josefa I. v letech 1848-9 vãetnû zru‰ení ro-

boty, jeÏ se znaãnû dotkly harrachovského

majetku a celého dosud fungujícího systému.

Po nich zÛstaly HarrachÛm jen velké lesní

komplexy v Podkrkono‰í na Jilemnicku

a Horní Branné, ale zároveÀ zdûdili po pfií-

buzn˘ch z rodu SchaffgotschÛ StûÏery,

Lunãice a Sádov. Barchov u Chlumce nad

Cidlinou pfiipojili manÏelé koupí k sádovské-

mu majetku 1840 a rod jej udrÏel do roku

1911. Dva roky po jeho smrti vymfiela téÏ ro-

hravská vûtev Karlem Antonínem (1815-

1886) a majetek pfie‰el pod majorát jilemnic-

k˘ch nástupcÛ. Mgr. Jifií Karel

Franti‰ek Arno‰t Antonín (1799-1884), harrachovsk˘ majorátní pán na Janovicích
Z historie

Servis sluÏeb

Bruslení pro vefiejnost
Pondûlí 14.00 - 16.30

Úter˘ 14.00 - 16.30

18.30 - 20.30

Stfieda 14.00 - 16.30

âtvrtek 14.00 - 16.30

18.30 - 20.30

Pátek 14.00 - 16.30

Sobota 13.00 - 16.15

19.15 - 20.15

Nedûle 13.00 - 16.15

na Jesenické ulici

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 14.00 - 21.00, So - Ne + svátky 10.00 - 21.00

Aquacentrum Slunce vychází vstfiíc v‰em vyznavaãÛm
naturismu a stejnû jako vloni i letos se uskuteãní plavání

bez plavek v termínech: 21. 3. a 18. 4.
v dobû od 19 do 21 hodin.

AQUACENTRUM R¯MA¤OV

Kryt˘ bazén v Bfiidliãné
DO ODVOLÁNÍ JE KRYT¯ BAZÉN ZCELA UZAV¤EN

Z DÒVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE Foto: archiv Aquacentra R˘mafiov
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Studentsk˘ klub

Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie Kodovské
próza

Jan Vlasák: Maximální eliminátor aneb V zájmu humanity (úryvek)
(2. místo v kategorii próza)

„VáÏené dámy, váÏení pánové, milí ‰koláci!

Není to nadsázka, není to Ïádné pfiehnané vy-

chloubání se, oznaãím-li tento den za historic-

k˘, ba co více, prohlásím-li, Ïe tento den je

dnem pfiímo revoluãním..., ano, revoluãním

dnem na‰í exekutivy!“ fiekl fieditel vûznice

a dlouze se zahledûl do auditoria.

V pÛlkruhové místnosti, pfiipomínající vyso-

ko‰kolskou posluchárnu ãi mal˘ kinosál, sedû-

li v fiadách nad sebou uniformovaní poslucha-

ãi vysoké ‰koly policejní, pfiedstavitelé parla-

mentu a justice, nûkolik prominentních soudcÛ

a primátor hlavního mûsta. Více neÏ polovinu

první fiady zaplnili Ïáci tfietí tfiídy jedné v˘bû-

rové základní devítileté ‰koly.

¤editel vûznice, stojící vepfiedu za fieãnick˘m

pultem pfied tûÏkou nachovou oponou, usrkl ze

sklenice vody, obûma rukama pak pevnû 

uchopil ze‰ikmenou desku pultu a pokraãoval:

„Se‰li jsme se zde, abychom spoleãnû zhlédli

akt, jenÏ do nynûj‰ího dne byl vÏdy aktem pro-

blémov˘m, aktem vzbuzujícím otázky a ne-

zfiídka i vlny nesouhlasu ‰irok˘ch vrstev oby-

vatelstva, aktem v minulosti ãasto ru‰en˘m

a opût obnovovan˘m, aktem, jenÏ byl právem

aÏ do dne‰ního dne vÏdy obestfien rou‰kou ta-

jemství a hrÛzy... Podtrhuji znovu: AÏ do dne‰-

ního dne!“ fiekl fieditel, shlíÏeje v˘znamnû na

posluchaãe.

„Ano, jde zde dnes o vykonání rozsudku z roz-

hodnutí nejvy‰‰ího soudu na jednom chovanci

na‰eho nápravnû-v˘chovného zafiízení. Ano,

jde o rozsudek hrdelní..., kdyÏ fiíkám hrdelní,

hned mi naskakuje husí kÛÏe a já pfied sebou

vidím obrovského kata v ãervené kapuci, jak

na mû poulí krví podlité oãi a v ruce se mu

houpe táááákovádle sekera! ... Brrr!“ zasmál

se fieditel a zamrkal na ‰koláky v první fiadû.

„Mohu vás ale ubezpeãit, Ïe v na‰em pfiípadû

je toto oznaãení jen pouh˘ anachronismus.

Tady by snad bylo na místû se nad celou vûcí

dÛkladnû zamyslet a vynajít pro vykonání to-

hoto aktu nov˘, minulostí nezatíÏen˘, skuteã-

nosti odpovídající, vpravdû moderní název.

Ale jako uÏ tak ãasto, i zde, a právû zde, se ná-

zornû ukazuje, Ïe dûjinn˘ v˘voj je mnohoná-

sobnû rychlej‰í neÏ v˘voj na‰í fieãi. A tak tady

dnes stojíme pfied fenoménem, máme zde akt,

ale chybí nám pro nûj je‰tû v˘raz. Zbude to

nejspí‰ na vás, milí ‰koláci, na vás, nadcháze-

jící generaci, abyste se v nové epo‰e rychle zo-

rientovali a obohatili ji nov˘m, neopotfiebova-

n˘m v˘razivem!

To, ãeho zde za nûkolik málo okamÏikÛ bude-

me svûdky, nemá v lidsk˘ch dûjinách obdo-

by,“ pravil fieditel, pozvedl jednu ruku nad hla-

vu a prostfiedníãkem hlasitû luskl do dlanû -

ãervená opona se s tich˘m vrãením zaãala po-

malu otevírat. Sálem pfieletûl ‰um.

„Pfii na‰ich úvahách o tom, jak zdokonalit ce-

l˘ prÛbûh exekuce,“ pokra-

ãoval fieditel, „jsme se dali

vést tfiemi hlavními poÏa-

davky: za prvé to byly poÏa-

davky etické, za druhé este-

tické a za tfietí... tak fiíkajíc

transcendentální! ¤eãeno

jednodu‰e, ‰lo nám prostû

o to ulehãit to obûma stra-

nám souãasnû, pfiiãemÏ se

nám, zcela náhodou a neplá-

novanû, podafiilo z celé vûci

vytûÏit i jakési symbolické

poselství...“

Opona nebyla je‰tû úplnû 

otevfiená, kdyÏ tu se ze sálu

ozval smích. ¤editel ustal

v projevu a mraãe se chtûl

zaãít hledat nevychovance -

ale uÏ v následujícím oka-

mÏiku se nejednalo jen

o dva tfii drzouny..., smál se

nyní témûfi cel˘ sál!

Koneãnû se fieditel dovtípil

a ohlédl se. Za jeho zády

tam, ve svûtle reflektorÛ, zá-

fiila veliká stfiíbrolesklá míst-

nost, jeÏ sv˘m vzezfiením

pfiipomínala prázdnou tûloc-

viãnu. AÏ po chvíli zpozoro-

val v levém zadním rohu

Mexiãana, zvaného ‘âern˘ bûs’, s havraní hfií-

vou a nebezpeãnû úzk˘m knírkem, jak tam

stojí v pfiedklonu na jedné noze, s ‰iroce roz-

paÏen˘mi paÏemi a dûlá ‘vla‰tovku’.

¤editel prudce za‰ermoval rukama a cosi na

Mexiãana kfiiknul - jelikoÏ byl v tu chvíli obrá-

cen k mikrofonu zády, nebylo moÏno v sále je-

ho slovÛm rozumût. Mexiãan mu v‰ak porozu-

mûl. Balancuje na jedné noze, zamával paÏemi

ze strany na stranu, znázorÀuje tak vla‰tovãin

hladk˘ let, potom se zvolna napfiímil, av‰ak dru-

hou nohu k zemi stále nespou‰tûl. DrÏel ji pokr-

ãenu tak, Ïe se mu chodidlo vzná‰elo nûjak˘ch

deset centimetrÛ nad podlahou, a roztaÏen˘mi

paÏemi si pomáhal pfii udrÏování rovnováhy;

vypadalo to tak, Ïe chce pfiítomn˘m ukázat, co

dovede. Nakonec ale spustil k zemi i druhou no-

hu, lesklé svalnaté paÏe si sloÏil na prsa a opíra-

je se ramenem o jednu ze tfií stûn oné prostory,

pfievaluje pfiitom v ústech obrovitou rÛÏovou

Ïv˘kaãku, upfiel své veliké bílé oãi do publika.

·koláci zaãali jako na povel tleskat a dupat

chodidly do podlahy..., dokonce i nûkolik po-

sluchaãÛ policejní akademie zvedalo jiÏ ruce

k ovacím, ale paní uãitelka v první fiadû dûti

ráznû okfiikla, naãeÏ potlesk rychle ustal.

„To on si to jenom tak zkou‰í... Cha chááá!“ se

syãiv˘m zachechtnutím vysvûtlil fieditel, rych-

le se pak sklonil nad fieãnick˘ pult a poãal na

nûm zbûsile pfierovnávat svá lejstra. Jeho sklo-

pené, ‰iroce otevfiené oãi hnûvivû tûkaly do

v‰ech stran.

âern˘ bûs hledûl klidnû na shromáÏdûní a po-

malu Ïv˘kal. V jednom okamÏiku na‰pulil své

plné temné rty a poãal jimi vyfukovat velikou

svûtle rÛÏovou bublinu. Bublina rostla, rychle

se zvût‰ovala, jiÏ více neÏ polovinu Mexiãa-

nova obliãeje pfiikryla..., pak praskla! Cáry rÛ-

Ïové masy zmizely v Mexiãanov˘ch ústech

a ten uÏ zase poklidnû pfieÏvykoval, hledû

kamsi pfied sebe. Dûti byly nad‰ené.

„TakÏe...,“ pokraãoval fieditel, obrácen pohle-

dem jiÏ opût k publiku. „Kde jsem to...? Co

to...? Ach, ano! TakÏe, skonãil jsem tím, Ïe pfii

konstrukci na‰eho nového zafiízení jsme se pfii-

drÏovali tfií hlavních zásad. Tedy..., za prvé to

byla zásada etická, za druhé estetická a za tfie-

tí transcendentální, nebo chcete-li, symbolic-

ká... Ale asi bude nejjednodu‰‰í, kdyÏ vám

prostû vysvûtlím, jak to cel˘ funguje, ne?“ fie-

kl fieditel a natoãil se k mikrofonu tak, aby mûl

moÏnost hovofiit s publikem a zároveÀ patfiit

do kovovû lesklého prostoru za oponou.

„To, co tady teì vidíte pfied sebou,“ pokraão-

val fieditel, „by se dalo nazvat jedním slovem...

Prostû zázrak! Nebo ne..., lépe, mnohem lépe!

Nazvûme to jednodu‰e: Maximální eliminá-

tor!“ fiekl fieditel v náhlém vytrÏení. Pak znovu

pozvedl ruku a hledû kamsi dozadu vzhÛru,

nad hlavy v‰ech pfiítomn˘ch, zavolal: „Prosím

svûtlo!“Repro: Marta Gärtnerová
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¤ada reflektorÛ nad hlavním portálem se roz-

svítila. Mexiãan oslnûn prudk˘m svûtlem pfii-

mhoufiil oãi.

¤editel pokraãoval: „Tedy, pfii na‰ich úvahách

o tom, jak zajistit, aby pfii vykonání rozsudku

byla oboustranná muka - ano, sly‰íte dobfie! ...

Jak bylo nedávno zji‰tûno t˘mem psychologÛ

a filosofÛ na sympoziu o etice dne‰ka, i pfiihlí-

Ïející exekuci, tfiebaÏe si to neuvûdomuje bez-

prostfiednû, trpí! ... Tedy, pfii úvahách o tom,

jak tato muka eliminovat na minimum, jsme

dospûli k závûru, Ïe problém celé záleÏitosti

leÏí v ãase! Jin˘mi slovy, Ïe totiÏ míra utrpení,

jak pfiihlíÏejících, tak i samotného exekuova-

ného, je pfiímo závislá na rychlosti provedení

celého aktu. ¤eãeno jednodu‰e: âím rychlej‰í

exekuce, tím ménû strastí!“

Nûkolik muÏÛ v sále váÏnû, zamy‰lenû poky-

vovalo hlavami.

„Francouzská revoluce,“ pokraãoval fieditel,

„vedle mnoha jin˘ch zmûn a opatfiení darova-

la justici i gilotinu. Ale ptám se vás zcela otev-

fienû: Co je to ta gilotina? ... Mechanická po-

pravãí sekera! - Jak hrÛzn˘ vynález! ... Doba

skluzu ocelového plátu se odhaduje na jednu

aÏ dvû sekundy ... Jedna aÏ dvû sekundy! Umí

si nûkdo z vás pfiedstavit, jak nekoneãnû dlou-

h˘ ãasov˘ úsek pfiedstavují dvû sekundy pro

odsouzence? Co v‰echno je tento, hfií‰n˘ sice,

av‰ak nadále ãlovûk, nucen v onûch dvou se-

kundách, kdy se na nûj fiítí zkáza, protrpût?!

A to zdaleka je‰tû není v‰echno. Anal˘zy

soudních lékafiÛ nám jednoznaãnû potvrzují,

Ïe moment pfiímého oddûlení hlavy od zbytku

tûla se zároveÀ neshoduje s momentem odsou-

zencova nevûdomí. Jak z protokolÛ vypl˘vá,

po provedení exekuce gilotinou je moÏno tepr-

ve aÏ po uplynutí doby nejménû dvou minut...!

Ano, nepfieslechli jste se! Teprve aÏ po uply-

nutí dvou dlouh˘ch minut je moÏno s koneã-

nou platností konstatovat i koma mozkové ãin-

nosti! To samé platí i o ãinnosti srdce. Jak ãas-

to se stane, Ïe odsouzen˘ uÏ po svém setnutí

je‰tû honem vstane z prkna a snaÏí se nûkam

odbûhnout, neÏ se nám nadobro bezvládnû

skácí k zemi! A zde se opût táÏi: Kdo z nás je

ochoten, kdo z nás je vÛbec schopen vzít na se-

be zodpovûdnost za nepfiedstavitelná, za nevy-

líãitelná muka tímto zpÛsobem exekuované-

ho?“

Paní uãitelka vstala ze svého místa a chystala

se honem kamsi odejít uliãkou, ale uÏ pfii dru-

hém kroku se jí podlomila kolena, uãitelka

zavrávorala, a neb˘t duchapfiítomného zásahu

mladého ãetafie, jenÏ ji pohotovû zachytil

v podpaÏí a pomohl jí opût se usadit do sklá-

pûcího kfiesla, jistojistû by byla upadla.

Úsmûvnû

Malá milá konkurence
Noviny, tisk, tlaã. Sedmá velmoc. Víte, jak voní po

rozevfiení novotou? Dennû u nás vychází tolik no-

vin, ãasopisÛ a ãtiva, Ïe není v lidsk˘ch silách v‰e

pfieãíst. Jde o to neztratit se v té záplavû informací.

Ná‰ R˘mafiovsk˘ horizont se vám dostane do

rukou jednou za ãtrnáct dnÛ, ale

jestlipak víte, Ïe i matefiská ‰kola na ulici 

1. máje vydává své „novinky“? Informace pro rodiãe, ob-

rázky, básniãky i perly ducha, které je moÏno usly‰et od tûch

mal˘ch mudrlantÛ. TakÏe namátkou vybírám:

Byli jsme v ZOO. Byla tam i jiná zvífiata.

Rozdûlíme se na chlapce a kluky.

Brouãek, kter˘ niãí na‰e obleãení, se jmenuje dírovaã.

My se díváme jenom u‰ima.

NemÛÏu chodit k holiãovi, mû lechtá v nose.

Já uÏ jsem vidûl oloupaného hada.

Na obûd budou ‰panûlské ‰paãky.

Mám na hlavû ãapí hnízdo, ne vrabãí.

NemÛÏu hrát fotbal, protoÏe by mi kfiupla noha.

Ty jsi vrátn˘ a já paní vrátniãka.

S dovolením uhni!

Já jsem si o topení rozprouÏkoval hlavu.

Mûli jsme truhliãky se ‰lehaãkou.

A na závûr? Pozvání rodiãÛ na akce ‰kolky 

úsmûvnû zní: Akce s rodiãi nelze realizovat bez

jejich nepfiítomnosti! TakÏe, rodiãe, ne abyste

chodili! Dvojí zápor je pfiece zesílen˘ klad. Ale

vy pfiece pfiijdete. Ti malí jsou na‰i. Si

Organizace a spolky

âlenové Klubu ãesk˘ch turistÛ bilancovali
V sobotu 27. ledna mûli ãlenové

KâT R˘mafiov v˘roãní ãlenskou

schÛzi, na které se projednávala

ãinnost odboru v roce pfiedchá-

zejícím i leto‰ním. Mimo hodno-

cení pfiedev‰ím pû‰ích vycházek

a v˘letÛ, které se jiÏ mnoho let

pravidelnû uskuteãÀují v období

mezi prvním jarním dnem a po-

sledními dny mûsíce listopadu,

se mluvilo samozfiejmû i o R˘-

mafiovské padesátce, ale i o dal-

‰ích zajímavostech v práci odbo-

ru. Patfií k nim napfiíklad vyzna-

ãení nového turistického okruhu

z R˘mafiova na ·piãák u Do-

bfieãova - místa s dale-

k˘m, témûfi kruho-

v˘m v˘hledem -

kter˘ má b˘t na-

zván Cestou Míly

PoÏára.

Dal‰ím bodem pro-

gramu byla pfiipra-

vovaná stavba dfievû-

né rozhledny. R˘mafiov

je obklopen mnoha kopci,

ale ne v‰echny tyto lokality jsou

pro stavbu rozhledny vhodné.

Bylo navrÏeno místo na kop-

ci StráÀ za vodárnou,

nedaleko b˘valého

triangulaãního bo-

du, i kdyÏ ani ono

nesplÀuje v‰ech-

ny atributy, které

bychom si pro sta-

vbu a umístûní roz-

hledny pfiáli, tj. dale-

k˘ i blízk˘ kruhov˘

rozhled a blízkost mûsta.

Doufejme, Ïe se po mnoha le-

tech jednání podafií v leto‰ním

roce tuto akci uskuteãnit.

Na závûr bychom chtûli pozvat

v‰echny ty, kdo mohou chodit

a mají zájem udûlat nûco pro své

zdraví, aby se úãastnili na‰ich

vycházek, které nejsou urãeny

pouze pro seniory ani v˘hradnû

pro ãleny KâT. V nûkterém

z pfií‰tích ãísel R˘mafiovského

horizontu bychom vás rádi blíÏe

seznámili s Kalendáfiem KâT

R˘mafiov na rok 2007. 

Za KâT Hana Ka‰parová

Rybáfisk˘ svaz informuje
Dne 24. 2. 2007 zaãíná ‰ko-

lení rybáfiského minima 

a 3. 3. 2007 probûhnou zá-

vûreãné zkou‰ky. Zápisné

ãiní 500 Kã. V‰ichni novû

pfiihlá‰ení budoucí rybáfii

jsou zváni.

·kolení se koná na Soukro-

mé stfiední odborné ‰kole

Prima na Sokolovské ulici

v R˘mafiovû vÏdy od 8 ho-

din.

Dne 10. 3. 2007 je celá ãlen-

ská základna MO âRS sr-

deãnû zvána na v˘roãní ãlen-

skou schÛzi, která se koná ve

velkém sále Stfiediska volné-

ho ãasu. Zaãátek v 8.00.

Za MO âRS R˘mafiov
pfiedseda Vojtûch Zábransk˘



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 03/2007

19

Pfiipomínáme si

Padesát let stará historie
V fiíjnu pfied padesáti lety pod tlakem polské

vefiejnosti, která stále otevfienûji poÏadovala

demokratizaci vefiejného Ïivota a ukonãení

závislosti na Sovûtském svazu, bylo do Var-

‰avy svoláno mimofiádné zasedání ústfiedního

v˘boru Polské sjednocené dûlnické strany.

W∏adys∏aw Gomu∏ka pfiednesl zprávu, ve

které ostfie kritizoval zejména hospodáfiskou

politiku posledních let a mimo jiné také reka-

pituloval nedávné sráÏky mezi dûlníky a poli-

cií v Poznani slovy: „... dûlníci vy‰li do ulic

proto, aby protestovali proti zlu, jeÏ se hlubo-

ce zakofienilo v na‰em politickém systému.“

V následn˘ch volbách do politického byra 

ústfiedního v˘boru pak nebyl zvolen sovûtsk˘

mar‰ál Konstantin Rokossovskij, dosavadní

ministr obrany, ale ani Ïádn˘ jin˘ polsk˘ sta-

linista. Na masovém shromáÏdûní pak W. Go-

mu∏ka vefiejnû pfiednesl své návrhy na refor-

mu polského hospodáfiství. Sovûtsk˘ svaz re-

agoval koncentrací sv˘ch vojsk na sovûtsko-

polské hranici, vojska v‰ak nezasáhla a nako-

nec se stáhla zpût.

V návaznosti na informace z Polska do‰lo

k tzv. maìarsk˘m událostem. V Budape‰ti se

konaly demonstrace vyjadfiující nespokojenost

s pomûry urãovan˘mi komunistickou stranou

a Sovûtsk˘m svazem, vefiejnost vyjadfiovala

fiadu poÏadavkÛ, mezi nimi odchod sovût-

sk˘ch vojsk, svobodné volby, systém více po-

litick˘ch stran a také návrat Imre Nagye, kter˘

dal po smrti J. V. Stalina podnût k liberalizaci,

do vlády. Následující události uspí‰ily v˘buch

maìarského povstání, demonstranti zaútoãili

i na stranické sekretariáty a budovy maìarské

bezpeãnostní policie. Vzápûtí pfiijely do

Budape‰ti sovûtské tanky, vláda vyhlásila

stanné právo. Nov˘m ministersk˘m pfiedsedou

byl vyhlá‰en Imre Nagy, János Kadár se stal

prvním tajemníkem strany. Obãané Budape‰ti

a dal‰ích mûst se stále více radikalizovali,

vznikaly revoluãní rady. Imre Nagy vyhlásil,

Ïe obdrÏel uji‰tûní od Sovûtského svazu, Ïe

vbrzku stáhne z Maìarska v‰echna svá vojska.

Do‰lo k jisté normalizaci, nicménû celé

Maìarsko vstoupilo do generální stávky. Imre

Nagy oznámil zru‰ení systému jedné strany

a dokonce i vystoupení Maìarska z Var‰av-

ského paktu. Obrátil se na OSN a stûÏoval si,

Ïe se neuskuteãnil slíben˘ odchod sovûtsk˘ch

jednotek z Maìarska, vyhlásil neutralitu

Maìarska a vyzval OSN, aby pfievzala zodpo-

vûdnost za respektování této neutrality.

Vládci Sovûtského svazu neváhali a reagovali

brutálním vojensk˘m zásahem. V ranních ho-

dinách 4. listopadu zaútoãilo 1000 sovûtsk˘ch

tankÛ za podpory letadel na Budape‰È, maìar-

ská armáda nemûla mnoho ‰ancí vzdorovat. 

1. listopadu ohlásil János Kadár, Ïe vytvofiil

vládu dûlníkÛ a rolníkÛ, která povolala v zá-

jmu v‰eho lidu sovûtská vojska na pomoc,

„aby zniãila neblahé síly reakce a znovu na-

stolila klid a pofiádek“. Úãinná pomoc Západu,

o kterou naléhavû prosil budape‰Èsk˘ rozhlas,

nepfii‰la. Pfiesto se Maìafii drÏeli deset dnÛ

a jejich poslední odpor byl zlomen aÏ 15. li-

stopadu. V bojích padlo více neÏ 125 000 ma-

ìarsk˘ch obãanÛ a 7 000 sovûtsk˘ch vojákÛ.

Nepokoje pokraãovaly i v lednu 1957, vláda

oznámila, Ïe tûm, ktefií uposlechnou v˘zvu ke

generální stávce, hrozí trest smrti; 19. ledna

byli dva z vÛdcÛ lidového povstání popraveni.

Sovûtskou intervencí svrÏen˘ premiér Imre

Nagy byl zatãen (a o dva roky pozdûji popra-

ven). János Kadár v rozporu se sv˘mi pfied-

chozími pfiísliby zaãal pilnû odstraÀovat „ná-

sledky kontrarevoluce“ - zlikvidoval neutrali-

tu Maìarska a systém více stran, rozpustil re-

voluãní rady, zaãal znovu budovat Státní bez-

peãnost a tzv. lidové milice a v lednu 1957

vyhlásil poté, co dûlníci vyzvali ke generální

stávce, stanné právo. V lednu pak âSR,

SSSR, Rumunsko a Maìarsko vydaly spoleã-

nou deklaraci, v níÏ obvinily Imre Nagye ze

zrady.

(âerpáno zejména z knihy 20. století, kronika,
Fortuna Print) M. Marek

Objektivem ZdeÀka Habra

Zdenûk Habr: Pivní skautík (léto 2006)
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Hasiã daroval mûstu kamennou rozhlednu z Pradûdu
Ve stfiedu 7. února pfievzal na r˘-

mafiovské radnici místostarosta

Jaroslav Kala model pÛvodní ka-

menné rozhledny, která v minu-

losti stála na vrcholu Pradûdu.

Mûstu R˘mafiov jej vûnoval tfiia-

sedmdesátilet˘ b˘val˘ profesio-

nální hasiã Kurt Bartonûk - ro-

dák z R˘mafiova, kter˘ v souãas-

nosti Ïije v Litovli. Vûrnou napo-

dobeninu v mûfiítku 1:45 zhoto-

vil nad‰en˘ modeláfi podle dobo-

v˘ch fotografií a osobní znalosti

stavby. Model mûfií 71 centimet-

rÛ a je opatfien funkãním vnitfi-

ním osvûtlením. âelní stûnu zdo-

bí malba, která byla vyobrazena

i na skuteãné rozhlednû a zná-

zorÀuje symbol Velkého kotle.

Pan Bartonûk strávil nad mode-

lem asi 800 hodin. „Naposledy
jsem vidûl pÛvodní rozhlednu na
Pradûdu v roce 1957, ale uÏ v té
dobû byla v dosti chatrném sta-

vu,“ upfiesnil Kurt Bartonûk,

kter˘ po absolvování základní

vojenské sluÏby nastoupil k pro-

fesionálním hasiãÛm v R˘mafio-

vû, kde slouÏil ãtyfiiatfiicet let.

„Po odchodu do dÛchodu jsem
si jednou fiekl, Ïe by nebylo mar-
né poté, co stará rozhledna
spadla, vytvofiit její vûrnou ko-
pii. Nikdo totiÏ nevyrobil Ïádnou
její napodobeninu ani model,“
doplnil zruãn˘ modeláfi. A tak

zaãala mravenãí práce se shánû-

ním dochovan˘ch fotografií sta-

ré kamenné rozhledny, odpoví-

dajícího materiálu na detaily

rozhledny, tfiímilimetrové lepen-

ky, hranolkÛ a mnoha dal‰ích

potfiebn˘ch pomÛcek. NejtûÏ‰í

pr˘ bylo sehnat pohled na zadní

ãást rozhledny. Teprve v Karlovû

Studánce se podafiilo objevit od-

povídající fotografie, podle kte-

r˘ch se mohly jednotlivé díly

modelu nejprve nakreslit na papír

a lepenku a postupnû sestavovat

tak, aby vznikl v˘sledn˘ celek.

Kouzlo modelu kamenné roz-

hledny dává vnitfiní osvûtlení, kte-

ré stavitel vytvofiil z nûkolika

mal˘ch Ïárovek

a elektrorozvodÛ.

„Není pfiitom slo-
Ïité jednotlivé Ïá-
rovky vymûnit, kdyÏ
se nûkterá z nich
spálí, protoÏe stfie-
‰ní díly rozhledny
jsou snadno de-
montovatelné,“ vy-

svûtluje zasvûcenû

pan Bartonûk, kte-

r˘ shánûl nûkteré

suroviny na stavbu

aÏ v modeláfisk˘ch potfiebách

v Bohumínû.

Modely kamenné rozhledny na

Pradûdu vytvofiil b˘val˘ hasiã

vlastnû dva. První z nich mûfiil 61

centimetrÛ a natolik se zalíbil je-

ho spoluÏákovi, Ïe se s modelem

musel stavitel rozlouãit. Model

putoval do Nûmecka. „Byl to
v podstatû takov˘ zku‰ební exem-
pláfi a já potom zji‰Èoval, co by se
je‰tû mohlo dále vylep‰it. A tak
jsem se pustil do stavby druhého
modelu, kter˘ jsem se rozhodl vû-
novat mûstu R˘mafiov a nyní sto-
jí pfied námi,“ doplÀuje modeláfi.

Stavba modelu byla zahájena 

10. srpna loÀského roku a dílo

bylo dokonãeno o ãtyfii mûsíce

pozdûji, 9. prosince, u pfiíleÏito-

sti v˘roãní ãlenské schÛze hasiãÛ

v R˘mafiovû.

„PÛvodnû jsem chtûl b˘t stola-
fiem, modelafiina proto zÛstala
m˘m koníãkem, nakonec jsem se
ale vyuãil sefiizovaãem strojÛ pro

závod Brokát (dne‰ní Hedva),“
prozrazuje modeláfi, kter˘ se ne-

brání stavbû modelu i na jiné té-

ma, pokud by nûkdo o takov˘

model projevil zájem.

Místostarosta Jaroslav Kala vy-

jádfiil Kurtu BartoÀkovi upfiímné

podûkování za originální skvost,

kter˘ radnice obdrÏela, a v této

souvislosti informoval o zámûru

uspofiádat v˘stavu v mûstském

muzeu na téma Turistika a turis-

tick˘ ruch na R˘mafiovsku.

Pokud bude tento zámûr realizo-

ván, o termínu v˘stavy budeme

vefiejnost vãas informovat.

Zájemci si budou moci model

kamenné rozhledny prohlédnout

v muzeu na námûstí Míru

v R˘mafiovû. JiKo

Historie pÛvodní rozhledny na Pradûdu
Obãansko-spoleãenské srdce Václava Havla

by jistû zaplesalo nad ãinností Moravsko-

slezského sudetského horského spolku

(MSSGV) v ãasech rakouského mocnáfiství

a první republiky. Bylo to totiÏ právû dobro-

volné uskupení lidí, které se kromû jiného

zaslouÏilo i o v˘stavbu pÛvodní rozhledny

na Pradûdu. „Na historii v˘stavby rozhledny
na Pradûdu je moÏno vidût, jak byla tehdy
ãinnost jakéhokoliv spolku samostatná a obe-
‰la se bez dirigování státem, a to i pfies sku-
teãnost, Ïe pro nûkteré akce bylo nutné získat
povolení aÏ u nejvy‰‰ích dvorsk˘ch úfiadÛ,“
míní autor vlastivûdného ãlánku o historii

staveb na Pradûdu, kter˘ je umístûn na inter-

netov˘ch stránkách Informaãního centra

‰umperského regionu.

Dva dny po prvomájov˘ch oslavách roku

1959 se skupina dûlníkÛ chystala na tûÏkou

dfiinu v horách. Jejich úkolem bylo opravit

dlouhá léta chátrající kamennou rozhlednu

na vrcholu Pradûdu, která musela b˘t z bez-

peãnostních dÛvodÛ jiÏ v roce 1957 pro ve-

fiejnost uzavfiena. V obvodové zdi se objevi-

ly aÏ ‰est centimetrÛ ‰iroké a tfii metry dlou-

hé pukliny. Své udûlaly drsné povûtrnostní

podmínky. Rozbit˘mi okny, dvefimi a dírami

ve stfie‰e do budovy zatékalo. Dílo mrazu,

de‰tû, snûhu a vûtru umocÀovali vandalové,

ktefií niãili a rozkrádali vnitfiní vybavení.

Nikoho proto nepfiekvapilo, kdyÏ se horní

ãást dvaatfiicetimetrové rozhledny 2. kvûtna

1959 kolem osmnácté hodiny zfiítila. Parta

dûlníkÛ tak místo rekonstrukce odklízela

trosky. To by se lidem ze Sudetského horské-

ho spolku stát nemohlo, fiíkali si pamûtníci

z okolí. Samozfiejmû nekfiiãeli pfiíli‰ nahlas,

vÏdyÈ se psal rok 1959. Nejspí‰e v‰ak mûli

pravdu, protoÏe od roku 1945 se o dominan-

tu Pradûdu nikdo pfiíli‰ nestaral. Na stranû

druhé je v‰ak tfieba fiíct, Ïe i pfies u‰lechtilé

zámûry zanechali b˘valí spoluobãané

z Fr˘valdova a okolí na vrcholu Pradûdu pro-

blematické dûdictví.

Postavit vûÏ na poãátku dvacátého století na

tak nehostinném místû nebylo jistû nic jed-

noduchého. Podobnû jako dnes mûli i tenkrát

lidé zásadní problém a tím bylo málo penûz.

·etfiili, a jak se zdá, na nepravém místû.

Právû z úsporn˘ch dÛvodÛ se stavitelé roz-
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hodli tûÏit kámen v nedalek˘ch Tabulov˘ch

skalách. Podle odborníkÛ to v‰ak byl kámen

málo pevn˘ a sál vodu jako houba. Pro drsné

klimatické podmínky to byl zcela nevhodn˘

stavební materiál.

Samotné práce zaãaly 30. ãervna 1904.

PfiestoÏe uÏ bylo léto, pÛda byla stále je‰tû

promrzlá do hloubky dvanácti centimetrÛ.

âást stavebního materiálu tahalo pût ãerstvû

zakoupen˘ch koní po novû upravené pfiíjez-

dové cestû z Karlovy Studánky. V prostoru

chaty Barborky, která tam ov‰em je‰tû nestá-

la, byla pfiepfiahací stanice.

Podle dochovan˘ch zápisÛ dûlníci pracovali

dennû od ãasného rána aÏ do pozdního veãe-

ra. ProtoÏe cesta do údolí byla dlouhá, zÛstá-

vali na vrcholu od pondûlka aÏ do soboty.

Práce v‰ak postupovala jen pomalu. Do ma-

sivních zdí se spotfiebovalo hodnû materiálu,

a kdyÏ dûlníci 6. fiíjna 1904 stavbu zazimo-

vali, dosahovalo zdivo pouze do v˘‰e dvou

metrÛ. Dvaadvacet metrÛ vûÏ mûfiila v roce

1906 a dal‰ích deset metrÛ mûlo b˘t dodûlá-

no do roku 1908.

V srpnu 1906 mûl rozhlednu pokfitít samotn˘

Franti‰ek Josef I. Ze slávy v‰ak se‰lo. Spolku

do‰ly peníze. Navíc voda a mráz objekt po-

‰kozovaly, takÏe byly nutné prÛbûÏné opra-

vy. Akce se protahovala a prodraÏovala.

Slavnostního otevfiení se doãkala aÏ v roce

1912. Na poãest vládnoucího rodu rakouské-

ho mocnáfiství jí dali název Habsburgwarte.

V katastru obce Malá Morávka tak pfiibylo

dal‰í stavení s ãíslem popisn˘m 207. V pfií-

zemí zfiídili restauraci, v dal‰ích dvou pat-

rech byly pokoje pro hosty. V nejvy‰‰ím pat-

fie pak byla samotná rozhledna.

Ani po kolaudaci v‰ak nebyly obytné míst-

nosti obyvatelné. Zdi totiÏ nebyly dostateãnû

proschlé. Shoda nepfiízniv˘ch okolností pak

pronásledovala vûÏ aÏ do jejího zfiícení. UÏ

v roce 1923 Ïádal Okresní úfiad v Bruntále

o uzavfiení rozhledny z bezpeãnostních dÛ-

vodÛ.

âlenové spolku v‰ak vûÏ nenechali padnout.

Stavbu opravili a 9. záfií 1934 vzplál u paty

rozhledny obrovsk˘ táborák s ohÀostrojem.

V‰ichni turisté se tak dozvûdûli, Ïe rozhledna

na vrcholu je opût pfiístupná. KaÏd˘ rok pak

pofiádali na Pradûdu horské slavnosti, posled-

ní 14. srpna 1938. V té dobû se jiÏ vûÏ dávno

jmenovala Altvaterwarte (Pradûdská vûÏ).

* Moravsk˘ sudetsk˘ horsk˘ spolek byl usta-
ven v roce 1881 ve Fr˘valdovû, dne‰ním
Jeseníku. Byla to první organizace turistÛ
v Jeseníkách. Jeho ãlenové budovali a upra-
vovali turistické stezky a souãasnû je znaãili,
na pfiíhodn˘ch místech zfiizovali útulny.
V̆ znamnou ãinností spolku na pfielomu deva-
tenáctého a dvacátého století bylo budování
rozhleden na vybran˘ch vrcholech oblasti.
Postavili tak postupnû vûÏe na Biskupské ku-
pû u Zlat˘ch Hor, na Zlatém chlumu u Jese-
níku, Kralickém SnûÏníku a Pradûdu.
âlenové spolku vykonávali svou ãinnost dob-
rovolnû a zdarma vedle svého obãanského
zamûstnání. Peníze na svou ãinnost získávali
z ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ a vefiejn˘mi sbírkami
od bohat˘ch mecená‰Û.
Spolek vyvíjel svou ãinnost i po odsunu
NûmcÛ. V souãasné dobû vydává v nûmec-
kém Kirchheimu ãasopis Altvater. âlenové si
taky postavili kopie nûkter˘ch ãesk˘ch roz-
hleden v Nûmecku, ke kter˘m se fiadí i pÛ-
vodní kamenná rozhledna, která stála na
Pradûdu.

Pfiipravil Kurt Bartonûk
podle ãlánku Franti‰ka Sovadiny

·tafeta
Redakce R˘mafiovského horizontu pro vás letos pfiipravila nov˘ seri-

ál rozhovorÛ pod názvem ·tafeta. Pfii jeho koncipování jsme se in-

spirovali rubrikou Magazínu Mladé fronty a pfienesli její podmínky

do na‰eho regionálního prostfiedí. Známé osobnosti se ptají znám˘ch

ãi nûjak˘m zpÛsobem pozoruhodn˘ch osobností na to, co je zajímá

a co by mohlo zajímat i ãtenáfie. Spoleãnû s otázkami pfiedávají po-

mysln˘ ‰tafetov˘ kolík, kter˘ zavazuje dotazovanou osobnost oslovit

s podobn˘mi ãi úplnû jin˘mi otázkami dal‰ího zajímavého ãlovûka.

Doufejme, Ïe se ‰tafeta nepfieru‰í, Ïe Ïádn˘ z bûÏcÛ neztratí dech ne-

bo neuhne z trati a Ïe v˘sledkem bude v ideálním pfiípadû nekoneã-

n˘ maratón. Na startu je na‰e redakce, která se bude ptát Kvûtoslavy

Sicové, uãitelky v dÛchodu a dlouholeté zastupitelky mûsta, která se

podílí pfiedev‰ím na organizaci obãansk˘ch obfiadÛ a pravideln˘ch

setkání s nejmlad‰ími a nejstar‰ími generacemi mûsta.

Redakce pfiedává ‰tafetov˘ kolík Kvûtoslavû Sicové
Proã jsme si ji vybrali? Umí rozdávat úsmûv

a pohladit po du‰i. VÏdycky má po ruce nûja-

k˘ vtip. I ten nejvût‰í bruãoun a pesimista

podlehne jejímu nakaÏlivému smíchu.

1. Lidé vás znají jako neskonale optimistic-
ky naladûnou tetu Kvûtu. Máte nûjak˘ uni-
verzální recept na dobrou náladu?
Tak já jsem tedy první, kdo dostal ‰tafetov˘

kolík? Nejsem bûÏec, spí‰ pomal˘ chodec,

ale nevzdávám se. To je pfiece pocta b˘t prv-

ní, zahajovat. Kde beru optimismus? Jedinû

a jedinû v sobû. SnaÏím se o to, ale obãas to

taky jde ztuha. Ale - kdo chce chodit po lanû,

musí najít tûÏi‰tû sám v sobû.

2. Je nûco, co vás naopak spolehlivû rozla-
dí, na‰tve? Jak vypadá rozhnûvaná Kvûta
Sicová?
Naprosto spolehlivû mû vÏdycky na‰tve na‰e

politická scéna. To se mi zv˘‰í i krevní tlak.

A taky mnû moc vadí nespravedlnost, ubliÏo-

vání slab˘m, dûtem, star˘m lidem, zranitel-

n˘m. NemÛÏu se s tím srovnat, jdu nûjak do

sebe, trápím se uvnitfi. A jak vypadám? To se

zeptejte radûji mého muÏe. ¤íká, Ïe stra‰nû.

3. Kdybyste mohla vrátit jedno údobí svého
Ïivota, které by to bylo a proã?
Nevracela bych se. KaÏdá Ïivotní etapa má

nûco pûkného a nového.

4. Bez ãeho byste se jako ãlovûk, kter˘ pra-
cuje s lidmi, vÛbec neobe‰la?

Bez dobrého zázemí, drobn˘ch radostí.

A bez zdraví, to je nutn˘m pfiedpokladem.

Mám velice dobrou paní doktorku, a tak ty

vylézající choroby dusíme a nûkdy se s nimi

spfiátelíme. MÛj andûlíãek stráÏníãek musí

b˘t stále ve sluÏbû.

5. Pokud byste se dnes mûla rozhodnout

o volbû povolání pro svou Ïivotní dráhu, kte-
ré byste zvolila nebo alespoÀ chtûla zkusit?
Nûjak podvûdomû mû lákala medicína, ta je

moc obtíÏná, tak zvítûzila kantofiina a jsem

tomu ráda. Víte, já jsem ãe‰tinu uãila ráda,

skláním se pfied na‰í matefi‰tinou a k tomu

jsem vedla i své Ïáky a studenty.

6. Kdybyste jako zastupitelka mûla moÏnost
zvolit jeden projekt, kter˘ by se zaãal ve
mûstû okamÏitû realizovat, co by to bylo?
Námûstí. To je pfiirozen˘m centrem mûsta.

Zde by se lidé setkávali v kavárniãkách, piz-

zerii, ãajovnû, v kvûtináfiství, prodejnû ãaso-

pisÛ a mal˘ch radostí; byly by zde pûknû, lá-

kavû upravené v˘lohy a vÛbec pohoda!

ZeleÀ, kterou by nikdo neniãil, laviãky, osvû-

tlení... a lidé - pohodáfii.

7. Kter˘ch tfií lidsk˘ch vlastností si ceníte nej-
více? Setkala jste se v Ïivotû s ãlovûkem, kte-
rému Ïádná z tûchto vlastností nechybûla?
Obyãejná ãlovûãenská slu‰nost. V ní je snad

obsaÏena pracovitost, srdeãnost, optimismus,

spokojenost, vstfiícnost... Tedy znovu opaku-

ji: slu‰nost. Mûla jsem a mám veliké ‰tûstí,

Ïe se s takov˘mi lidmi setkávám a Ïiju s ni-

mi. Jsou to moji pfiátelé, rodina, spolupra-

covníci, sousedé, známí a spousta dal‰ích. To

je moje bohatství.

Pfií‰tû: Kvûtoslava Sicová pfiedá ‰tafetov˘
kolík Milanu Ondra‰íkovi.
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Zpravodajství mûsta Bfiidliãné

Z okolních obcí a mûst

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 10. 2. 2007 se v Bfiidliãné

uskuteãnil 1. roãník turnaje ve stol-

ním tenise neregistrovan˘ch hráãÛ

o Putovní pohár starosty mûsta.

Turnaje se zúãastnili hráãi

z Uniãova, Krnova, Bruntálu a po-

fiádající Bfiidliãné. Byla mezi nimi

fiada veteránÛ, ktefií tomuto sportu

zasvûtili cel˘ Ïivot, a také mlad‰í

hráãi s v˘bornou v˘konností.

V˘sledky soutûÏe jednotlivcÛ:

1. Zdenûk Pavlík, Krnov

2. Ale‰ Václavík, Bfiidliãná

3. Jaroslav MachÛ, Bruntál

V˘sledky ãtyfiher:

1. Zdenûk Pavlík - Zdenûk   

VyhÀák, Krnov

2. Miroslav Glacner - Pavel 

Vládek, Bfiidliãná

3. Miroslav Lorenc - Pavel   

Havlíãek, Uniãov - Bfiidliãná

Za zmínku stojí v˘sledky

ZdeÀka Pavlíka, kter˘ cel˘ tur-

naj absolvoval bez poráÏky,

a dále pak pfiekvapivû v˘borná

hra Ale‰e Václavíka a Jaroslava

MachÛ.

Na snímku jsou hráãi: zleva

Jaroslav MachÛ (tfietí), Ale‰

Václavík (druh˘) a vítûz Zdenûk

Pavlík. Úplnû vpravo fieditel tur-

naje PhDr. Miroslav Glacner,

kter˘ se nejvíce podílel jak na

celé organizaci, tak na hladkém

prÛbûhu turnaje, coÏ ocenili uni-

sono v‰ichni zúãastnûní.

Foto a text: Daniel Mach

Nové bruntálské ekocentrum uÏ má logo
Bruntál má zbrusu nové ekocentrum. Vzniká

v rámci projektu „Rozvoj sítû environmentál-

ních poradensk˘ch a informaãních center

Moravskoslezského kraje“, jehoÏ pfiedklada-

telem byl krajsk˘ úfiad a Mûsto Bruntál je jed-

ním z jeho partnerÛ.

A je partnerem nikoliv bezv˘znamn˘m - na

Bruntál pfiipadá v rámci projektu ãástka témûfi

900 tisíc korun. Peníze jsou poskytnuty z roz-

poãtu Evropského sociálního fondu, státního

rozpoãtu âR a z rozpoãtu Moravskoslezského

kraje. Samotné Mûsto Bruntál se na této akti-

vitû nemusí nijak finanãnû podílet.

V̆ sledkem projektu je vznik sítû ekocenter

v Moravskoslezském kraji. V‰echna ekocent-

ra budou uÏívat spoleãné oficiální logo.

âinnost bruntálského ekocentra budou zaji‰-

Èovat odborní pracovníci. Ekocentrum nebude

pouze kanceláfií s pracovníky odpovídajícími

na telefonáty, dopisy ãi e-maily. Bude „mobil-

ní“. To znamená, Ïe pracovníci budou schop-

ni pruÏnû reagovat na potfieby obyvatel, obcí

a organizací bruntálského regionu, samozfiej-

mû vãetnû Bruntálu samotného.

„Bude-li napfiíklad nûkterá obec potfiebovat
pomoc v rámci vzdûlávání ãi podpory obyva-
tel k tfiídûní odpadu v obci, pracovníci eko-
centra pfiipraví konkrétní, cílen˘ vzdûlávací

nebo v˘chovn˘ program, kter˘ budou realizo-
vat v terénu, tedy pfiímo v dané obci,“ uvedl

jeden z mnoha pfiíkladÛ funkce ekocentra

Josef MojÏí‰, DiS., kter˘ pfii Mûstském úfiadu

v Bruntále fie‰í problematiku ekologické v˘-

chovy a jenÏ stojí za pfiípravou úãasti mûsta

v tomto rozsáhlém projektu.

„Ekocentrum bude podle potfieby také organi-
zátorem besed, kulat˘ch stolÛ ãi semináfiÛ,
a to jak pro laickou, tak i pro odbornou vefiej-
nost. Ve‰keré organizaãní a realizaãní náklady
takov˘ch akcí budou plnû hrazené v rámci
projektu,“ dodal Josef MojÏí‰.

Ekocentrum bude fungovat v prostorách

Mûstského úfiadu v Bruntále uÏ v únoru,

v souãasné dobû vrcholí pfiípravy jeho spu‰tû-

ní.  Jifií Ondrá‰ek,
tiskov˘ mluvãí MûÚ Bruntál

Moravskoslezsk˘ kraj informuje

Skonãil nouzov˘ stav
v lesích na Bruntálsku

O pÛlnoci z pondûlka 5. na úte-

r˘ 6. 2. skonãil nouzov˘ stav na

Bruntálsku (zákaz vstupu do

tamních lesÛ), vláda jej nepro-

dlouÏí - k prodlouÏení není dÛ-

vod. Znamená to mimo jiné 

ukonãení práce krizového ‰tá-

bu Moravskoslezského kraje.

Lesníci ov‰em je‰tû nestihli

vytûÏit ve‰keré vichfiicí po‰ko-

zené dfievo, takÏe nyní mohou

oni sami podle lesního zákona

omezit pohyb osob v lesích dle

aktuálního nebezpeãí a situace.

Lidé by podle hejtmana a ‰éfa

bezpeãnostní rady kraje mûli

ov‰em b˘t stále opatrní. „Nejen
na Bruntálsku, ale po celém

Jesenicku i v Beskydech zpÛso-
bila lednová vichfiice velké ‰ko-
dy. Stále tam jsou neodstranûné
po‰kozené lesní porosty, které
mohou b˘t lidem nebezpeãné.
Je proto stále nutné respektovat
tabule se zákazy vstupu do ta-
kov˘ch prostor,“ fiekl hejtman

EvÏen To‰enovsk˘ a ocenil prá-

ci krizového ‰tábu MSK po do-

bu trvání nouzového stavu.

Samozfiejmû i nadále nehrozí

Ïádné nebezpeãí na oznaãe-

n˘ch sjezdovkách, bûÏeck˘ch

tratích a vlecích - tedy ve spor-

tovních areálech. 

Zpracovala ·árka Swiderová,
tisková mluvãí MSK

VáÏení ãtenáfii, pfiátelé,

v R˘mafiovském horizontu

je tato rubrika vyhrazena va‰im dopisÛm, 

názorÛm, pfiipomínkám. Rádi je uvefiejníme.

Pi‰te:
• na e-mailovou adresu: rymhor@seznam.cz;

• dopisy do schránky (u hlavního vchodu

do Stfiediska volného ãasu);

• prostfiednictvím po‰ty na adresu:

Stfiedisko volného ãasu, OkruÏní 10, 795 01 R˘mafiov;

• do podatelny v pfiízemí radnice.

Redakce se uÏ nyní tû‰í na va‰e pfiipomínky, podnûty a názory.
Redakce RH a redakãní rada
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Sport

Sportovci Bruntálska byli ocenûni za v˘razné v˘kony
Bruntálsk˘ hotel Slezan pfiivítal
v pondûlí 29. ledna nejv˘raznûj‰í
sportovce b˘valého okresu Bruntál.
Ocenûno bylo celkem ‰estnáct jedno-
tlivcÛ a jeden sportovní kolektiv.
Osmaãtyfiicáté slavnostní vyhlá-

‰ení nejlep‰ích sportovcÛ okresu

Bruntál pofiádalo jiÏ tradiãnû

Okresní sdruÏení âSTV Bruntál

(OS âSTV). Za pfiítomnosti zá-

stupcÛ obcí a mûst Bruntá-

lu, Horního Mûsta, Vrbna pod

Pradûdem, Moravskoslezského

Koãova, Zátoru a Horního Be-

ne‰ova pfiedstavil moderátor a ta-

jemník âSTV Jan Urban nejlep‰í

sportovce, trenéry a jeden kolek-

tiv uplynulého roku. Návrhy na

ocenûní zasílaly jednotlivé spor-

tovní kluby, tûlov˘chovné jedno-

ty, okresní svazy, ale i ãtenáfii

a vefiejnost v prÛbûhu prosince

a poãátkem ledna. Mezi ocenû-

n˘mi byli také sportovci R˘ma-

fiovska, kter˘m ocenûní pfiedával

v zastoupení za starostu Petra

Kloudu pfiedseda Tûlov˘chovné

jednoty Jiskra R˘mafiov Franti-

‰ek Pohanka.

JiÏ podeváté stanul na stupni ví-

tûzÛ a titul mistra republiky pro

rok 2006 vybojoval v kategorii
tûlesnû postiÏen˘ch sportovcÛ
kuÏelkáfi TJ Jiskry R˘mafiov

Zdenûk Doãkálek, kter˘ jiÏ nû-

kolik let s velk˘mi úspûchy re-

prezentuje TJ Jiskra a mûsto

R˘mafiov. Navíc obhájil titul nej-

lep‰ího kuÏelkáfie této kategorie

v turnaji âeského poháru 2006

a ke v‰emu si odnesl i titul

KuÏelkáfi roku 2006. Zdenûk

Doãkálek pfievzal pohár a ocenû-

ní z rukou zástupcÛ Okresního

sdruÏení a v˘konného v˘boru

âSTV Bruntál - Jana Urbana, Ji-

fiího Plchota, Franti‰ka Pohanky

a dal‰ích. Na otázku moderátora

Jana Urbana, zda se na mistrov-

ství âeské republiky, které se ko-

nalo na domácí kuÏelnû v R˘-

mafiovû, u na‰eho favorita proje-

vila nervozita, odpovûdûl Zde-

nûk Doãkálek, Ïe urãitû. „O mi-
strovsk˘ titul jsme zpoãátku svá-
dûli boje, ale zanedlouho jsem
nad sv˘mi hody získal kontrolu,“
odpovûdûl struãnû nejlep‰í tûles-

nû postiÏen˘ kuÏelkáfi âeské re-

publiky Zdenûk Doãkálek.

Nadnesenû by se dalo fiíci, Ïe

mûsto R˘mafiov je kolébkou

skvûl˘ch kuÏelkáfiÛ, vzpomeÀme

napfiíklad loÀsk˘ úspûch kuÏel-

káfiského druÏstva Ïen TJ Jiskra

R˘mafiov, které postoupilo do 

1. ligy, úspû‰ného kuÏelkáfie Mi-

lana Dûdáãka, kter˘ stejnû jako

pfiedchozí spoluhráãi skvûle re-

prezentuje TJ Jiskra R˘mafiov

a hraje II. kuÏelkáfiskou ligu, ne-

bo pfiedloÀsk˘ úspûch kuÏelkáfie

Honzy Sochora v kategorii ÏákÛ,

kdyÏ získal titul mistra âeské re-

publiky.

Vynikajících v˘sledkÛ dosáhl

dal‰í ocenûn˘ sportovec R˘ma-

fiovska Josef Kincl v kategorii

sportovci mládeÏ v parkurovém

skákání. Konû a Horní Mûsto, to

patfií neodmyslitelnû k sobû.

A kdyÏ se fiekne Josef Kincl,

mnoho pfiíznivcÛ tohoto sportu

jiÏ ví, o koho se jedná. Na závo-

dy v parkúrovém skákání pfiipra-

vuje Josefa jeho tatínek a tady

platí dvojnásob, Ïe jablko nepadá

daleko od stromu, vÏdyÈ jezdec-

tví se vûnovala a je‰tû stále vûnu-

je celá rodina Kinclov˘ch. Pepík

získal v loÀském roce v˘teãné

tfietí místo na mistrovství âeské

republiky, dále 2. a 5. místo v ãe-

ském poháru a stal se pfieborní-

kem na mistrovství Polska 2006.

Jako první pfiedávala ocenûní

a gratulace starostka Horního

Mûsta Eva Machová a samozfiej-

mû zástupci Okresního sdruÏení

âSTV Bruntál.

V kategorii nejlep‰ích trenérÛ
získal ocenûní dlouholet˘ trenér

TJ Al Invest Bfiidliãná a souãas-

n˘ trenér fotbalového oddílu TJ

Jiskra R˘mafiov Petr Kostelník.

V souãasné dobû trénuje fotbalo-

vé divizní druÏstvo muÏÛ.

Do kategorie sportovních kolek-
tivÛ bylo nominováno celkem ‰est

sportovních kolektivÛ. Komise

nakonec rozhodla, Ïe se udûlí pou-

ze jedno ocenûní, které získalo

druÏstvo cyklistiky ACS Drak

Vrbno pod Pradûdem, které získa-

lo tfietí místo na Mistrovství âeské

republiky v cyklokrosu a ‰esté

místo v silniãních závodech.

Dal‰í nominovaní sportovci okre-

su Bruntál v kategorii dospûlí
a mládeÏ reprezentovali sportov-

ní disciplíny karate, stfielba, cyk-

lokros, atletika a akrobatické ly-

Ïování.

„Sám moc dobfie vím, co obná‰í
vrcholov˘ sport, jak je mnohdy
tûÏké pfiekonat únavu, nechuÈ
k taktizování ve sportu. Proto
jsem uznával individuální tratû,
na kter˘ch je kaÏd˘ jednotlivec
odkázán pouze sám na sebe a ne-
musí taktizovat v kolektivu, jak to
mnohdy pfiedvádí slavné fotbalo-
vé hvûzdy a dal‰í. Bez sportu se
v Ïivotû neobejdeme. Sport je ad-
renalin. Sport je úleva, sport, to
je dal‰í chuÈ do Ïivota,“ fiekl mí-

stostarosta mûsta Bruntálu dr.

Vilém Urbi‰, aktivní sportovec,

kter˘ podûkoval v závûru oficiál-

ní ãásti slavnostního odpoledne

sportovcÛm za vzornou repre-

zentaci okresu Bruntál na poli tû-

lov˘chovy a sportu. V neoficiální

ãásti slavnostního podveãera se

podávala veãefie a uskuteãnila se

neformální beseda. JiKo
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Informaãní servis oddílu ledního hokeje
V nedûli 28. ledna 2007 probûhl

na zimním stadionu v R˘mafiovû

první roãník turnaje seniorÛ nad

40 let pod názvem Memoriál

Josefa Blahu‰e, vûnovaného pa-

mátce b˘valého pfiedsedy oddílu

LH a dlouholetého hráãe.

Turnaje se mûly zúãastnit oddíly

z Bruntálu, Krnova, Horního

Bene‰ova a R˘mafiova.

Turnaje se nakonec zúãastnili:

1. R˘mafiov

2. Bruntál

3. Medvûdi

Pfied zahájením turnaje pfiedali

kapitáni druÏstev Bruntálu

a MedvûdÛ Polok a Valerián po-

zÛstalé paní Blahu‰ové kytici.

Paní Blahu‰ová také zahájila

první zápas slavnostním vhoze-

ním buly.

V˘sledky:
Bruntál - Medvûdi 2:0

R˘mafiov - Bruntál 1:4

Medvûdi - R˘mafiov 5:6

Tabulka
Bruntál 2 2 0 0 6:1 4

R˘mafiov 2 1 0 1 7:9 2

Medvûdi 2 0 0 2 7:8 0

Vítûzem 1. roãníku Memoriálu 

J. Blahu‰e se stalo druÏstvo

Bruntálu.

Chtûli bychom touto cestou po-

dûkovat sponzorÛm, ktefií se na

tomto turnaji podíleli:

1. Prostr Janovice

2. Autobazar La‰ák

3. M + M Monicovi

4. firma Karel Polcr

5. firma Merva Miroslav

6. firma Hanzlián Karel

Velk˘ dík patfií také rozhodãímu

Hynkovi JankÛ a ostatním orga-

nizátorÛm.

ÚroveÀ druÏstev roste s poãtem ode-

hran˘ch utkání, a jak je vidût z tabul-

ky, i síly se vyrovnávají, takÏe se mÛ-

Ïeme tû‰it na dramatické 3. kolo. To se

koná v tûchto dnech a potrvá do kon-

ce února. Dokonce i druÏstvo RokerÛ

jiÏ získalo 1 bod za remízu 5:5 s druÏ-

stvem Grizzlies. Martin Ftáãek

V˘sledkov˘ servis Okresního pfieboru muÏÛ v ledním hokeji po 9. kole
V této soutûÏi má R˘mafiov tfii zástupce,

a to ve skupinû „A“ Jiskru R˘mafiov a ve

skupinû „B“ dvû druÏstva Grizzlies a Me-

dvûdy.

DruÏstvo R˘mafiova zvítûzilo v sobotu 3. úno-

ra na domácím ledu s druÏstvem Horního

Bene‰ova 9:5. Zápas mûl dramatick˘ ná-

boj, domácí vedli, ale soupefii vÏdy dokáza-

li pfiesnou hrou sníÏit náskok. Zvrat nastal

v pÛli 3. tfietiny na koneãn˘ stav. V prÛbû-

hu bylo aÏ pfiíli‰ emocí, a tak rozhodãí vy-

luãovali a hra nemûla spád. Pfiíjemn˘m

zji‰tûním byl poãet 200 divákÛ.

V nedûli 4. února se pro zmûnu hrálo míst-

ní derby mezi druÏstvy Grizzlies

a Medvûdi, které po velmi dramatické kon-

covce skonãilo remízou 5:5. Bûhem 1. a 2. tfie-

tiny zápasu vedli Grizzlies o 1 aÏ 2 branky

a Medvûdi neustále sniÏovali náskok. Ve

tfietí tfietinû nastal zvrat a zápas byl vyrov-

nán 2 minuty pfied koncem.

Nedûlní hokejov˘ zápas (11. 2.) Grizzlies R˘mafiov versus
HC Îelezná skonãil vysok˘m skóre 6:0 pro domácí Grizzlies.

Ilustraãní fota z hokejového zápasu Grizzlies R˘mafiov - HC Îelezná
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Seriál

Nebojte se první pomoci (26. ãást)
(Informace Místní skupiny âeského âerveného kfiíÏe R˘mafiov)

Úrazy podle lokalizace - orgánov˘ch systémÛ: Poranûní hrudníku
Pfii úrazech hrudníku b˘vají po-

ranûna Ïebra a hrudní kost (zlo-

meniny) a vnitfiní orgány (plíce,

velké cévy, srdce). Vût‰ina úrazÛ

hrudníku je spojena s d˘chacími

problémy. Rozli‰ujeme poranûní

krytá a otevfiená (pneumotorax).

Pneumotorax v pfiekladu zname-

ná vzduch v hrudníku. Jedná se

o stav ohroÏení Ïivota. Jak k nû-

mu dochází, ãím je nebezpeãn˘?

V hrudníku je trvale negativní

tlak. Kdyby tomu tak nebylo, ne-

mohli bychom se nadechnout,

vzduch by do plic neproudil.

Tento podtlak umoÏÀuje i jejich

trvalé rozepûtí. Pneumotorax

provází kaÏdé otevfiené poranûní

hrudníku. Pfii nadechnutí nevni-

ká vzduch jen do d˘chacích cest,

ale nasává se i otvorem ve hrud-

ní stûnû. Pfii v˘dechu odchází

vzduch z d˘chacích cest, otvo-

rem v hrudníku nikoli. Hrudník

se chová jako míã nafukovan˘

hustilkou, vzduch pfii kaÏdém

dechu zvût‰uje objem i tlak na

plíce. Postupnû dochází ke stla-

ãení plíce postiÏené strany.

Souãasnû se zhor‰ují také pod-

mínky krevního obûhu, stlaãení

omezuje i práci srdce a prÛtok

krve v plicním fieãi‰ti.

Pfiíãiny:
- dopravní nehody (pfiejetí), kri-

minální úrazy (bodné a stfielné

rány), stlaãení hrudníku, zása-

hy padajícími pfiedmûty (zfiíce-

ní budov, kácení stromÛ).

Pfiíznaky:

- bolest hrudní stûny;

- dechová nedostateãnost - mod-

ré zabarvení kÛÏe a sliznic;

- pneumotorax.

âím je zranûn˘ ohroÏen? Pfii 

otevfieném pneumotoraxu du‰e-

ním a zástavou krevního obûhu.

Pfii krytém zranûní dechovou ne-

dostateãností a rozvojem ‰oku.

Postup první pomoci:
Neo‰etfien˘ pneumotorax ohroÏu-

je Ïivot. Ránu na hrudníku je nut-

no kr˘t ve dvou vrstvách. První je

ãtverec ze sterilního obvazu, dru-

hou tvofií neprody‰n˘ igelit. Tento

obvaz se ze tfií stran pfiipevní ná-

plastí, ãtvrtá se ponechá volná.

Tím jsme vytvofiili ventil, kter˘

znemoÏní nasávání dovnitfi, v pfií-

padû pfietlaku uvnitfi hrudníku 

umoÏÀuje únik vzduchu navenek.

Pfii poranûní hrudníku je v první

pomoci dÛleÏitá poloha. Zranûn˘

má b˘t umístûn do polosedu, ta-

to poloha zajistí nej‰etrnûj‰í

a nejefektivnûj‰í dechovou práci.

âeho chceme docílit? Zajistit

dostateãné d˘chání, odvrátit v˘-

voj ‰oku.

Îivot nezachrání sterilní obvaz,

ale uzavfien˘ pneumotorax.

Pracujte s tím, co máte po ruce.

Bolest pfii zlomen˘ch Ïebrech 

omezí fixace hrudníku elastic-

k˘m obinadlem - zkontrolujte,

zda se nezhor‰ily dechové potíÏe.  

MUDr. Juljo Hasík
(Nebojte se první pomoci)
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Honzík ·tefani‰in pokraãuje
Honzík ·tefani‰in, Ïák 3. A základní

‰koly a ãlen ‰achového krouÏku

SVâ, navázal i letos na dobré v˘-

sledky, o kter˘ch jsme psali v loÀ-

ském roce. Dne 20. ledna se zúãast-

nil prvního klání krajského pfieboru

ÏákÛ ve Fr˘dku-Místku, kter˘m byl

odstartován seriál turnajÛ o pfiebor-

níka kraje. Nadûlil si pûkn˘ dárek

k devát˘m narozeninám, kdyÏ se

z 39 úãastníkÛ kategorie do 10 let

podûlil o tfietí aÏ sedmé místo se zis-

kem pûti bodÛ ze sedmi moÏn˘ch.

V̆ sledek je o to radostnûj‰í, Ïe pora-

zil ãtyfii Ïáky Beskydské ‰achové

‰koly FM, ktefií získali po ãtyfiech

bodech. Do následujících turnajÛ

v Novém Jiãínû, Dolním Bene‰ovû

a dal‰ích mûstech mu pfiejeme hodnû

úspûchÛ. Jar. Nejedl˘
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Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov hledá
pronájem garáÏe v R˘mafiovû pro osobní vozidlo.

Tel.: 737 177 033 nebo 739 001 474.

JAK VYJDE

Dal‰í ãíslo

RÝMAŘOVSKÉHO
HORIZONTU

bude v prodeji

od 2. 3. 2007

Uzávûrka pro vydání

je ve ãtvrtek 22. 2. 2007 do 12 hodin

Budeme oãekávat va‰e pfiíspûvky!

04/2007

Soukromá fiádková inzerce
Prodej

• Prodám osobní automobil zn. Fiat Brava, 16 V, EL, 1 581 ccm, 

1. majitel v âR, r. v. 1996, najeto 160 000 km, centrální zamykání,

el. pfiední okna, el.zrcátka, stfie‰ní el. ‰íbr, posilovaã fiízení, originál

rádio, airbag fiidiãe, mlhovky, otáãkomûr, sada zimních pneu. 

Cena: 59 000 Kã. Kontakt: tel. 775 935 566.



·koda Octavia TDi, CZ, servis, r. v.
1997, 2x airbag, ABS, rádio, cent-
rál, el. ‰íbr, PC, zám. fiad. páky, mlh.,
el. okna a zrc. Cena: 149 900 Kã.

■ 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

Seat Toledo 1.9 TDi 81 kW, CZ, r. v.
1999, 2x airbag, ABS, rádio, imob.,
posil. fiíz., PC, el. sklopná zrcátka
a okna, centrál. Cena: 179 900 Kã.

Audi A4 2.5,132 kW, Quattro, r. v.
2001, 6 x airbag, ABS, ESP, senzor
brzd, ASR, rádio, imob., pos. fiíz., PC, el.
v˘b., centrál, CD. Cena: 339 900 Kã.

VW Transporter 2.5 TDi, CZ, servis,
1. maj., r. v. 2003, rádio, posil. fiíz.,
zámek fiad. páky, dûlená zadní se-
dadla. Cena: 329 900 Kã bez DPH.

·koda Fabia 1.4i 44 kW, CZ, 
1. maj., servis, r. v. 2001, airbag,
rádio, imob., zámek fiad. páky,
zadní stûraã. Cena: 129 900 Kã.

Peugeot 406 Combi 1.9 TD, r.
v. 1997, airbag, rádio, posil.
fiíz., centrál, senzor stûraãÛ,
mlhovky. Cena: 109 900 Kã.

BMW 525TD 85kW, r. v. 1999, 6x air-
bag, ABS, rádio a CD, PC, multif. vo-
lant, taÏné, temp., senzor brzd, el. okna
a zrcátka, centrál. Cena: 189 900 Kã.

Citroen Berlingo 1.9D, CZ, 5 míst,
r. v. 1997, imob., el. okna, cent-
rál, zadní stûraã, rádio, posilovaã
fiízení. Cena: 114 900 Kã.

Suzuki Jimny 1.3,1. maj., CZ, r. v.
1999, 2x airbag, rádio, el. okna, po-
sil. fiíz., zadní stûraã, uzávûrka dif.,
el. zrc., centrál. Cena: 139 500 Kã.

·koda Fabia 1.2, 1. maj., CZ, ser-
vis, r. v. 2003, 2x airbag, ABS, rá-
dio, CD, posil. fiíz., taÏ., zám. fiad.
páky, zad. stûr. Cena: 169 900 Kã.

Fiat Bravo 1.6 16V 100, r. v.
1998, rádio, posil. fiíz., zadní stû-
raã, mlhovky, centrál, imob., el.
okna a zrcátka. Cena: 84 900 Kã.

Ford Galaxy 1.9TDi, 85kW, 1. maj.,
r. v. 2001, 4x airbag, ABS, el. okna
a zrcátka, senzor brzd, posil. fiíz.,
centrál. Cena: 265 900 Kã.

Opel Agila 1.0 12V,CZ, 1. maj., 
r. v. 2006, airbag, ABS, zadní stû-
raã, pfiíprava pro rádio, dûlená
zadní sedadla. Cena: 189 900 Kã.

·koda Octavia TDi, r. v. 2002, 2x air-
bag, ABS, ASR, PC, vyhfi. zrc., mlhov-
ky, imob., el. okna a zrcátka, centrál,
aut. pfievodovka. Cena: 229 900 Kã.

·koda Fabia 1.4i, 44 kW, CZ, 
1. maj., servis, r. v. 2001, airbag,
rádio, imob., zámek fiad. páky,
zadní stûraã. Cena: 129 900 Kã.

Ford Focus 1.8TDDi, servis,1. maj.,
r. v. 2003, rádio, posil. fiíz., 4x air-
bag, ABS, imob., el. okna a zrcátka,
centrál. Cena: 219 900 Kã.

Renault Clio 1.4i, r. v. 1999, 2x air-
bag, ABS, rádio, el. okna, PC, cent-
rál, zadní stûraã, el. zrcátka, dûlená
zadní sedadla. Cena: 98 900 Kã.

·koda Felicia 1.3 LX 40 kW, CZ, 
r. v. 1997, rádio, zámek fiadící pá-
ky, dûlená zadní sedadla, zadní
stûraã, mlhovky. Cena: 69 900 Kã.

Volkswagen Golf 1.6i, 77 kW, CZ, 
r. v. 2001, 2x airbag, rádio, pos. fiíz.,
vyhfi. zrc., imob., el. okna a zrc., cen-
trál, ABS, alarm. Cena: 189 900 Kã.

Volkswagen Passat 1.9TDi, 81 kW,
4x4, 1. maj., r. v. 1998, 4x airbag,
ABS, el. ‰íbr, vyhfi. zrc., centr. zam., el.
okna a zrcátka. Cena: 194 900 Kã.

Daewoo Matiz 0.8SE, 1. maj., 
r. v. 1999, rádio, centrál, zad. stû-
raã, tón. skla, imobilizér, el. pfi. ok-
na, dûl. zad. sed. Cena: 84 900 Kã.

Renault Mégane 1.6, 55kW, r. v.
1997, 2x airbag, rádio, posil. fiíz.,
zadní stûraã, mlhovky, el. okna,
centrál. Cena: 89 900 Kã.

·koda Octavia Eleg., 6 rychlost.,
1. maj., r. v. 2001, 2x airbag, ABS,
pos. fiíz., PC, vyhfi. el. zrc., senzor brzd,
el. okna, centrál. Cena: 279 900 Kã.

·koda Superb 96 kW, 1. maj., CZ, 
r. v. 2003, 4x airbag, ASR, ABS, CD,
vyhfi. el. zrc. a okna, senz. svûtel
a brzd, PC, cent. Cena: 294 900 Kã.

KLIMAKLIMA AUTOMAT

NOVÝ VŮZ
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4X4

4X4

DIESEL DIESEL DIESEL

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

DIGI KLIMA

KLIMA

LPGKLIMA

DIESELDIGI KLIMA KLIMA

DIGI KLIMA DIESELDIGI KLIMA

DIESEL DIESEL 5 MÍST

DIESEL

DIESEL

NAJETO 48 TIS. KM

NAJETO 6 TIS. KM

NÁKLADNÍ VOZIDLA A STROJNÍ ZA¤ÍZENÍ NA SPLÁTKY


